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Sundhedsreformen
Vores regering har præsenteret en aftale om en sundhedsreform, der skal give vores
sundhedsvæsen et stort løft. Vel og mærke hvis vi får en Venstre-ledet regering
efter folketingsvalget.
Sundhedsreformen skal sikre stærkere patientrettigheder og mere nærhed. Som
nogle af jer måske vil vide, har jeg haft mine forbehold i forhold til vores arbejde
med den nye sundhedsreform. Jeg har været særligt kritisk over for nedlæggelsen af
regionsrådene. Men jeg må sige, at det er endt med at blive en stærk reform, vi har
præsenteret. En reform, som byder på mere nærhed. For selvom socialdemokraterne
har travlt med at tegne et billede af sundhedsreformen som ”en
centraliseringsøvelse”, så kan man i aftaleteksten læse det modsatte.
Jeg vil egentlig gerne gøre det konkret, hvordan den sundhedsreform, vi har
præsenteret, skaber mere nærhed. 8 milliarder kroner til en nærhedsfond. 10-15
ekstra akutbiler. Optagelse af 2.000 ekstra sygeplejerskestuderende mellem 2019 og
2022. 100 ekstra uddannelsespladser til alment praktiserende læger. Og det er blot
nogle af eksemplerne på mere nærhed i vores sundhedsvæsen, hvis vi altså får en
blå regering.
Som jeg allerede har udtrykt, så er det vigtigt, at vi ikke kun får sundhedsvæsenet
tættere på danskerne. Vi skal også sørge for, at der er lokal indflydelse på de
beslutninger, der træffes i vores sundhedssystem. Det skal vi bl.a. gennem 21 nye
lokale sundhedsfællesskaber. Det skal vi gennem en styrket rolle til kommunerne.
Det skal vi ved at invitere patienter og pårørende direkte ind i sundhedsvæsenet. De
skal høres. Desuden har jeg været med til at sikre, at repræsentanterne i
Sundhedsforvaltningerne skal have bopæl i forvaltningsområdet. Det er også med til
at skabe nærhed.

Debat mellem statsministerkandidater: sundhed,
pension og integration på dagsordenen
Søndag den 31. marts optrådte statsminister Lars Løkke Rasmussen, den blå bloks
statsministerkandidat i det kommende folketingsvalg, i en debat på DR med én af
rød bloks statsministerkandidater, Mette Frederiksen. En debat, som for i øvrigt
stadig kan genfindes på DR’s hjemmeside her, og som bestemt er værd at se.
Debatten fik nemlig fremstillet det klokkeklare valg, som danskerne står over for. Et
valg mellem en blå, Venstre-ledet regering, der vil holde gang i økonomien,
prioritere kernevelfærd, bevare en stram udlændingepolitik og passe på vores klima
og miljø. På den anden side står en rød, sandsynligvis Socialdemokratisk-ledet
regering, som vil give danskerne flere sygeplejersker – uden vel og mærke at
uddanne dem først. En rød regering, som vil føre en stram integrationspolitik – men

med et parti, som stiller krav om at åbne op for flygtninge. Og en rød regering, som
ikke vil give svar på, hvem der skal have del i de velfærdsgaver, som den
annoncerer. Det er kort sagt den forskel, som kom til udtryk i debatten mellem de to
statsministerkandidater på DR.
Jeg må sige, at jeg mest af alt var chokeret over, at Mette Frederiksen fortsat
nægter at give danskerne svar på, hvem de 2850 personer er, som med
Socialdemokratiets pensionsudspil skal have lov til at gå tidligere på pension.
Svarene blafrer i vinden.

Besøg af sønderjyske landbrugs-kvinder
Onsdag den 27. marts fik jeg besøg på Christiansborg af 30 gæve kvinder fra
Sønderjysk Landboforening. Jeg viste dem rundt på Christiansborg slot, fortalte

anekdoter fra mit arbejde i Folketinget – og fik også snakket lidt landbrugspolitik
med dem. Det var nogle rigtig spændende snakke, vi fik sammen.
Jeg sætter pris på, at få sådanne besøg fra mit lokalområde. De er nemlig med til at
give mig nye idéer til mit politiske arbejde. Jeg mener også, det er vigtigt, at
vælgerne i det sydjyske føler, at jeg er tæt på dem. For jeg oplever, at når borgere
fra mit lokalområde tager fat i mig med de problemstillinger, de står med, så er jeg
faktisk ofte i stand til at få dem belyst og finde løsninger på den ene eller anden
måde. Det er noget af det, der betyder allermest for mig i mit arbejde i Folketinget.
At kunne finde løsninger på lokale problemer – store som små.

God påske
Slutteligt vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god
påske. Jeg håber, at I vil nyde den og få koblet af sammen med jeres familie og
nærmeste. Selv vil jeg forsøge at lade op inden den forestående valgkamp. Det
gør jeg bedst i nærvær med min familie – og med noget kvalitetstid i naturen
hjemme i det sydjyske.
Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN
SENESTE MÅNED
Fra Vejle Amts Folkeblad, 27. marts

Fra JydskeVestkysten, 25. marts

Fra JydskeVestkysten, 20. marts

Fra JydskeVestkysten, 19. marts

MØD MIG HER:

23/4 kl. 14.00 Rybners, Esbjerg
23/4 Kl. 16.00 Bund Deutscher Nordschleswiger,
Aabenraa
23/4 kl. 19.00 Grænseforeningen, Sønderborg
28/4 kl. 10.00 Køer på græs, Karens Minde
29/4 kl. 9.00 Informationstur om Grindsted
forurening, Grindsted Rådhus
2/5 kl. 12.00 Valgarrangement, Campus Vejen
3/5 kl. 14.00 AMU-Vest, Esbjerg
11/5 kl. Indvielse af Naturrum, Sdr. Omme

KONTAKT MIG
Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et
arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at
besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere:
Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk
Politisk medarbejder: Mie.Dahl@ft.dk
Politisk medarbejder Peter Poulsen: VPEPO@FT.DK

