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Af Conny Jensen

Det har været nogle rigtig svære og frygtelig for mange af 
vores patienter og pårørende , at opleve at man måske kun-
ne have undgået amputation af blandt andet ben, hvis man 
var blevet behandlet tidligere i karkirurgien.
På den baggrund var det nødvendigt at tage aktion rent po-
litisk, derfor har jeg i forretningsudvalget været med til at 

beslutte, at vi igangsætter en række initiati-
ver for at styrke karkirurgien i Region Midt-
jylland, idet en analyse af området viser at 
vores kapacitet til at behandle patienter med 
sygdomme som åreforkalkning og udposnin-
ger på blodkarrene er for lav, og måske har 
ført til amputationer, der kunne være und-

Formanden har ordet 
 Af Knud Egon Poulsen

Øget synlighed
Socialdemokratiet i Herning kommune ønsker at øge 
Socialdemokratiets synlighed i Herning kommune, 
vi mener i den forbindelse det er vigtig at optimere vores 
mediestrategi. 
Forandringerne drøftes og gennemføres via et ny oprettet 
medie-, hjemmeside- og bladudvalg. Der har opdelt vore 
udfordringer i fire hovedområder. Blad - og Nyhedsbrev - 
Hjemmeside – Facebook – Pressemeddelelser.
Formålet med forandringerne grundlæggende at sikre de 
politiske S synspunkter og partiaktiviteter formidles til 
medlemmer, vælger og pressen via ” Den Røde tråd ”med-
lemsblad og ” Den Røde tråd” nyhedsbrev. En opdateret og 
informativ hjemmeside www.socialdemokratiet-herning.dk 
og www.soc-herning.dk og Facebook www.facebook.com/
socialdemokratietiherningkommune/ og øge antallet af 
pressemeddelelser.

Forenklet S struktur i Herning kommune
Fællesbestyrelsen har valgt at undlade at ændre Socialde-
mokratiets organisation i Herning kommune med nye ved-
tægter osv. 
I stedet har FL-bestyrelsen beskrevet nogle mindre justerin-
ger i en ”Aftale om drift- og opgavefordeling imellem Parti-
foreninger, Valgkredse og Fællesledelsen i Herning kommu-
ne”. Hvor det grundlæggende handler om en tættere sam-
arbejde imellem de fire partiforeninger, de to valgkredse og 
fællesledelsen i Herning kommune. Ovennævnte ændrin-
ger kræver således ikke  edtægtsændringer og kan træde i 
kraft når FL-bestyrelsen har godkendt aftalen.  

Generalforsamlinger   

Som bekendt afholdte de to valgkredse og 
fællesledelsen ordinære generalforsam-
linger den 4. april 2022. Alt i alt tre spæn-
dende generalforsamlinger med gode de-
batter og beslutninger, henviser i øvrigt til 

Nyt fra Regionen

det udsendte referat.

Politiske ”Drop in møder”
Det er besluttet, vi forsætter med at afholde politiske de-
batter om regions- og byrådspolitik med de såkaldte politi-
ske ” Drop in møder”, i Dansk Metal lokaler Neksøvej nr. 7, 
Herning, kl. 16.30-18.00. Det næste møde afholdes onsdag 
den 14. juni, og de efterfølgende 24. august, 6. september, 
27. september, 9. november og 14. december 2022.
Partimedlemskab er grundlaget for vores Demokrati 
De politiske partier i Danmark har de seneste 50 år oplevet 
en medlemstilbagegang. Ærgerlig, da partimedlemmer er 
partiers fundamentet i Danmark. Endvidere får medlem-
merne indsigt og indflydelse på den politik der føres i By-, 
Regionsråd, Folketing og EU-parlament.
Vi vil derfor bede dig hjælpe os med medlemshvervning, 
indmeldes kan ske via Socialdemokraternes hjemmeside el-
ler via din lokale partiforening.

Vi efterlyser din e-mailadresse!
For at vi kan udsende flest mulige medlemsblade / nyheds-
breve billigst muligt - som e-post, efterlyser vi din e-mailad-
resse. Vi har i dag registreret e-mailadresser på 4/5 dele af 
vore medlemmer, men vi tror at mange flere har og bruger 
e-mail, og dem vil vi gerne have registret og bruge når vi 
udsender medlemsinformation. Nye og rettede e-mailad-
resser skal meddeles til din partiforening.

gået eller udskudt. Vi ser meget alvorligt på sagen og derfor 
ønskede vi i forretningsudvalget at afslutte samarbejdet
 



Mogens Jensen, MF og næstformand for Socialdemokratiet

Kære venner
Da Rusland uprovokeret angreb Ukraine den 24. februar, 
ændrede verden sig. Invasionen er et angreb på en suveræn 
nation, men også på den tryghed og fred, som vi i Europa 
har været vant til. Der er nu krig i Europa. En sætning vi ikke 
havde troet, vi skulle ytre nogensinde igen.
Derfor står vi i en ny sikkerhedspolitisk situation, som vi må 
forholde os til. Landene omkring os vurderer deres respons 
på truslen, hvilket bl.a. er kommet til udtryk ved, at Sverige 
og Finland vil søge medlemskab i NATO. Også i Danmark gør 
vi os overvejelser om fremtiden. Med det nationale kom-
promis er regeringen sammen med et bredt flertal af Folke-
tingets partier blevet enige om et historisk løft af udgifterne 
til Forsvaret, og at danskerne skal til stemmeurnerne den 1. 
juni og beslutte, om forsvarsforbeholdet skal afskaffes.
 For os er det helt enkelt: Danmark hører til i hjertet af Euro-
pa og NATO. Vi skal af med forbeholdet, så vi får mulighed 
for at tage ansvar og påvirke forsvars- og sikkerhedspolitik-
ken i Europa. EU har virkelig vist værdien af sammenhold 
siden invasionen af Ukraine den 24. februar. 
Vi er stået sammen med sanktioner og det fælles bud-
skab, at vi ikke tolerer undertrykkelse og grusomhed. EU 
står sammen med Ukraine og kæmper for fred og frihed. 
I denne nye situation giver det ikke mening, at Danmark 
som det eneste land står uden for og ikke har mulighed for 
indflydelse på politik, som vedrører vores egen sikkerhed.

  ”Så gør hvad du kan for   
  at hjælpe med til et JA 
  den 1. juni.”

Fri af Putins sorte gas
Putins invasion har også gi-
vet stof til eftertanke, når det 
kommer til den grønne om-
stilling. Det er blevet tydeligt, 
at sikkerhedspolitik og klima-
politik går hånd i hånd. Med 
reformudspillet ”Danmark 

Hjælp med til at vi får et ja den 1. juni 

kan mere”  er det regeringens ambition, at vi skal gøre os 
uafhængige af russisk gas hurtigst muligt og sætte turbo på 
den grønne omstilling. Det betyder bl.a., at vi skal udfaser 
naturgas. Alle husstande, som i dag opvarmes med gas- el-
ler oliefyr, skal inden årets udgang modtage et brev med 
besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, hvornår det kan 
ske og om man i stedet skal overveje varmepumpe. Der er 
brug for klar besked og rådgivning til de 400.000 husstande, 
som er omfattet. 
Vi skal også have kigget på grøn strøm. Vi vil udbygge mas-
sivt med vedvarende energi både til lands og til vands. Vi 
er globalt førende inden for havvind, og den position skal 
vi udbygge. Vi vil også gå i gang med forberedelsen af de 
næste energiøer. I Danmark har vi de løsninger, som Europa 
efterspørger, og vi vil accelerere den grønne omstilling i så-
vel Danmark som i Europa.

Velfærd først - vi skal fortsætte udviklingen
Det er fortsat en kerneværdi for os at videreudvikle vel-
færdssamfundet. Derfor ærgrer det mig også utroligt 
meget, at vi ikke kunne komme igennem med vores vel-
færdslov, som ville sikre penge til de flere børn og ældre i 
fremtiden. Kommunerne kommer under voldsomt pres de 
kommende år, og med loven ville vi lægge en bund under 
velfærden. Men selvom Venstre under sidste folketings-

med koncerndirektør Ole Thomsen. Vi anerkender Ole 
Thomsens store indsats i sundhedsvæsenet de 
seneste 20 år, hvor vores hospitaler gentagne gange er kå-
ret som de bedste i landet, men vi ønsker imidlertid en ny 
profil, idet vi gerne vil have sundhedsfaglige kompetencer 
ind i direktionen til at styrke arbejdet med kvalitet, patient-
sikkerhed og patientforløb i hele organisationen.
Derfor har vi taget den eksterne analyse af karkirurgien til 
efterretning, og at de initiativer, der sættes i gang på kort 
sigt for at øge kapaciteten også tages til efterretning, idet 
vi hermed med øget kapacitet til forebyggelse blandt de 
karkirurgiske patienter øger ligheden i sundhed for denne 
patientgruppe.
Vi iværksætter yderligere analyser af det datamæssige 
grundlag, og at der i 3. Kvartal 2022 fremlægges en plan for 
den langsigtede udvikling af karkirurgien i REgion Midtjyl-
land med fokus på at styrke specialet, idet planen skal in-
deholde en model for organisering af det samlede område, 
herunder etableringen af en selvstændig karkirurgisk afde-

ling på REgionshospitalet i Viborg samt karkirurgisk repræ-
sentation i afdelingsledelsen i Hjerte-,. Lunge- og Karkirurgi 
på Aarhus Universitetshospital.
Vi tager også skridt til at iværksætte en uvildig ekstern un-
dersøgelse med afsæt i et kommissorium som vi ar udarbej-
det og vedtaget i enighed i forretningsudvalget.
Vi forlanger at administrationen tager initiativ til at sikre, at 

hospitalerne i højere grad har en risikobaseret tilgang til de 
kliniske kvalitetsdatabaser som supplement til den forbed-
ringsbetonede tilgang.
Dette var en lang redegørelse, men jeg mener den var nød-
vendig, idet både I som medlemmer af partiet og jeg selv 
kan have en mulighed for at drøfte situationen med de bor-
gere der henvender sig.
Til slut vil jeg godt rose vores Regionssrådsformand Anders 
Kuhnau for den måde han i ordentlighed har håndteret sa-
gen.
Fortsat rigtig godt forår og en forhåbentligt god sommer.



valgkamp lovede at dække udgifterne til netop det stigende 
antal børn og ældre, løb de altså fra løftet, da det gjaldt.
Men i Socialdemokratiet holder vi, hvad vi lover. Derfor 
følger pengene til velfærd med, så længe vi sidder i rege-
ringskontorerne. For os er det afgørende, at kvaliteten ikke 
udhules, når presset stiger på daginstitutioner, sygehuse og 
plejehjem, og det er også derfor, velfærden er prioriteret i 
alle vores finanslove og økonomiaftaler med kommuner og 
regioner. 

Høje priser presser mange
Vi kan glæde os over, at dansk økonomi fortsat står stærkt. 
Vi er kommet godt ud på den anden side af coronakrisen, 
og arbejdsløsheden er lav. Men de fleste danskere kan nok 
mærke et stigende pres på pengepungen, når varerne skal i 
indkøbskurven, og varmeregningen bliver åbnet. 
Fødevarepriserne har taget en himmelflugt, og noget kunne 
tyde på, at vi endnu ikke har set det værste. Det presser 
mange familier. Derfor har vi tidligere indgået aftale om en 
varmecheck til de mest trængte husstande. Og i skrivende 
stund forhandles der om hjælp til danskere, der er ramt af 
den stigende inflation. Uanset hvordan de forhandlinger 
ender, så er vi meget opmærksomme på, at det er svært for 
mange mennesker at få hverdagen til at hænge sammen i 
øjeblikket, og vi følger udviklingen nøje. 

Et Danmark i balance
Et andet fokuspunkt for regeringen er, at vi skal sikre et Dan-
mark i bedre balance. Det arbejde har pågået længe på flere 
fronter, og det fortsætter vi med. Eksempelvis har vi for nylig 
førstebehandlet et lovforslag om etablering af statsgaranti 
på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne. Det 
betyder konkret, at det også skal være muligt at få et bolig-
lån, hvis man vil bosætte sig uden for de store byer. Mange 
steder afgør postnummeret, om man kan få et lån, og det er 
ikke hensigtsmæssigt. Hverken for den enkelte familie, som 
vil bo i landlige omgivelser, eller for lokalområderne, som 
risikerer at ligge øde hen uden liv og udvikling. 
Vi har en masse ting i støbeskeen, og vi går en spændende 
sommer i møde.

Husk at stemme 

1. juni

 Aktiviteter:
 30. maj - Mød din politiker i øjenhøjde - Aflyst
 
 30. maj kl. 19 - EU debatmøde - Sportscenter Herning  
 Oplæg:  seniorforsker Cecilia Felicia Stokholm Banke,   
 MF Kenneth Mikkelsen og MF Mogens Jensen.
 
 20. juni - Ministerbesøg ved undervisningsminister   
 Pernille Rosenkrantz-Theil


