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KARSTEN SKAWBO-JENSEN
AKTIV FOR PATIENTERNE
Bedre hospitaler. Nu!
Regionsrådet består af 41 politikere, som styrer hospitalerne med et årligt budget på 38
mia. kr. Regionsrådet bestemmer sundhedstilbuddene for 1,7 millioner borgere i Region
Hovedstaden. Valget er vigtigt! Gør din indflydelse gældende. Mød frem på valgstedet og
sæt kryds ud for nr. 5 på liste C

DU KAN STEMME
PERSONLIGT PÅ
KARSTEN SKAWBO-JENSEN,
NR. 5 PÅ LISTE C, OVERALT
I REGION HOVEDSTADEN
Kære vælger
Vores helbred er vigtigt, men skrøbeligt. Når vi bliver indlagt, skal det
gøres rigtigt første gang. Kvaliteten af behandlingen skal være god og
patientsikkerheden høj. Standarder og procedurer skal overholdes,
og der skal være sammenhæng i behandlingsforløbet.
Rammerne, bemandingen og kommunikationen skal være i orden, så
alt dette kan lade sig gøre.
Sundhedsvæsenet er heldigvis en positiv oplevelse for flertallet, men
et for stort mindretal oplever ting, som giver utryghed og risiko.
Der er gode tiltag, og der er ildsjæle. Men der er lang vej endnu, før
vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse.
Heldigvis viser de såkaldte HSMR-tal, at hospitalsdødeligheden er
faldet med mere end 10 pct. på Region Hovedstadens hospitaler
i de senere år. Dette er det bedste resultat blandt landets fem regioner. Men dødeligheden skal endnu længere ned. Hele tiden skal
de folkevalgte sundhedspolitikere holde fast i kravet om kvalitet og
sikkerhed.

Om Karsten Skawbo-Jensen:
I 7 år formand for Patientforeningen Danmark. I 6 år
formand for Landsforeningen
mod Brystkræft. Forfatter
til ”Patienthåndbog” (Gads
Forlag, 2005). Medlem
af regionsrådet fra 2010
(Kvalitetsudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget,
Regionaludvalget, Videnskabsetisk Komité).

Sæt kryds ved en engageret sundhedspolitiker, som udfordrer sundhedssystemet og altid er saglig og konstruktivt kritisk.
Jeg håber, at du vil vise mig den tillid at stemme personligt på mig
ved valget. Jeg vil arbejde målrettet på, at vi alle sammen, både patienter og ansatte, får det sundhedsvæsen, vi fortjener.
Venlig hilsen

Karsten Skawbo-Jensen

Ure
repareres

Vi henter og bringer
Nye og gamle ure
repareres på vort
eget værksted med
tradition for den
f inste håndværksmæssige udførelse.
Indhent venligst
uforpligtende tilbud.

GULD –
www.skawbo.eu
Bliv ven med Karsten på Facebook
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