
KANDIDATEN HAR ORDET: 
 
Jeg stiller op som spidskandidat til Regionsrådet, nu hvor Erik Vinther 
har meddelt, at han ikke genopstiller. 
 
Det gør jeg af to grunde: 
 
For det første: 
Jeg er oprigtig interesseret i at forbedre samspillet mellem det regionale 
og det kommunale. Vi skal sikre at de to systemer i langt højere grad 
spiller sammen. Ellers kommer vi som borgere nemt i klemme.  Fx. Den 
ældre patient, der er indlagt. Hvis ikke plejeområdet i kommunen er klar 
til at tage over, når borgeren udskrives, kan det være spildt og borgeren 
må genindlægges. Hvis ikke sygehuset kender medicinering, kan 
behandlingen forsinkes. Eller den psykiatriske patient, der ikke 
fortsætter behandlingen hjemme, risikerer at gå i stykker igen. Eller den 
opererede patient, der ikke får den fornødne genoptræning i sampil 
mellem de regionale og kommunale tilbud.  
 
Vigtige informationer går alt for ofte tabt, til skade for borgerne.  
 
Det skal vi være bedre til at fange og håndtere samtidig med, at der 
leveres høj kvalitet og Region Midt fortsat har mange af de højt 
specialiserede behandlinger. 
 
For det andet: 
Det er enorm vigtigt, at Hedensted Kommune har en repræsentant i 
Regionsrådet.  
Vi har set det med buslinier, med overvejelser om at flytte ambulance, med evt. ny grusgrav.  Det er vigtigt, at disse 
temaer, hvor Hedensted Kommune vil blive berørt, debatteres i Hedensted, og her er et tæt samarbejde mellem mig 
som regionsrådspolitiker og Venstres byrådspolitikere vigtigt, så vi kan rejse sagerne lokalt.  
 
Endelig kender jeg det regionale indefra, senest som personalechef på Århus Sygehus fra 2009- 2011. Det betyder at 
jeg ved hvordan økonomien er bygget op og ved, hvilken indflydelse Sundhedsstyrelsen har, jf. den seneste sag om 
overvejelser om at centralisere behandlingen af børn med cancer.  
 
Og hvem er jeg så: Jeg er født og opvokset på en gård i Vestjylland. Så jeg har gået række op og række ned og hakket 
kartofler. Jeg er eneste pige i en søskendeflok på 5, så jeg har lært at kæmpe for det jeg vil. Jeg er uddannet jurist og 
har arbejdet som advokat de første 9 år. De seneste mange år har jeg arbejdet inden for personaleområdet, bla. i 
Århus Kommune som HR og integrationschef, på Århus Sygehus som personalechef, i Fredericia Kommune som 
personale- og facilitychef og siden 2015 som koncernpersonalechef i Vejle Kommune.   
 
Jeg har boet mange år i Århus og siden 2013 har jeg sammen med min ægtefælle gennem 25 år boet i As Vig mellem 
Juelsminde og Snaptun og har 4 voksne drenge, der indtil videre har skaffet mig 3 svigerdøtre og 1 barnebarn.  Jeg 
kender således store dele af Region Midt.  
I min fritid er jeg formand for Palsgaard Sommerspil, med i As Vinterbadere og bruger tid på vandreture. Til oktober 
skal jeg bestige Kilimanjaro. Jeg er næstformand i Venstre Juelsminde og sekretær i Forretningsudvalget for 
Kommuneforeningen Venstre i Hedensted.  
 
Med mig som spidskandidat får I en kandidat, der tør, kan og vil. 
 

Med venlig hilsen 
 
Thrine Nørgaard 


