
 I strålebehandling - og spilder hver dag 3 timer i en bil

HVAD ER MENINGEN?
Er det rimeligt, at sønderjyske kræft- 
ramte kører helt til Vejle og Odense  
5 dage om ugen for at få strålebehand-
ling i 10 minutter? Det mener vi ikke. 
Og vi ønsker din støtte til genindførel-
sen af det sønderjyske behandlings- 
tilbud i grænselandet.  

Silke har brystkræft og tager fem gange om 
ugen den tre timer lange køretur mellem 
hjemmet i Egernsund og Vejle Sygehus for 
at få 10 minutters strålebehandling. Det er 
en unødvendigt lang og udmattende tur, for 
én, der allerede er svækket af behandlingen. 

Det giver ingen mening, for Silke bor blot 25 
km fra strålekanonen, der står i Flensborg, 

og hvor 3.000 sønderjyske kræftpatienter  
tidligere er blevet behandlet. Desværre for 
Silke og andre kræftramte har Region Syd-
danmark i 2017 afskaffet denne mulighed.  

Afskaffelsen betyder, at regionen sparer  
1,1 mio. ud af et årligt sundhedsbudget på  
24 mia. kroner.

Synes du også, det er mere rimeligt, at søn-
derjyske kræftpatienter kan blive behandlet 
tæt på, hvor de bor – og ikke i den modsatte 
ende af regionen? Vær med til at lægge pres 
på regionsrådet for at få genindført tilbuddet 
om strålebehandling i grænselandet. Støt 
sagen med din underskrift på vores hjem-
meside eller scan QR-koden. 

Genindførslen af strålebehandling i Flens-
borg er en mærkesag for Slesvigsk Parti.  
Vi ønsker samarbejde over grænsen overalt, 
hvor det giver mening, og lægger vægt på 
den enkeltes mulighed for medbestemmel-
se – også når det gælder strålebehandling. 
Vi arbejder for vores mærkesager hver dag i 
byrådene i Tønder, Aabenraa, Haderslev og 
Sønderborg.

Genindfør strålebehandlingen i grænselandet. Skriv under på http://straalebehandling-underskriv-nu.slesvigsk-parti.dk

Slesvigsk Parti
S for Samarbejde 

om Sundhed i Sønderjylland

#straalebehandlingSP

Mød os på www.slesvigsk-parti.dk og på Facebook

Silke Schultz fra Egernsund er en af de 
kræftramte sønderjyder, der ikke længere 
kan få strålebehandling i Flensborg.
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