Mit navn er Mustapha Itani. Jeg er speciallæge og ph.d. i hjerne- og nervesygdomme med dagligt
virke på Odense universitetshospital (OUH).
Jeg genopstiller til regionsrådet i Region Syddanmark fordi jeg mener at min baggrund som læge
og forsker kan tilføre regionens sundhedspolitiske arbejde rigtig stor værdi. Jeg er nuværende
medlem af regionsrådet og sidder i regionens sundheds- og digitaliseringsudvalg.

Mærkesag 1
Kender du det, at du får nogle knopper eller et udslæt på huden? Du får en henvisning til en
hudlæge ude i byen, men finder hurtigt ud af at ventetiden kan være helt op til 32 uger. Lange
ventetider gør sig også gældende hos mange andre privat praktiserende speciallæger som f.eks.
øjenlæger og øre-næse-hals-læger.
Jeg vil arbejde på at få ventetiden til praktiserende speciallæger ned ved at tilføre området flere
ressourcer til følgende formål:
- Uddannelse af flere speciallæger
- Åbning af flere privat praksis
- Øgning af omsætningsloftet i privat praksis, så der kan ses flere patienter
- Bedre udnyttelse af den ledige kapacitet på regionens private sygehuse
Mærkesag 2
Din praktiserende læge er den læge der kender dig og din familie bedst og følger jer livet igennem.
Vidste du at der flere steder i regionen er en truende mangel på praktiserende læger?
Denne mangel kan have den konsekvens at regionen må føle sig nødsaget til at etablere offentlige
regionsklinikker bemandet af skiftende lægevikarer, hvormed du risikere at miste din faste
kontaktlæge som har fulgt dig livet igennem.
Jeg vil arbejde for at rekruttere flere dygtige praktiserende læger til vores region for at sikre dig og
din familie tryghed og sikkerhed ved besøg af din praktiserende læge gennem følgende tiltag:
- Uddannelse af flere praktiserende læger
- Få flere ældre praktiserende læger til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet
- Få flere praktiserende læger til at se flere patienter end de er forpligtet til
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