Regionsbestyrelsens beretning for Kristendemokraterne i Region Nord ved
Generalforsamling den 5. april 2019 på Fristedet, Kirkegade 26, 9460 Brovst.

Der er i dette år blev holdt 7 regionsbestyrelsesmøder og 1 delegeretmøde.
Den 16.april 2018 besøg af Gurli Joensen, ålborg der fortalte om intergrationsarbejde i Ålborg kommune.
Den 11.6 2018 politiske oplæg ved Piratheep og David Jakobsen. Det var det sidste bestyrelsesmøde der
blev holdt på Hotel Sanden bjerggård, hvor vi sagde en stor tak til Sonja og Søren Grøn for deres gæstfrihed
igennem alle årene.
Den 27.8.2018 hvor vi fik præsenteret den nye persondatalov af Tage over skype, så vi fremadrettet kan
arbejde med det politiske .
Den 24.9.2018. besøg af foreningen kristne friskoler, ved skoleder Kristine Ibsen, Randers der havde et
oplæg om at drive friskole i Danmark i forhold til love og krav for undervisning i friskoler.
Den 8.10.2018 delegeretmøde. 12 delegerede til landsmødet
Den 19.11 .2018 debatoplæg v/ Peter Øhrstrøm og Britta Eckhardt om værdier og at styrke familien.
Den 28.1.2019 handlede om folketingsvalget
Den 25.2.2019 handlede om folketingsvalget.

KD i Nordjylland har haft besøg af KDs, politiske næstformand Isabella Arndt den 13.4 hvor Isabella besøgte
Barnets blå Hus i Års, Vilsted friskole, VUC i års, dagen blev afsluttet med aftenmøde på Borremose
Efterskole.
Isabella var igen i nordjylland i uge 32 hvor hun besøgte Ølandhus institutionen på Øland. Om aftenen var
der møde på Vejgård bibliotek.
Siden sidste generalforsamling er Thisted sygehus kommet til at høre under Aalborg sygehus. Det er vigtigt
for Thisted sygehus som uddannelsessted at have et godt ry. Det er vigtigt, at der er fokus på målet
omkring den akutte kirurgi så afdelingen kan bliver genåbnet. Patientsikkerheden er altid vigtig, så derfor
vil KD gå ind for den midlertidig nødmodel med at akutte patienter bliver kørt til Ålborg eller Hjørring
sygehus. Patientsikkerhed vejer højre end tilgængelighed.
Regionen hjemtager patientkørsel fra Falck. Da regionen mener at de kan gøre det til samme pris og måske
billigere.
Regeringen har lavet en nærhedsfond, der skal være med til at sikre, at der er akut beredskab i
nærområder. KD hilser velkommen, at der er akuthjælp i nærheden. Der er områder, hvor der kan være
lang responstid.

Side 2.

Vedr. lægehelikopter: Ved sidste generalforsamlingen sagde vi, at vi vil placere den 4. lægehelikopter i
Sindal. Regeringen besluttede at den 4. lægehelikopter, der erstatter akutbilen i Hjørring, at helikopteren
placeres på en mark ved Saltum . KD vil arbejde for at nuværende lægehelikopter i Skive bliver permanent
i stedet for som nu, hvor regeringen besluttede at helikopteren er i Skive midlertidigt. KD deler de
bekymringer Morsø`s borgmester Hans Ejner Berthelsen har, med at det vil skabe utryghed for akuthjælp
på Mors og Sydthy, hvis lægehelikopteren i Skive vil blive fjernet. KD går ind for lægehelikopterne i Saltum
og i Skive skal være permanente, for at skabe tryghed.
KD vil forsat kæmpe for flere hospicepladser og der er ingen andre partier der har det på dagsorden. Vi vil
forsat kæmpe for at hospice Vendsyssel skal have tilført 3 pladser mere, så Hospice Vendsyssel får 12
pladser.
KD vil arbejde for at der bliver bedre forhold for de Palliative teams, ligesom de forsat skal arbejde tæt
sammen med vores Hospice. På den måde sikres det, at der bliver mest mulig viden og koordination om
smertebehandling og psykosocial omsorg med lindring af angst og uro. På den måde bliver der bedre
muligheder for at få hjælp i den sidste tid i hjemmet. Målet skal være, at patienter, som ønsker at blive i
eget hjem i den sidste tid, og som ønsker at dø i hjemmet. Det indebærer bla. at der skal være palliativ
døgnsupport fra sygeplejersker, der arbejder med patienter, der har brug for smertebehandling eller anden
medicinsk hjælp i hjemmet. Det er vigtigt at det palliative team, kan få døgnsupport af en palliationslæge,
så sygeplejersken har en at rådføre sig med.

Regeringen har besluttet at bevare alle akut sygehuse, og det hilser vi i KD velkommen. Hvad skal der ske
med de øvrige sygehuse? Umiddelbart bliver det de nye bestyrelser, der skal tage sig af sygehusene. Vi
ønsker at bevare den nuværende model for regionerne, hvor det er valgte politikere, der træffer
beslutningerne vedrørende sundhedsvæsenet. KD går ind for nærhed. Det betyder ikke, at vi ikke gerne vil
have tæt samarbejde med kommunerne. VI kan ikke støtte regeringens forslag om oprettelse af
bestyrelser, også selvom der kommer byrådspolitiker, patientorganisationer ind i disse bestyrelser
Derfor kan vi heller ikke støtte forslag om en sygehusledelse i regionen idet vi mener det vil blive for stort
område.
Regeringen har besluttet, at det skal være muligt for førstegangs fødende at blive på fødeafdelingen i 48
timer. På det kommende Supersygehus i Ålborg, er der 12 fødestuer. I øjeblikket er det forskelligt,
hvordan det er på de 3 fødeafdelinger i Nordjylland. I Hjørring skal mor og barn helst være ude i løbet af få
timer, men med forsat kontakt til jordmoder og en fra mor/barn afdelingen. I Thisted og Ålborg er der ikke
samme begrænsning. Spørgsmålet er: hvordan regionen vil takle den rettighed om de 48 timer for
førstegangs fødende? KD har talt for et barselshotel, så den nye familie kunne få en god start inden de skal
hjem.

Side 3.

KD vil forsat have fokus på, hvordan rådgivningen af abortsøgende i Regionen fungerer.

KD hilser velkommen, at der er kommet mere fokus på psykiatrien. Der er forsat behov for flere læger og
mere personale indenfor psykiatrien til at møde det enkelte menneske. Nogle af de områder der må have
et særligt fokus er mindre områder som feks. pladser nok til piger med spiseforstyrrelser.
Regionsrådet besluttede i 2013, at der skulle være et religionsneutralt refleksionsrum ved nye
Supersygehus, men KD har siden 2015 kæmpet for, at der blev et kirkerum i det nye supersygehus. Derfor
glæder KD sig over at et flertal i regionsrådet sagde tak til en donation på 10 mill. Kr. skænket af Folkekirken
til et kirkerum. Dermed er det fastslået, at der bliver et kirkerum ved det nye supersygehus, og det har KD
kæmpet for, at det blev en realitet.
KD sætter mennesket før systemet. Derfor handler det om, at der er plads til det enkelte menneske i
sundhedsvæsnet. Patienter ? Personale ? Personalet i regionen gør et stort og værdifuldt arbejde i en
stresset hverdag og vi vil i KD sige dem Tak, for det arbejde de gør. Personalet kan ikke presses mere.
KD vil gerne sige tak for et godt samarbejde med de konservative i det forgangne år. Et rigtig godt
samarbejde med Per Larsen, som har lyttet til os.
Vi vil fra regionsbestyrelsen sige tak til Inger Ottesen for dit arbejde i Vidensskabs Etisk komite og til Peter
Øhrstrøm der sidder som repræsentant for Ålborg kommune i hospicebestyrelsen for Kamillanergården.
Tak til Jer der sidder på poster i de forskellige kommuner valgt fra KD.
Der er 264 medlemmer af KD i Nordjylland.
Folketingsvalg:
Vi ved ikke, hvornår valget udskrives. Vi er glade for, at der er 6 folketingskandidater på stemmesedlen i
Nordjylland. Vi har sideordnet prioritet opstilling. dvs. det er forskelligt, hvor de enkelte kandidater står på
stemmesedlen i de enkelte kredse. Tak til Jer kandidater for I er villige til at lade jer opstille.
Britta Eckhardt, øverst i Hjørring- og Frederikshavnskredsene
Piratheep Krishnaplan øverst i Ålborg Nord, Ålborg øst- og Mariagerkredsene
David Jakobsen, øverst i Brønderslev- og Thistedkredsene
Anne-marie Jørgensen, øverst i Himmerland- og Aalborg Vestkredsene
Inger Ottesen og Robert Thomsen står også på stemmesedlen opstillet i alle kredse.

Side 4.

Valgplakaterne er kommet og delt ud til bestyrelserne. Regionsfolderne er klar og delt ud til bestyrelserne.
Så vi er klar.
Der bliver 4 store valgmøder i regionen. I Thisted, Hobro, Nørresundby, Frederikshavn, et samarbejde med
TV2, Nordjyske Stiftstidende, DR 4 Nordjylland.
Allerede nu er vi blevet inviteret til forskellige vælgermøde, og vi mærker meget større interesse for KD.

KD i Nordjylland vil arbejde på følgende i Folketinget:
1. Anstændigt indvandrings og flygtningepolitik. Danmark skal modtage sin del af verdens
kvoteflygtninge.
2. En værdig behandling af socialt udsatte grupper.
3. barselsorloven længes til 18 mdr. forældrene skal frit kunne dele barselsorloven imellem sig.
4. Forældre skal kunne få støtte til at passe egne børn efter princippet, at pengene skal følger barnet.
5. tilbud om hospice og lindrende behandling skal udbygges.
6. regionerne bevares
7. Skat og afgifter på biler omlægges, så der tages hensyn til det store transportbehov i
ydreområderne.
8. projektet med den tredje Limfjordsforbindelse, skal prioriteres højt og gennemføres snarest muligt.
Jeg vil også gerne sige tak for et godt samarbejde i regionsbestyrelsen for den indsats alle har gjort i
år, og ser frem til et godt samarbejde i det nye år. Tak til Jer der sidder i forretningsudvalget, for et
godt samarbejde. Tak til Jer, der sidder i kommunebestyrelserne for det arbejde I gør, det er en
vigtig del af KD`s organisation. Tak til jer , der sidder i HB for Jeres indsats.

