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Regionsbestyrelsens beretning for Kristendemokraterne i Region Nord ved
generalforsamling den 16. marts 2018 på Hotel Sanden Bjerggård
Der er i dette år blev holdt 5 regionsbestyrelsesmøder og 1 delegeret møde i forbindelse med landsmøde i oktober
2017. Ved regionsbestyrelsesmødet den 3. april,2017 havde vi Niels Jørgen Pedersen, byrådsmedlem fra Thisted,
som gæst, han talte om samarbejde mellem erhvervsliv og kommunalpolitikere.
Den 17. juni 2017 var der et kommunalkursus her på Sanden Bjerggård med byrådsmedlem Birgit Jakobsen,
Hedensted kommune, der havde et indlæg om politiske prioriteter og forberedelser til KV.

Der var opstillingsmøde den 21. august 2017 til KD’s regionsliste, og der blev opstillet 15 kandidater mod 7
kandidater ved sidste valg. På mødet blev Peter Øhrstrøm valgt til at være spidskandidat. Vi vil gerne sige
Peter tak for den store indsats som spidskandidat. Under valgkampen skete der det, at Peter mistede sin
stemme og så var nr. 2 på KD’s liste Piratheep Krishnapalan klar til at træde til og repræsentere KD i TVdebatten i TV Nord. Tak til dig Piratheep, at du i løbet af et døgn var klar til at deltage i debatten på TV
Nord.
Fra regionsbestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle 15 kandidater på KD’s regionsliste, for den store
indsats ved regionsvalget.
Ved en meningsmåling i Nordjyske Stiftstidende søndagen før regionsvalget var KD i valgkampen gået fra
0 % til i underkanten af 2%, en stigning på ca. 1.5 %. Ved regionsvalget fik KD en stemmefremgang på 339
stemmer til 2968 stemmer dvs. vi gik fra 0,8 til 0,9 % af stemmerne og vi manglede ca. 20 stemmer i at få
1 % af stemmerne. Vi havde fremgang i 7 kommuner til regionsvalget. Ved kommunalvalget fik KD en
stemmefremgang på ca. 200 stemmer.
KD kom i medierne i de sidste dage i valgkampen, da vi opdagede, at regionens embedsmænd vurderede,
om ansøgninger til puljer eller projekter under 5 mio. kr., skulle videre til Regionsrådet – hvad det ikke
kom. KD fandt ud af, at der var en pulje på ca. 3 mio. kr. til 3 ekstra hospicepladser og regionens
embedsmænd havde spurgt Hospice Vendsyssel i Frederikshavn, om de var interesserede i 3 pladser mere.
Hospice Vendsyssel bestyrelse havde svaret regionen, at det var de, men kun med en driftsoverenskomst
og det svarede embedsmændene nej til.
Problemet var, at politikerne i Regionens forretningsudvalg intet har vidst om det, og derfor gik puljen
3mill . kr. til Region Midt.
I øjeblikket er der 9 pladser ved Hospice Vendsyssel; et Hospice med fuld normering kræver 12 pladser.
Derfor er det kritisabelt at embedsmændene afgjorde, om der skulle søges om 3 ekstra hospicepladser.
Efter KD’s opfattelse var det Regionsrådet, der skulle afgøre det. KD er skuffet og undres over at de 3
regionspolitikere, der sidder i Hospice Vendsyssels bestyrelse, ikke har sørget for at ansøgning om
yderligere 3 hospicepladser kom frem til Regionsrådet. Efter Kd’s opfattelse er en af opgaverne ved at
sidde i Hospicebestyrelsen, at sørge for at ansøgninger om økonomiske midler kommer videre til
behandling i Regionsrådet. Regionsdirektøren erkender, at det var en fejl at ansøgning ikke blev sendt til
Regionsrådet. KD vil fortsat holde øje med, om der bliver truffet afgørelser af embedsmændene på større
beløb, uden det kommer op i regionsrådet.
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KD vil støtte hospice-institutionerne. Det er vigtigt at deres egenart som selvejende institutioner
respekteres.
KD vil arbejde for at der bliver bedre forhold for de Palliative teams ligesom de fortsat skal arbejde tæt
sammen med 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 at dø i hjemmet, så vidt overhovedet muligt, skal kunne det. Det indebærer
bl.a. at der skal være palliativ døgnsupport fra sygeplejersker, der arbejder med patienter, der har brug for
feks .smertebehandling i hjemmet.
Ved regionsbestyrelsesmøde den 25. januar 2018 havde vi besøg af regionsmedlem Per Larsen,
der fortalte om, hvordan det står til i regionen og om konstitueringen.
KD vil gerne sige en stor tak til de konservative i regionsrådet med Per Larsen i spidsen for et godt
samarbejde i de seneste 4 år og for samarbejdet under valgkampen. I forrige periode havde KD en plads i
bestyrelsen for Hospice Kamilianergården, hvor Inger Ottesen sad. Jeg vil gerne sige dig, Inger, tak for din
store indsats i bestyrelsen for Kamilianergården. Du havde fornøjelsen af at sidde sammen med Peter
Øhrstrøm, som nu sidder i bestyrelsen som repræsentant for Aalborg kommune.
Der skal også lyde en stor tak for Peters hidtidige indsats og held og lykke med den fortsatte indsats der.
Det lykkedes KD at få en plads i Videnskabsetisk Komite som vi fik igennem valgforbundet med de
konservative. Denne plads har Inger Ottesen har sagt ja til at tage.
Vedr. Thisted sygehus: Fra den 1. maj 2018 kommer Thisted sygehus til at høre under Aalborg
Universitetshospital. I 2015 blev sygehus Vendsyssel og Thisted sygehus til Sygehus Nordjylland. På trods af
denne strategi, er det ikke lykkes at skaffe flere læger. En af grundene er, at sygehus Nordjylland kommer
ud med et underskud på 35 mio. kr., og her er udgiften til lægevikarer en stor post. Det er vigtigt at huske,
at der foregår mange behandlinger på sygehuset i Thisted. En af de positive muligheder nu ved at
sygehuset kommer hører under Ålborg universitetshospital er at der bedre kan skaffes flere
uddannelseslæger til Thisted, som gør at der kan uddannes flere læger. Som uddannelsessted har Thisted
sygehus fået et godt ry. Det er vigtigt, at målet er, at der med tiden åbnes for akut kirurgi i Thisted. For at
patientsikkerheden er i orden, støtter KD at der køres patienter, der skal opereres akut, til Aalborg eller
Hjørring og borger på Mors til Viborg. KD er tilfreds med at der fortsat er dagkirurgi på Thisted sygehus. I
den midlertidig nødmodel for Thisted sygehus vejer patientsikkerhed højere end tilgængelighed.
Responstid: i Regionen er der store afstande til akutsygehuse og derfor er det vigtig at alle borgere i
landsdelen får hjælp i rette tid. KD støtter ikke ideen om, at bor du i et yderområde, så skal du forvente at
der vil gå længere tid inden der kommer hjælp. Der er fortsat for mange lange responstider især til Skagen,
i Himmerland og i Thy. Der er fint, at der flere steder bliver uddannet førstehjælpere til at redde liv.
Udgangspunktet er at akutberedskabet gælder alle borgere uanset hvor du bor i Nordjylland og så er det
op til Falck, i samarbejde med politikerne, at få det til at fungere. Der er på finansloven bevilget penge til
en lægehelikopter til at erstatte akutbilen i Hjørring.
Der har været forskellige forslag til hvor lægehelikopteren skal placeres. Umiddelbart lyder Sindal som et
godt sted.
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KD ønsker fortsat at der bliver bygget et patienthotel, selvom det er taget ud af planerne for det nye
Supersygehus. Når der kan klares flere komplicerede operationer på Universitetshospitalet, er der behov
for et sted, hvor pårørende og patienter kan være sammen i en svær tid. Patienter, der har langt til
supersygehuset, kan bo på hotellet om natten, så de er klar til operation tidligt næste morgen.
Modellen kan være en OPP ordning, offentligt privat partnerskab.
KD er et parti der ønsker gode rammer for familien. Førstegangsfødende skal have ro til at komme i gang
med den ny opgave at være forældrene. Ved at nybagte forældre skal være ude til et bestemt klokkeslæt,
vil der blive flere genindlæggelser, f.eks. hvis amningen ikke fungere. Nybagte forældre skal ikke være
svingerdørspatienter. Udgangspunktet må være, at den familie der forlader fødeafdelingen, er klar til at
komme hjem og ikke bare sendes ud af døren når der er gået f.eks. 4 timer. Vi hilser regeringens beslutning
om øget bevilling til fødeafdelinger velkommen. Regeringen vil screene de familier der har behov for ekstra
hjælp og støtte i forbindelse med en fødsel, oftest starter dette før fødslen.
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 fortsat behov for flere læger og
mere personale til at møde det enkelte menneske. Her muligheden for at søge puljer fra satspuljemidlerne
der er afsat til området.
KD sætter mennesket før systemet. I Regionen handler det meget om systemer og økonomi, men hvor er
der plads til det enkelte menneske? patienter? personale? Personalet gør et værdifuldt arbejde i en
stresset hverdag og vi vil i KD sige dem Tak, for det arbejde de gør. Personalet kan ikke presses mere.
Regionsrådet besluttede i 2013, at der skulle være et religionsneutralt refleksionsrum, med hvide vægge og
uden religiøse symboler, som alle religioner kan benytte. KD har siden oktober 2015 kæmpet for at der
blev et kirkerum. Jeg har nævnt det i regionsbestyrelsens beretning i 2016 og i 2017, at KD kæmper for at
der bliver et kirkerum. I 2017 faldt det på plads at der bliver et kirkerum ved det nye Supersygehus. Derfor
kunne KD også i valgkampen sige, at vi har været med til at kæmpe for, at der bliver et kirkerum ved det
nye supersygehus. KD vil ønske folkekirken tillykke med det nye kirkerum, som må blive til glæde for
folkekirkens personale, patienter og for sygehuspersonalet, som kan bruge rummet efter den enkeltes
behov.
Hvad KD vil have fokus på i regionen i det kommende år.
1) Fortsat arbejde for flere Hospicepladser, 3 mere til Frederikshavn, derefter er det Thisted.
2) KD vll styrke det pallative team , hvor focus på den totale smerte fysiske og psykiske samt social og
eksistentiel.
3) At psykiatrien styrkes herunder at der bliver søgt midler fra satspuljer
4) Hvordan det går med sygehusområdet bl.a. med Thisted sygehus, der kommer under
Universitetshospital Aalborg.
5) At der fortsat bliver patienthotel på det nye supersygehus.
6) Hvordan går det med abortrådgivning, vil arbejde på en ny høring inden for dette område.
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En gang om året holder KD Regionsbestyrelsen et offentligt møde eller et andet arrangement i
Himmerlandskredsen. I år bliver det den 13. april, hvor KD’s nye politiske næstformand Isabella Arndt
Laursen kommer. Isabella er på rundtur i Himmerland til bl.a. VUC i Års, Vilsted friskole og Barnets blå
Hus i Års.
KD har 275 medlemmer.
Vi er på vej mod næste folketingsvalg og vi har foreløbig 3 kandidater godkendt og der er flere kandidater
på vej. Vi kan stadig bruge flere folketingskandidater så giv regionsbestyrelsen et praj, om der er en, der
skal spørges.
Den 3. november 2017, kom den endelig besked fra indenrigsministeriet om, at KD nu var godkendt til at stå på
stemmesedlen til næste folketingsvalg. Det kommende år skal vi forberede os til folketingsvalget. Tak til alle jer der
slidt og slæbt med at få vælgererklæringer indsamlet, det har været en rodet forestilling, især med det nye digitale
system i ministeriet, der nogle gange er gået ned og det lammede processen.

Jeg vil 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 der.
På regionsbestyrelsens vegne
Henning Feldtmose
formand

