Referat fra fællesmøde om folketingsopstilling og repræsentantskabsmøde,
Onsdag 3. september kl. 19.00 i Løkkegade 20 i Aalborg:
Alle partiforeninger er repræsenteret bortset fra Mors og Rebild
1. Formalia
Erik Ingerslev dirigent. Melanie referent.
Enighed om 2 c - enkelt sideordnet enkelt kreds - hver kreds har sin egen kandidat.
Opstilles efter efternavn.
Frederikshavn og Brønderslev mangler en kandidat.
Hjørring opstillingsmøde mandag den 8.09.
Thorkild, fra Thisted kreds, vil gerne genopstille – og måske kan der lave et
opstillingsmøde med Mors?
Aalborg: 3 kandidater, Lisbeth, Thomas og Jacob
2 kandidater i Mariagerfjord, Peder og Jes. Derfor skal der være valg
Koordinator vedr. folketingsvalg i Nordjylland: Nikolaj Andersen, skal sørger for at
kampagner blive rullet ud.
Kl. 19.20: Repræsentant fra Rebild ankommer
Drøftelse af.
-at der er forskellige opgaver ift hvor store partiforeningen er. Vigtigt, at
partiforeningerne drøfter om der er en kredskoordinator som Nikolaj Andersen også
skal have kontakt med.
- at få sat på plads, hvad der er koordinators opgaver og hvad der er kredskoordinators
opgave.
Jørgen: vi har aftalt i bestyrelsen, at skrive til partikontoret for at få på plads hvem der
laver hvad ift koordinators opgaver og kredskoordinators opgaver.
-vigtigt at partiforeninger bruger håndbogen
-så snart der er kandidater så få taget billeder. Der ligger præcise retningslinjer for
hvordan billederne skal se ud
Repræsentantskabsmøde
1. Formalia
Erik Ingerslev dirigent. Melanie referent.
2.
Lene Linnemann indleder drøftelsen, ud fra tidligere udsendt oplæg: Det vigtigste
bliver nok strukturen. Strukturen vil blive drøftet i løbet af efteråret. Det er pille
ud budgettet, men det vil jo alligevel på en måde være en del af drøftelserne.

En længere drøftelse af hvad SF’s fremtidige grundholdning skal være til
sygehusstrukturen:
Centralisering – ikke centralisering.
Mange argumenter for centralisering:
God mening med at specialiserer
Vi skal samle nogle funktioner fordi vi har et lille patient grundlag
Svært at rekruttere læger i Nordjylland
Pt sikkerhed falder når kvaliteten ikke er i orden
Det er dyrt med små sygehuse
Sygehusstrukturen skal indpasses i den virkelighed vi lever i
Bliver brugt mange penge på kørsel til sygehusene i yderdistrikterne- Læger skal ikke
bruge 1,5 time på landevejen
Der kommer flere og flere unge læger og de vil viderer og rejser fra Aalborg
Pt. vil hen hvor eksperterne er
Vigtigt med kundegrundlag, så man ikke flytter pt. rundt for at ”holde liv” i f.esk. 2
sygehuse
Imod centralisering: Hvis vi lukker flere funktioner/sygehuse så vil udkantsområderne
blive mere udsultet
Drøftelse af:
Problematik at sygehuset sender pt hjem om fredagen også skal de ind igen om
mandagen - men kommunerne betaler alligevel for weekenden fordi pt. ikke er
udskrevet
SF i regionen skal ikke drive sognerådspolitik men se på helheden
Hvornår sygehusene udskriver. Er sygehusene nogen gange for langsomme til at
udskrive? Kommunerne må forvente at sygehusene bruger kommunernes
aflastningspladser.
Ukompliceret ældre pt. kan jo godt behandles på et plejehjem
Det handler om viden og analyser og ikke kun økonomien
Vigtigt at drøfte er hvad skal så være rundt omkring i Nordjylland, så sygehuset ikke bare
lukker – men at der bliver sat noget i stedet for. Her skal kommunerne med ind –f.eks.
flere sundhedshuse. Det skal gøre t i fælleskab med kommunerne OG regionen.

Vigtigt, at kommunalpolitikerne holder fast i, at de penge der fra centralt hold er
bevilliget til ældre/ handicap området også bruges der – og ikke kanaliseret til andre
presserende opgaver
Man begynder at se mere tværfagligt på situationen - Forløbskoordinator fra nogle små
kommunerne arbejder tæt med sygehusene - dette fungere godt. F.eks. en sygeplejerske
fra kommunerne er på sygehuset, for at koordinere.
Hver år igennem de sidste mange år er sygehuset blevet pålagt at spare 2 procent hver år
– nu kan det mærkes
Kunne der være fælles ledelse i sygehus Thy-Mors?
Konklusion: Vigtigt at se på kvaliteten for at fastholde specialiserede
læger/afdelinger/sygehus. Skal centralisere – dette giver specialister. Men inden
der bliver truffet aftaler om f.eks. at lukke et sygehus, må der indledes et
samarbejde med kommunen.
Evt.
- Der opstilles en kandidat i hver kreds
- Den 9.09: Medlemsmøde for alle SF medlemmer om beskæftigelsespolitik med
folketingsmedlem og arbejdsmarkedsordfører Eigil
- Den 23.09, kl. 17.30: Medlemsmøde for alle SF medlemmer: Fyraftensmøde med
Pia Olsen Dyhr
Der aftales dato for besøg af Jonas Dahl. Der vil blive drøftet fordelingspolitik. Evt. d.
12/10, d. 13/10 eller d. 17/10. Frank undersøger.

