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En bæredygtig, sund og sammenhængende region.
SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til en bæredygtig
region, hvor sundhed og sammenhæng er helt centrale mål.
Vi vil overalt sætte det enkelte menneske og fællesskabet foran systemer og grådighed.
Vores motto er: Der er ikke syge mennesker, men mennesker der er syge.
Patientrettighederne skal sikres bedre, og der skal være fri og lige adgang til sundhedsydelser for
alle i regionen. Øget efteruddannelse af ansatte i sundhedsområdet skal bane vejen for bedre
forståelse for patientens hele situation i en tid, hvor behandlingen bliver stadig mere specialiseret.
Vi accepterer ikke begrebet ”udkantsområder”, men vil arbejde for udvikling i hele regionen. Det
kræver særlig opmærksomhed på de områder, der er mest udfordrede af begrænset udvikling.
En samler plan for turisme skal sikre, at de mange skønne steder og helt enestående
naturområder vi har i Nordjylland, bliver markedsført i sammenhæng.
Den ø som Limfjorden gør den nordligste del af regionen til, skal bindes bedre sammen med den
sydligste del af regionen. Der er mange broer, som trænger til en udskiftning.
Vi ønsker at øge borgerinddragelsen ved større og principielle beslutninger i regionen. Det skal ske
ved øget brug af temamøder og høringer.
Vi vil arbejde for frihed tilden enkelte. Ikke den form for frihed, hvor den enkelte beriger sig på
fællesskabets bekostning men den form for frihed, hvor den enkelte sikres i kraft af fællesskabet
og et stærkt samfund.
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SF vil bekæmpe uligheden i sundhed.
SF vil have fri og lige adgang til sundhed. SF vil bekæmpe privatisering og markedsgørelse af
sundhed væsenet.
Uligheden bliver kun mindre, når sundhed også indtænkes i boligforhold, uddannelse ,
arbejdsmarked og fritid.
Alle børn skal have en sund start og opvækst.
SF vil arbejde for en ligestilling mellem somatiske og psykiatriske patienter.
Vi vil arbejde for at patientens pårørende inddrages eller en støtteperson efter eget ønske.
SF i regionen vil fortsat arbejde for, at regionen kan tilbyde en høj faglig standard på de
specialiserede sociale institutioner.
For at mindske social ulighed i sundhed vil SF i Region Nordjylland:
Styrke det tætte samarbejde med stat og kommuner, da beslutninger truffet det ene sted har stor
betydning det andet sted.
Sikre at borgere/patienter som ikke kan indpasses i de færdige pakkeforløb, vil kunne tilbydes
individuelle behandlingsforløb.
Støtte forskningen i årsagerne til ulighed - og udvikling af tiltag der mindsker ulighed i sundhed.
Arbejde videre med udvikling af samarbejdsaftale med kommunerne til sikring af alternative
forebyggende indsatser for svage og udsatte borgere. F.eks. projekter med deltagelse af
gadesygeplejersker, mobile sundhedsklinikker med bl.a. betjening af læge og tandlæge.
Arbejde for at regionen står som garant for høj faglig kvalitet på det specialiserede socialområde.
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SF vil arbejde for en stadig faglig udvikling og fornyelse i
psykiatrien.
Vi mener, at patientens livskvalitet øges og mulighederne for rehabilitering styrkes, når
psykiatrien ser det hele menneske og ikke kun de psykiatriske diagnoser. Vi ønsker, at de
igangsatte kulturændringer fortsættes.
SF vil derfor arbejde for:
Stadigt bedre samarbejde mellem behandlings- og socialpsykiatrien.
Større fokus på overholdelse af aftaler mellem region og kommuner.
Bedre kobling af medicinsk behandling, terapeutisk behandling og social indsats.
Større inddragelse af patienter, pårørende og øvrige netværkspersoner.
En stadig bredere sammensætning af medarbejdere, dvs. ikke kun sundhedsfagligt, men også
socialfagligt personale på afdelingerne.
Fortsat nedbringelse af tvang.
Lettere adgang til udredning og behandling.
Region Nordjylland skal gå ind i forebyggende arbejde mod stressrelaterede psykiske lidelser.
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SF vil styrke den borgernære sundhed.
SF vil arbejde for, at borgerne sættes i centrum, så vi skaber kvalitet og sammenhæng i
sundhedstilbud og behandling. Et forstærket samarbejde med og mellem kommunerne bliver
afgørende i SF´s arbejde. Regionerne må sikre kvalitet i de almindelige sundhedsydelser , som skal
være tilgængelige i borgernes nærhed, også i yderområderne. I Nordjylland vil det i én årrække
fremover være væsentligt at sikre et generationsskifte blandt de praktiserende læger. De
praktiserende læger vil i fremtiden spille en meget central rolle indenfor bl.a., kronikerområdet. Vi
ønsker en landsdækkende analyse af sundhedssektoren og derpå en drøftelse af den samlede
indsats for fremtidens sundhedsvæsen. Arbejdsfordelingen mellem kommuner, regioner og almen
praksis skal ligeledes gøres til genstand for et gennemsyn.
Derfor vil SF arbejde for at;
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patienter og pårørende inddrages i behandlingen.
personalets tid bruges tæt på borgerne og ikke på kontrolskemaer.
fremme den nære adgang til sundhedstilbud ved at fortsætte arbejdet med at bygge
sundhedshuse, hvor også andet end lægefagligt personale kan få plads.
samarbejdet på tværs styrkes, så borgerne får den bedste genoptræning og en
sammenhængende behandling.
regionen skal kunne drive almene lægeklinikker på lige fod med privat lægepraksis.
hvor det er teknologisk muligt sker behandling i hjemmet.
vil arbejde for en udbygning af regionens kompetencecenter for særligt sårbare patienter.

SF ønsker veluddannede unge i hele Nordjylland.
Befolkningstallet udenfor Aalborg er faldende, og der er mangel på faglært arbejdskraft i regionen.
I Region Nordjylland får rigtig mange unge en ungdomsuddannelse, men ikke alle unge på
erhvervsskolerne kan færdiggøre deres uddannelse, da de ikke kan finde praktikpladser.
Derfor vil SF fortsat arbejde for at:





der sker en udbygning af kontakten mellemerhvervsliv og uddannelsessøgende.
praktikpladser fortsat sikres via sociale klausuler.
flere unge i Nordjylland gennemfører en gymnasial- eller erhvervsuddannelse.
der sikres et tilstrækkeligt antal praktikpladscentre, så alle unge har garanti for, at de kan
færdiggøre deres erhvervsuddannelse.

SF i Nordjylland vil kæmpe for at sikre ordentlige forhold på
arbejdsmarkedet.
SF vil have fokus på, at arbejdsmiljøloven overholdes, så antallet af arbejdsulykker,
erhvervssygdomme og problemer med det psykiske arbejdsmiljø mindskes.
Social dumping skal bekæmpes, og vi vil stille krav om, at entreprenøren sikrer sine medarbejdere
løn og arbejdsvilkår efter gældende overenskomster. Der skal være kædeansvar, så entreprenøren
skal kunne dokumentere, at løn- og ansættelsesforhold er i orden.
SF vil nøje følge, at regionen at regionen tager sin del af ansvaret for et rummeligt arbejdsmarked,
så også mennesker med handicap får en plads i helheden.
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SF vil skabe job og grøn vækst.
SF satser på en grøn vækst af hensyn til miljø, klima og natur. Vi vil skab nye job på danske løn- og
arbejdsvilkår. SF arbejder for, at de nye sygehusbyggerier får fremtidssikrede løsninger indenfor
klima og miljø.
Der skal være udvikling overalt i regionen.
SF arbejder fortsat for en bedre og bæredygtig kollektiv transport, hvilket også er en forudsætning
for at nå målet om, alle unge sikres en uddannelse.
Derfor vil SF arbejde for at:










7

regionale midler målrettes grøn vækst og grønne arbejdspladser.
regionen står i spidsen for en samlet markedsføring af en bæredygtig og stedbunden
turisme med afsæt i den lokale kultur og den helt særlige natur vi har i Nordjylland.
alle områder i Nordjylland tilgodeses både med kollektiv trafik, udvikling og uddannelse.
det nye initiativ med Nordjyllandsbanen føres videre, så vi får en sammenhængende
nærbane fra Skagen til Hobro.
Den lokale trafik efterhånden overgår til elektrisk- eller biocellenergi.
tanken om en motorvej over Egholm droppes til fordel for et ekstra tunnelrør og en ny
forbindelse over Aggersund.
regionen skal fortsætte som klimaregion med energibesparelser i bygninger, forbrug og
ikke mindst transport.
der ved råstofudvinding tages størst muligt hensyn til drikkevandssikring.
Der ved råstofindvinding sættes fokus på stigende forbrug ag genbrugs- og
nedbrydningsmaterialer i forbindelse opfyldning til fremtidige bro og vejbyggerier.

