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Valg af dirigent
-

Erik Ingerslev

Valg af referent
-

Magnus Kronborg

Fordeling af delegerede (tilstede)
-

Hjørring: 1
Thy-Mors: 3
Jammerbugt: 2
Aalborg: 8
Vesthimmerland: 1
SFU: 1
I alt: 16

Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt uden ændringer

Bestyrelsens beretning
-

Formand Rasmus afholder bestyrelsens beretning
Det noteres at det regionale landsledelsesmedlem forventes at deltage i SF
Nordjyllands bestyrelsesmøder fremadrettet.
Bestyrelsens beretning er godkendt

Regionsrådets beretning
-

Regionsrådsmedlem Lene afholder beretning omkring regionsrådets arbejde det
forgangne år.
Følgende bliver der spurgt ind til.
- Lis spørger ind til personlig medicin
- Britta spørger ind til regionsklinikkerne, nærmere bestemt hjælpepersonale.
- Anders gør opmærksom på at akutsygehuset i Thisted, jo kun på papiret
fungere som akutsygehuset, men der mangler penge i praksis.
- Lasse spørger ind til finansiering af personlig medicin.
- Benjamin spørger ind til lukninger af lægevagter, og afstandsforøgelsen.
- Busse spørger ind til økonomien i forhold til alment praktiserende læger.
- Skal læger ikke lave en faktura, på hvad de laver?
- Hvordan er positionen regionerne imellem i forhold til meget høje
medicinpriser?
- Hvis man som privat patient skal købe medicin, kan det svinge meget i
pris.
- Thorkild vender tilbage til regionsklinikkerne, og spørger ind til licensklinikker.

-

-

-

Allan spørger ind til om det ikke skyldes, at man skal have speciallæger til alle
opgaver, og derfor mangler vi læger.
Vibeke spørger ind til hvorfor man kun må få en ting behandlet ad gangen.
- Lene siger det er ulovligt, i forhold til deres egen overenskomst.
Erik bringer debatten omkring akutsygehusene, op igen, med pointen at der
er 21 akutsygehuse i Danmark. 20 af dem kan opretholde læger nok, det
handler derfor nok nærmere om penge end om lægemangel.
Benjamin spørger ind til overflytning, af pladser fra medicinudviklingsstudiet til
medicinstudiet.
Anders spørger ind til patenter og medicinpriser.
Frank spørger ind til regionsklinikkerne, med fokus på Jammerbugt, i forhold
til de 6-årige regionsklinikker.
Rasmus spørger ind til unge læger og over tidshorisont i forhold til at fjerne
lægemangel, i forhold til uddannelsens længde.

Beretningen tages til efterretning.

Regnskab
-

-

Jimmi præsenterer regnskabet for 2019.
- Det var et dyrt år, grundet valg.
- Det var forventet.
Regnskabet er godkendt.

Budget
-

Jimmi gennemgår budgettet for 2020.
- Vi skal spare op til valgkampe.
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen, samt regionsrådsmedlemmet, til at bruge
nogle midler på at promovere SF Nordjyllands region rådsarbejde.
- Der skal være rimelig løse rammer for at bruge af overskuddet.

Indkomne forslag
-

Der er ingen indkomne forslag.

Valg af formand:
-

Rasmus Linnemann Johansson er valgt som formand

Valg af bestyrelse
-

Thomas Kjeldsen, Aalborg, er valgt til bestyrelsen.
Anders Eisum, Thy-Mors, er valgt til bestyrelsen.
Henning Jørgnsen, Brønderslev, er valgt til bestyrelsen.
Jimmi Kruse Sørensen, Hjørring, er valgt til bestyrelsen
Britta Mølgaard, Aalborg, er valgt til bestyrelsen.
Inge Ibsen Fomcenco, Aalborg, er valgt til bestyrelsen
Benjamin Jørgensen, Aalborg, er valgt til bestyrelsen
Lis Carlsen, Aalborg, er valg til 1. suppleant.
Frank Østergaard, Jammerbugt, er valgt til 2. suppleant.

Valg til revisorer
-

Erik Ingerslev, er valgt som revisor
Anders Christiansen, er valgt som revisor

Eventuelt
-

Der opfordres til at repræsentantskabet, bestyrelsen eller generalforsamlingen,
offentligt melder ud, at vi er rigtig tilfredse med SF Nordjyllands arbejde.

-

Man opfordres til at melde ind i SFU som støttemedlemmer, og hvis man kender folk
under 30, som er folkesocialister, må man gerne opfordre dem til at være medlem af
SFU.

-

Hvis man har behov for SFU Nordjyllands hjælp til at kontakte SFU’ere ude i sine
afdelinger kan man kontakte Lasse Hjorthøj.

Bilag
Bilag 1 - Beretning fra SF Nordjyllands bestyrelse 4. marts 2020
Vi startede året med at være i konstant beredskab idet vi vidste at der snart ville blive
udskrevet folketingsvalg og derfor var dette det helt store omdrejningspunkt frem til den 5.
juni 2019 - grundlovsdag, hvor SF, til folketingsvalget, på landsplan gik frem med 7
mandater til 14. I Nordjylland blev Lisbeth Bech Poulsen genvalgt som folketingsmedlem og
Theresa Berg Andersen blev 1. suppleant. Theresa Berg Andersen er aktuelt er indsuppleret
i forbindelse med Lisbeth Bech Poulsens barselsorlov. I perioden op til valget var et af
regionsbestyrelsens organisatoriske spørgsmål: hvorvidt regionerne ville bestå efter
folketingsvalget. Forholdsvis tidligt på aftenen viste resultaterne at der var flertal for et
regeringsskifte og dermed også et flertal til de partier som ønsker at bevarer regionerne.
Efter valget blev fokus igen mere regionalt. I Nordjylland har vi, blandt mange andre emner,
talt om muligheden for at vi, i Nordjylland, til næste folketingsvalg stiller op på en prioriteret
sideordnet liste således at partiforeningernes lokale kandidat står øverst på listen og således
at de følgende kandidater bliver prioriteret ved en urafstemning. Dette kræver en ændring af
SF’s love og vi har derfor lavet et ændringsforslag som behandles til landsmødet den 6.-7.
marts.
Endvidere har vi sammen med Christina Lykke, som er vores KKR-repræsentant drøftet den
nordjyske socialaftale og muligheden for at presse på ved kommunerne for at kræve at
kommunerne sikre at der arbejdes efter overenskomstmæssig løn og arbejdsvilkår når der
købes sociale ydelser hos private leverandører.
Bestyrelsen blev valgt på repræsentantskabsmødet den 18. marts 2019 og har i den
forgangne periode bestået af:
Formand Rasmus Linnemann Johansson, Næstformand Henning Jørgensen, Kasser Jimmy
Kruse Sørensen, sekretær Ove Albrektsen, Britta Mølgaard, Inge Fomcenco, Benjamin
Jørgensen, SFU-repræsentant Lasse Hjortshøj Suppleant Lars Hoffmeier Novrup, Suppleant
Anette Søegaard.
Endvidere blev der valgt to revisorer: Erik Ingerslev og Anders Christiansen.
I december blev der, ved urafstemning, valgt nyt nordjysk landsledelsesmedlem – Melina
Andersen.
Repræsentantskabsmøder
Siden repræsentantskabsmødet 18. marts 2019 er der blevet holdt et repræsentantskabs
møde i oktober hvor regionens budget blev behandlet samt et i januar med fokus på
Psykiatri. Her havde vi besøg af psykiatridirektør med ansvar for patientforløb og kvalitet Jan Mainz som holdt oplæg og svarede på spørgsmål sammen med Lene Linnemann.
Tredje og sidste repræsentantskabsmøde er 4. marts.
28. november havde vi et dialogmøde med vedr. udligningsreform sammen med Charlotte
Mølbæk, Mikkel Dragsmose og Lise Müller

26. februar i år havde vi storkredsmøde med Pia Olsen Dyhr samt storkredsundervisning
ved Anne Roland Hollbaum
Rasmus Linnemann Johansson
Formand – SF Nordjylland

Bilag 2 - Beretning fra Regionsrådet
2019 begyndte, som 2018 sluttede. Med åben krig i Venstre. Lars Løkke udviklede stadig
sundhedsreform i et lukket ministerkontor. Hvis nok på baggrund af DF og Konservative
gode råd.
En af de første dage i januar var Dagens Julius en meget sigende tegning af Lars Løkke ved
rattet i en bulldozer - med Thulesen-Dahl stående bagved, mens han beordrede Løkke til at
køre henover sit bagland. Altså det bagland, som befandt sig derude i virkeligheden og
kæmpede for at bevare regionerne.
Midt i januar fremlagde Lars Løkke og co. så en ny Sundhedsreform. Nedlæg de fem
regioner og erstat dem med 21 sundhedsfællesskaber og flyt en del af opgaverne ud til de
98 kommuner og almen praksis, som i den grad mangler læger og derfor uddelegerer
mange opgaver til hjælpepersonale i klinikkerne.
Denne omlægning for at sikre mere ensartede ydelser til borgerne!!!
Man kunne ikke finde en eneste sundhedsøkonom i hele Danmark, som kunne se det
fornuftige i udspillet. De frygtede for demokratiet og de fynske og jyske sygehuses fremtid,
hvis alt fremover skulle dikteres fra København. De sagde også, at man ikke ude i verden
havde bedre erfaring med andre systemer, end det danske. De sagde, at Løkkes udspil
mindede om ”tænk på et tal”, når han lovede, at der ville følge 6. mia. NYE kroner med
udspillet eller når Løkke lovede at der ville være 40.000 færre indlæggelse og 500.000 færre
sygehusbesøg i 2025.
Heldigvis var der ikke opbakning til den daværende Regerings udspil – i den form, som den
blev fremlagt.
Men der er brug for en ny aftale om, hvordan vi i Danmark skal håndtere, at der nu er mange
flere behandlingsmuligheder og flere borgere der har brug for mere behandling end
nogensinde tidligere. Hvordan vi sikrer borgerne høj kvalitet i sundhedsbehandlingen. Mere
lighed i sundhed. Lægedækning i hele landet osv.
Jeg ønsker ikke, at den nye regering skal skynde sig – jeg vil meget heller have et grundigt
gennemarbejdet udspil til en ny sundhedsreform.
Jeg ønsker ikke mere nærhed, hvis det skal være på bekostning af kvaliteten. Jeg synes,
man skulle bremse lidt op og se på, om borgerne får en bedre betjening, hvis alt for meget
lægges ud i kommunerne, alt for hurtigt. Jeg er bange for, at det kan give problemer, hvis
mennesker med flere eller svære diagnoser fremover skal behandles i almen praksis og ikke
af læge med speciale i deres sygdom. Det kan altså gå for hurtigt, det her.
Der tales sundhedshuse, som aldrig før. Bygningerne alene gør det jo ikke. Hvad hjælper
sundhedshuse, hvis ikke der koordineres mellem de forskellige udbydere af
sundhedstjenester. Hvis ikke du kan konsultere fysioterapeuten uden først at gå til lægen
efter en henvisning, så afhjælper det jo ikke manglen på læger. Hvis ikke lægen kan sende
dig direkte videre til tandlægen eller jordemoderen, hvis det er dér, du skal have hjælp, så

letter det jo ikke noget for patienten, at de forskellige sundhedsfaglige holder til i samme
bygning. Her er der brug for nye tanker og ideer – for planlægning, udvikling og koordinering.
Måske man kunne lære noget udefra.
Alt det her, er en politisk diskussion værd og den håber jeg, at vi kan tage på et andet møde
i SF-Nordjylland i løbet af året, hvor vi i øvrigt også kommer til at tale om den ny
Sygehusstruktur/Hospitalsplan, som skal laves her i 2020.
Vi skal lige have lidt her fra Region Nordjylland, hvor vi i 2019 fik den bedste økonomiaftale i
mange år. Det betød, at vi til budgetforhandlingerne om 2020 havde et råderum på 134 mio.,
som kunne disponeres til nye initiativer, stigende aktivitet og øvrige merudgifter. Der foruden
omprioriterede vi så 58 mio. inden for rammerne. Der var altså noget mere at gøre godt
med, end vi havde set i mange år. Konservative står uden for budgettet i år.
Vi vil have et vedvarende fokus på, at vi overholder udrednings- og behandlingsretten. Det
kører godt, men med flere patienter og flere behandlingsmuligheder er det nødvendigt hele
tiden at holde øje med tallene (for overholdelse af ventetid til behandling). Der afsættes en
pulje på 5 mio. til at finansiere ny aktivitet ifm. nye anbefalinger, vejledninger og
retningslinjer og til uforudsete udgifter. Og 2. mio. for at kunne levere hurtigere diagnostik
inden for det billeddiagnostiske speciale.
På kræftområde fik RN ifm. Kræftplan IV et løft på 12,7 mio.
Psykiatrien i Nordjylland fik midler – samlet set 10 mio. - til at styrke den ambulante
behandling af de mest syge ptt. gennem implementering af den tværfaglige
behandlingsmodel F-ACT, som giver
fleksibilitet og mulighed for at op- og nedjustere alt efter hvordan patienten har det. Altså en
individuel tilpasset behandling.
Der blev også afsat midler til at øge behandlingskapaciteten inden for børne- og
ungeområdet, hvor der ses en voldsom stigning i antallet af henvisninger.
Og der blev plads til at øge kapaciteten med 1 læge – til speciallægepraksis i BU-psykiatri.
Så noterer vi os, at regeringer giver psykiatrien et permanent løft og at der er en 10-årsplan
for psykiatrien på vej. Det er også helt nødvendigt, at der kommer mere bevågenhed
omkring psykiatrien. Fra 2010 til 2016 har der i Nordjylland været en stigning i ptt. antal på
41% i voksenpsykiatri og hele 89 % på B/U-psykiatri. Og tallene fortsætter med at stige.
Jeg tænker, at vi i SF og et enkelt parti mere i årevis har forsøgt at skabe interesse om
psykiatrien og fokus på nødvendigheden af flere midler til området. Vi er ikke lykkedes med
det – desværre. Pressen derimod – skal have stor anerkendelse for deres vedholdenhed.
Uden dem og deres fokus på psykiatri, så var der sikkert ikke sket en hel masse.
Patienternes egen vurdering, erfaring og viden skal bruge meget bedre i behandlingen. Og
indsatsen med ”patientinddragelse” – dumt ord – forstærkes. Patientens Team og
Patientansvarlig Læge er godt i gang på nogle afsnit – og der er gode erfaringer på området
– så der skal speedes op og Patientens Team skal udbredes alle steder, hvor det er muligt.

Vi har aftalt i formandskabet, at der hvert år skal afholdes et Borgermøde om et aktuelt
emne i regionen og der er sat midler af til det.
Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af den gode arbejdsplads og i år sættes der
yderligere fokus på medarbejdernes trivsel – sammen med de ansatte. Og der er afsat 4.
mio. til dette.
Der er igangsat nogle introduktionsprogrammer på de forskellige afdelinger, som roses af
nyansatte. Vi hører alt for ofte, at nye sygeplejersker ikke føler sig kompetente til at varetage
de opgaver, som de præsenteres for. Det vil vi have ændret på – og vi er altså godt på vej,
kan vi se af de svar vi får, når vi spørger nye medarbejdere, om de er tilfredse med deres
opstart i RN.
Der prioriteres godt 33 mio. til lægelig videreuddannelse og der skrues op for antallet af udd.
læger i RN.
Ift. Lægedækning, fik vi - efter forslag fra os – mulighed for at oprette flere langvarige
Regionsklinikker og ikke kun midlertidige. Vi vil langt hellere have egne klinikker fremfor
udbudsklinikkerne, når PLO ikke vil besætte et ydernummer. I vores egne klinikker har vi
mere hånd i hanke med det hele – men den snak kender I jo.
Hjemtrækning af ”det øvrige præhospitale beredskab” er nu effektueret – det startede ved
årsskiftet. I SF har vi fortsat et ønske om, at endnu mere skal hjemtages, men da vi – sådan
for alvor - er ret alene om ønsket, kommer vi det ikke nærmere, end selv at byde ind ved
næste udbudsrunde. Forstået på den måde, at vi ikke kan skabe flertal for umiddelbar
hjemtrækning, men godt for at lave vores eget kontroludbud ifm. næste udbudsrunde.
Der blev afsat midler til etablering af en deldøgnsdækket akutlægebil i Thisted og den i
Hjørring blev gjort permanent.
Mht. Personlig Medicin er vi kommet i gang. I 2019 etableredes National Genomcenter som
styrelse – i Aarhus.
Der blev afsat 3 mio., så vi får lagt fundamentet til at understøtte udviklingen i RN. Den
videre udbygning af Personlig Medicin til såvel Datastøttecenter som klinisk konsolidering
kræver yderligere tilførsel af midler ved de fremtidige budgetforhandlinger.
Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle noget mere positivt om Thisted, end tilfældet er. Der er
fortsat mangel på læger – stor mangel – ikke bare i Thisted, men Thisted er altså et af de
steder, som er meget hårdt ramt. Som jeg sagde tidligere, så skal vi aldrig nogensinde gå på
kompromis med kvaliteten af de behandlinger som borgerne ydes og derfor har det
desværre igen været nødvendigt at flytte opgaver til Aalborg. Der arbejdes kontinuerligt og
ihærdigt på at ændre på set-up’et i Thisted, men der sker altså for lidt.
Måske husker I, at vi i 2018 stillede krav om, at der skulle ske noget ift. borgere, som på den
ene eller anden måde blev del af voldsomme oplevelser i Psykiatrien. I en periode var der
megen opmærksomhed på voldsepisoder og drab med tilknytning til Psykiatrien. Vi ville
have, at pårørende blev sikret hjælp, når de – på den ene eller anden måde - blev udsat for
voldsomme episoder med tilknytning til Psykiatrien. Der blev fra Psykiatriledelsens side taget

godt imod vores krav og i samarbejde med politiet er der nu udarbejdet en
forløbsbeskrivelse, så ingen er i tvivl
om, hvem der gør hvad, når og hvis der igen opstår en situation, som kræver af pårørende
skal hjælpes videre.
Der er meget mere, som vi kunne komme omkring, men det her var hvad jeg havde valgt at
fortælle om. Jeg synes vi skal give plads til spørgsmål –og hvis der er nogle – så skal jeg
forsøge at svare på dem.

Bilag 3 - Regnskab 2019
Regnskab 2019

Indtægter
Udgifter
Resultat

Kr.
Kr.
Kr.

64.258,50
118.110,76
- 53.852,26

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

9.870,00
5.568,00
48.820,50
64.258,50

Bestyrelsen
Repræsentantskabet
Regionsrådet
Husleje
IT
Valgkamp
Arrangementer
Gebyr
andre udgifter(gammel gæld)
I alt

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

10.645,00
3.513,00
936,00
10.000,00
200,00
50.607,97
500,00
60,25
41.648,54
118.110,26

Beholdning primo 2019
Underskud
Beholdning ultimo 2019

Kr.
Kr.
Kr.

260.848,69
- 53.852,26
206.996,43

kr
Kr
Kr

85.579,05
121.417,38
206.996,43

Indtægter
Kontingent
Partiskat
Regionalt Tilskud
I alt

Udgifter

Balance
Bankkonto
andre konti
Aktiver i alt

Bilag 4 - Budget 2020

SF Nordjylland Budget 2020
Indtægter
Kontingent
Partiskat
Regionalt Tilskud
Indtægter i alt

9.500
7.500
48.800
65.800

Udgifter
Bestyrelsen
Repræsentantskabet
Regionsrådsgruppen
Arrangementer
Administration
Husleje
IT
Gaver/øvrige
Gebyrer
Udgifter i alt

Dermed et overskud på 31.940 kr, som tilføres de likvide midler

Kontingent foreslås uændret

10.000
4.500
1.800
5.000
1.000
10.000
500
1.000
60
33.860

