
Fakta 

Her er alene kort nævnt to af mange 
opgaver regionen varetager. Men 
der er flere – og de er alle vigtige. 
De fortjener alle den bedste radikale 
behandling. Derfor mener jeg, det er 
vigtigt at alle er med til at præge 
regionsarbejdet.  

Hovedansvaret ligger selvfølgelig hos 
den/de valgte regionsmedlemmer, 
men hvorfor ikke udnytte den synergi-
effekt, der ligger i, at vi har et fanta-
stisk hold radikale specialister.  

Vi kender alle regionen fra hver vores 
vinkel – og det skal udnyttes.  

Vi skal flette idéer! 

Linda Kristiansen 
‐  

I Regionsråd Sjælland 

Læs mere på min hjemmeside 
www.lindakristiansen.dk  

Nordkrogvej 10, 4490 Jerslev   
31 14 33 77  

linda@ka-net.dk 
www.lindakristiansen.dk  

Lad os flette ideer 

Social anstændighed 
Økonomisk ansvarlighed 

Jeg hedder Linda Kristiansen, er 31 år 
og arbejder på Synscenter Refsnæs 
og i RoboBraille-konsortiet, hvor jeg 
har ansvaret for intern og ekstern 
kommunikation. Jeg er gift med Rune, 
har to børn - Sofie på 7 og Andreas 
på 4. 
 
I 12 år har jeg været aktivt medlem 
af Det Radikale Venstre, hvor jeg har 
haft forskellige bestyrelsesposter og 
pt. er medlem af Hovedbestyrelsen, 
Erhvervs- og økonomiudvalget og Re-
gionsbestyrelsen. Jeg er desuden Fol-
ketingskandidat i Ringstedkredsen og 
2. suppleant til Folketinget. 
 
I kan læse mere om mig og mine hold-
ninger på www.lindakristiansen.dk. 



Alt for ofte lyder det, at regionerne ik-
ke har nogen fremtid så hvorfor enga-
gere sig i dem? Mit svar er, at regioner-
nes opgaver handler om sammenhæng, 
tryghed og liv. Det er vigtige opgaver 
som gør, at jeg ikke bare kan læne mig 
tilbage og sige: Jamen på sigt nedlæg-
ges regionerne. Nej, det er NU og HER. 
Det er nu, vi skal være med til at påvir-
ke de beslutninger, der tages om vores 
liv – derfor skal vi fortsat være repræ-
senteret i Region Sjælland. 
 
Og hvorfor så mig? Fordi vi skal have 
budskabet om regionens arbejde ud. Vi 
skal have synliggjort regionspolitikken i 
langt højere grad, end det sker i dag. 
Det er jeg god til. Jeg er vant til at sæl-
ge et budskab og skabe opmærksom-
hed om en sag. Vi kan kun bevare vores 
indflydelse ved hele tiden at gøre op-
mærksom på regionens betydning for 
folks hverdag. 

Ud med uddannelserne Den specialiserede bedstemor For tidligt til gravøl 

Vi kommer alle i kontakt med sundheds-
væsnet flere gange i vores liv. Når vi 
hører ordet sundhedsvæsen, så skal 
væsnet, vi ser for os ikke være et stort 
bureaukratisk bæst, der lægger op til 
kamp. Nej, vi skal i stedet se en kombi-
nation af den tryghedsskabende bed-
stemor og den professionelle speciallæ-
ge for os. For at dét kan lade sig gøre, 
må vi først og fremmest have ét samlet 
specialsygehus i Region Sjælland med 
akutfunktioner fordelt fornuftigt.  

Vi skal sikre at akut-hjælpen er fremme 
inde for de lovede 15 minutter, men og-
så at man hurtigt kan blive transporteret 
til specialiseret hjælp. Vores beredskab 
skal bestå af både akutbiler, ambulan-
cer og helikoptere.  

Borgerne i Region Sjælland skal være 
sikre på hurtig og kvalificeret hjælp. 

En anden vigtig opgave for Regionen 
er uddannelse. Som det er nu, vælger 
mange unge at rejse til København el-
ler Århus for at læse – og en alt for 
stor del af resten får ikke en uddan-
nelse.  

Vi skal gøre det muligt at blive i Regi-
onen OG få en god uddannelse.  

Det kan vi blandt andet gøre ved at 
tænke på tværs. Infrastrukturen (som vi 
selvfølgelig også skal arbejde på at 
gøre bedre) skal ikke være en barrie-
re, og det skal børn heller ikke.  

Lad os skabe et fænomenalt uddan-
nelsessystem, der bl.a. fungerer ved 
hjælp af e-læring, så alle – også den 
enlige mor uden bil – kan være med. 

Region Sjælland skal imponere hele  
verden – vi skal have en rekord høj  
stigning i antallet af gennemførte  
uddannelser. 

Sundhedsvæsnet handler ikke kun om 
fysisk sundhed, men også om tryghed 
og tillid. Vi skal ikke læne os op ad Re-
gion Hovedstaden – vi kan og skal selv. 

Jeg vil give Region Sjælland kunstigt 
åndedræt – den har stadig en rolle at 
spille. 


