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Kære Medlemmer 

 

 

Jeg ønsker hermed, at stille mig til rådighed som kandidat til regionsrådsvalget 2017 for 

Alternativet Nordjylland. 

Mit navn er Christian Johnson, jeg er 41 år og bor i Hobro med Anja og en stor sammenbragt 

familie, hvor vi hver anden uge er beriget med seks skønne unger i alderen 8-16 år. 

Jeg er bl.a. uddannet social og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent og 

sygeplejerske, ligesom jeg har en diplom uddannelse i offentligledelse og en PBA i sport og 

event management. 

Jeg har arbejdet inden for sundhedsvæsenet gennem næsten 25 år, og har haft berøring 

med flere specialer inden for sygepleje og omsorg. Fx har jeg arbejdet inden for psykiatrien, 

den akutte sygepleje, de medicinske og kirurgiske specialer samt inden for ældreplejen og 

misbrugsområdet. Senest som offentlig leder på misbrugs- og ældreområdet. Sideløbende 

har jeg i over 15 år været tilknyttet Forsvaret som sygeplejerske bl.a. som udstationeret i 

Afghanistan. 

Siden 2015 har jeg været selvstændig og iværksætter i min egen lille sport og event 

virksomhed, der tilbyder administration, ledelse og udvikling til foreninger og virksomheder 

samt laver events og løser fundraising og branding opgaver. Min største kunde er for 

nuværende Hobro Svømmeklub, hvor jeg også gennem mange år har været frivillig. 

Jeg har tidligere været opstillet til kommunalvalget i 2009 og 2013 samt regionsrådet i 2013 

for et andet parti. Men vi voksede fra hinanden, og jeg har i Alternativet fundet ny energi, en 

struktur og værdier, som jeg vil arbejde hårdt for, at omsætte til en tillidsfuld og 

medmenneskelig sundhedspolitik i samarbejde med medlemmer af Alternativet, borgerne i 

Nordjylland, medarbejdere og andre politikere. 
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Jeg har en generel interesse for politik og samfundsforhold, men jeg er især optaget af at 

udsatte borgere får en værdig hjælp og støtte og at alle har lige adgang til sundhed, at 

sundhedsområdet fungere godt og på brugernes præmisser, samt at de mange ansatte der er 

rygraden i vores velfærdssystem, mødes med tillid og tilstrækkelige ressourcer. Vi skal gøre 

op med centralisering og New Puplic Management tankegangen, unødvendig dokumentation og 

kontrol, og i stedet sætte regionens medarbejdere fri og have tillid til, at de med deres 

faglige kompetencer og medmenneskelighed løser deres opgaver på bedste vis.  

Endelig er jeg af den overbevisning, at regionens arbejde med udvikling skal have langt større 

fokus på miljø og miljørigtig kollektivtransport og erhvervsudvikling. Regionen skal arbejdere 

målrettet med, at naturen bliver tilgængelig for alle, at naturturisme prioriteres højere, 

samt at iværksætterkulturen, de gode initiativer og ideer, får bedre vilkår og større 

opmærksomhed, fordi det er innovation og udvikling i en bæredygtig kontekst, som kommende 

generationer skal leve af - og måske slet ikke kan overleve uden!  

       


