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FRA ULIGHED TIL MULIGHED

HANDICAP- OG SOCIALOMRÅDET  

STOP ULIGHEDEN I 
BEHANDLINGEN

Vi skal ansætte flere social- 
sygeplejersker, socialrådgivere 
og patientkoordinatorer til at 
hjælpe de udsatte gennem et 
kompleks sundhedssystem

PSYKIATRIEN SKAL 
STYRKES
Mere personale. Tid til flere 
samtaler, flere meningsfyldte 
aktiviteter og patientstyrede 
senge. Mere medbestemmelse 
for egen behandling. Færre 
genindlæggelser og mindre 
tvang. 

ALLE SKAL MED

Behandlingen af psykisk syge 
med misbrug flyttes til Regi-
onen med krav om sammen-
hæng til sociale tilbud. 
Afskaf brugerbetaling på tand-
læge. Udvid gratis  
psykologbistand.

STYRK OG ANERKEND 
DET OFFENTLIGE 
SUNDHEDSVÆSEN

Stop med udlicitering af 
sundhedsopgaver til private. 
Det er dyrt, og vi tømmer det 
offentlige sundhedsvæsen for 
dygtigt personale. 

NÆRHED OG TRYGHED

Lægevagter og skadestuer skal 
fastholdes i lokalområderne 
– gratis transport dertil skal 
sikres til økonomisk trængte.

SÆT FAGLIGHEDEN FRI

Mere medbestemmelse og 
selvstændig kompetence til 
sundhedspersonalet – væk 
med dokumentationstyranniet.

BORGERE MED HANDICAP 

Stop udhuling af fagligheden, 
og flyt det højt specialiserede 
handicapområde til Regionen.

Borgerne skal have bedre rets-
sikkerhed, og vi skal have mere 
statslig finansiering.

SOCIALE TILBUD

Børn af forældre med kritisk 
og/eller livstruende sygdom 
skal sikres støtte.

Borgere og pårørende skal 
involveres og sikres medbe-
stemmelse i afgørelser.

REGIONALE BOTILBUD

Det skal sikres, at praktise-
rende læger tilbyder et årligt 
sundhedstjek til alle på Regio-
nens botilbud. 

Flere faste og dermed kendte 
medarbejdere i de sociale 
tilbud. Mere faguddannet 
personale.

STÆRKT OFFENTLIGT SUNDHEDSVÆSEN

Uddannet socialrådgiver og bor på 
Sydfyn. Jeg har hele mit voksenliv 
arbejdet med, og for, borgere med 
komplekse udfordringer. Formand 
for Udsatterådet i Svendborg, 
næstformand for Reden Odense og 
Redernes Krisecenter og landsformand 
for KFUKS Sociale Arbejde i Danmark. 

Jeg er en erfaren kvinde, som 
ikke kan tilbyde ungdommens 
vovemod,  men til gengæld moralsk 
styrke og vedholdenhed.

Jeg brænder for at opnå resultater for de 
mennesker, som andre ikke orker.  Jeg er 
overbevist om, at alle borgere ønsker det 
samme – nemlig respekt og et værdigt 
liv. Det vil jeg gerne medvirke til. Jeg er 
sikker på, at alle har muligheder, hvis 
bare vi giver dem chancen.

  anb@rsyd.dk    Annette Blynel 



SF’S REGIONSRÅDSKANDIDATER
1. ANNETTE BLYNEL – SVENDBORG

2. KARSTEN FOGDE – ODENSE

3. SUZI WÜRTZ KJÆRGAARD – KOLDING

4. JACOB BÁEZ OLESEN – ODENSE 

5. JOHN HYRUP JENSEN – SØNDERBORG

6. JØRN BOESEN ANDERSEN – ESBJERG

7. LAURITS KAAE – VEJLE

8. BENT OLSEN – NORDFYN

9. MARIANNE HEDVIG THOMSEN – VEJEN

10. MICHAEL CHRISTENSEN – AABENRAA

11. CASPER MARIENLUND – KOLDING

12. OLE TYRSTED JØRGENSEN – NYBORG

13. BENT IVERSEN – HADERSLEV

14. THOMAS JESPERSEN – ODENSE

15. BIRTHE LARSEN – VARDE

16. BJARNE LUND HENNEBERG – TØNDER

17. KIM JØRSTAD – KERTEMINDE

18. MIKKEL DRAGMOSE – MIDDELFART

19. TORBEN SMITH – FAABORG-MIDTFYN

20. BO BERGSTRØM – FREDERICIA


