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BEDRE HJÆLP TIL PSYKISK SÅRBARE

AFSKAF BRUGERBETALING PÅ SUNDHED 

FORKORT VENTELISTEN 
INDENFOR 
BØRNEPSYKIATRIEN

Indenfor de privat prakti-
serende børnepsykiatere er 
ventelisten mellem 48 og 56 
uger. Jeg vil gerne styrke den 
offentlige børnepsykiatri.

FLERE FÅR ANGST 
OG DEPRESSION

Alt for mange unge kæmper 
med angst eller depression. 
Jeg vil kæmpe for et samfund, 
hvor de unge får en bedre 
hjælp, når dette rammer dem.

VI SKAL HAVE KNÆKKET 
SELVMORDSKURVEN

På et år er der sket en tredob-
ling af unge kvinder, der begår 
selvmord. Derfor skal vi være 
bedre til at gribe dem, når de 
får det psykisk dårligt.

BEDRE KOLLEKTIV 
TRANSPORT FOR UNGE

Vi skal sikre, at alle unge kan 
tage kollektiv transport til 
deres uddannelse. Dårlige 
busforbindelser skal ikke være 
grunden til, at unge flytter til 
storbyen. 

ALLE SKAL KUNNE 
KOMME PÅ SKADESTUE 
OG TIL VAGTLÆGE

Vi skal have gratis transport 
til vagtlæge og skadestue for 
mennesker med små indkom-
ster. Det må aldrig være ens 
pengepung, der afgør om man 
kan få behandling.

DET GRØNNE VALG

Vi skal sørge for, at vores 
busser og tog kører med lavest 
muligt klimaaftryk. Den kollek-
tive transport skal være grøn.

GRATIS TANDPLEJE TIL 
UNGE UNDER 25 ÅR  

Når man brækker benet, får 
man gratis hjælp. Det burde 
man også få, når man knækker 
tanden. Lad os starte med de 
unge under 25 år.

ALLE SKAL HAVE LIGE 
ADGANG TIL MEDICIN

Alt for mange mennesker med 
en lav indkomst, fravælger at 
købe medicin, fordi de ikke har 
råd. Der skal være lige adgang 
til medicin, derfor skal det 
være gratis.

ALLE BURDE HAVE 
GRATIS ADGANG TIL 
EN FYSIOTERAPEUT

Antallet af danskere, der 
har brug for hjælp hos en 
fysioterapeut, er stigende. 
Derfor burde det være gratis 
for alle, hvis man har smerter 
i kroppen. 

TRANSPORT FOR ALLE I REGION SYDDANMARK

Som politiker er det vigtigt for mig 
at være i øjenhøjde med jer. Det er 
vigtigt for mig at vide hvad, der rører 
sig lokalt og regionalt, og vigtigt at 
bringe erfaringer fra den virkelige 
verden med ind i Regionsrådet.

Jeg brænder for, at hjælpe de mest 
psykisk sårbare i vores samfund; 
en bedre kollektiv transport for 
alle - og at alle får lige adgang 
til vores sundhedsydelser.

Jeg hedder Jacob, er 27 år og bor i 
Odense.

Jeg er startet på gastronom-
uddannelsen, og har tidligere arbejdet 
som pædagogmedhjælper – og som 
medarbejder på et diskotek.

Jeg stiller op til regionsrådet, fordi jeg 
har oplevet tilfælde, hvor mennesker 
ikke har kunne få den rette hjælp, 
når de har knækket psyken. Derfor 
drømmer jeg om et samfund, hvor 
psykisk sygdom ligestilles med fysisk 
sygdom. Vi kan og skal gøre det 
bedre - ingen må efterlades ”alene på 
perronen”.

  jbgo@mail.dk   JacobBGOlesen



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


