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EN BEDRE PSYKIATRI

LIGHED I SUNDHED  

PSYKIATRIEN SKAL 
STYRKES

Større patientinddragelse, 
flere tilbud med meningsfyldte 
aktiviteter under indlæggelse, 
tid til flere samtaler, flere 
patientstyrede og intensive 
senge.

FOREBYGGELSE AF TVANG

Flere fastansatte og færre 
vikarer – mere efterud-
dannelse af medarbejdere 
og ledere, hvilket bl.a. kan 
forebygge tvang og genind-
læggelser. 

ET BEDRE ARBEJDSMILJØ

Fokus på et godt arbejdsmiljø.
Der skal ansættes faguddan-
net personale, så vi undgår 
brugen af for mange vikarer.

Færre vikarer vil lette rekrut-
teringen til faste jobs.

VI SKAL SIKRE TRYGHEDEN

Alle skal have nem adgang til 
lægevagt og skadestue.

Derfor skal det sikres, at dette 
fortsat findes i lokalområ-
derne.

FLERE NÆRE 
SUNDHEDSTILBUD

Flere lokale sundhedshuse 
med privatpraktiserende 
læger, røntgen, lokalpsykiatri, 
jordemoder, høreapparater, 
gynækolog m.m. – med syge-
husfunktioner tilknyttet.

ØKONOMI SKAL IKKE VÆRE 
EN HINDRING FOR HJÆLP

Det må aldrig være et økono-
misk problem at få hjælp.

Derfor skal økonomisk trængte 
sikres gratis tranport til læge-
vagt og skadestue.

BEDRE SUNDHED 
FOR DE SVAGESTE 

Krav om årligt lægetjek af 
borgere på botilbud. Vi ved, 
at alvorlig sygdom ikke bliver 
opdaget i tide, hvorfor de dør 
tidligere end andre. 

STOP STIGMATISERINGEN

Socialt udsatte kommer sjæl-
dent til læge, de føler sig ikke 
hørt eller mødt. Dette øger 
stigmatiseringen -og bidrager 
til mere misbrug og højere 
dødelighed.

FLERE 
SOCIALSYGEPLEJERSKER

Flere socialsygeplejersker, der 
kan skabe sammenhæng og 
fastholdelse i et behandlings-
forløb af socialt udsatte under 
indlæggelse og styrke koordi-
nering med kommunen.

ET NÆRT OG TRYGT SUNDHEDSVÆSEN

Gennem mit arbejde har jeg mødt 
mange mennesker med forskellige 
behov. Jeg brænder for at hjælpe de 
mennesker, der ikke bliver regnet for 
meget i samfundet. Jeg har oplevet, 
hvor meget stigmatisering kan påvirke, 
de mennesker der bliver ramt. Jeg 
vil arbejde for, at alle mennesker har 
værdi og bliver behandlet derefter. 

Jeg hedder Suzi Würtz Kjærgaard, er 44 
år, gift og bosat i Kolding. Jeg arbejder 
som socialpædagog på et socialt 
psykiatrisk bosted.

Jeg har siden jeg blev uddannet i 2006 
arbejdet med socialt udsatte, børn med 
komplekse udfordringer og asylansøgere.

  S_KJAERGAARD@HOTMAIL.COM



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

SF’S REGIONSRÅDSKANDIDATER


