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Jeg er 24 år, bor i Viby J og læser folkesundhedsvidenskab på 
Aarhus Universitet. Jeg stiller op til regionsrådet for at gøre en 
SF-forskel ved bl.a. at repræsentere en gruppe, der sjæl-
dent bliver hørt; nemlig de psykisk syge og sårbare unge, be-
kæmpe ulighed i sundhed samt kæmpe for at bevare og for-
bedre de blå-regionsbusser! Jeg er aktiv i SF og SF Ungdom og 
har været det siden 2016. Mit politiske fokus ligger især på 
sundhedspolitik, ulighedsdagsordenen og kollektiv trafik. Jeg 
har politisk erfaring fra SFU’s landsledelse samt lokal aktivitet 
gennem mange år. Jeg sidder i dag i SF Aarhus’ bestyrelse, hvor 
jeg er med til at lave alt fra medlemsmøder til politikudvikling. 
Jeg elsker at være frivillig! Jeg er frivillig spejderleder, frivillig i 
Sind Ungdom Aarhus og sidder i bestyrelsen hos Forening for 
Folkesundhedsvidenskab. Jeg vil bruge min viden fra folkesundheden, mit frivillige arbejde samt erfaring fra 
egne oplevelser i det psykiatriske system, til at føre vores sundhedsvæsen og den offentlige transport i en 
mere socialistisk og solidarisk retning!  
 

Ung og erfaren!  
De unge mangler at blive repræsenteret i regionsrådet, og selvom jeg blot er 24 år, har jeg en del erfaring 
med det psykiatriske system, og kender til både de gode og dårlige ting ved netop denne del af sundheds-
væsenet. Jeg fik i 2018 diagnosen bipolar, men blev hurtigt velmedicineret samt har en god omgangskreds 
og familie og har ressourcer nok til at have en normal hverdag. Men mange med psykiske problemer og 
sygdom oplever stigmatisering og fordomme, samt et system, der ikke kan løfte det stigende antal psykiske 
syge. Vi skal have for et sundhedsvæsen, hvor psykiatrisk akutmodtagelsen har nok sengepladser og perso-
nalet aldrig skal udskrive en patient, der ikke er klar, fordi en anden patient har mere brug for pladsen.  
Jeg mener, at hvis man er privilegeret nok til at kunne kæmpe for en gruppe, som ikke kan selv kan, så skal 
man gøre det. Jeg vil derfor bruge mine erfaringer og viden til at være talerør for unge, der ikke mange 
ressourcer, og have særligt fokus på unge, der rammes af sygdom, så vi kan indrette sundhedssystemet, så 
det passer til dem!   
 

Et sundhedsvæsen for alle!  
Uligheden gennemsyrer vores samfund, og det gælder desværre også i sundhedsvæsnet. Dit uddannelses-
niveau skal ikke være afgørende for, hvor gammel du bliver. Vi skal have et sundhedssystem, der møder alle 
i øjenhøjde, så akademikeren og den erhvervsfaglige får lige god behandling. Men vi skal også have et sy-
stem, hvor man tør satse på store forebyggelsestiltag, da alt for mange dør af sygdomme, som kan forebyg-
ges. En tidlig indsats betaler sig for både individet og samfundet. Jeg vil kæmpe for et sundhedssystem for 
de mange og ikke kun for de få! 
 

En kollektiv trafik for alle!  
Jeg er vokset op i en lille landsby syd fra Horsens, hvor jeg altid har været afhængig af regionalbusruten 105 
eller mine forældres kørsel for at komme nogen steder. Bus 105 kørte dengang til og fra Horsens fra oplan-
det ca. en gang i timen i hverdagene og i weekenden næsten ikke. Det er med tiden, kun blevet til færre 
afgange, og det er ikke optimalt, når man er afhængig af offentlig transport. Flere og flere af de regional-
busruter i Region Midtjylland bliver lukket, hvilket betyder at mange ikke har mulighed for at komme ind til 
byen for at arbejde, tage på sygehuset eller studere. Det øger privatbilismen, som skaber mere forurening 
og belastning af vores klima, men begrænser også folk i deres muligheder og fratager dem deres frihed. De 
regionalbusruter skal bevares og forbedres, så alle har frihed og mulighed til at bo, hvor de har lyst uden 
samtidig at blive isoleret og begrænset. Jeg vil kæmpe for at bevare og forbedre busruterne for de blå-
regionbusser, så ingen skal droppe en uddannelse eller et job, fordi de ikke kan nå frem! 
 
Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål på; mail: tilde@sfu.dk, tlf: 24 46 24 07 eller facebook. 
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