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Opstillingsgrundlag 

Louise Ursell-Smith, louise.ursell.smith@gmail.com 

Hjortdal ved Fjerritslev, Jammerbugt Kommune 

mobil: 42 40 21 64, 52 år. 

Mine vigtigste visioner for Alternativet i regionsrådet: 

Det er afgørende for mig, at Alternativet bliver ved med at udvikle 
politik på en inddragende og faktabaseret måde. Flere ved mere. 

Vi skal turde tage snakken om, hvorfor det er, vi bliver syge. 
Konkurrencestaten og et ensidigt fokus på profitmaksimering gør 
mennesker syge. Det bliver der ikke snakket om i behandlingsøjemed, 
men uden et opgør med den tænkning, går det kun en vej - og det er 
den forkerte. Alternativet skal have modet til at rette fokus derhen, 
hvor det gør en forskel.  

Mine vigtigste mærkesager: 

● Inddragende politikudvikling baseret på fakta  
● Mere fokus og forskning i, hvad der forårsager sygdomme - med henblik på forebyggelse 
● Prioritering i Sundhed 
● Lighed i Sundhed 
● Faglighed frem for syge incitamentsstrukturer 

En kort præsentation  

Jeg stiller op, fordi jeg har noget at byde ind med. Jeg har arbejdet med og uddannet mig indenfor 

markedsføring, men har også et solidt fundament i den offentlige sektor, hvor jeg blandt har arbejdet 

med revalidering. Jeg har en cand. scient. adm fra Aalborg Universitet, hvor jeg skrev speciale om 

social innovation. 

Sygehusvæsenet kender jeg fra en 2 måneders indlæggelse i 2011.  

Min største ballast er måske, at jeg i en årrække på eget initiativ har arbejdet på at sætte mig ind i de 

forhold, der er afgørende for vores alle sammens sundhed. Det har jeg gjort, fordi jeg ikke kan 

acceptere, at venner bliver alvorligt syge, venners børn bliver syge og naboens datter på 40 dør af 

kræft. Jeg kan ikke bare se stiltiende på. 

Om mig som politiker 

Jeg vil sikkert blive oplevet som markant og nogle vil måske mene, at jeg er for markant. Jeg ved ikke 

noget bedre end at blive klogere og lytter gerne til hvem som helst. Jeg har brug for, at vi er flere, der 

gerne vil det samme. Mig alene er uinteressant.  
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