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Trygg vård och korta köer i hela länet! 
 
Sedan 2006 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet haft förtroendet av 
väljarna att tillsammans styra Landstinget i Kalmar. Vårt samarbete bygger på en gemensam 
grundsyn i hälso- och sjukvårdsfrågor och på ett ömsesidigt förtroende för varandra. 
 
Vi är stolta över att sjukvården i vårt län har de kortaste köerna och de nöjdaste patienterna i 
Sverige. Nationellt har Landstinget i Kalmar län blivit ett föredöme, ett skyltfönster för andra 
landsting som visar vad som är möjligt.  
 
Samtidigt vet vi att mycket kan göras ännu bättre. Vi ber därför om förnyat förtroende. Vi vill 
fortsätta arbetet med att förbättra sjukvården i hela länet. Var och en som bor i Kalmar län ska 
ha rätt till vård i tid, på lika villkor och efter behov. Väntetiderna behöver kortas ytterligare, 
det förebyggande hälsoarbetet stärkas ännu mer och miljöarbetet fortsätta att prioriteras.  
 
Sjukvården ska vara trygg, ha hög kvalitet och vara säker. Var och en som besöker vården ska 
bli bemött med respekt och bli lyssnad på. Landstinget ska befinna sig i framkant av 
utvecklingen inom hälso- och sjukvården, bland annat genom att fortsätta bedriva 
förbättringsarbetet ”Varje dag lite bättre”.  
 
  * * * 
 
På väg mot en köfri sjukvård 
 
Sveriges kortaste köer ska bli ännu kortare. Sjukvården behöver ta nya steg för att tillgodose 
medborgarnas behov. Vi vill därför förbättra vårdgarantin under nästa mandatperiod. 
Patienterna har rätt till korta vårdköer och väntetider. Långsiktigt ska sjukvården vara helt 
köfri.  
 
På väg mot Sveriges säkraste sjukvård 
 
Sjukvården måste hela tiden sträva efter att förbättra de medicinska resultaten. Särskild 
uppmärksamhet och kraft kommer att riktas mot hjärtsjukdomar, stroke och diabetes. Även 
cancervården och vården vid ångest och depressioner ska förbättras och utvecklas.  
 
Varje år skadas patienter i sjukvården på grund av felbehandlingar. Ingen som besöker 
sjukvården ska behöva känna sig otrygg. Därför ska vi fortsätta arbetet med att öka 
patientsäkerheten. Vårt mål är att Landstinget i Kalmar län ska ha Sveriges säkraste sjukvård.  
 
På väg mot ännu nöjdare patienter 
 
Sjukvården ska ha patientens fokus. Vi vill att sjukvården bättre ska tillvarata patienternas 
kunskaper, och se den som en viktig resurs för att kunna erbjuda den bästa vården. Genom att 
praktiskt använda sig av patienternas erfarenheter och synpunkter kan sjukvården förbättras. 
Patienter och närstående ska ses som en viktig resurs när sjukvården ska utvecklas för att 
upplevas så obyråkratisk som möjligt.  
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Barnen och de äldre i centrum! 
 
Sjukvården ska hålla hög kvalitet i hela länet. Får vi fortsatt förtroende kommer vi att skapa 
förutsättningar för att vården av äldre patienter förbättras och prioritera behoven hos sjuka 
barn och ungdomar. 
 
Hälsa för livskvalitet  
 
Hälso- och sjukvården ska särskilt prioritera arbetet för en jämlik och jämställd vård. Klass- 
och könsskillnader i ohälsa ska motverkas. Det förebyggande arbetet för ett friskt åldrande 
ska förstärkas.  
 
Den vård som finns närmast patienterna är primärvården genom modellen Hälsovalet. 
Hälsocentralernas arbete ska fortsätta att inriktas på det förebyggande folkhälsoarbetet och 
arbeta för att nå visionen om Hälsolänet. Konkret handlar det om att hjälpa ännu fler 
medborgare att ändra livsstil och leva sunt, utan tobak och måttligt med alkohol. Att förbättra 
sin hälsa genom fysisk aktivitet och kulturupplevelser ska uppmuntras.   
 
Psykisk hälsa 
 
Alla kan någon gång i livet hamna i kris. Det kan exempelvis handla om barn i trassliga 
familjer, ungdomar med ätstörningar/självskadebeteende eller vuxna med missbruk. Ibland 
behövs psykiatrisk behandling och hjälp under en kort tid av livet. För andra människor är 
kontakten med psykiatrin en livslång relation. Den psykiatriska vården är en viktig del av 
landstingets verksamhet. Vården ska vara av hög kvalitet och tillgänglig för alla. 
 
Hållbarhet genom grön politik 
 
Ansvaret för miljön och byggandet av ett ekologiskt hållbart samhälle måste bäras på alla 
samhällsnivåer. Landstinget kan göra mycket inom exempelvis energiområdet, livsmedel och 
transporter. Vi vill att sjukvården i Kalmar län ska gå före i miljöomställningen. Det handlar 
också om att använda naturupplevelser (grön rehabilitering) i större utsträckning för att 
underlätta för sjuka människor att tillfriskna.  
 
Engagerade medarbetare 
 
Sjukvården behöver kompetenta, engagerade och stolta medarbetare. Det har vi i Kalmar län! 
Det syns i den attitydundersökning som genomförts. Landstinget ska vara ett föredöme som 
arbetsgivare. Vi ska fortsätta arbetet med mönsterarbetsplatser genom att bland annat förbättra 
medarbetarnas inflytande och möjligheter till kompetensutveckling. Det aktiva 
förbättringsarbetet som startats ska även i fortsättningen stöttas och stimuleras. 
 
Ordning på ekonomin 
 
Landstinget i Kalmar län har en välskött ekonomi. För att möta framtida utmaningar är det 
viktigt med en fortsatt långsiktigt stabil och stark ekonomi. Det krävs överskott i ekonomin 
och en god hushållning för att finansiera nödvändiga förbättringar. Att äventyra ekonomin är i 
grunden att äventyra medborgarnas rätt till en väl fungerande sjukvård.  
 
  * * * 
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Vård efter behov – inte plånbok. I flera borgerligt styrda landsting och regioner pågår en 
omfattande privatisering av hälso- och sjukvården. Även i Kalmar län har borgerliga partier 
aktualiserat frågan om försäljning av sjukhus och nationellt införs möjligheten till 
gräddfiler/förtur för personer med privata sjukförsäkringar. Här är vårt budskap tydligt: 
Storleken på plånbok får aldrig avgöra vem som ska få vård. Den solidariska finansieringen 
ska värnas, inte undergrävas.  
 
Vi säljer inte ut, vi bygger ut! Vi i den röd-gröna majoriteten avvisar en utförsäljning av 
länets tre akutsjukhus. Vi säljer inte ut sjukvården. Vi vill istället bygga ut sjukhusvården i 
Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Det ska vara kvalitet och likvärdighet, patientnytta och 
säkerhet som ska styra sjukvården.  
 
Den borgerliga regeringens politik går stick i stäv med vår ambition att skapa bättre 
livsvillkor för alla människor och minska klyftorna. Arbetslösheten ökar och de ekonomiska 
och sociala klyftorna blir större. Försämringarna i välfärden och nedmonteringen av 
socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är ett hot mot en jämlikare folkhälsa. Av det 
skälet avvisar vi också skattesänkningar och därmed minskade resurser till välfärden. 
 
 
  * * *  
 
Framgångsrika år 2006-2010 
 
Det röd-gröna styret av Landstinget i Kalmar län har hittills inneburit en rad förändringar och 
förbättringar. Vid en sammanräkning ser vi att över hundra olika strategiska beslut har tagits. 
Dessa beslut har givit en ny inriktning för exempelvis psykiatrin och framtidens cancervård. 
Även fastighetsinvesteringen på över en miljard kronor i våra tre akutsjukhus och i andra 
lokaler är strategiskt betydelsefulla för framtiden. Viktigt för oss är även klimatstrategin, att 
papperslösa flyktingar ska ges akut sjukvård och inköpet av tåg mellan Västervik och 
Linköping. För landstingets utvecklingsarbete har de särskilt avsatta 30 miljoner kronorna till 
förbättringsarbete inom kliniker och avdelningar samt storsatsningen för att minska 
vårdskadorna varit av stor vikt.  
 
Här är några av besluten som vi kan bocka av: 

 
 Utbyggnad av länets tre akutsjukhus utifrån stränga tillgänglighets- och miljökrav. 

 Beslut om förbättrad vårdgaranti. Från första kontakten med vården ska det högst gå 
45 dagar till första besöket inom den specialiserade vården.  

 Ny akutgaranti, den maximala väntetiden får inte överstiga tre timmar.          

 Beslut om handlingsplan mot cancer. Sex miljoner kronor extra satsas de kommande 
åren och förutsättningar för en ny strålningskanon skapas.                                                                                                            

 Kortare köer till barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdgaranti på 30 dagar.   

 Avgiftsfri sjukvård för barn och ungdomar under 20 år.           

 Ett kvalitetslyft inom vården av äldre, 15 miljoner kronor extra.    

 Ny förvaltningsorganisation för psykiatrin har införts från den 1 januari 2007.  

 En särskild beroendevårdsenhet har startat 2008.        
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 Handikappspolitiskt program/plan antaget. 

 Ett speciellt mottagande för ”Unga vuxna” med syftet att i ett tidigt skede förhindra 
psykisk ohälsa.                                    

 Mobil tandvård har utvecklats i hela länet.    

 Fem nya dialysvårdplatser på Oskarshamns sjukhus.                 

 Ny magnetröntgenkamera till Länssjukhuset i Kalmar.                                                           

 Förbättrad ätstörningsvård i Västervik.                                  

 Beslut om tre miljoner kronor ytterligare de kommande åren till BTI (träning för 
autistiska barn).                                                                                                                                         

 I dagsläget arbetar landstingets medarbetare i totalt 250 olika förbättringsteam. 
Förslag för att säkerställa satsningen med ”Varje dag lite bättre” tas fram.                               

 Fokus på att jämlik och jämställd vård redovisas och att åtgärder sätts in vid 
orättvisor.  

 Resurser för införandet av digitala patientjournaler har tillförts.                                    

 Landstingets anslag för länskulturen (museum, teater, musik, konst) har ökat. 18 
miljoner tillförs under perioden.  

 Folkhögskolorna används i hälsoarbetet, bland annat genom 
Nyckelkurserna/smärtkurser.  

 Beslut om att Folkhögskolornas hälsoinriktade utbildningsverksamhet ska motsvara 
20 procent av den totala verksamheten.                                                                                                                                  

 Klimatstrategi och miljöplan för att minska växthuseffekten och annan skadlig 
miljöpåverkan.  

 400 kvadratmeter solceller på länssjukhuset i Kalmar.                                                                    

 Ny bussupphandling genom KLT med Nordens modernaste fordon: klimatsmarta, 
alkolås, 3-punktsbälten, högre tillgänglighet för funktionshindrade.                                                                        

 Inköp av tåg mellan Västervik-Linköping.                   

 Arbete påbörjat för att ge medarbetarna önskad sysselsättningsgrad.                   
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Rösta den 19 september 2010! 
www.landstingsmajoriteten.com 


