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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsfullmäktige 

Underlag för flerårsplan 2015-2016 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo överlämnar härmed underlag för 

landstingsstyrelsens beredning av flerårsplan 2015-2016.  
 

Landstinget ska svara för en offentligt finansierad hälso- och sjukvård som ska 

vara likvärdig inom hela länet. Grundläggande är att verksamheten ska utgå från 

patientens fokus och behov, ha en god tillgänglighet med rättvis fördelning av 

tillgängliga resurser och bedrivas kostnadseffektivt. De ekonomiska 

ersättningssystemen ska därför vara utformade på ett sätt som bidrar till detta. 

I alla områden inom landsting, kommuner och övriga vårdgivare ska samarbetet 

utifrån patienternas behov utvecklas.  

De länsgemensamma resurserna ska ha en tydlig fördelning.  

Folkhälsa  
Folkhälsoarbetet ska ha en framskjuten plats inom hälso- och sjukvården.  

I det vardagliga mötet med patienter och anhöriga har hälso- och sjukvården sin 

största hälsofrämjande uppgift. Den hälsofrämjande delen inom hela vården bör 

stärkas och stor vikt läggas vid livsstilsrelaterade problem. Den enskildes 

engagemang och ansvar för sin egen hälsa ska stödjas. 

I den förebyggande vården är det viktigt att: 

- Folkhälsopolitiska programmet ska revideras en gång under varje mandatperiod.  

- Fullvärdiga ungdomsmottagningar ska finnas i alla kommuner, med en 

gemensam åldersgräns. 

- Landsting och kommun gemensamt startar upp och driver familjecentraler inom 

planperioden i de kommuner där sådan fortfarande saknas. Tidiga insatser sätts in 

på t.ex. BHV för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos barn.  

- Utveckla verksamheten med fysisk aktivitet och kultur på recept. 

- Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocentraler.  

- Förbättra missbruksvården i ett nära samarbete med länets kommuner. 

- Utveckla arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer för att kunna 

 erbjuda stöd och behandling.  

 

Bemötande och tillgänglighet  

Att bli vänligt och professionellt bemött ska vara en självklarhet vid varje kontakt 

med hälso- och sjukvården. Därför är det angeläget att: 

- Utbildningsinsatser görs för att medvetandegöra vikten av ett gott bemötande. 

- Patienter som väntar i väntrum och behandlingsrum på akutmottagningarna ska 

få tillsyn och informeras om preliminär väntetid.  
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- Övergången från barn- till vuxensjukvård underlättas för ungdomar med såväl 

fysiska som psykiska sjukdomar. 

- Skapa utrymme för ett patientnära arbete för all vårdpersonal. Avlasta 

vårdpersonal från administrativa uppgifter, i den mån det är möjligt. 

IT-stöd  
Ett återkommande bekymmer inom Värnamo sjukvårdsområde är den långsamma 

uppkopplingshastigheten. En snabbare uppkoppling skulle medföra att 

effektiviteten ökar, det blir färre stressmoment och mindre slöseri med resurser. 

Säkerheten för patienten i hela vårdkedjan behöver stärkas. 

Från slutenvård till öppenvård 
Det är viktigt att 

- Värnamo sjukvårdsområde ges möjlighet att bedriva en effektiv dagkirurgi. 

- Fortsatt arbete med att utveckla vårdval i specialiserad vård. 

Rehabilitering och habilitering 
Vården ska genomsyras av ett rehabiliterande synsätt, det är en god 

hälsoekonomi. 

För att öka livskvaliteten efter sjukdom ska: 

- Rehabiliteringsinsatser utgå från patientens behov och sättas in i ett tidigt skede.  

- Patienterna erbjudas långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner. 

- Lokalmässiga förbättringar prioriteras vid habiliteringen i Värnamo.  

- En översyn av bassängrehabiliteringen i länet ska göras. 

Psykiatri 
Landstinget gör stora satsningar för att bli ett föredöme inom svensk psykiatri. 

Inom denna satsning ska följande beaktas: 

- Tillgodose behovet av kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

- Fler medarbetare utbildas till KBT-kompetens, med mål att minska 

förskrivningen av psykofarmaka. 

- Utredning om hur en nollvision mot suicid kan förverkligas. 

- En ungdomsmottagning för barn och ungdomar med lindrig psykisk ohälsa 

inrättas i Värnamo. 

- Barnahusets resurser blir tillgängliga för hela länet. 

- Samverkan mellan primärvården och de psykosociala teamen bör öka. 

Folktandvården 
Tänderna har en stor betydelse för vår totala hälsa.  

Det är viktigt att: 

- Folktandvården även i fortsättningen värnar om tillgängligheten för 

barntandvården samt fortsätter med det förebyggande arbetet. 

- Ha en god tillgänglighet till specialisttandvård för personer med 

funktionsnedsättning. 
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- Tydligare information ges till bland annat särskilda boenden (äldreboenden) om 

möjligheten att boka den mobila tandvårdsenheten.  

- Vid inköp av ytterligare en mobil enhet undersöks om en ännu mer flexibel 

modell ger ett större användningsområde och bättre tillgänglighet.  

Medicinsk forskning och utveckling 
Landstinget ska fortsatt verka för att:  

- Patientnära klinisk forskning prioriteras med god spridning i hela länet. 

- Vara en attraktiv arbetsgivare med möjlighet för medarbetarna att kombinera 

forskning och arbete.  

- Utveckla möjligheterna för klinisk träning och medicinsk simulering inom 

Metodikums verksamhet för hela länet. Detta för att uppnå en utökad 

patientsäkerhet. 

Framtidsfrågor  
Utskottet vill lyfta fram följande framtidsfrågor: 

- Vikten av väl underbyggda prioriteringar. 

- Centrera specialistsjukvården för att ha en hög kompetens på olika kliniker. 

Detta får dock inte ske på bekostnad av något av länets tre akutsjukhus.  

- Uppmuntra till samarbetsprojekt över klinik och verksamhetsgränser. 

- Framförhållning som underlättar generationsväxlingar av läkare. 

- Stimulera sjuksköterskor till specialistutbildning.  

- Landstinget som arbetsgivare erbjuder heltid till de anställda som så önskar.  

- Strävan för att under planperioden uppnå jämställda löner mellan män och 

kvinnor. 

- Vidareutveckla arbetet med ”Nationell e-Hälsa” för att stärka medborgarnas 

möjlighet att få tillgång till och påverka sin individuella hälso- och sjukvård. 

- Initiativ tas till att starta lärcafeér där hälso- och sjukvårdspersonal kan 

medverka för att stärka patienternas kunskap om och hantering av sin sjukdom. 

- Patientföreningarna har stor kunskap och erfarenhet som skall tas tillvara i 

vårdutvecklingen. 

- Ökad öppenhet för evidensbaserade alternativa behandlingsformer. 

 

 

Utskottets behandling av underlaget framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET VÄRNAMO 

 

 

 

Britt Johansson  Lena Lindgren 

Ordförande   Utskottssekreterare 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 38-47 
Tid: 2013-04-16, kl 10:00-16:30 
 

 

Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

§ 41 
Flerårsplan 2015-2016 
Efter utskottets genomgång av föregående års yttrande vid 

sammanträdet 2013-01-15, skickades revideringen med e-

post till ledamöterna. Vid sammanträdet bestämdes också att 

partierna ska lämna sina förslag till flerårsplan till 

sekreteraren, senast den 2 april. 

Majoritetspartiernas förslag till flerårsplan delades ut vid 

utskottets sammanträde 2013-03-19.  

 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 

flerårsplan skickades tillsammans med majoritetspartiernas 

förslag med e-post 2013-04-05 till samtliga ordinarie 

ledamöter samt ersättare. 
 

Vid morgonens gruppmöten har de tre lämnade förslagen till 

flerårsplan diskuterats. 

Efter en kort diskussion är utskottet överens om att göra en 

justering i majoritetspartiernas förslag. Under rubriken: 

Rehabilitering och habilitering 

I meningen: Lokalmässiga förbättringar prioriteras vid 

barnhabiliteringen i Värnamo, stryks barn.  

Den nya meningen ska lyda: 

Lokalmässiga förbättringar prioriteras vid habiliteringen i 

Värnamo. 
 

Beslut 

Utskottet bifaller därefter ordförandens fråga om de tre 

separata förslagen till flerårsplan (majoritetspartiernas, 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets) kan ställas mot 

varandra. 
 

Ordföranden ställer då proposition på förslagen och finner 

att utskottet bifaller majoritetspartiernas förslag till 

flerårsplan. 
 

Därefter yrkar Vänsterpartiet med stöd av 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna följande 

tillägg i majoritetspartiernas förslag (under rubriken 

Folkhälsa): Fullvärdiga ungdomsmottagningar, för 

ungdomar upp till 25 år, ska finnas i alla länets kommuner. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 38-47 
Tid: 2013-04-16, kl 10:00-16:30 
 

 

 

I majoritetspartiernas förslag har meningen följande lydelse: 

Fullvärdiga ungdomsmottagningar finns i alla kommuner. 
 

Efter en diskussion yrkar Bengt Petersson och Marianne 

Andersson följande lydelse:  

Fullvärdiga ungdomsmottagningar ska finnas i alla 

kommuner, med en gemensam åldersgräns. 
 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets, 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 

tilläggsyrkande och Bengt Peterssons och Marianne 

Anderssons yrkande och finner att utskottet bifaller Bengt 

Peterssons och Marianne Anderssons yrkande. 

 

Votering begärs med följande voteringsordning:  

JA röstar den som bifaller Bengt Peterssons och Marianne 

Anderssons yrkande.  

NEJ röstar den som bifaller Vänsterpartiets, 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 

tilläggsyrkande. 
 

JA röstar följande åtta (8) ledamöter: Britt Johansson, 

Marianne Andersson, Lis Melin, Arne Ekegren, Doris 

Lidman, Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson och Kajsa 

Carlsson. 
 

NEJ röstar följande sju (7) ledamöter: Evaggelos Tottas, 

Desiré Törnqvist, Lena Persson, Stefan Svensson, Per-Olof 

Bladh, Susanne Josefsson och Sven-Evert Gunnarsson. 
 

Utskottet bifaller därmed Bengt Peterssons och Marianne 

Anderssons yrkande att lydelsen ska vara: Fullvärdiga 

ungdomsmottagningar ska finnas i alla kommuner, med en 

gemensam åldersgräns. 
 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna reserverar sig för eget yrkande. 
 

Beslut 

Utskottet beslutar därefter att anta flerårsplanen med den 

justering och det tillägg som nu gjorts. 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 38-47 
Tid: 2013-04-16, kl 10:00-16:30 
 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till 

förmån för sina förslag till flerårsplan som också ska bifogas 

protokollet.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

Justeras 

 

Britt Johansson Desiré Törnqvist  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 



'Socialdemokraternas förslag till HSUV avseende 
flerårsplan 2014-2016 

 

Målet för socialdemokratisk politik är att alla människor ska ha frihet att leva ett 
gott och rikt liv. En grundläggande förutsättning är en god hälsa. Därför utgör en 
jämlik och jämställd hälso- och sjukvård grunden i socialdemokratisk 
välfärdspolitik. 

Vi socialdemokrater vill modernisera, utveckla och förstärka sjukvården. En 
sjukvård som utgår från patientens hälsotillstånd, är gemensamt solidariskt 
finansierad via skatten och demokratiskt styrd. 

Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för alla, hålla hög kvalitet och ge en 
god service för att bota och lindra sjukdomar samt skapa förutsättningar för god 
hälsa och välbefinnande. 

Behoven hos människor ska vara avgörande för hur vården organiseras. 
Ekonomin ska utgå från behoven och styras därefter. 

Landstingets verksamheter sträcker sig över många olika områden. Vi har valt att 
fokusera på de som enligt vår mening tillhör de mest angelägna områdena. 

 

Folkhälsa 

En god hälsa är grunden för ett gott liv, och är en förutsättning för att både kunna 
arbeta och delta i samhällslivet. Hälsa är mer än frånvaron av sjukdom – det 
handlar om såväl fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Ett av de främsta 
verktygen för att nå dit är en trygg och rättvis vård.  

Hälsa är en klassfråga. Vi vet att det finns ett starkt samband mellan å ena sidan 
sociala och ekonomiska skillnader och klyftor, och å andra sidan skillnader i 
hälsa. Inte minst kan stor och långvarig arbetslöshet skapa problem. 

Målet för vår socialdemokratiska politik är en god och jämlik hälsa för alla. 

Vi vill  

att alla ungdomar upp till 25 år har tillgång till ungdomsmottagning i alla länets 
kommuner 

att hälsosamtal genomförs för alla förstagångsföräldrar när barnet är 1 år. 

att hälsosamtal erbjuds vid åldrarna 40 - 50 - 60 års ålder 

 

 



Primärvård 

Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när medborgaren har behov av hälso- 
och sjukvård. Patienten ska få välja vårdenhet. Kännetecknande för 
primärvården ska vara att arbeta i team och områdesbaserat med en helhetssyn 
där patienten medverkar aktivt. 

Vi vill  

att barn och ungdomar ska ha fri tillgång på vård upp till 25 års ålder 

att demokratiska beslut vid etablering av nya vårdenheter 

att kvaliten i välfärden garanteras genom oannonserade inspektioner och tydliga 
sanktioner vid brott mot "Regelbok för vårdval" 

att enheter som inte följer gällande regelverk och har allvarliga kvalitetsbrister 
ska kunna återkrävas på offentliga medel, kunna tilldelas ekonomiska sanktioner 
och i sista hand kunna stängas. 

 

Specialicerad sjukvård 

Målet för Jönköpings läns landsting ska vara en jämlik och jämställd sjukvård, 
tillgänglig för alla, med hög kvalitet och god service i syfte att skapa 
förutsättningar för god hälsa och välbefinnande för alla. 
Vi behöver ytterligare förbättra vård och omsorg för all dem som har ett psykiskt 
funktionshinder eller drabbats av psykisk ohälsa. Detta är nu en av vårdens 
viktigaste uppdrag. För att klara det krävs bättre samverkan och utveckling av 
vården. 

Vi vill 

att landstinget inte ska sälja ut vårdverksamhet  till privata företag eller tillåta 
privat-/ försäkringsfinansierad på våra sjukhus 
 
att det ska finnas samverkansmodeller i varje kommun för barn och unga som 
mår dåligt. Samverkan ska ske mellan skola, socialtjänst, barn- och 
ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna. 

att det tas fram fler indikatorer för att kunna mäta och kvalitetssäkra psykiatrin 

att i samarbete med patientföreningar starta upp lärcafeer där hälso- och 
sjukvårdspersonal medverkar för att stimulera och stödja patienterna till ökad 
kunskap om sin sjukdom. 

att alla patienter ska erbjudas en personlig vårdkontakt som hjälper och lotsar in i 
sjukvårdens olika delar. 

 



Jobb och utbildning 

Unga människor ska plugga eller jobba, inte gå sysslolösa. Unga ska känna 
tillförsikt och hopp inför framtiden. Därför erbjuder landstinget fler praktikplatser 

Vi vill 

att landstinget aktivt bidrar med projekt riktade till gruppen ungdomar. 

att landstinget tar fram en en rekryteringsstrategi 

att landstinget aktivt medverkar till att rekryteringen av elever vid 
omvårdnadsprogrammen ökar 

att samtliga anställda vilka arbetar/utför uppdrag åt landstinget skall omfattas av 
kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande avtal.  
 
att landstinget ska införa en rätt för alla anställda, som så önskar, till heltidstjänst. 
"Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 
 
att landstinget ska erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet till 
anställning. Landstinget ska vara en förebild bland arbetsgivare i detta 
avseendet. 
 
 
Finansiering 
 
Den svenska skattefinansierade modellen för välfärd i samhället och hälso- och 
sjukvård i synnerhet har varit mycket framgångsrik genom åren. Vi vill därför 
även fortsättningsvis värna om och utveckla den solidariskt finansierade och 
demokratiskt styrda hälso- och sjukvården med ett sammanhållet system och 
obrutna vårdkedjor, där patientens behov står i centrum och styrs av medicinska 
prioriteringar.  
Privat finansierade ”gräddfiler” inom den skattefinansierade välfärden skall inte 
förekomma. Centrala välfärdsområden som sjukvård, vård och omsorg för äldre 
och funktionshindrade skall finansieras solidariskt via skatten utan stora egna 
insatser.  
Skattemedel ska gå till vård och omsorg  
De resurser som vi har till vårt förfogande ska investeras inom sjukvården för att 
säkerställa hög vårdkvalité samt förbättra tillgängligheten till vården samt korta 
köerna. Eventuella vinster ska återinvesteras inom den skattefinansierade 
sjukvården. 
 
 
 



                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

Vänsterpartiets förslag till Flerårsplan 2015-2016       De av majoritetens förslag som Vp  

                                                                                            bifaller är kursiv stil.                                                                                                            

 

God hälsa är en mänsklig rättighet - ingen handelsvara.   
Jönköpings läns landsting ska värna om och utveckla den solidariskt finansierade och demokratiskt 

styrda hälso- och sjukvården med ett sammanhållet system och obrutna vårdkedjor. Sjukvården ska 

styras av medicinska prioriteringar, de patienter som har de största vårdbehoven skall ges företräde, 

enligt Hälso och sjukvårdslagens skrivningar. De resurser vi har till vårt förfogande ska investeras i 

förbättringsarbetet för att höja kvalitén och öka säkerheten, samt ge vård på lika villkor över hela länet. 

Skattemedel ska gå till vård- inte till aktieägare. Ingen utförsäljning av sjukhus, vårdcentraler ska ske 

under flerårsplan perioden, det planerade införande av vårdvalssystem i Specialistsjukvården avbryts.  

 

Hälsofrämjande arbete för bättre folkhälsa. 

Folkhälsoarbetet ska ha en framskjuten plats inom hälso- och sjukvården. Den hälsofrämjande delen 

inom hela Landstings området ska stärkas. 

Det är hälsans sociala bestämningsfaktorer som måste påverkas mot de växande hälsoklyftorna. Att 

ständigt arbeta med inflytande, jämställdhet, jämlikhet, ekonomi och delaktighet är grunden för en god 

hälsa. Beslutet av utarbetande av en strategi för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård genomförs 

och utefter denna utarbetas handlingsplaner för folkhälsoarbete inom sjukhus och primärvård. I 

handlingsplanen ska ingå och preciseras hur skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper ska 

minskas. 

I det förebyggande arbetet är det viktigt att:  

* Folkhälso och handikappolitiska programmen ska revideras varje mandat period. 

* Arbetet med hälsosamtal/hälsokurvan som införts ska användas i alla verksamheter där 

folkhälsofrågor är relevanta. 

* Delaktighet och inflytande är grundläggande för demokratin och viktig del i folkhälsan. 

* En vegetarisk dag införs i landstingets verksamhet, där mat serveras. 

* Fullvärdiga ungdomsmottagningar, för ungdomar upp till 25 år, ska finnas i alla länets kommuner.  

* Utveckla arbetet med tidig upptäckt av våld i nära relationer. T.ex. utarbeta handlings/vårdprogram 

om hälso-och sjukvårdens ansvar och agerande vid våld i nära relationer, samt en grundläggande 

utbildning för personal.  

*Familjecentraler startas upp under planperioden, i de kommuner där dessa saknas. 

* Vårdcentralerna fortsätter att utvecklas till hälsocertifierade hälsocentraler. 

* Utveckla verksamheten med fysisk aktivitet och kultur på recept. 

*Förbättra missbruksvården i samarbete med länets kommuner. 

 

Primärvård. 

Vårdcentralerna ska vara förstahandsval vid behov av hälso och sjukvård.  

Primärvården ska bidra med största möjliga hälsa för invånarna i området, genom att erbjuda 

förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård, och rehabilitering av god kvalitet, i samverkan med 

andra aktörer. Att arbeta i team och områdesbaserat med helhetssyn där patienten medverkar aktivt, är 

en prioriterad uppgift. 

* Inom primärvården finns behov med förstärkning av de psykosociala teamen med arbetsterapeuter 

och sjukgymnaster. 

* Teamen inom primärvården behöver mer tillgång av dietister och logopeder. 

* Ett nära samarbete mellan apotekare, primärvård och patienter bidrar till att identifiera och lösa 

läkemedelsrelaterade sjukdoms problem. Primärvården ska erbjuda stöd till läkemedelsberoende och 

arbeta för att minska förskrivning av vanebildande mediciner. 

*Arbetet med att HBTQ-certifiera primärvården ska fortsätta. 

* Kunskapen om ”hedersproblematiken” ska förstärkas genom utbildning.   

* De så kallade ”Taxeläkaravtal” som fortfarande finns ska ses över, omförhandlas eller avslutas. 

Detta ställer till problem, (ekonomiska, personella, organisatoriska) för vissa av Bra Liv: s 

vårdcentraler, dessa bör om möjligt kompenseras för sina ekonomiska förluster.    

 

Bemötande och tillgänglighet.  

Att bli vänligt och professionellt bemött ska vara en självklarhet vid varje kontakt med hälso-och 

sjukvården. Därför är det viktigt att: 

*Utbildningsinsatser görs för att medvetengöra vikten av ett gott bemötande.   

*Ökat öppethållande på vårdcentraler bör utökas som ett led med förbättrad tillgänglighet. 

*Patienter som väntar i väntrum och behandlingsrum på akutmottagningar ska få tillsyn och 

informeras om preliminär väntetid. 

*Det ska vara möjligt för människor med andra trosriktningar än den kristna att få stöd i andliga och 

existentiella frågor vid vistelse på länets sjukhus, vid omhändertagande, vid vård och kriser. 

* Ändamålsenliga och moderna lokaler är viktiga för personalens arbetsmiljö och för att erbjuda 

patienterna en god miljö. 

  * Skapa utrymme för ett patientnära arbete för all vårdpersonal. Avlasta vårdpersonal från 

administrativa uppgifter, i den mån detta är möjligt 



  

 

 

Rehabilitering och habilitering.    

All vård måste genomsyras av ett rehabiliterande/habiliterande synsätt, det är en god hälsoekonomi. 

För att öka livskvaliteten efter sjukdom ska: 

* Hjälpmedel i huvudsak vara avgiftsfria. Undersökning av behov med jourtid angående hjälpmedel, 

ska ses över i samarbete med länets kommuner. 

*Översynen som skall göras efter kartläggningen, som visar på stor obalans inom länet av resurser, 

måste leda fram till att rehabiliteringen stärks och utvecklas likvärdigt inom alla verksamheter över 

länet. 

* Rehabiliterings insatser ska utgå från patientens behov och sättas in i tidigt skede. 

* Patienterna ska erbjudas långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner.   

* Lokalmässiga förbättringar för barnhabiliteringen i Värnamo. 

* En översyn av bassäng rehabiliteringen i länet ska göras. 

* Stärka kompetensutveckling och samverkan inom rehabiliterings professionen. 

 

Psykiatri. 
* Tillskapa äldrepsykiatriska team som även har tillgång till vårdplatser, som är anpassade till äldre 

med psykisk sjukdom och ohälsa. 

* Tillgodose behovet av kogniativa hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

* Fler utbildas till KBT-kompetens, med mål att minska förskrivning av psykofarmaka. 

* Stärk och utveckla mångfalden av behandlings, vård och rehabiliteringsalternativ inom psykiatrin. 

* Utredning om hur nollvision mot suicid kan förverkligas. 

* En ungdomsmottagning för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa inrättas i Värnamo. 

* Vårdprogram avseende neuropsykiatrisk diagnos tas fram skyndsamt. 

* Barnahusets resurser ska bli tillgängligt för hela länet. 

* Samverkan mellan primärvården och de psykosociala teamen utvecklas. 

* Mellanvårdsformer, en nivå mellan öppen - och slutenvårdspsykiatrin och eget boende ska utvecklas. 

* Erbjuda psykiatrins patienter möjlighet till djur och natur baserad rehabilitering genom 

försöksverksamhet i samarbete mellan psykiatrin och naturbruksgymnasierna.  

 

Barn och ungdom. 

Barn och ungdomar är en stor del av länets befolkning, och vårt samhälles framtid. Det är alarmerande 

att ohälsan bland barn och ungdomar ökar. 

* Den ökande förskrivningen av sömngivande och lugnande läkemedel till unga inger oro, orsakerna 

till detta måste analyseras och åtgärder tas fram. 

* Hälso och sjukvårdsarbetet med barn och unga ska utgå från barnperspektivet med 

Barnkonventionen som stöd. Detta arbete ska ständigt genomsyra  

verksamheten och ska ses som en del av kvalitetsarbetet. 

*En översyn ska göras hur unga kan stödjas vid övergången från barn till vuxensjukvården. 

* Tidiga insatser sätts in på t.ex. BHV för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos barn/ungdomar.         

 

Äldrevård och akutvård. 
*För att säkerställa att vårdkedjan håller i hopp för äldre/multisjuka personer, ska en 

samordningsfunktion, äldresamordnare, prövas i samverkan med andraberörda aktörer. 

* Satsning på den palliativa vården ska göras för att ge bästa möjliga vård i livets slutskede, på lika 

villkor i länet, oberoende av ålder och diagnos hos patienten. 

*De anhöriga är en viktig del för vårdens resultat, deras roll behöver stärkas och ges tillgång till 

adekvat information. 

* Fortsatt arbete med patientsäkerhet har hög prioritet. 

* Arbetsmiljön och patientsäkerheten inom akutverksamheten behöver stärkas, vilket kan kräva 

resurstillskott. 

* Kunskapen om åldrandet och äldres sjukdomar behöver förbättras på alla vård nivåer. 

 

Kultur i vården. 
* En vision för kultur i vården arbetet tas fram. 

* Samverkan mellan kulturenheter och vården utvecklas så att patienten får del av kulturens 

hälsofrämjande egenskaper. För detta behövs en samordnings funktion. 

* Start av ett utvecklings arbete för IT som ett redskap med kultur i vården, tillsammans med 

sjukhusbiblioteket. 

* Landtingets lokaler och miljö, såväl inne som ute, ska vara präglade av kunskap som finns av 

omgivningens och arkitekturens betydelse för hälsan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Personalen - landstingets viktigaste tillgång.   

*Personal som arbetar inom L-tingets serviceorganisation är en viktig del av den sammanhållna hälso 

och sjukvården. Denna verksamhet skall även fortsättningsvis drivas i L-tingets regi. 

* Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. 

* All personal ska ha rätt till kollektivavtal. 

* Ett kvalitetssäkrat jämlikhets- och jämställdhetsarbete för att kontinuerliga framsteg ska kunna 

avläsas. 

* L-tinget ska erbjuda fler människor med funktionsnedsättning möjlighet till anställning i  L-tingets 

verksamhet. 

* En god arbetsmiljö och möjlighet till kompetens utveckling för alla anställda. 

 

Tandvård. 

Tänderna är en del av kroppen och har stor betydelse för vår totala hälsa. Det ska vara självklart att 

alla ska ha rätt till en god tandhälsa.  

*Landstinget ska ställa krav på nationell nivå om förslag på ökat högkostnadsskydd. 

* Fri tandvård för alla upp till 25 år. 

* Folktandvården värnar om tillgänglighet för barntandvård samt det förebyggande arbetet.   

* Ha en god tillgänglighet till specialist tandvård för personer med funktionsnedsättning. 

* Tydlig information till äldreboende om bokning till mobila tandvårds enheten. 

 

Medicinsk forskning och utveckling.  
Landstinget ska verka för att: 

*Patientnära forskning prioriteras med spridning i hela länet. 

* Vara en attraktiv arbetsgivare med möjlighet för medarbetarna att kombinera forskning och arbete. 

* Det är viktigt att handledarna får resurser för sin utbildning och medverkan i forskning och 

utvecklingsarbetet. 

* Utveckla möjligheterna för klinisk träning och medicinsk simulering inom Metodicums verksamhet i 

hela länet, för att uppnå utökad patientsäkerhet. 

* Futurum,FORSS, Qulturum, Metodikum är goda exempel på forsknings och utvecklings arbete som 

sker och är en viktig del av landstingets framtida utveckling för en god hälso och sjukvård.    

Framtidsfrågor.   

*Vikten av väl underbyggda prioriteringar.  

* Ökad öppenhet för evidensbaserade alternativa behandlingsformer.   

*Framförhållning som underlättar generationsväxlingar av läkare, för att minimera behovet av 

hyrläkare.  

* Uppmuntra till samarbetsprojekt över klinik och verksamhets gränser. 

* Stimulera sjuksköterskor till specialistutbildning.  

* Sträva att under mandatperioden uppnå jämställda löner.  

* Starta ”Lärcafeèr” med medverkan av hälso och sjukvårds personal, för att stärka patienternas 

kunskap om sin sjukdom. Patientföreningarnas kunskap och erfarenhet ska tas tillvara i 

vårdutvecklingen.  

* Översyn vad en avgiftsfri primärvård innebär, för allas rätt och möjlighet till en god hälso och 

sjukvård.  

* Utreda möjligheten att införa ett samlat högkostnadsskydd.  

* En utredning görs av hur beslutet om förändringar i sjukreseförmånen påverkat förutsättningarna för 

att ge vård på lika villkor i länet.      

* Värnamo sjukvårdsområde ges möjlighet att bedriva en effektiv dagkirugi. 

 

Huskvarna 28 mars 2013. 

 

Per-Olof Bladh. 

Vänsterpartiet. 


