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En hållbar och livskraftig region med god hälsa för alla 
 

Ett samhälle som omfattar alla stärker och bidrar till människans frihet att  

förverkliga sina drömmar. Målet för den Socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiken  

är en god jämställd och jämlik hälsa.  

 

Ett av de största hoten mot välfärden är arbetslösheten. Människors frihet och möjligheter 

begränsas om jobben uteblir. Sociala och ekonomiska villkor är avgörande för en jämlik 

hälsa. Vi Socialdemokrater vill investera i jobb och utbildning för att klara framtidens 

välfärdsutmaningar. Den regionala utvecklingen är avgörande om vi alla ska ha samma 

möjligheter till välfärd. En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Då kan vi 

utveckla sjukvården där vi idag har brister men också fokusera på att göra vården mer jämlik 

och jämställd. Vården ska utgå från patientens behov. 

 

Med anledning av det parlamentariska läget efter valet har Socialdemokraterna valt att inte 

lägga något eget budgetförslag utan i stora delar utgå från det som redan finns framtaget. Vi 

vill däremot göra några förtydliganden när det gäller viktiga frågor för oss. 

 

Flexiblare öppettider på Vårdcentralerna 

Sjukvården behöver anpassas mer efter dagens sätt att leva och de behov som finns utifrån 

människors vardag och hälsa. Öppettiderna på vårdcentralerna kan vara avgörande för hur 

patienten väljer eller avstår att besöka jourcentral eller sjukhusakuten. Genom flexiblare 

öppettider kan sjukhusakuten avlastas och tillgängligheten förbättras.  

 

- Vi vill att det skapas tydligare incitament för flexiblare öppettider på vårdcentralerna. 

 

100 kronors kort för ökat kollektivt resande  

Genom att införa ett 100-kronors kort i kollektivtrafiken skapar vi möjligheter för våra unga 

och äldre att behålla goda resvanor. För unga ökar dessutom möjligheter till studier och jobb. 

Ett ökat kollektivt resande bidrar till ett bättre hållbart samhälle för oss alla. 

  

- Vi vill att ett förslag tas fram på ”100-kronors kort” i kollektivtrafiken som omfattar 

ungdomar upp till 25 år samt äldre över 75 år under 2015. För att därefter införas 1:a 

januari 2016. 

 

Personal – vårdens viktigaste resurs 

En god kvalitativ vård för patienten förutsätter att personalen trivs och mår bra därför är 

personalen regionens viktigaste resurs. En förutsättning för en framgångsrik organisation 

bygger på att personalen känner ansvar och delaktighet i sina arbetsuppgifter och därmed kan 

utvecklas och uppnå fastställda mål. Den kommande regionen är en kunskapsorienterad 

verksamhet och kompetensutveckling för våra medarbetare är en avgörande fråga för vårdens 

kvalitet för patienten. Vi vill därför säkerställa att alla våra medarbetare får del av 
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kompetensutveckling. Idag råder det stor brist på specialistsjuksköterskor. Regionen behöver 

öka möjligheterna till specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor. 

 

Idag befinner sig cirka 2900 ungdomar i vårt län utanför arbetsmarknaden. Betydelsen av att 

ha ett arbete eller en sysselsättning stärker människan och skapar framtidstro. Den kommande 

regionen är en stor offentlig aktör i länet med ett speciellt ansvar. Dessa ungdomar kan bidra 

på många olika sätt och vara en framtida medarbetarrekrytering. 

 

- Vi vill att kollektivavtal eller kollektivavtals liknande former ska gälla inom all 

Landstings finansierad verksamhet. 

 

- Vi vill att den nya regionen tar fram traineejobb – arbete med utbildning. 

 

- Vi vill att regionen under 2015 gör fler kompetenshöjande åtgärder för att öka antalet 

specialistsjuksköterskor.  

 

Fria läkemedel för barn och unga  

Barn och ungas rätt till en god och jämlik hälsa ska aldrig vara beroende av föräldrarnas 

ekonomiska möjligheter. Därför blir receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånerna 

kostnadsfria för barn och ungdomar under 18 år. 

 

Organisationsförändring inom sjukhusen 

En bra sjukvård imorgon kräver kloka beslut idag. De förändringar som nu föreslås i 

budget/flerårsplan är mycket stora och genomgripande. 

 

Sjukvården i vårt län har kännetecknats av att det varje dag tas små steg för att ge länets 

invånare vård av högsta kvalitet, med god tillgänglighet och god hushållning med 

gemensamma resurser.  

 

Vi Socialdemokrater anser det behövs en helt annan process när det gäller att förändra hälso- 

och sjukvården för framtiden. En process där de folkvalda ges tid och möjlighet att sätta sig in 

i de övergripande och strategiskat principiellt viktiga frågorna. Ambitionen måste vara att 

hitta en bred politisk samsyn. En process där viljan är att skapa delaktighet bland personal i 

verksamhet. Utgångspunkten i allt förändringsarbete måste vara att utgå från patientfokus.  

 

Förslaget har inte beretts fram i budgetarbetet innan det nu läggs fram för beslut. Någon risk- 

eller konsekvensanalys finns inte med i underlaget.  

 

- Vi vill att förslaget om organisationsförändring dras tillbaka för att beredas under 

kommande år 2015.  
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Privatisering av specialistsjukvård – Medicinsk diagnostik 

I budget för 2015 är inga ytterligare vårdval aviserade. Däremot finns skrivningar som öppnar 

upp för privatiseringar inom Medicinsk diagnostik. Vi Socialdemokrater avvisar detta och 

anser att alla vårdvalsenheter ska som tidigare använda regionens Medicinska diagnostik. 

 

- Vi vill att vårdenheter inom vårdval ska använda Landstingets laboratorer för klinisk 

fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi och 

transfusionsmedicin samt regionens enheter för radiologi. Vårdenheten har 

kostnadsansvar för beställda undersökningar. 

 

 



Jönköping 2014-11-18 

 

 

 

Ärende 6 Budget och flerårsplan 

 

Vårdval inom primärvård/ögonsjukvård 

 

Yrkande under Allmänna villkor 

 

Marknadsföring - tillägg 

I all information och marknadsföring ska det framgå att verksamheten är en del av vårdval i Region 

Jönköpings län. – Yrkandet bifölls vid landstingsstyrelsens sammanträde 2014-11-18 

 

Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning - tillägg 

Verksamhet som finansieras med offentliga medel ska omfattas av kollektivavtal eller 

kollektivavtalsliknande former 

 

Medicinsk diagnostik - ändring 

Vårdenheten ska använda Landstingets laboratorier för klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk 

mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt Landstingets 

enheter för radiologi. 

Vårdenheten har kostnadsansvar för beställda undersökningar. 

 

 

 

 

Socialdemokraterna 
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Ärende 6 Budget och flerårsplan 

 

Yrkande 

Organisationsförändring 

 

Hälso- och sjukvård är en komplex verksamhet bestående av många delar och aktörer som ska hänga 

samman för att skapa bästa möjliga vård för varje enskild individ.  

Medicinsk-teknisk utveckling, nya behandlingsformer, ekonomiska förutsättningar och andra 

samhällsförändringar är faktorer som påverkar hälso- och sjukvården. Därför är hälso- och sjukvård 

en verksamhet som hela tiden måste kunna möta framtiden. 

En bra sjukvård i morgon kräver därför kloka beslut idag. De förändringar som nu föreslås i budget är 

mycket stora och genomgripande. 

Vårt landsting har kännetecknats av att vi varje dag tar små steg för att ge länets invånare vård av 

hög kvalitet och med god tillgänglighet där vi också hushållar med våra gemensamma resurser. 

Vi anser därför att det behövs en helt annan process när det gäller att förändra hälso- och sjukvården 

för framtiden. En process där de folkvalda ges tid och möjlighet att sätta sig in de övergripande och 

strategiskt principiellt viktiga frågorna, där den yttersta ambitionen måste vara att hitta en så bred 

politisk samsyn som möjligt. 

En process som är inkluderande, där viljan är att skapa delaktighet bland medarbetarna i 

verksamheten. 

Utgångspunkten i förändringsarbetet måste vara att ha patientens fokus oavsett var hen befinner sig. 

 

Förslaget har inte varit uppe till någon djupare diskussion om framtida inriktning innan det nu läggs 

fram för beslut. 

 

Någon risk- eller konsekvensanalys finns inte i underlaget. Det finns en mängd frågetecken som i 

nuläget inte är analyserade: 

 

Vad får förslaget för konsekvens på kort/lång sikt när det gäller: 

- Ekonomi 

- Kompetensförsörjning 

- Verksamhetens förmåga att samverka över vårdgränser, både inom men också mellan 

huvudmannagränserna 

- Skapa attraktivt arbetsupplägg  

- Samordning av ledning och styrning 

 



 

 

 

 

Vi anser därför att förslaget om organisationsförändring dras tillbaka för att beredas under 

kommande år 

 

Vi anser också att det omedelbart bör tillsättas en verksamhetschef för kirurgin på 

höglandssjukhuset för att skapa förutsättningar för ett framtidsinriktat förändringsarbete 

 

 

Socialdemokraterna 

 

 


