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Vänsterpartiets budgetyrkanden 2017 

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 
  

 

Vänsterpartiet återkommer med finansiering och ram för sin totalbudget vid 

regionstyrelsen budgetsammanträde. Det kommer dock att inbegripa justering 

av skattesats och förändringar av ett antal budgetposter.  

*Blanksteg markerar nytt yrkande. Fetstilt är vartannat yrkande för att underlätta genomläsning.  

 

Region Jönköpings län aktivt arbetar för ett hyrläkarstopp i samarbete med andra regioner och 

börjar med ett antal verksamhetsområden redan 2017.  

 

För att möjliggöra klok hushållning, och för att hindra att behovsprincipen sätts ur spel, ändra 

regelverket för Vårdval så att uppföljningskraven skärps.  

 

Ytterligare vårdval och privatiseringar inte skall genomföras i Region Jönköpings län. 

 

Region Jönköpings län på ett aktivt sätt driver frågan om vårdvalets avskaffande.  

 

Vårdval ögon å det snaraste avskaffas och att regionen tar över verksamheten i egen regi.  

 

Det skall råda flexibla och generösa öppettider inom primärvården i hela länet. 

 

För att säkerställa att primärvården som ges länet invånare är likvärdig skall insynen i all 

verksamhet som är finansierad av skattebetalarna i Region Jönköpings län omfattas av samma 

insynsmöjlighet. Offentlighetsprincipen skall råda.  

 

Vården skall ges med kontinuitet och genom arbete i team där rehabiliteringskompetens exempelvis 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter och erbjuds. Apotekare, logopeder, kuratorer, dietister och 

psykologer ska finnas med i teamsamverkan i primärvården. 

 

Hälsosamtal och folkhälsoundersökningar ska omfatta frågor om våld i nära relationer samt att 

personalutbildningar om genusperspektiv i vården planeras och börjar genomföras under 2017.   

Fler människor med funktionsnedsättning och i behov av särskilt stöd skall anställas inom regionen. 

Arbetet med att få fler personer med funktionsnedsättning involverade i regionens verksamhet 

måste förbättras. 

 

För att säkerställa att vårdkedjan håller ihop och för att stärka de äldre och multisjukas ställning 

ska en samordningsfunktion inrättas. En äldresamordnare kan utgöra denna funktion.  
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En översyn av kuratorsorganisationen och det psykosociala stödet på Länssjukhuset Ryhov skall 

genomföras. En försöksverksamhet med jourkurator genomförs vid akutmottagningen på 

Länssjukhuset Ryhov. 

 

Nuvarande ekonomiska åtgärdsplan revideras och kravet på att ta bort de sista 35-40 

vårdplatserna slopas. 

 

Andelen dietisttjänster i Region Jönköpings län ska utökas. För detta ändamål tas en handlingsplan 

för rekrytering fram. 

 

Enhetliga patientavgifter i vården införs. Beloppet skall vara 200 kr och gälla såväl sjuksköterska, 

distriktssjuksköterska som läkarbesök.  

 

All specialiserad vård i Region Jönköpings län skall bekostas med anslagsfinansiering. Detta skapar en 

trygg och sammanhållen vårdkedja där resurserna används kostnadseffektivt och stora 

administrativa kostnader undviks. 

 

Det skall finnas tillgång till sjukgymnaster med psykiatrisk kompetens i hela länet. Likaså skall 

arbetsterapeuter och psykologer finnas i alla öppenvårdsteam. Dessutom måste 

mellanvårdsalternativ tas fram.  

 

Försöket med patientstyrd inskrivning, som en del i utvecklingen mot en alltmera personcentrerad 
vård, fortlöper. 

 

Äldrepsykiatrisk kompetens tillförs vården. Ett äldrepsykiatriskt team med tillgång till vårdplatser 

skall utformas.  

 

Regionen mot den nationella nivån förespråkar att ett högkostnadsskydd för tandvård inrättas. 

Region Jönköpings län skall vara en pådrivande kraft för detta ändamål. 

 

Erbjuda undersköterskor och skötare utveckling i yrkesrollen. En kompetensutvecklingsstrategi 

skall tas fram för dessa yrkeskategorier.   

 

Region Jönköpings län storsatsar för att råda bot med den ökade sjukfrånvaron. Den stigande 

frånvaron bland kvinnor och inom olika yrkesprofessioner måste tas på allvar. För detta ska en 

strategi tas fram. Statistiken visar också att chefsmedarbetare är betydligt mindre sjuka än andra 

medarbetare. Det kan vara ett tecken på att stressig arbetsmiljö, liten chans till kompetensutveckling 

och brist på medbestämmande faktiskt påverkar sjukfrånvaron. Det är viktigt att fördjupa sig i denna 

aktuella fråga. 

 

Region Jönköpings län skall arbeta aktivt för att avskaffa hyrläkarberoendet. För detta tas en 

handlingsplan fram. Planen skall även omfatta hyrpersonal inom andra professioner exempelvis 

sjuksköterskor. Regionen skall vara en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig fast personal. 
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Stimulansåtgärder är ökat medbestämmande och goda möjligheter till kompetensutveckling och 

löneutveckling. 

 

Region Jönköping län under 2017 inför ett samlat högkostnadsskydd. Detta för att ge ett 

ekonomiskt skydd på en rimlig nivå till patienter med de största vårdbehoven. Taket föreslås ligga 

på 2 000 kronor sammanlagt. Då omfattas alla de högkostnadsskydd som Regionen har möjlighet 

att påverka: öppen hälso- och sjukvård, sjukresor och behandlingshjälpmedel. Ett uppdrag ges att 

utforma en modell för genomförande och resurser avsätts i budget.  

 

En översyn av abstinensvården görs. Det är inte acceptabelt att människor skrivs ut unde3r tiden som 

abstinensbesvären fortfarande består.  

 

Högkostnadsskyddet digitaliseras och automatiseras så att den enskilde patienten inte behöver 

oroa sig över att få stämplar och underskrifter i en fysisk bok. Detta sparar i längden in på 

administrativa kostnader och underlättar för patienterna.  

 

Sjukresor skall ingå i utredningen om ett samlat högkostnadsskydd. Vidare ska sjukresorna utredas 

när det avser hur det fungerar för de som tvingas till vård i annan region när vi själva inte klarar av 

vårt vårdansvar. Boendefrågan för dessa personer skall samtidig utredas. Det är viktigt att dessa 

personer och familjer inte åläggs orimligt stora kostnader i förhållande till vad det hade kostat att få 

vården på hemmaplan. 

En cancerutredning som kartlägger cancervården i regionen och med syftet att få fram konkreta 

förslag för att göra cancervården mer likvärdig och jämställd genomförs.  

 

Region Jönköpings län skall fokusera på de samhällsgrupper som uppvisar minst positiva resultat 

inom området folkhälsa i Öppna jämförelser. Regionen tar initiativ till en utbildningsinsats om 

folkhälsans betydelser där regionens politiker får chansen att lära sig mer om folkhälsoarbete. 

 

En satsning på 1177 genomförs för att stärka upp bemanningen under belastade tidpunkter och 

råda bot på absurda väntetider. Dessutom ses effekterna av 1177 införande över och utvärderas. 

 

En plan för att minimera antalet självmord skall tas fram med siktet inställt på den nollvision som 
skall tas fram. Stödet till anhöriga behöver utvecklas inom psykiatrin och neuropsykiatrin. 
 

Satsningar på ökad tillgänglighet inom psykiatrin vad gäller nybesök inte får leda till 

undanträngningseffekter så att patienter med långvariga vårdbehov inte får adekvat uppföljning. 

Därför ska en fördjupad analys göras av återbesöken och de konsekvenser förlängda väntetider 

kan medföra för olika patientgrupper. Vid redovisning till den politiska nivån ska mätningar av 

nybesök och återbesök ges samma vikt.  

Region Jönköpings län skall se till att rehabilitering och omställningsarbete sker med stor hänsyn för 

den enskilde medarbetarens situation och behov. 

 

En visselblåsarfunktion inrättas. Alternativt att ett arbete sjösätts där fokus är att underlätta och 

uppmuntra medarbetare att lämna ifrån sig konstruktiv kritik.  
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Region Jönköpings län tydligt efterlyser att chefsmedarbetare uppmanar medarbetarna att använda 

sig av Synergi på ett rutinbaserat och omfattande vis.   

 

Region Jönköpings län skall arbeta för att uppnå minimikraven som ställs i de nationella 

riktlinjerna för ungdomsmottagningar gällande bemanningsgrad och kompetens. Personalen måste 

också få möjlighet till vidare- och fortbildning. 

 


