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God vård för alla  
Den svenska modellen för välfärd i allmänhet 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.  
Sjukvården skall styras av medicinska prioriteringar och av patientens behov.  
 
Skattemedel ska gå till vård - inte till aktieägare. De resurser som vi har till vårt förfogande 
ska investeras i ett förbättringsarbete för att höja kvalitén inom vården när det gäller att öka 
tillgänglighet och korta köerna.  
 
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. 
 
Tillgänglighet/ Vård på lika villkor  

 Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet eller ålder ska ha 
tillgång till en bra vård och omsorg. Det uppnås om alla är med och betalar gemensamt 
för välfärden. Vården ska vara solidariskt finansierad och prioriterad efter behov – ingen 
ska behöva skaffa sig en privat sjukförsäkring för att få den bästa vården.  
En översyn av vad ett avgiftsfritt system skulle innebära inom sjukvården bör 
genomföras. 

 Landstinget ska säkerställa vård på lika villkor. Därför ska landstinget inte sälja ut 
vårdverksamhet  till privata företag eller tillåta privat-/ försäkringsfinansierad vård på 
våra sjukhus. 
  

Primärvården 
 Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när medborgaren har behov av hälso och 

sjukvård 
 Kännetecknande för primärvården är att arbeta i team och områdesbaserat med en 

helhetssyn där patienten medverkar aktivt. 
 Patienten ska få välja vårdenhet 
 Vinster ska gå tillbaka till vården 
 Demokratiska beslut ska fatts om var nya vårdenheter ska etableras 
 Det ska tydliggöras att "Bra liv" har ett övergripande ansvar för att de landstingsägda 

vårdcentralerna är välfungerande. 
 Som ett led i vårdcentralernas förbättringsarbete ska en lista över de patienter som 

lämnat vårdcentralen senaste månaden lämnas till berörd vårdcentral. 
 
 



 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården når praktiskt taget hela befolkningen. Hälsofrämjande arbete i det 
vardagliga mötet med patienter ger möjlighet att skapa de förutsättningar som krävs för att 
människors levnadsvanor ska främja hälsa. Därför ska Landstinget ha en tydlig 
målsättning hur man ska arbeta mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård . 

 
 

 Samtliga vårdinrättningar ska kunna erbjuda råd och stöd till livsstilsförändring när det 
gäller kost, rökning eller alkoholvanor.  
Hälso- och sjukvården ska också förebygga sjukdom.  

 Hälso- och sjukvården ska underlätta för den med funktionshinder och den med en  
kroniskt sjukdom att leva ett bra liv.  

 Nationella riktlinjer för bl.a. hjärtsjukdomar, strokevården och astma/kol visar på 
betydelsen av rehabilitering och en hälsofrämjande sjukvård.  

 Rehabilitering med bl.a. sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder är en viktig 
del i den hälsofrämjande vården för de kroniskt och långvarigt sjuka.  

 Landstingets rehabiliteringsinsatser och kvalitetsarbete bör samordnas och säkerställas 
så att länsinvånarna får likvärdig rehabilitering oavsett bostadsort 

 Långsiktiga individuella rehabiliteringsplaner upprättas för personer som är 
långtidssjuka och de med kroniska sjukdomar. Rehabiliteringsplanerna bör uppdateras 
och utvärderas kontinuerligt i samverkan med patient och närstående.  

 En översyn av reglerna för utlands- och utomlänsvård ska genomföras. Fördelningen 
av patientplatser bör ses över i enlighet med nya behandlingsmetoder och förändrade 
behov hos patienterna. 

 En satsning på stärkande kultur i vården, då det nu finns evidensbaserad forskning 
kring detta.  

 En satsning på patient och närståendeutbildning genom ex ”Lärcafé” är angeläget.     
 Jämställd vård ger folkhälsa. Att ha ett könsperspektiv på hälsan är viktigt. 
 

 

Revidering av det Folkhälsopolitiska programmet och det 
Handikappolitiska programmet       

 Det nuvarande folkhälsopolitiska programmet från 1998 bör i samverkan med länets 
kommuner snarast revideras för att omfatta de 11 nationella folkhälsomålen som 
fastställdes senast 2007.  
Det är viktigt att ett sådant program även tar hänsyn till skillnader i hälsa mellan olika 
grupper, till exempel personer med funktionsnedsättningar.  

 Därför bör även det Handikappolitiska programmet utvärderas, revideras och ingå som 
en del av det Folkhälsopolitiska programmet. 

 

Barn- och Ungdomshälsovård 
Antal födda barn ökar i vårt län . Barnhälsovården, Kvinnohälsovården  och Kvinnokliniken 
med förlossningsavdelningen har ett ökat antal patienter som ställer stora krav på 
verksamheten. Ohälsan bland barn och ungdomar ökar.  
För att fortsätta ge alla barn en god start är det av stor betydelse att  följa förutsättningarna för 
verksamheten, att de fastlagda basprogrammen följs och att hälsosamtalen med föräldrarna 
när barnen är 1 år verkligen genomförs. 
 



Familjecentraler 
Landstinget ska, tillsammans med länets kommuner, erbjuda familjecentraler i varje kommun. 
 
Ungdomsmottagningar 
har en stor betydelse för att förebygga såväl psykisk ohälsa som oönskade graviditeter och 
sexuellt överförbara sjukdomar. Ett definierat uppdrag och samverkansavtal som slår fast 
verksamhetens struktur och behov av resurser har betydelse för ungdomsmottagningarnas 
viktiga förebyggande arbete.  
Arbetet med kvalitetssäkrad och likvärdiga ungdomsmottagningar i länet bör fortsätta och 
prioriteras. Landstinget bör verka för att alla ungdomar upp till 25 år har tillgång till en 
ungdomsmottagning. 
Mot bakgrund av det ökande besökstrycket och behoven av råd, stöd och hjälp bör resurserna 
till ungdomsmottagningarna ökas. 
Ungdomsmottagningarnas arbete är ett gott och konkret exempel på framgångsrikt 
förbyggande hälsoarbete. 
 

 
Våra äldre 
 
Geriatrik 
Behovet av kunskap om åldrandet och äldres sjukdomar, såväl psykiska som somatiska, är 
viktig inom all sjukvård. Att höja den geriatriska kompetensen ska därför vara ett prioriterat 
utvecklingsområde inom såväl vårdcentraler som vårdavdelningar och akutmottagningar. 
Landstinget bör därför verka för att AT-tjänsterna även innefattar tjänstgöring på geriatriken.  
 
• Landstinget ska tillsammans med länets kommuner upprätta ett handlingsprogram 
som syftar till en gemensam värdegrund avseende vård av länets äldre innevånare. 
 
 
Akutmottagningen 
 Akutmottagningens arbetssätt och organisation ska ses över och utvecklas. 
 Teamarbetet ska fortsätta att  utvecklas  och kurator ska ses som en viktig resurs. 

 
PSA-prov 

 Vid läkarbesök bör alla män erbjudas möjligheten att få göra ett särskilt blodprov för 
kontroll av PSA värde och prostata. 

 
Psykiatri 

 Vård för personer med posttraumatiskt stressyndrom ska erbjudas i samtliga 
sjukvårdområden.  

 Vård och kunskap om äldres psykiska hälsa ska utvecklas. 
 Fontänhus prövas som en viktig verksamhet i det hälsofrämjande arbetet för personer 

med psykisk ohälsa. 
 

 
 
 
 
 
 



Rutiner för sjukresor    
På Höglandssjukhuset finns en central administration av sjukresor som tar emot beställningar 
från både sjukhusets mottagningar och vårdavdelningar och från patienter.  
Beställningarna ordnas i grupper och sjukresevärdarna hämtar patienterna på avdelningarna 
när det är dags för avgång.  
Detta system bidrar till bättre resursanvändning genom samåkning samtidigt som det 
förbättrat service och omhändertagande av patienter.  

 Detta system för sjukresor bör finnas på samtliga sjukhus i länet.  

Alternativ/ Integrativ medicin 
Landstinget bör ur patientsynpunkt på sikt verka för ökad öppenhet för, och samverkan med, 
alternativa behandlingsmetoder, det som kallas integrativ medicin. 
All verksamhet i Landstinget ska vara evidensbaserad och utgå från vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 
 
Tandvård 
Tänderna tillhör kroppen och är en viktig del av kroppens medicinska välbefinnande. En god 
förebyggande tandvård för alla till rimliga kostnader är hälsofrämjande.  
Folktandvårdens Frisktandvård är en möjlighet för den enskilde att hålla nere tandvårds-
kostnaden.  
På sikt vill vi arbeta för ett införande av högkostnadsskydd som för övrig sjukvård.  Som ett 
första steg bör fri tandvård upp till 25 år införas. 
Invånare som önskar tandvård inom folktandvården ska beredas möjlighet att få det inom 
rimlig tid. 
I vårt län har barnen en god tandhälsa. För att säkerställa detta och ytterligare förbättra 
barnens tandhälsa bör resurserna för barntandhäsovård ökas.  
Detta är en viktig del i vårt folkhälsoarbete som över tid visat sig mycket framgångsrikt. 
För en god tandhälsa för barnen är prioriterat i folktandvårdens förebyggande arbete. 
 
 
Läkemedel  
Landstinget ska införa ett register över läkemedelsförskrivningen.  
 
Personalfrågor 
Samtliga anställda vilka arbetar /utför uppdrag åt landstinget skall omfattas av kollektivavtal 
eller kollektivavtalsliknande avtal.  
Landstinget ska införa en rätt för alla anställda, som så önskar, till heltidstjänst. "Heltid en 
rättighet - deltid en möjlighet". 
Som offentlig arbetsgivare har Landstinget ett ansvar för att erbjuda personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till anställningar. Landstinget bör vara en förebild för andra 
arbetsgivare i detta avseendet. 
 
 
 
 


