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Socialdemokraternas förslag till 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings underlag för flerårsplan 2015-

2016 

Solidariskt skattefinansierad god vård för alla  

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.  

 

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. 

 

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. 

 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. 

 Vården skall vara anslagsfinansierad 

 Värna om det processorienterade arbete som sker inom vården. Stärka arbetet med 

obrutna vårdkedjor och inte splittra vården med nya gränser inom olika specialiteter 

inom våra sjukhus. Därför är vårdval inom specialiserade vården inte lämpligt. 

Primärvården 

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

sjukvård 

Patienten ska få välja vårdenhet 

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

helhetssyn där patienten medverkar aktivt. 

 Demokratiska beslut ska fattas om vart nya vårdenheter ska etableras 

För att säkerställa att alla länsinvånare har tillgång till en vårdcentral i närområdet  

 I den årliga översynen av Regelboken tydliggöra Primärvårdens ansvar för och 

möjligheter i folkhälsoarbetet.  

Folkhälsa 

 I översynen av Landstingets folkhälsoarbete bör även det Handikappolitiska 

programmet utvärderas, revideras och ingå som en del.  

Barn- och Ungdom 

Antal födda barn ökar i vårt län. Barnhälsovården, Kvinnohälsovården och Kvinnokliniken 

med förlossningsavdelningen har ett ökat antal patienter som ställer stora krav på 

verksamheten.  Särskilt gäller detta Jönköpings sjukvårdområde. 

Ohälsan bland barn och ungdomar ökar.  

 För att fortsätta att ge alla barn en god start är det av stor betydelse att följa 

förutsättningarna för verksamheten, så att de fastlagda basprogrammen följs  
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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 i det förebyggande arbetet.  

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. 

Ungdomsmottagningarnas arbete är ett mycket gott och konkret exempel på framgångsrikt 

förbyggande hälsoarbete. 

 Mot bakgrund av det ökande besökstrycket och behoven av råd, stöd och hjälp bör 

resurserna till ungdomsmottagningarna ökas. 

 Fri barn o ungdomssjukvård förlängs till 25 år 

 

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.  

 Äldre/multisjuka sa ha en fast läkarkontakt 

 Äldre/multisjuka ska ha en personlig vårdkontakt 

Psykiatri                                       

 Den öppna psykiatriska vården behöver förstärkas. Detta gäller såväl de psykiatriska 

öppenvårdsmottagningarna som de psykosociala teamen i primärvården för att möta 

den ökade psykiska ohälsan. 

 Gränsen mellan Barn och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin ska ses över så  att 

patientens behov blir tydligt och tillgodoses bättre än att enbart regleras av åldern. 

 I samband med Neuropsykiatrisk utredning måste tillgång till behandling kunna 

erbjudas. 

 Översyn av lokalerna för Neuropsykiatriska kliniken måste göras så att de blir 

lättillgängliga. 

 Tydliga mätetal för behandlingsinsatser inom psykiatrin tas fram  

Tandvård 

Tänderna tillhör kroppen och är en viktig del av det medicinska välbefinnande. En god 

förebyggande tandvård för alla till rimliga kostnader är hälsofrämjande.  

Folktandvårdens Frisktandvård är en möjlighet för den enskilde att hålla nere 

tandvårdskostnaden.  

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. 

En god tandhälsa för barnen är prioriterat i folktandvårdens förebyggande arbete. 

Detta är en viktig del i vårt folkhälsoarbete som över tid visat sig mycket framgångsrikt. 

 För att säkerställa detta och ytterligare förbättra barnens tandhälsa ska resurserna för 

barntandhälsovård ökas.  
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Personal 

 Samtliga anställda som arbetar/utför uppdrag åt landstinget skall omfattas av 

kollektivavtal  

 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 ska vara en förebild för 

andra arbetsgivare i detta avseende. 

 Kompetensutveckling skall ske för alla personal 


