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Ett gott liv i ett livskraftigt län
Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. Alla 
ska ha tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård. För att kunna er-
bjuda detta ska vi betala för vården tillsammans och arbeta på ett smartare 
sätt.

Arbeta	smartare	inom	hälso-	och	sjukvården
Folkhälsa
Arbetet för folkhälsan kan inte begränsas till kampanjer och information. En jäm-
lik och jämställd folkhälsa kräver ett samhälle med mindre klyftor. Arbetet måste 
bedrivas brett och med medborgarnas aktiva medverkan.

Vård	i	rimlig	tid
Resurserna vi har ska användas på ett smartare sätt. Det handlar inte om att perso-
nalen ska springa fortare. Vi ska korta väntetiderna mellan varje undersökning för 
att snabbare komma fram till diagnos och behandling. Kortare väntetider är vad 
patienterna kräver.

Hälsofrämjande	hälso-	och	sjukvård
Allra bäst för medborgarna är om man slipper allvarliga sjukdomar. Därför ska 
våra hälsocentraler arbeta med förebyggande hälsovård. Det handlar om moti-
verande samtal för att människor ska ändra levnadsvanor, men också om att t ex 
använda FaR – Fysisk aktivitet på recept. 

Kvalité
Varje vårdskada är en för mycket för den patient som blir drabbad. Genom effek-
tivare uppföljning kan misstagen i vården minska kraftigt och vården bli säkrare. 
Vi måste bli bättre på läkemedelsgenomgångar och minska risken för felbehand-
lingar.

Samarbeta	för	medborgarnas	bästa
Det ska inte spela någon roll för patienten vem som utför vården. Vi måste 
samarbeta bättre mellan landstinget och länets kommuner, men också med andra 
landsting.

Landstingets	största	resurs	är	personalen
De flesta medborgare som kommit i kontakt med svensk hälso- och sjukvård be-
römmer de insatser som görs genom de anställda. Vi måste ta tillvara de anställdas 
kompetens och kreativitet på alla nivåer och ge möjlighet till egna initiativ. Vi vill 
att all personal ska få någon form av kompetensutveckling varje år.

Hälsoval
Det ska vara medborgarnas behov och inte vårdföretagen som ska avgöra var 
vårdcentralerna ska etablera sig. Vi inför socioekonomiska faktorer och vård-
tyngdsmätningar i ersättningsmodellen. Alla vårdgivare ska förbinda sig att 
erbjuda personal anställningsvillkor som minst motsvarar dem som fastställs i för 
branschen gällande kollektivavtal eller liknande avtal.

Vi	vill	och	vågar	
ta oss an utmaningen; att utforma och finansiera en kvalitetssäkrad sjukvård i 
internationell toppklass med patientens behov i centrum. Det kommer att krävas 
tydliga prioriteringar. För att klara framtidens hälso- och sjukvård behövs mer 
resurser, därför måste sjukvården få ta större del av våra gemensamma resurser i 
anspråk.
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