
En jämställd hälso- och sjukvård för 
alla, är en mänsklig rättighet

Hälsoskillnaderna i vårt land och i länet ökar.
Regeringens skattesänkningar går till privat 
konsumtion samtidigt som vård, skola och omsorg  
behöver ökade resurser. Privatiseringar leder i 
längden till ökad ojämlikhet och vinster som 
försvinner ur vården.

Men landstingsgsorganisationen måste också bli 
effektivare. En förutsättning är att kompetens och 
engagemang hos all personal tas till vara, att 
landstinget kan erbjuda en god arbetsmiljö som ger 
möjlighet till personlig utveckling.

 Vinstsyftande företag ska inte kunna 
bedriva verksamhet med skattemedel i 
inom vården. 

 Vården måste tillföras mer medel genom i 
första hand mer medel i staligt stöd i 
enlighet med det budgetförslag partiet 
presenterat nationellt. Om detta inte räcker 
höjs landstingsskatten under 
mandatperioden.

 Landstingen måste gemensamt sätta stopp 
för den osunda bemanningsmarknaden. 
Stafettpersonal från bemanningsföretag 
fasas på detta sätt ut och kan så småningom
ersättas med fast anställda.

Vi vill ha en primärvård som når alla och som
bedrivs i landstingets regi. 

Primärvården skall vara basen i vården. Dessvärre 
fungerar denna mindre bra i Västernorrland och har 
inte prioriterats de senaste 20 åren. Den är dåligt 
läkarbemannad och hälften av tjänsterna är vakanta. 

 Primärvården ska kraftigt förstärkas, Vi 
föreslår fler specialister förutom 
allmänläkare på våra hälsocentraler. 

 Besök inom primärvården ska göras 
avgiftsfria. 

 Primärvårdens insatser för de mest sjuka 
äldre ska förstärkas och prioriteras i allt 
högre grad.

 Glesbygdens behov av medicinsk service och
verksamhet måste stärkas,.

 Erbjuda nedskrivningar av studieskulder för 
dem som väljer att arbeta i glesbygd

 Ökade resurser tillförs primärvården för 
bättre och tidigare insatser för att möta den 
stigande psykiska ohälsan.
Resurserna i primärvården för asylsökande 
och andra flyktingar förstärks! Flyktingar har
rätt till bra hälsovård, och till 
hälsoundersökningar. Tidig behandling av 
psykiska och fysiska skador ska erbjudas.

Hälsovård, barn och ungdom

• Ökat stöd till ungdomsmottagningar, 
mödravård och barnhälsovård

• Barnkonventionen och barns rättigheter 
måste lyftas fram

• Inrätta fler familjecentraler och stärk 
samverkan med kommunerna för stöd till 
utsatta barn och ungdomar

• Fortsatta satsningar på tillförlitliga 
hälsoundersökningar och program som 
motverkar ohälsosamma livsstilar.

Sjukhus

De tre sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och 
Örnsköldsvik ska samverka genom 
länsgemensamma kliniker och kan utvecklas och 
profilera sig inom olika specialiteter. Denna 
utveckling måste påskyndas. 

 Nuvarande situation med 
överbeläggningar och dålig arbetsmiljö 
måste upphöra snarast. Sjukhusen behöver
fler vårdplatser. 

 Se över och förbättra samverkan för 
personer som har både psykiska och 
kroppsliga diagnoser och behov. 

 Förkorta väntetiderna innan ambulansen 
kommer. Den vård som ges i ambulansen 
skall vara av hög kvalitet. Tillgång till 
ambulanshelikopter säkras.

Missbruksvård

Vänsterpartiet ska verka för att alla medborgare får
den missbruksvård som det bedöms möter dennes 
behov. Vården ska utformas i samarbete mellan 
kommun och landsting och bygga på människans 
rätt leva ett liv fritt från alla missbruk och 
beroenden.

Tandvård

Dåliga tänder får inte vara en klassmarkör. Det är 
hög tid att göra något åt det.

 Gratis tandvård till alla under 25 år
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 Tandvården ska inte kosta mer än sjukvård.
Vägen dit går genom en förbättrad 
tandvårdsförsäkring.

Kultur och utbildning är folkhälsa

 Kultursatsningarna skall spridas i länet.
 Kultur för barn och unga skall vara särskilt 

prioriterat.
 Länets invånare skall kunna ta del ta del av 

utbudet på Länsmuseet och 
Scenkonstbolaget.

 Landstinget skall fortsätta ta ansvar för 
utbildning och fortsatt  
folkhögskoleverksamhet.

 Landstingets folkhögskolor kan också 
inriktas i högre grad mot 
entrepenörsutbildning inom exempelvis 
ekobruk och andra gröna 
verksamhetsområden.

 Folkhögskolan utvecklas som ett utmärkt 
komplement till annan utbildning för 
sårbara ungdomsgrupper.

Trafik, miljö, region

 Förstärka kollektivtrafiken, se över 
möjligheten till lägre avgifter och fler 
försök med avgiftsfri kollektivtrafik, 
exempelvis för unga under 25 år. Länskort 
införs

 Minst 50 % av upphandlade livsmedel skall
vara ekologisk framställd och 
närproducerad senast 2020.

 Landstingets transporter skall vara 
fossilfria. Den elenergi som landstinget 
förbrukar skall vara förnyelsebar (dvs. 
Solenergi, vindenergi, vattenenergi, m.m)

 Region Västernorrland bildas, och inom en 
nära framtid även utökas regionen med 
närliggande län i Norrland.

 Samverkande rehabilitering utvecklas mellan
landstingen.

Vi tar arbetsgivaransvaret

Utan en frisk och engagerad personal riskerar 
landstingets verksamhet att snabbt försämras. Stora 
avgångar p.g.a. pensioner ökar också behovet av 
nyrekrytering. Idag införs deltider och delade turer 
för att pressa kostnader, men det är i längden ett dyrt 
sätt.

 Deltider och delade turer avskaffas. Vi utökar
möjligheterna för personalen att påverka sina
egna arbetsscheman..

 Bättre ingångslöner och andra villkor (ex 
glesbygdstillägg till inlandet) för att 
underlätta rekryteringen av ny personal.

 Minska antalet helgtjänstgöringstillfällen per 
månad i vården

 Samverka med andra landsting för att minska
beroendet av stafettpersonal.

 Särskilda ungdomssatsningar för att öka 
intresset för vårdyrket.

 Nyanställa undersköterskor samt medicinska 
sekreterare.

 Stärka personalens inflytande i dess egna 
arbete.

Rösta på Vänsterpartiet 14 september!

Vänsterpartiets
valplattform för
landstingsvalet i

Västernorrland 2014-2018

Vill du veta mer om Vänsterpartiet i 
Västernorrland?

Hemsida:
www.vasternorrland.vansterpartiet.se

E-post: 

vasternorrland@vansterpartiet.se

På hemsidan hittar du hela 
landstingsprogrammet, länkar och 
kontaktuppgifter till lokalföreningar och 
landstingsföreträdare, partiprogram mm.
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