
RÖDGRÖNT SAMARBETE
I LANDSTINGET

MER VÅRD 
NÄRA DIG



EN RÄTTVIS OCH TILLGÄNGLIG VÅRD NÄRA DIG
Vården ska vara rättvis och fördelas solidariskt efter behov. Vi kommer aldrig 

att tillåta gräddfiler i vården. Sjukvårdens många delar måste bli bättre på 

att samarbeta kring patienten. En uppstyckning och privatisering av delar av 

Akademiska sjukhuset är inte en väg vi vill gå. Akutsjukvården har under senare 

tid utsatts för kraftiga prövningar. 

Vi lovar därför att:

kraftfullt förbättra akutsjukvården• 

utöka tillgängligheten och korta köerna samt utöka möjligheterna för  • 

hembesök för äldre och barn

stoppa nedskärningarna på landstingets vårdcentraler• 

bilda ett bröstcentrum inom Akademiska sjukhuset och därmed återta • 

mammografi verksamheten i egen regi 

utveckla Lasarettet i Enköping med en tillgänglig akutsjukvård dygnet runt• 

BÄSTA LANDSTINGET FÖR BARN, UNGA OCH ÄLDRE
Barn och ungas goda hälsa är grunden för ett långt och friskt liv, därför sätter 

vi barnens hälsa i centrum. Gruppen äldre utgör en stor och ökande andel av 

befolk ningen i länet. Det hälsofrämjande arbetet bland äldre blir allt viktigare 

då det det kan förhindra och för dröja sjuk domar och skador.

Vi lovar därför att:

införa avgiftsfri sjukvård för alla barn• 

öka tillgängligheten till akut barnsjukvård • 

erbjuda alla länsbor över 75 år att göra regelbundna hälsoundersökningar• 

För oss rödgröna partier går alltid kvaliteten i välfärden före skattesänkningar. 

Vården måste hålla samman och patientens behov sättas i centrum. Det finns 

ingen genväg till en vård i toppklass – det krävs välutbildad vårdpersonal, 

en fungerande ledning, en god infrastruktur av sjukhus och vård centraler och 

inte minst framgångsrik medicinsk forskning. Vi vill stoppa fokuseringen på 

personalnedskärningar och istället starta en utveckling mot framtidens vård.



MAT SOM FRÄMJAR HÄLSAN
Kosten har stor betydelse för den läkande processen.  

God och näringsrik mat måste tillagas i nära anslutning till patienterna.

Vi lovar därför att:

återöppna köket och personal restaurangen vid Enköpings lasarett• 

det nya köket på Psykiatrins hus ska vara ett tillagnings kök• 

GOD VÅRD KRÄVER NÖJD PERSONAL
Den absolut viktigaste resursen i sjukvården är personalen. Vi vill att sjuk vårdens 

medarbetare ska ha inflytande över sin arbetssituation, och vara delaktiga i 

förbättrings- och utvecklingsarbete.

Vi lovar därför att:

stoppa personalnedskärningarna• 

heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för  • 

landstingets anställda

HÅLLBARHET GENOM GRÖN POLITIK
Ansvaret för miljön och byggandet av ett ekologiskt hållbart samhälle  

måste bäras av alla samhällsnivåer. 

Landstinget kan göra mycket mer bl a 

ställa höga miljökrav vid upphand lingar• 

utöka kollektivtrafiken med bibehållet låga taxor• 

redan nu verka för en väl fungerande tåg trafik mellan Sala och Uppsala, • 

med stopp i Heby och Morgongåva

snabba på projekteringen av järnvägen mellan Enköping-Uppsala• 
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