VALPLATTFORM
LANDSTINGET I KALMAR LÄN

2018

TILLVÄXT OCH VÄLFÄRD MED ALLIANSEN
Alliansen vill bygga ett starkare Kalmar län där tillväxt och fler jobb skapar
resurser till välfärdssatsningar som ökar folkhälsan och gör länet ännu mer
attraktivt att bo och verka i.
Vi vill skapa en lättillgänglig och modern sjukvård, utan köer och så nära
patienterna som möjligt. Det ska vara enkelt och smidigt att hitta rätt i vården.
Nära vård, som Alliansen kallar det, innebär bland annat fler mottagningar på
mindre orter, mer vård som utförs på hälsocentralen eller i hemmet istället för på
sjukhuset som idag, fler förebyggande insatser och ökat fokus på
e-hälsolösningar. Så kan sjukvården jobba effektivare och klara sitt uppdrag i
framtiden när vårdbehovet ökar.
Alliansen vill att arbetet med regional utveckling i den nya regionen ska ha ett
tydligare syfte att gynna befolknings- och sysselsättningsutvecklingen. Det
skapar mer resurser till ytterligare satsningar på infrastruktur, kollektivtrafik och
kultur och utbildning. Viktiga områden här är bättre företagsklimat och färre och
större arbetsmarknadsregioner i länet.

KORTARE VÅRDKÖER OCH NÄRMARE VÅRD
Sjukvården i Kalmar län har blivit mer centraliserad och vårdköerna har ökat
dramatiskt. Många får åka allt längre och stå i kö för att få vård. Vi vill föra vården
närmare dig och skärpa kraven på att du ska kunna komma i kontakt med
sjukvården snabbt och få vård i tid.
Alliansen vill:
 Att det ska finnas tillräckligt med vårdplatser för att klara vården efter
operationer och andra typer av behandlingar.
 Återinföra kömiljarden för att stimulera landsting att korta sina vårdköer.
 Skapa möjlighet att få vardagssjukvård utförd på mindre orter i
samverkan med kommunerna, genom att använda till exempel
äldreboenden som mottagningsplats.
 Införa digitala vårdrum på hälsocentralerna där du kan komma i kontakt
med och få vård av sjukhusspecialister.
 Förbättra möjligheterna att öppna filialer och andra typer av
vårdmottagningar för att du ska få närmare till vården och större
möjligheter att välja.
 Införa en modell för länsfärdtjänst som knyter ihop länet.
 Utvidga vårdvalet. I första hand för områden där köerna är särskilt långa,
till exempel utprovning av hörapparater och gråstarrsoperationer, men det
kan också omfatta den öppna specialiserade psykiatrin. Det ger bättre
kvalitet, men stärker även patientens valmöjligheter.
 Anställa fler distriktsläkare för bättre tillgänglighet i primärvården. Målet
ska vara 1250 patienter per distriktsläkare istället för 1650 som idag.
 Stimulera införande av äldremottagningar med mer tid avsatt för varje
patient.
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Förbättra tillgängligheten till 1177 och skärpa målet till svar inom fem
minuter i snitt. För att förbättra kvaliteten på rådgivningen ska ett
videomöte enkelt kunna genomföras.
Skapa en väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vid
somatisk åkomma ringer patienten 1177. Inom psykiatrin finns ingen
liknande vägvisning till hjälp.
Förbättra vården för patienter med kroniska sjukdomar. Kontroller och
återbesök prioriteras.

PATIENTENS RÄTT
Vi slår vakt om din rätt att själv välja och påverka din egen vårdsituation. Det ska
vara lätt att hitta information om kötider i ditt och andra landsting, och andra
utförare. Du har rätt att känna dig trygg i att du får vård av bästa kvalitet i rätt tid.
Alliansen vill:
 Skapa en patientportal som samlar uppgifter som gör det enkelt för dig
utvärdera kvaliteten på vården du erbjuds och hitta information om
väntetider och möjligheterna att välja vård i andra landsting och länder.
 Att tidsbokningssystemet ska vara patientvänligt. Du ska kunna boka tid
upp till tre månader i förväg på hälsocentralen och det ska gå att boka om
vårdbesök genom en webbtidbok på 1177.se med tillgängliga alternativa
tider.
 Att du ska kunna lista dig på en hälsocentral inom fyra mils radie från din
kommun och få sjukresa dit. Idag gäller den möjligheten bara för
hälsocentraler inom din kommun.
 Att fast läkarkontakt med patientansvarig läkare i primärvården ska vara
en rättighet och att det ska vara enkelt att lista sig på läkare/läkarteam.
Det förbättrar kontinuiteten i vårdmöten och skapar en god relation mellan
patient och läkare.

STIMULANS OCH UTVECKLING I ARBETET
Engagerade och kunniga medarbetare, som tycker att Landstinget i Kalmar län
är en attraktiv arbetsgivare, är en förutsättning för att du ska få den bästa
sjukvården så snabbt som möjligt. Därför är det mycket oroande att Landstinget i
Kalmar län idag har stora problem med att hitta nya medarbetare och behålla de
som är anställda. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat från ungefär 100 till
150 miljoner kronor sedan 2014 och fortsätter att öka. Vi vill vända utvecklingen
och istället satsa så stor del av dessa pengar som möjligt på bättre
anställningsvillkor och arbetsmiljö för landstingets egna medarbetare.
Alliansen vill:
 Genomföra en total översyn av grundbemanningens volym och
kompetensbehov för att trygga patientsäkerhet och en god arbetsmiljö.
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Använda delar av kostnaderna som nu läggs på hyrpersonal till
satsningar på att förbättra anställningsvillkor för landstingets egna
medarbetare.
Ta fram en lönemodell som på ett bättre sätt värdesätter erfarenhet,
ansvarstagande och kompetensutveckling hos den enskilde
medarbetaren. Det ska finnas en trohetsbonus som belönar medarbetare
med erfarenhet.
Verka för konkurrenskraftiga löner inom vårdyrken där kommunerna idag
ofta erbjuder högre löner.
Utveckla karriärtjänster med en särskild lönetrappa för att stimulera
medarbetare till kompetensutveckling.
Utveckla landstingets verktyg för rekrytering på nätet genom en särskild
rekryteringsportal.
Att det ska redovisas löpande hur arbetsbelastningen för medarbetarna
ser ut, till exempel i form av antal arbetade dubbelpass, och formuleras
tydliga målsättningar för att förbättra arbetsmiljön.
Utveckla och systematisera arbetet för hur andra yrkesgrupper kan
avlasta medarbetarna i vården från administrativt arbete och
kringuppgifter.
Utvärdera den treskiftsmodell som används på många håll inom vården,
för att upptäcka och åtgärda brister i arbetsmiljön.
Införa ett riktmärke på 25 medarbetare per chef för att förbättra
möjligheterna till ett bra ledarskap.

FRAMTIDENS SJUKVÅRD
Behovet av sjukvård fortsätter att öka på grund av att befolkningen blir äldre,
samtidigt som det blir möjligt att behandla och förebygga fler och fler sjukdomar.
Landstinget kan bara klara av denna utmaning långsiktigt genom att förändra
sjukvårdens organisation och arbetssätt, bland annat med hjälp av nya digitala
lösningar.
Alliansen vill:







Ge mer resurser till primärvården, grunden i hälso- och sjukvården. Det är
nödvändigt för att mer vård ska kunna ges nära patienten. På sikt minskar
det trycket på akutsjukvården med minskade kostnader som följd.
Ta fram en plan för att snabbt utöka kapaciteten för magnetkameraundersökningar (MR) i länet. Nuvarande kapacitetsbrist leder till att
många undersökningar, som borde göras för säker diagnos, inte kan
genomföras.
Utveckla ambulanssjukvården med fler typer av transporter anpassade
efter behoven och att Kalmar län under mandatperioden fattar beslut om
att skaffa en ambulanshelikopter tillsammans med övriga län i
sjukvårdsregionen.
Ta fram en långsiktig utvecklingsplan för sjukvården i länet som utgår från
framtida behov, diagnoser som omfattar stora grupper och nya tekniska
lösningar.
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Rusta landstingets tre sjukhus och bland annat ta fram en detaljerad plan
för ombyggnationer i Västervik där behovet är särskilt stort.
Skapa nya slags vårdplatser som bättre motsvarar behoven och ger ett
mer patientanpassat flöde genom sjukvården.
Göra vården tryggare genom att förenkla flödet av patienter mellan
landsting och kommuner och särskilt följa upp oplanerade
återinläggningar. Goda modeller att utveckla och sprida är till exempel
projekt som ”Oskar”, i Oskarshamn med kringliggande kommuner, och
”Hemsjukhuset” i Borgholms kommun.
Göra det möjligt för alla medarbetare inom vården att jobba i realtid i den
digitala journalen enligt modell från geriatriska kliniken i Kalmar och införa
fler digitala lösningar så att patienter blir mer delaktiga i sin vård.
Att det ska finnas äldreteam på alla länets sjukhus och ett VIP-spår för
äldre på akutmottagningarna.

TILLVÄXT OCH VÄLFÄRD I HELA LÄNET
När Region Kalmar län blir verklighet 1 januari 2019 ökar möjligheterna att driva
på och stötta alla delar av den regionala utvecklingen. Goda villkor för företagen
att växa och skapa fler jobb är en förutsättning för tillväxt och mer resurser till
välfärden i länet. Därför är det särskilt viktigt att lyfta regionens arbete med
företagsklimatet inom de områden regionen kan påverka, som till exempel
kollektivtrafiken, infrastrukturen och kompetensförsörjning.
Alliansen vill:


Att kommunerna och landstinget jobbar tillsammans för att förbättra
företagsklimatet i hela länet.



Skapa förutsättningar för mer regional inkubatorverksamhet där nya
företag kan pröva sina idéer och utvecklas.



Skapa en folkhögskolefilial i till exempel Hultsfred för att bättre möta de
behovs som finns.



Att landstingets kulturverksamheter ska vara tillgängliga i hela länet.



Avveckla länsgränsavgifterna i kollektivtrafiken.



Driva på och arbeta aktivt för fungerande och utvecklade järnvägar i
länet. Det avser både infrastrukturen och trafikeringen med fungerande
underhåll på Kust-till-kust-, Stångådals- och Tjustbanan.



Tillsammans med kommunerna och berörda universitet förbättra
kompetensförsörjning för arbetsmarknaden.



Stärka besöksnäringen i länet.



Agera för statliga satsningar på vägarna i länet. Det gäller särskilt den för
näringslivet så viktiga E22.

DET HÄR ÄR ALLIANSEN
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Vi är fyra partier som samarbetar för att bygga ett starkare och attraktivare
Kalmar län. Tillsammans bildar vi Alliansen i Landstinget i Kalmar län. Vi står på
individens sida mot byråkrati, systemtänkande och kollektivism. Alliansen förenas
i tanken om individens frihet, förmåga och okränkbara värde. Vår ambition är en
köfri och nära vård som attraherar medarbetare med god kompetens och är av
medicinsk toppkvalitet. Vi tror på en politik för ökad sysselsättning som enda
sättet att långsiktigt skapa mer resurser till välfärd i hela länet.

KONTAKTUPPGIFTER
Christer Jonsson (C), v. ordf. landstingsstyrelsen & oppositionslandstingsråd
Tel 0480-841 38
e-post christer.jonsson@ltkalmar.se
Malin Sjölander (M)
Tel 0480-842 82

oppositionslandstingsråd
e-post malin.sjolander@ltkalmar.se

Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd
Tel 0480-848 26
e-post gudrun.brunegard@ltkalmar.se
Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd
Tel 0480-842 84
e-post pierre.edstrom@ltkalmar.se
Hemsida: www.landstingsallians.wordpress.com/
Facebook:www.facebook.com/landstingsalliansen
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