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EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA

Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa 
vården, oavsett betalningsförmåga, kön, etniskt ursprung eller ålder. För oss 

sierad. Det handlar om rättvisa. 

Vi ska följa den medicinska utvecklingen och stärka kompetensen och förmå-
gan för att bli mer effektiva och för att kunna erbjuda en så bra hälso- och 
sjukvård som möjligt. Vår ambition är att du som patient i Blekinge ska ha 
tillgång till den bästa vård som kan ges.

serna. Vi riskerar aldrig kvaliteten i vården genom att äventyra ekonomin. 
Landstinget i Blekinge har i grunden en stark ekonomi och är det enda lands-
tinget i landet som haft en ekonomi i balans sex år i rad. Landstinget Blekinge 
har inga lån, vi vill fortsätta betala våra investeringar med egna medel. 

En sänkning av landstingsskatten skulle äventyra kvalitén i hälso- och sjukvår-
den. Vi bedömer att en höjning av skatten inte är nödvändig. Därför lovar vi 
att den ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Patientavgifterna ska vara rättvisa och rimliga. Vår ambition är att inte behöva 
höja några avgifter under mandatperioden. 

Vi motsätter oss omfattande privatiseringar inom hälso- och sjukvården i Ble-
kinge. Vi är positiva till en mångfald i vårdutbudet men kvaliteten får aldrig 
äventyras för att skapa så goda vinster som möjligt för vårdföretagen. Vi tycker 
att patientens rättigheter till en god sjukvård är viktigare än de privata företa-
gens möjligheter att tjäna pengar.

För att kunna erbjuda en god vård är det viktigt att personalen trivs och har 
möjlighet att utvecklas. För oss är det en prioritet att vara en god arbetsgivare 
och skapa en så god arbetsplats som möjligt.

EN TILLGÄNGLIG SJUKVÅRD FÖR ALLA

nära till hands. Det handlar om att det ska vara lätt att komma i kontakt med 
hälso- och sjukvården. Du som patient ska inte behöva vänta på besked om när 

du kan få tid hos läkare. Vi vill att patienter själva ska kunna boka tid och få 
en snabb bedömning av sin hälsa.

jeläkare i primärvården. Vi vill därför göra en särskild satsning på vårdcen-
tralerna och förstärker primärvårdens resurser. Vårdcentralernas kvalitet och 
tillgänglighet är viktig för att du som patient ska kunna ges den bästa vården. 

rioden lovar vi att presentera åtgärder i syfte att göra vårdcentralerna mer till-
gängliga än vad de är i dag. Det kan bland annat handla om förändring av 
öppettider.

Närsjukvården i dess olika former ska stödjas. Det handlar om samverkan 

Du ska komma i kontakt med 
vården utan orimliga väntetider.



mellan till exempel vårdcentraler och specialistläkare, ibland också om nära 
samverkan med kommunal vård och omsorg. Vi vill stödja utvecklingen mot 
närsjukvård för de vanligaste sjukdomarna, vilket medför att kompetensen 
kommer ut från sjukhusen och närmare patienterna.

Vi socialdemokrater har infört en nationell vårdgaranti. Det har vi gjort för att 
du ska kunna komma i kontakt med vården utan orimliga väntetider. När du 
söker vård ska du få kontakt med vårdgivaren samma dag. Behöver du träffa en 
läkare ska du få tid inom en vecka, förutsatt att du inte är akut sjuk. Då får du 
naturligtvis läkarvård omedelbart. Vid behov lotsar din primärvårdsläkare dig 
vidare till Blekingesjukhuset i Karlshamn eller Karlskrona. När en specialist på 
sjukhuset beslutat att du är i behov av behandling ska du erbjudas den inom 90 

känna dig trygg i var den bortre gränsen går. De kraftiga satsningarna på att 
korta köerna i Blekinge ska fortsätta. Om landstinget i Blekinge inte kan ge 
dig vård inom den tid garantin utlovar har du rätt till vård i ett annat landsting. 
Det innebär att du får dina utgifter ersatta såsom resor eventuellt behov av 
logi.

Vi vill att blekingarna även i framtiden ska uppleva akutvården som tillgäng-
lig. Blekingarna ska i händelse av akut sjukdom känna sig trygga genom en 
kunskap om att avståndet till ett sjukhus inte är långt. Därför lovar vi att Ble-

både Karlshamn och Karlskrona.

DU SKA KÄNNA TRYGGHET I VÅRDEN
För en människa som blir sjuk innebär det oro och påfrestningar. Därför är det 
speciellt viktigt att hälso- och sjukvården kan ge dig som patient en god trygg-
het. Du ska känna dig trygg med att dina behov och önskemål respekteras och 
att du står i centrum. Vi socialdemokrater lovar att fortsätta att arbeta för att 
organisera landstinget i Blekinge så att du som patient kan känna det största 
möjliga förtroendet för sjukvården och känna dig trygg i stunder som kan vara 
jobbiga och påfrestande. 

Vi vill att vården ska samlas kring patienten. Den som är svårt sjuk ska inte 
behöva kontakta olika kliniker och själv orientera sig i vårdsystemet, vården 
ska istället komma till honom eller henne. Du som vårdtagare ska märka så 
lite som möjligt av skarvarna i vårdkedjan. Det gäller även för den som övergår 
från att vara patient hos landstinget till att få sin vård från kommunen. 



Vi tar människors oro på allvar. Därför måste det vara enkelt för anhöriga 
eller den som är sjuk att snabbt komma i kontakt med kompetent personal. 
Genom sjukvårdsrådgivningen per telefon ska du direkt få kontakt med utbil-
dad vårdpersonal som kan ge dig stöd och goda råd. Denna möjlighet ska 

ningen på telefonrådgivning.

I Blekinge är barn och ungdomar en prioriterad målgrupp. Ingen förälder i 
Blekinge ska behöva ställas inför frågeställningen om man har råd att söka vård 
för sitt barn. Därför är det viktigt för oss att sjukvården för barn och ungdo-
mar är gratis. Ble-
kinge var ett av de 
första landstingen 
som införde gratis 
sjukvård för barn 
och ungdomar och 
vi lovar att den ska 
förbli gratis. 

Vi vill öka tryggheten för de barn och ungdomar som är i kontakt med hälso- 
och sjukvården och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna 
göra en samlad insats kring barn och ungdomar i behov av vård och av annat 
stöd.
Vi vill göra en stor satsning för att samordna resurserna kring vården av barn 
och ungdomar. Vi vill därför skapa ett virtuellt barn- och ungdomscentrum i 
Blekinge som är lokaliserat till såväl Karlshamn som Karlskrona. 

Kvinnor i Blekinge hälsa är sämre än riksgenomsnittet. Därför vill vi satsa 
extra på att förbättra kvinnors hälsa. Bland annat har vi slagit fast att forskning 
om kvinnors hälsa ska vara ett prioriterat område för landstingets forsknings-
stöd. Vi kommer att göra en satsning på att förbättra upptäckt och behandling 
av benskörhet genom att investera i en bentäthetsmätare för hela kroppen. Att 
arbeta vidare med problematiken kring värk och smärta är en annan angelägen 
uppgift. Vi vet att cancersjukdomar ökar och drabbar även yngre människor. 

undersökning från 40 års ålder i Blekinge.

När vi blir äldre kommer vi i regel oftare i kontakt med sjukvården. Vi vill att 

de äldre i Blekinge ska ges goda kunskaper om sina rättigheter och om vad 
vården i Blekinge kan erbjuda. Det är viktigt för att de ska känna trygghet.

För många människor innebär det en trygghet att få träffa samma läkare. Du 
ska inte behöva berätta din historia om och om igen varje gång du träffar en 
ny doktor. Att du kan känna denna trygghet är viktigt. Vi vill därför ge dig rätt 
till en fast läkarkontakt. 

Vi socialdemokrater vill ge dig tillgång till din journal, det vill säga, din egen 
hälsobok. Vi vill i framtiden även koppla din journal till din patientbricka så 
att du på ett mycket enklare sätt kan få ta del av din journal när du så önskar. 

ligheter att påverka vården tycker vi är viktiga. Vi vill därför också öka dialo-
gen mellan dig som medborgare och sjukvården. Vi vill att dina önskemål om 
vad som är en bra vård på ett tydligare sätt ska få styra vårdens prioriteringar.

VI GÖR SPECIELLA SATSNINGAR
…PÅ FOLKHÄLSAN
Hälso- och sjukvården ska vara med och ta ett aktivt ansvar för folkhälsan i 
Blekinge. Folkhälsoarbetet ska vara ett naturligt inslag i verksamheten. 

Hälsotorgen är viktiga instrument för att skapa en bättre folkhälsa. Vi ska 

som är ett samarbete mellan Landstinget Blekinge och Apoteket, är mötes-
platser där du kan få råd om hur man tar hand om sin hälsa ges. Man kan också 
bland annat mäta blodtrycket, väga sig och ta del av utställningar om olika 
hälsoteman. Vi tycker att det är viktigt att man tar hand om sin hälsa genom 

vi i samarbete med Hälsotorgen erbjuda alla 65-åringar hälsosamtal där man 
också kan få samtala om och ges information om vårdens möjligheter.

En särskilt viktig uppgift för hälso- och sjukvården är att upptäcka begyn-
nande ohälsa i ett tidigt skede för att lättare komma till rätta med problemen. 
Samtal om livsstilsval som påverkar hälsan, till exempel rökning, kostvanor, 
motion och stress, ska vara en mer naturlig del av kontakten med hälso- och 
sjukvården. Inte minst är det angeläget att prata om alkoholvanor då det skett 
en oroande ökning av alkoholkonsumtionen i Blekinge. Vi vill verka för att 
starta stressmottagningar inom primärvården som kan hjälpa och stötta män-
niskor som har behov av denna typ av vård.

Du ska inte behöva berätta din 
historia om och om igen.



Vi vill värna om kommande generationers hälsa. Därför är det viktigt för oss 
att bedriva en verksamhet som är så skonsam mot miljön som möjligt. Det 
påverkar till exempel hur vi väljer de material vi använder och vilka företags 
tjänster vi köper. 
Vi är också noga med att överblivna läkemedel tas om hand om på ett riktigt 
sätt så att kemikalier och skadliga ämnen inte hamnar ute i naturen.

…PÅ PSYKIATRIN
Psykiatrin är en specialitet inom vården som behandlar psykisk ohälsa. Vi 
oroas starkt över att den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga kvin-
nor. Därför vill vi förstärka psykiatrin för att den på ett avsevärt bättre sätt ska 
kunna möta behoven. Det gäller både den öppna dagvården och den slutna 
vården på Blekingesjukhuset. 

…PÅ TANDVÅRDEN
 Blekinge har en god tandvård av hög kvalitet och med bra tillgänglighet.  I 
folktandvården behandlas  årligen över 60 000 blekingar. Precis som hälso- 
och sjukvården är gratis för barn och ungdomar är tandvården kostnadsfri till 
och med det år man fyller 19. Vi har i Blekinge nyligen infört frisktandvård 
för medborgare mellan 20 och 39 år. Det innebär att man betalar en bestämd 
summa varje månad men ingenting extra vid kontroller och behandlingar. 

Vi socialdemokrater vill genomföra en kraftfull satsning för att förbättra tand-
hälsan. Vi vill skapa en ny tandvårdsförsäkring som ger ett bättre skydd mot 
höga tandvårdsavgifter. 

…PÅ MISSBRUKSVÅRDEN

med oro på ett ökat missbruk bland våra unga av såväl alkohol som narkotika.
Idag har vi inte i Blekinge en till räckligt god beredskap för att möta dessa 
människors vårdbehov. Därför vill vi skapa en gemensam beroendeenhet för 
landstinget och kommunerna. Till enheten vill vi knyta kunskap och spets-
kompetens.


