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Tydliga vänsteravtryck i budgeten 
I landstingets budget som antogs i november syns många 

områden där Vänsterpartiet gjort tydligt avtryck. Bland 

annat prioriteras förbättrad psykisk hälsa och snabbare 

behandling av cancer-patienter.   Förutom nämnda sats-

ningar på psykiatrin och cancer-vården görs också omfat-

tande åtgärder för att minska administrationen inom vår-

den, man skärper de sociala och etiska kraven vid upp-

handling och ska utbilda all  personal i jämställdhet, bara 

för att nämna något. Vänsterpartiet har också sett till att 

det satsas på kulturen, bland annat genom att den så 

kallade enprocentregeln nu ska följas. 

Vårdadministrationen minskas 
En av de frågor Vänsterpartiet drev i valrörelsen var att 

minska administrationen inom vården, så att vård-

personalen kan ägna tid åt patienterna istället för på   

pappersarbete. Där genomförs nu en rad åtgärder, varav 

den största är en förenkling av avgiftssystemet. Detta 

frigör runt 75000 arbetstimmar per år. Det är tid som nu 

kommer kunna läggas på patienterna, så det är kanske 

inte så konstigt att såväl pensionärsorganisationer som 

funktionshinderorganisationer är mycket nöjda. 
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Fokus på folkhälsa 

En påtaglig förändring i den nya landstingsbudgeten  

jämfört med tidigare budgetar är det stora fokuset på  

folkhälsa. Detta är väldigt viktigt för Vänsterpartiet som 

vill ha en sjukvård som jobbar förebyggande och hälso-

främjande och utgår från en social helhetssyn. Vården 

ska aktivt samarbeta med andra samhällsaktörer för 

minskade klass- och könsklyftor i hälsa. Alla ska ha 

samma rätt till bra vård. 

– Hälsoklyftorna i det svenska samhället är mycket påtag-

liga. Den ökade ojämlikheten i samhället återspeglas 

också på hälsans område. Kvinnor lever visserligen 

längre än män men drabbas i högre grad av ohälsa. Död-

ligheten är mer än dubbelt så hög bland personer som 

endast har grundskoleutbildning jämfört med dem som 

har eftergymnasial utbildning. Det känns bra att vi nu 

fokuserar på detta på ett helt nytt sätt och att Vänsterpar-

tiet kommer att leda det arbetet, säger landstingsrådet 

Linda Fleetwood som också är ordförande i landstingets 

nyinrättade Folkhälsoutskott.  

Nyhetsbrev i ny form 
Nu går landstingsvänsterns nyhetsbrev in på sitt fjärde år och tar därmed också en helt ny form. Det kommer inte 

längre att ges ut vid varje månadsskifte, utan istället när det finns behov. Dessutom har vi en helt ny layout. Vi   

hoppas att detta nya format ska uppskattas och börjar med att berätta lite om budgeten som antogs i november. 

”Sjukvården i Kalmar län har starka utgångspunkter. Här finns 

bland annat Sveriges nöjdaste patienter. Jag tror att det beror 

på att landstinget håller vad det lovar. Tidigare satte vi upp 

målet att ha Sveriges godaste sjukhusmat och nu är vi där. 

Det gäller att hela tiden att sträva efter nya mål som förbättrar    

situationen för patienterna.” 

- Linda Fleetwood (V), landstingsråd 



Vänsterförslag blir 
verklighet i Kalmar län 
I riksdagen driver Vänsterpartiet på för att införa betald specialistutbild-

ning för sjuksköterskor. Nu blir betald specialistutbildning för sjukskö-

terskor verklighet i Landstinget i Kalmar län. 

Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och antalet 

minskar stadigt. Genomsnittsåldern är hög och många kommer de 

närmaste åren att gå i pension. En anledning till bristen på specialist-

sjuksköterskor är att sjuksköterskor, till skillnad från läkare, oftast 

måste ta tjänstledigt med studiemedel för att specialisera sig.  

Vänsterpartiet anser att kvaliteten i vården måste höjas genom att fler 

sjuksköterskor specialiserar sig. Att satsa på betald specialistutbildning 

för sjuksköterskor höjer inte enbart kvaliteten på vården utan skapar 

även arbetstillfällen genom vikariat för de anställda som vidareutbildar 

sig.  

Vårdförbundet har föreslagit att det inrättas utbildningsanställningar för 

specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, så att de kan utbilda sig med 

lön. I riksdagen driver Vänsterpartiet på för att genomföra detta och 

satte också i vårbudgeten av pengar till det. Nu sitter Vänsterpartiet 

inte och styr i regeringen och vår möjlighet att få igenom det vi vill är 

därför sämre.  

Däremot är vi med och styr Landstinget i Kalmar län. Istället för att 

vänta på regeringen så ser vi till att gå före och visa vägen. Därför är 

jag stolt över att vi, som första landsting, har tecknat en överenskom-

melse med Vårdförbundet om att införa betald specialistutbildning för 

sjuksköterskor.  

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Landstinget i Kalmar län ligger i topp 
när man frågar medborgarna om deras 
förtroende för vården. Det är vi tack-
samma för och vi är stolta över vad vi 
åstadkommit hittills. Vi har uppnått 

mycket, men vi vill vidare. 

Hej Hélène Carlsson. Du är helt ny i lands-

tingspolitiken den här mandatperioden. Hur 

har det varit att komma in som ny i Vänster-

partiets landstingsgrupp? 

Det kändes bra, kul och spännande. Jag har 

blivit väl omhändertagen i gruppen som ny 

medlem. Man får reda på hur allt fungerar ge-

nom att visa och redogöra hur det brukar fun-

gera. Får svar på många frågor och funderingar 

som man har som ny.  

Kan du presentera dig själv lite kort för de 

som inte vet vem du är? 

Jag är 56 år, sambo med tre barn. Bor numera i 

Mönsterås, men är född och uppväxt i Oskars-

hamn.  

Jag är utbildad kostekonom och legitimerad 

dietist. Jag arbetar som dietist på kost och  

serviceavdelningen i Oskarshamns kommun. 

Mitt stora intresse är kost och livsstilsfrågor. 

Det är stimulerande att kunna hjälpa människor 

till en bra livsstil och till en god kvalitet till livet. 

Hur kom det sig att du engagerade dig i 

landstingspolitiken? 

Framförallt har partikamrater uppmuntrat mig till 

uppdraget eftersom de  tycker att jag skulle 

passa in i landstingsgruppen med den erfaren-

het och kompetens som jag har. Eftersom 

jag  under min större del av mitt verksamma liv 

har varit landstingsanställd så känner jag mig 

"hemma" i landstingsfrågor - vilka jag är och 

alltid har intresserat mig för.   



Vänsterpartiet svarar på aktuella frågor 
Här svarar tre av Vänsterpartiets företrädare på frågor som är lite extra  

aktuella i landstinget just nu. 

Ragnar Olsson är Vänster-

partiets representant i 

landstingets personal-

delegation ger svar om   

personalsituationen i lands-

tinget. 

- I hela landet brottas sjuk-

vården med vakanser. Vi är 

inte förskonade, men det ser 

väldigt olika ut i länet. På 

vissa håll är det välbemannat 

medan det på andra håll ser 

betydligt värre ut. Det varierar också en del över tid.   

Eftersom vi är ett litet landsting så märks det snabbt om 

någon enskild person flyttar eller slutar, speciellt när det 

gäller specialistutbildade medarbetare.  

- Generellt kan man säga att lättast är det att hitta folk till 

Kalmar och länssjukhuset medan det är svårare på 

mindre orter. Just nu är det situationen på Västerviks 

sjukhus som man hör mest om. Sjuksköterskesituationen 

där har varit bekymmersam under en längre tid. 

Vad görs då för att hitta personal? 

- Alla sjuksköterskor som rekryteras till Västervik erbjuds 

tillsvidareanställning på heltid och vi har satsat på           

utbildningsplatser för sjuksköterskor i Västervik och       

förhandlar nu med Linnéuniversitetet om att utöka dessa. 

- Vi jobbar också med ett femtonpunktersprogram, som 

gäller inte bara sjuksköterskorna utan fler bristyrken inom 

landstinget. I programmet finns allt från mer kortsiktiga 

åtgärder, som högre löner för svårrekryterade yrkes-

grupper och minskad administration för att frigöra tid, till 

mer långsiktiga, som starten av läkarutbildning i Kalmar 

och att fånga upp nyanlända med sjukvårdsutbildning. 

Kalmar län kommer också att bli det första landstinget i 

landet som inför betalda utbildningstjänster för sjuk-

sköterskor.  

Med landstingets budget 

klubbades i höstas besluta-

des också om att taxorna 

inom kollektivtrafiken i   

Kalmar län skulle höjas. 

Lena Granath, Vänster-

partiets representant i    

Trafikstyrelsen förklarar hur 

Vänsterpartiet ser på detta. 

- Som vänsterpartist är det 

som alla förstår inte med lätt-

het som man går med på att 

höja taxor för kollektiv-trafiken. Vi vill ju på sikt att kollek-

tivtrafiken ska vara helt avgiftsfri samtidigt som vi driver 

på för att resandet med kollektivtrafik ska öka. Avgifterna 

har heller inte höjts på flera år, vilket gör att det märks 

desto mer nu. 

- Dessvärre har vi inte i dagsläget sett något annat     

alternativ för att få in de pengar som saknas på grund av 

bland annat kraftigt ökade kostnader för sjukresor och 

färdtjänst. Att göra kraftiga neddragningar har vi uteslutit 

eftersom vi tycker att det är viktigt att fortsätta utveckla 

kollektivtrafiken i länet.  

- Vi har därför lagt fokus på att öka priserna för de grup-

per där vi bedömt att det gör minst skada. Därför drabbas 

nu främst pendlarna genom att subventionen av pendel-

korten minskas från 50 till 43% medan priset för enkel-

biljett och reskassebiljett, som vi tror främst yngre och 

äldre nyttjar, bara höjs lite. Priset för exempelvis sjuk-

resor förändras inte alls.  

- Vi har också lagt förslag i trafikstyrelsen om att       

pensionärer ska kunna åka gratis under lågtrafik och att 

föräldrar med barnvagn inte ska behöva betala avgift när 

de åker buss. 

Linda Fleetwood, Vänsterpartiets landstingsråd och tidigare även ordförande för region-

förbundets kulturberedning. Hur ser du på att landstinget  har beslutat att  se över hur kulturen 

organiseras, med planer på att ta hem ansvaret för kulturen från regionförbundet till landstinget.  

Att ta hem kulturen till landstinget vore jättebra. Det är ändå vi som står för det mesta av finansieringen. 

Problemet nu är att regionförbundet har beslutat att lägga ner kulturberedningen, som vi tidigare var 

ordförande för, i väntan på att landstinget eventuellt tar över. Detta sker mot vänsterpartiets vilja. Jag är 

rädd att det leder till att kulturfrågor nedprioriteras och hamnar på undantag under tiden. Det är olyckligt 

och jag kommer att kämpa för att vi tar hem kulturen till landstinget så snabbt som möjligt. 



Nytt från landstinget 
Oskarshamns sjukhus bäst i Sverige - igen 

Varje år rankar tidningen Da-

gens Medicin Sveriges bästa 

mindre akutsjukhus och 

Oskarshamns sjukhus tog hem 

förstaplatsen, igen.  Orsaken 

är framförallt bra resultat inom 

främst ortopedi och strokesjuk-

vård. Just när det gäller stroke-

sjukvården har Oskarshamns 

sjukhus belönats tidigare. 

Det är andra gången som sjuk-

huset får utmärkelsen. Man 

utsågs till "Bästa sjukhus 

2012", första gången tidningen 

rankade landets sjukhus. 2013 

blev man näst bästa sjukhus. 

Pris för framgångsrikt kvalitetsarbete 

Det nationella priset Cambio COSMIC Award 2014 gick till psykiatrin i Kal-

mar län. Psykiatrin får priset för sitt framgångsrika arbete med att automati-

sera rapporteringen till kvalitetsregistren. 

Motiveringen lyder: 

”Genom ett idogt och systematiskt tvärprofessionellt arbete har psykiatrin i 

Kalmar både lyckats säkra och effektivisera patientens behandling samtidigt 

som man automatiserat rapporteringen till kvalitetsregister. Arbetet har dess-

utom bedrivits inom ett komplext verksamhetsområde med ett tydligt långsik-

tigt mål.” 

Mobil tandvård 

Folktandvården satsar på ökad tillgänglighet genom en rullande klinik i form 

av en större husbil.  Den nya kliniken kommer att användas i hela länet och 

kommer till dem som har svårt att ta sig till en vanlig klinik. De flesta behand-

lingar kan erbjudas eftersom bussen i stort sett är utrustad som en vanlig 

klinik. 

Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 

 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Vad är på gång hos landstingsvänstern just nu? 

Verksamhetsbesöken som den rödgröna majoriteten som vanligt genomför under våren har påbörjats och sammanlagt 

kommer 40-50 kliniker, hälsocentraler osv att besökas. Det är tidskrävande men viktigt eftersom det är det enda sättet att 

få en verklig inblick i hur det ser ut bortom pappershögarna. Det är också ett bra sätt att följa upp alla de synpunkter som 

kommer upp vid besöken från länets brukarföreningar. Dessa äger rum under hösten och avslutades i december.  

Utöver dessa majoritetsgemensamma besök så genomför vi såklart studiebesök, träffar organisationer och personer osv i 

egen regi också.  Har du en verksamhet eller organisation du vill att vi ska se? Hör i så fall av dig till oss. 

Vård med    
patienten i 
centrum 
Dagens patienter vill vara med och   

påverka sin vård, något som leder till 

förbättrad kvalitet och effektivitet i hälso- 

och sjukvården. Patienten sätts också i 

centrum på ett nytt sätt i och med att allt 

större fokus läggs på resultaten i hälso- 

och sjukvården. Patientens och de    

närståendes upplevelser och önskemål 

är en kunskapskälla som ska tas tillvara 

tillsamman med både forskning och be-

prövad erfarenhet.  

Vi tar ständigt viktiga steg för att göra 

alla landstingets verksamheter patient-

fokuserade. Patienten ska ses som en 

medskapare i vården och inga beslut 

ska fattas om patienten, utan patientens 

medverkan. Detta innebär ett synsätt på 

patientens inflytande över den egna   

vården som ställer nya krav på          

bemötandet. Det är en utmaning för 

landstinget, men det är nödvändigt att vi 

tar oss an den. 

Anders Svensson 

Ledamot i landstingsfullmäktige 


