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Vad händer med missbruksvården? 
Panelsamtal om missbruksvård 20 april i Kalmar 

Nya riktlinjer för missbruksvården presenteras i mars. Vad innebär dessa för missbruksvården? Vänsterpartiets landstings-

grupp anordnar måndagen 20 april ett panelsamtal där en kunnig panel diskuterar och samtalar kring detta och andra frågor, 

behov osv som är aktuella ur respektives perspektiv. Moderator är Karin Rågsjö, riksdagsledamot (V) och sjukvårdspolitisk 

talesperson och i panelen sitter bland andra Björn Fries, fd nationell narkotikasamordnare. 

Vi drar igång kl. 17.30 med lite mingel innan landstingsrådet Linda Fleetwood hälsar välkomna och öppnad kl.18.00. Lokal är 

inte klart ännu, men det blir centralt i Kalmar. 

Välkomna till ett spännande samtal om en oerhört viktig fråga! 

Linda Fleetwood får spännande uppdrag 
Linda Fleetwood, Vänsterpartiets landstingsråd i Kalmar län, valdes vid     

Vänsterpartiets partistyrelsemöte i februari att representera partiet som       

ersättare i Sveriges kommuner och landstings (SKL) sjukvårdsdelegation. 

Under Vänsterpartiets partistyrelsemöte i februari valde man vilka som ska           

representera partiet i SKL under den kommande mandatperioden. Konkurrensen var 

stenhård om de drygt 20 platserna som skulle fördelas på de 124 nominerade. Linda 

Fleetwood, Vänsterpartiets landstingsråd i Kalmar län, valdes i denna konkurrens att 

representera partiet som ersättare i sjukvårdsdelegationen. 

– Det är oerhört hedrande och spännande att ställas inför en sådan här utmaning, 

säger Linda Fleetwood. 

– Det känns bra att jag som dagligen jobbar med hälso- och sjukvårdsfrågor i    

landstinget nu får möjlighet att hantera dessa frågor på ett mer övergripande sätt i 

Sjukvårdsdelegationen. 

– Vi sitter nu i majoritet och stor möjlighet att kunna påverka sjukvården. Det finns mycket att göra efter åtta år av         

borgerligt styre. 

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner som under mandatperioden får  

rödgrön majoritet. I organisationens nio beredningar sitter politiker från olika partier och delar av landet. Förutom att     

bereda ärenden åt styrelsen ska ledamöterna i sjukvårdsdelegationen följa utvecklingen inom sjukvårdsområdet. I        

uppdraget ingår även att ta initiativ i olika frågor samt lämna förslag till styrelsen om åtgärder. Det kan handla om att ta 

initiativ till remissmöten eller rapporter, att utföra kunskapsstudier och kartläggningar eller att föreslå att SKL:s styrelse ska 

arbeta med en viss fråga. 

Ordförande och ledamöter i styrelsen utses formellt vid SKL:s valkongress 24 mars. Dagen efter det utser styrelsen     

ledamöter i styrelserna och beredningarna. 



Nytt från landstinget 
Hög tillgänglighet till vården i Kalmar län 

När tillgängligheten till vården i landet under 2014 summerades så     

visade det sig att Landstinget i Kalmar län var ett av de landsting som 

hade allra bäst resultat. 

- Att ha en hög tillgängligheten handlar om att underlätta för patienten att 

nå fram till och att nå in i hälso- och sjukvården på rätt sätt, säger lands-

tingsrådet Linda Fleetwood. 

Patienterna nöjda med primärvården 

När den nationella patientenkäten nyligen presenterades så visade det 

sig att hälsocentralerna i Kalmar län för sjätte året i rad fått högt betyg av 

patienterna.  

Det är ett stort antal frågor kring bemötande, delaktighet, information, 

tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om man skulle 

rekommendera sin mottagning till någon annan som patienterna fått 

svara på.  

Betygen på samtliga frågor har legat på en stabilt hög nivå under     

samtliga sex år som Nationell patientenkät gjorts. I samtliga fall är      

resultaten bland de allra bästa i Sverige. 

Fler och nöjdare resenärer 

2014 ökade resandet i länets kollektivtrafik med sju procent. Både     

allmänhet och resenärer blev också mer nöjda med. Nöjdheten med  

Kalmar Länstrafik ökade också med fyra procentenheter både bland  

allmänheten och resenärerna förra året visar Kollektivtrafikbarometern. 

Åtta av tio är nöjda med den senaste resan. 

Landstinget -
föregångare i 
integrations-
arbetet 
Landstinget antog en integrationsstra-

tegi redan 2013. Där fastslås att olika 

samhällsaktörer ska samverka för att 

gemensamt skapa förutsättningar för att 

tillvarata mångfalden så alla kan bidra till 

individens, lokalsamhällets och region-

ens utveckling. Landstinget tar en stor 

och aktiv roll i detta arbete, särskilt på 

senare tid då antalasylsökande ökar.  

Exempel på det som görs är att förbättra 

mottagandet av ensamkommande ung-

domar i samverkan med folkhögsko-

lorna, ge kostnadsfri hälsoundersökning 

till alla nyanlända. Samtidigt med hälso-

undersökningen har man efterfrågat 

hälso- och sjukvårdskompetens och 

hittills har man hittat ett 100-tal med 

sådan kompetens. Nu får vissa av dem 

möjlighet till svenskutbildning och praktik 

inom landstinget. Nu i dagarna har dess-

utom Migrationsverket och KLT tecknat 

ett avtal som på ett smidigt sätt ger asyl-

sökande tillgång till länets kollektivtrafik.  

Att få till en god integration vinner vi alla 

på. 

Att förebygga är bättre än att bota 
Det kanske enklaste sättet att skapa en bra sjukvård är att se till att folk aldrig behöver uppsöka den. Att främja och före-

bygga är självklart alltid bättre än att bota. Dels är det billigare för samhället men framförallt så minskar det lidandet för pati-

enten. Om befolkningen i allmänhet får en bättre hälsa frigörs mycket pengar som istället kan läggas på att bota de patien-

ter som trots allt behöver sjukvård. Vi vill därför prioritera folkhälsoarbetet. 

En kraftfull satsning på främjande och förebyggande arbete skulle dessutom vara en satsning på jämlikheten och jämställd-

heten, eftersom hälsotillståndet påverkas av faktorer som inkomst och kön. Enkelt uttryckt så är det svårt att se något nega-

tivt med ett mer aktivt folkhälsoarbete. För samhället och skattebetalarna vill säga. 

Detta försvåras dock i en vård som styckas upp och privatiseras. För om vinstintresset får styra är inte det främjande och 

förebyggande arbetet särskilt lönsamt. Det främjande och förebyggande arbetet kräver dessutom nästan alltid samverkan 

mellan vårdens olika instanser, något som inte heller främjas av en ökad konkurrens mellan vårdgivare. 

De som drabbas värst när vinstintresset styr är de med lägst utbildningsnivå och inkomster. Dessa personer skulle ha mest 

att vinna på att det förebyggande prioriterades inom landstingen. Därför vänder sig Vänsterpartiet också emot att samhället 

ger bort skattepengar till privata företagsvinster. Vi vill istället satsa dessa pengar på ett utökat folkhälsoarbete. 

Leif Svensson (V), landstingsledamot 



Hyllningen 
Hyllningsmejl tillhör inte vanligheterna i landstings-
rådens mejlkorgar. Men plötsligt händer det... 

Hej 

Vill hylla ledningen för beslutet att ge 

sjuksköterskor utbildningsanställning 

o specialisttjänstgöring.. 

Hälsar Lars Xxxxxx,                        

Västervik  

Svenskutbildning för 
nyanlända med sjuk-
vårdsbakgrund 

Landstinget startar i egen 

regi svenskutbildning för 

nyanlända med sjukvårds-

bakgrund.  

Detta är något som      

Vänsterpartiet har efter-

frågat och nu välkomnar. 

Landstingets folkhögskolor 

kommer vara navet i ut-

bildningen som också  

kommer att innehålla stu-

diebesök och praktik. 

Ragnar Olsson, Vänsterpartiets ledamot i landstingets 

personaldelegation, är nöjd över beskedet. 

– Hälso- och sjukvårdens största utmaning är tveklöst att 

hitta rätt bemanning. En viktig del i att möta denna       

utmaning är att vi storsatsar för att nyanländas sjukvårds-

kompetens ska tas tillvara. Vi vill gärna få dem som med-

arbetare i framtiden.  

– Det här är en viktig nyhet som är väldigt rolig att få pre-

sentera. Det här är ett guldläge för sjukvården att snabbt 

få nya kunniga läkare, vilket behövs. Att vi arbetar        

offensivt för att snabbt identifiera sjukvårdskompetens 

bland nyanlända invandrare samt erbjuda dessa kurser i 

sjukvårdssvenska vinner alla parter på. 

– Språkkunskaperna i den gruppen är en tillgång inom 

sjukvården och mångfalden är en framgångsfaktor med 

tanke på hur vårt svenska samhälle ser ut idag.  

Gästkrönika 
Det ska vara tryggt att föda barn 

I höstens budgetförhandlingar med regeringen fick Väns-

terpartiet igenom en satsning på 400 miljoner till förloss-

nings-vården. Det var den kanske största riktade         

satsningen på svensk förlossningsvård någonsin. Vi menar 

att det är dags att höja ambitionerna i den svenska       

förlossningsvården. Vi vill att man ska kunna känna sig 

trygg när man föder barn. Tyvärr så röstade Alliansen och 

SD nej till denna satsning. 

Den svenska mödra- och förlossningsvården håller absolut 

världsklass. Mycket av det kan vi tacka barnmorskorna för. 

De gör ett fantastiskt arbete. Men vi ser också hur de sliter 

hårt och hör barnmorskornas oro över sin arbetssituation. 

Barnmorskorna ger sitt yttersta för att ge gravida och    

födande kvinnor en säker och god vård. Men vi behöver 

göra mer för att garantera alla goda och trygga             

förlossningar. 

Vänsterpartiet vill därför satsa stort på att höja de politiska 

ambitionerna för förlossningsvården. Vårt långsiktiga mål 

är att varje barnmorska endast ska ansvara för en        

förlossning i utdrivningsskedet. Detta ger barnmorskan full 

möjlighet att fokusera på den födande kvinnan och hjälpa 

henne genom förlossningen på ett tryggt och säkert sätt 

och skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet i     

vården.  

Den kraftfulla ekonomisk satsning som vi fick med        

regeringen på skulle kunna öka antalet barnmorskor, ge 

dem bättre arbetsvillkor och ge utrymme för landstingen att 

höja deras löner. För Kalmar läns del handlade det om 10 

miljoner kronor per år för att förbättra förlossningsvården. 

Nu hoppas jag att S och MP även denna gång förstår hur 

viktig denna fråga är och accepterar Vänsterpartiets     

förslag. 

Vår satsning innebär också att vi aktivt kan arbeta med att 

minska förlossningsskadorna. Det ger besparingar i såväl 

mänskligt lidande liksom att det ger ekonomiska be-

sparingar i vården. Vänsterpartiets satsning innebär också 

att vi kan lägga mer resurser på mödravården vilket är 

avgörande för att skapa trygga graviditeter och förbereda 

kvinnorna väl inför förlossning och föräldraskap. 

Barnmorskorna och deras      

kollegor inom mödra- och för-

lossningsvården är våra hjältar. 

Men även hjältar kan slitas ut. 

Därför är vänster partiets satsning 

en nödvändighet för att kvinnor 

även i framtiden ska få trygga och 

säkra förlossningar.  

Kaj Raving 

Partistyrelseledamot 



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? 

Det stora arbetet för landstingsvänstern just nu är arbetet med landstingsmajoritetens riktlinjer, ett arbete som så smått 

påbörjades redan förra året. Dessa riktlinjer ligger sedan till grund för den budget och plan för kommande period och som 

klubbas i höst och säger vad som ska finnas med och prioriteras. Nu pågår arbetet intensivt innan det kommer att pre-

senteras i början av maj. 

Utöver detta så fortsätter de verksamhetsbesök som den rödgröna majoriteten som vanligt genomför under våren på ett 

40-50 kliniker, hälsocentraler osv.  

Landstingsrådet rapporterar 
Praktik i verksamheten 

Jag är så ofta jag får möjlighet ute i landstingets många olika verksamheter 

för att skapa mig en bild av hur det ser ut ”på golvet”. Ibland blir det i form av 

ett snabbt möte på ett kontor, ibland blir det i form av studiebesök. Bäst är 

dock när jag får möjlighet att vara ute och praktisera i någon verksamhet. Det 

har jag glädjande nog fått möjlighet till vid två tillfällen den senaste tiden.  

Jag har varit ute en heldag inom den psykiatriska slutenvården i Västervik. 

Det var väldigt givande och jag kan inte bli annat än imponerad av våra   

medarbetare som verkligen gör allt de kan för sina patienter. Lokalerna i   

Västervik är svåra att jobba flexibelt i och det finns en stor längtan efter de 

nya lokalerna som dock ligger ett par år fram i tiden. Men personalen har  

tankar på att få till ett musikrum och större möjligheter till träning. Landstingets 

och regionens Kultur och hälsoprojekt jobbar med att en clown ska samarbeta 

med psykiatrin i Västervik.  

Jag har också varit en heldag med psykiskrehabilitering, PRE, i Kalmar. I  

Kalmar fick jag följa med på ett hembesök och sedan vara med i psykiatrin 

söders arbetsgrupp inför nya lokaler. Där gick diskussionerna höga kring  

innehållet och hur de skulle få till de bästa patientflödena och teamarbeten. 

Det är en mycket spännande tid inom psykiatrin nu och mycket är på gång. 

Psykiatrikonferensens 

Jag fick möjlighet att åka på en tvådagarskonferens som SKL anordnat i 

Stockholm. Första dagen handlade mycket om de kvalitetsarbeten som man 

har utvecklat inom vuxenpsykiatrin och nya möjligheter med tekniska hjälp-

medel som verktyg tillsammans med patienterna. Vårt landsting ligger i fram-

kant vad det gäller kvalité och förbättringsarbeten och vi är fortfarande det 

enda landstinget med en Patientsäkerhetsplan. 

Andra dagen handlade om barn och ungas psykiska 

hälsa och där finns det fortfarande men del att göra. 

Många landsting, liksom vi, jobbar med att få till en 

barn- och ungdomshälsa och man har kommit olika 

långt. Det alla var överens om var att ju tidigare      

insatser från både kommun och landsting ju bättre 

hälsa för våra barn och unga samt deras familjer.  

Linda Fleetwood 

Landstingsråd 

Lena Granath, 

Vänsterpartiets 

representant i  

Trafikstyrelsen.  

Vad är på gång 

inom kollektiv-

trafiken i      

Kalmar län just 

nu?  

- Just nu satsas det på mer närtrafik i 

länet. Det ska bli fler möjligheter att åka 

med den anropsstyrda kollektivtrafiken 

även på kvällar och helger. 

- Det handlar om att det blir fler avgångar 

mellan landsbygd och närmaste tätort 

och omvänt på vardagar. Dessutom  blir 

det trafik på lördagarna på flera orter och 

en bättre anpassning till den linjelagda 

trafiken är också gjord. 

- Närtrafiken är ett komplement till den 

linjelagda trafiken och är tillgänglig för 

alla. Det är ett bra sätt att säkra kollektiv-

trafiken även där resandet är lågt. 


