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Sveriges bästa sjukhus 
finns i Kalmar län 

Grattis till alla er som bor i Kalmar län! Ni har all   

anledning att sträcka på er lite extra. Ni har nämligen 

Sveriges bästa sjukhus! 

Det är inte bara något som vi tycker. Det är dessutom 

fastslaget när tidningen Dagens Medicin nu har publicerat 

sin årliga ranking över landets sjukhus. Oskarshamns 

sjukhus tävlar i klassen mindre sjukhus. Det som väger 

tyngst och där Oskarshamns sjukhus placerar sig som 

etta är den medicinska kvaliteten. Exempelvis läggs stor 

vikt vid cancer, strokesjukvård, hjärtsjukvård och        

ortopedi. Just när det gäller strokesjukvården har Oskars-

hamns sjukhus belönats tidigare. 

Att Oskarshamns sjukhus nu utsetts till Sveriges bästa är 

förstås jätteroligt. Men framgång är ingen slump. Sjuk-

huset hade samma höga placering 2012, 2014 och 2015. 

Nu tar alltså sjukhuset hem segern ännu en gång. Det är 

ett kvitto på att Oskarshamns sjukhus är starkt och     

levererar en verksamhet som alla invånare kan vara 

trygga med. 

Samma kvitto har vi fått för Västerviks sjukhus som tävlar 

i klassen mellanstora sjukhus och också hamnade etta. 

Medicinsk kvalitet har vägt tyngst i rankningen, men även 

väntetider, patientenkäter och andra parametrar har vägts 

in. Segern kammas hem tack vare en jämn hög medi-

cinsk kvalitet, hög tillgänglighet och få överbeläggningar.  

Det är fantastiska medarbetare på alla nivåer och ett 

ständigt utvecklingsarbete som har gett resultat. De   

säkerställer varje dag att hälso- och sjukvården håller en 

hög kvalitet i Kalmar län, inte bara i Oskarshamn och 

Västervik. Länssjukhuset i Kalmar hamnade nämligen på 

en stark fjärdeplats i kategorin mellanstora sjukhus. 

Detta bekräftar vad vi alltid sagt: ni kan vara trygga med 

den verksamhet som vi ansvarar för. Landstinget i Kalmar 

län levererar en fantastik hälso- och sjukvård med hög 

kvalitet. Och förtjänsten är såklart medarbetarnas. 

”Det är fantastiska medarbetare på alla 

nivåer och ett ständigt utvecklingsarbete 

som har gett resultat. De säkerställer varje 

dag att hälso- och sjukvården håller en hög 

kvalitet i Kalmar län” 

Linda Fleetwood (V)  
Landstingsråd 



Ska vi ha två filer in i sjukvården? En för vanligt folk 

och en gräddfil via privata sjukförsäkringar? Ska 

vissa kunna få en gräddfil in på våra sjukhus för att 

de har råd att betala? Ska vi kanske införa dubbla 

väntrum? En sån tudelning av vården, där vissa ges 

en gräddfil till vård, medan andra – ofta de med större 

vårdbehov – får vänta, borde självklart betraktas som 

ett jättekliv bort från den svenska välfärdsmodell som 

får alla landstingspolitiker att rygga tillbaka. 

Men ett av Alliansens viktigaste besked vid senaste 

landstingsfullmäktige var att de tycker att det finns 

”överkapacitet inom ortopedin och kirurgin” och att de 

därför vill öppna upp våra sjukhus för ”annan utförare”. 

Det vore steg i en hittills otänkbar utveckling som vi nu 

ändå ser hända i borgerligt styrda landsting. I Stockholm 

öppnar Alliansen upp för de kommersiella krafterna på 

alla sjukhus. De ska ta emot försäkringspatienter och 

därmed tränga ut de vanliga landstingspatienterna. 

Vänsterpartiets utgångspunkt i all politik är att bygga ett 

samhälle som håller ihop. Där orättvisa livsvillkor utjäm-

nas och samhällsklyftor motverkas. Vårt övergripande 

mål i landstinget är en jämlik hälso- och sjukvård av 

högsta kvalitet, med god tillgänglighet som finansieras 

solidariskt och fördelas efter behov. Det ska aldrig vara 

individens plånbok eller val som avgör tillgången på den 

vård hen behöver. Vi accepterar inte en uppdelning i 

landstingspatienter och försäkringspatienter. 

Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en sammanhållen 

hälso- och sjukvård som bygger på samarbete, inte kon-

kurrens och som utgår från invånarnas behov, inte efter-

frågan. Den gemensamma välfärden, där sjukvården är 

grunden, är ingen marknad där invånarna förminskas till 

kunder. Vården ska ske på lika villkor, oavsett inkomst 

eller bakgrund och privata försäkringar ska inte kunna ge 

förtur. Vi kommer aldrig acceptera privata gräddfiler till 

vården. 

Vi accepterar inga privata 
gräddfiler till vården 

De senaste tio åren har antalet  

kollektivtrafikresor i Kalmar län 

ökat med 3,8 miljoner. Det är en 

ökning på 41 procent. 2006 låg  

antalet resor i länet på cirka 6,2 

miljoner. 2015 ökade antalet resor 

till 10 miljoner. 

– Det är en fantastisk ökning och  

väldigt roligt. Vi hade som mål att nå 

en 40-procentig ökning till år 2020 

men när vi summerade fjolåret hade 

vi kommit dit redan, flera år för tidigt, 

säger Lena Granath, ledamot i      

Trafikstyrelsen. 

Resenärerna i länet fortsätter   dess-

utom att bli allt mer nöjda med kol-

lektivtrafiken. Av de som reser varje 

dag var 69 procent nöjda, jämfört med 56 procent året 

dessförinnan. Kalmar län skiljer sig därmed mot riks-

genomsnittet, där nöjdheten minskat. 

Det visar nya siffror nöjdhets-

undersökningar i det som kallas    

Kollektivtrafikbarometern.  

Nöjdheten bland dem som reser ofta 

och med sista resan har ökat det   

senaste året. I sort sett skiljer heller 

inget om resan sker i stad eller på 

landsbygd. Däremot är allmänhetens 

nöjdhet med KLT något lägre jämfört 

med 2014. Det är här uppfattningen 

bland dem som reser  sällan eller 

aldrig kommer fram. 

– Vår uppgift i Trafikstyrelsen är att 

motivera fler till att resa kollektivt, att 

få fler att prova. Det tillsammans 

med utveckling av våra biljetter och 

snabbare information  kommer att öka nöjdheten också 

bland allmänheten, säger Lena Granath. 

Fler och nöjdare resenärer i Kalmar län 

Lena Granath, ledamot i Trafikstyrelsen 



Med hjälp av över 30 miljoner kr i nya satsningar ska 

vården i Kalmar län fortsätta utvecklas de kommande 

åren. Störst är satsningarna på personalområdet.  

Den nationella bristen på sjuksköterskor har upp-

märksammats under lång tid i Sverige. Ett par tusen  

medarbetare fattas inom hälso- och sjukvården. I flera 

landsting har det blivit något av en vardag att vårdplatser 

stängs och att operationer ställs in. I vårt landsting har vi 

kunnat bemanna fler vårdplatser 

än riksgenomsnittet trots att vi på 

många sätt har sämre förutsätt-

ningar än på andra håll.  

Det beror på att vi under lång tid 

arbetat aktivt med    rekryterings-

frågan. Vi har ofta gått före och 

drivit igenom satsningar som sen 

blivit modell för övriga landet.       

Invånarna i Kalmar län har därför 

inte heller märkt av den nationella 

sjuksköterskebristen på samma 

sätt som i  övriga riket. Men själv-

klart påverkas även vi av den    

nationella personalbristen. 

Under de senaste åren har landstingets kostnader för 

inhyrd personal ökat kraftigt. Den utvecklingen måste 

brytas och kostnaden minska för att inte riskera lands-

tingets ekonomi. Samtidigt behöver vi med alla till buds 

stående medel fortsätta att leverera Sveriges bästa och 

mest tillgängliga vård. Det är en svår balansgång som 

förutsätter att vi även i fortsättningen kan rekrytera och 

behålla våra sjuksköterskor. I budgeten satsar vi därför 

ytterligare elva miljoner kronor för att bli en av Sveriges 

bästa arbetsplatser. 

Dessa ökade resurser går bland annat till fler utbildnings-

platser för sjuksköterskor som landstinget finansierar i 

Oskarshamn och Västervik, satsningar på utbildnings-

anställningar för specialistsjuksköterskor så att fler kan 

studera med full lön, löneökningar för medarbetare som 

arbetat länge i landstinget och utbildning av fler ny-

anlända invandrare med sjukvårdserfarenhet i svenska. 

Listan på åtgärder kan göras lång 

och behoven är fortsatt stora. 

Det är tack vare Vänster-

miljarderna som Vänsterpartiet 

drivit igenom i förhandlingarna 

med regeringen som dessa    

satsningar nu kan göras. Även 

andra Vänsterpartisatsningar syns 

i budgeten. Inte minst satsningar 

på  kvinnors hälsa, med bland 

annat gratis mammografi,        

förstärkt primärvård för de kvinnor 

som har sämst hälsa och ökade 

resurser till förlossningsvården.  

Trots Vänstermiljarderna och andra viktiga satsningar så 

krävs det dock betydligt mer. Regeringen behöver satsa 

än mer på vården – en fråga Vänsterpartiet driver på  

nationell nivå. Här i landstinget måste vi dock förhålla oss 

till verkligheten som den ser ut här, inte som vi önskar att 

den ser ut. Då krävs att vi som landstingspolitiker vågar 

prioritera för att behålla verksamhetens höga kvalitet och 

goda tillgänglighet. 

 

Stora satsningar ska ge fler   
medarbetare i vården 

Vänsterpartisterna Ragnar Olsson och Anders Svensson är  

ledamot respektive ersättare i landstingets personaldelegation. 

Landstingets integrationsarbete uppmärksammades i EU 
Att Landstinget i Kalmar län har arbetat bra med integrationsfrågor och 

varit framgångsrika i att ta tillvara på de resurser som de asylsökande är, 

det är inget nytt. I Sverige har landstingets arbete uppmärksammats  

åtskilliga gånger och fått stå modell när SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) visat på goda exempel. Nu har ryktet om detta framgångsrika 

arbete nått hela vägen till EU och landstingsrådet Linda Fleetwood (V) 

bjöds till Bryssel för att berätta om framgångsreceptet under en          

konferens med europeiska vänsterpartier.  

 – Jag berättade bland annat om arbetet med hälsokontroller där man 

även identifierar asylsökande med sjukvårdskompetens. Dessa har   

sedan erbjudits språkkurser och praktik för att snabba på processen till 

svensk legitimation och möjlighet till anställning inom landstinget. 



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 landstings-
vänstern just nu? 
Verksamhetsbesöken som den rödgröna majoriteten som vanligt genomför   

under våren har påbörjats och sammanlagt kommer 40-50 kliniker, hälso-

centraler 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.  

Utöver detta så har arbetet med att ta fram riktlinjerna inför kommande budget 

påbörjats och kommer att kräva en hel del tid framöver. 

Ragnar Olsson (V) 

Ska vi långsiktigt kunna finansiera den sjukvård som 

behövs för ett jämlikt och rättvist samhälle där    

medborgarna känner sig trygga behövs en upp-

görelse med det skattesystem som borgarna riggade 

för de rikaste. Det kommer i längden inte att gå att 

bedriva en solidarisk politik med ett osolidariskt  

skattesystem. Det behövs finansiering i form av 

högre skatter för de som har allra mest. 

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha världens bästa sjuk-

vård och på många sätt är sjukvården i Sverige helt   

fantastisk. Det är få ställen i världen där det är tryggare 

att föda barn, behandlas mot svåra sjukdomar eller    

genomföra en transplantation av ett hjärta eller en njure. 

Dock vet vi att det samtidigt finns brister och stora behov, 

även här i Kalmar län.  

Tack vare Vänsterpartiet har flera bra och viktiga       

satsningar gjorts på vården. De tio årliga miljarderna till 

välfärden gör såklart skillnad. Likaså den riktade        

satsningen med extra pengar till förlossningsvården och 

kvinnors hälsa och satsningen på ungas psykiska hälsa. 

Avgiftsfri mammografi, avgiftsfri vård för de äldsta och 

gratis medicin för barn är andra exempel. 

För oss är det viktigt att satsa på sjukvården och det 

räcker inte med detta. Det är i vården och övrig välfärd 

som vi idag ser konsekvenserna av den borgerliga     

regeringens enorma skattesänkningar. Nu är det hög tid 

att regeringen tar sitt ansvar och satsar rejält på sjuk-

vården. Inte minst krävs satsningar som tar sikte på   

glesbygdens särskilda utmaningar.  

Vården i särskilt utsatta områden runt om i landet       

behöver få extra resurser. Det är där ohälsan är som 

störst och behoven av vård mest angeläget. Kanske 

skulle vi då kunna införa sex timmars arbetsdag på hälso-

centraler och avdelningar i länet där det idag är problem 

att rekrytera personal? På andra håll i landet har detta 

visat sig vara en framgångsrik väg. 

Ett annat område som behöver förstärkning är den före-

byggande vården. Det är särskilt viktigt eftersom hälsan 

idag är mycket ojämlikt fördelad. Ett jämlikt samhälle 

skapar förutsättningar för att människor ska känna   

trygghet och må bättre, folkhälsan förbättras. Men ska vi 

ha råd med de satsningar som krävs så måste vi våga 

beskatta de rika. 

Tyvärr har regeringen hittills vägrat göra något åt de 

grundläggande orättvisorna i skattesystemet. Det blir allt 

mer tydligt att de inte vill göra det som krävs för att 

komma tillrätta med ojämlikheten. För att bygga ett    

samhälle som är bra för alla, med en sjukvård att lita på, 

så kvävs att regeringen en gång för alla vågar göra upp 

med högerns skattesystem. 

Hög tid att regeringen   
satsar rejält på vården! 

Linda Fleetwood (V), 

landstingsråd 

Karin Rågsjö (V), sjukvårds-

politisk talesperson 


