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När nu 2017 börjar närma sig sitt slut så kan vi     

konstatera att det har på många sätt varit ett fram-

gångsrikt år - för Vänsterpartiet och för Landstinget 

Kalmar län. Nu ser vi fram emot ett lika framgångsrikt 

2018 och en spännande valrörelse. 

Under året har vi sett hur viktiga vänsterkrav blivit verklig-

het. Som rätten till heltid och avgiftsfri mammografi. För 

att inte tala om ökade bidrag till länets funktionshinder-

organisationer. Och så Seniorkortet såklart.  

Vi har ju äntligen fått igenom 

vårt krav på att utnyttja den 

överkapacitet som finns inom 

lokaltrafiken under vissa tider. 

Så efter nyår kommer alla över 

65 kunna åka så mycket tåg och 

buss de vill i hela länet under 

lågtrafik för endast 100:-/månad. 

En fin julklapp till länets seniorer tycker vi. 

Landstinget har fortsatt vara i toppen i olika mätningar 

som görs kring kvalitet, tillgänglighet och nöjdhet. Ingen 

har väl missat att Oskarshamns och Västerviks sjukhus 

blev Bästa sjukhus i varsin klass, medan Länssjukhuset i 

Kalmar fick en hedrande fjärdeplats? 

Tack vare att landstinget har en god och stabil ekonomi 

har vi kunnat fortsätta satsa på viktiga nybyggnationer 

och renoveringar. Detta beror delvis på att vi, till skillnad 

från hur det ser ut på de flesta andra håll i landet, har 

kunnat minska kostnaderna för bemanningsföretag.  

Samtidigt kan många viktiga satsningar göras därför att   

Vänsterpartiet drivit igenom detta i förhandlingarna med 

regeringen. Som satsningen på förlossningsvård,       

förbättrade arbetsvillkor, psykisk hälsa och psykiatri, 

barnhälsovård och avgiftsfri cellprovs-screening. För att 

nämna något. 

Med detta så önskar Vänsterpartiets landstingsgrupp 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR ! 

Vi lägger ett framgångsrikt 2017 bakom oss  
- och ser fram emot ett framgångsrikt 2018 



Tänk vad viktig vår gemensamma välfärd är, där 

hälso- och sjukvården är en betydelsefull hörnsten. 

En hälso- och sjukvård vi betalar för tillsammans och 

ska fördela efter behov. Det handlar ju i grund och 

botten om att vi ställer upp för varandra. Men för att 

få en välfärd av högsta kvalité finns det problem som 

måste lösas. Ett av de viktigaste är personalbristen 

inom vissa yrkesgrupper i vårt landsting. 

⇒Vi anser att det är 

dags att starta ett tre-

årigt projekt med   

arbetstidsförkortning/ 

6 timmars arbetsdag 

(med bibehållen lön) 

inom Landstinget  

Kalmar län. Vi ser det 

som ett viktigt komple-

ment till de personal-

främjande åtgärder 

som nu görs i lands-

tinget för att skapa ett 

hållbart arbetsliv. 

⇒Vi tror att en arbetstidsförkortning på sikt kan med-

verka till att skapa en bättre arbetsmiljö, färre sjuk-

skrivningsdagar och en lägre personalomsättning. 

Stress och hög arbetsbelastning för den anställde kan 

minska. Vi får fler attraktiva arbetsplatser som fler vill 

arbeta på. 

⇒På flera håll i Sverige testas nu arbetstidsförkortning/  

6 timmars arbetsdag med goda resultat, bland annat för 

dem som städar lasarettet i Skellefteå och för dem som 

arbetar på ortopedkirurgiska mottagningen på Mölndals 

sjukhus. 

⇒Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där         

människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till   

pensionsålder. Många 

som arbetar inom hälso- 

och sjukvård vittnar om 

tunga och långa arbets-

pass, om sjukskrivningar 

och om orken som inte 

riktigt räcker till. Många 

med heltidsjobb har svårt 

att kombinera arbete 

med föräldraskap, familj 

och fritid – tiden räcker 

inte till. Det behöver vi 

göra någonting åt. 

⇒Inom offentlig sektor 

har vi möjlighet att gå före och visa hur andra priorite-

ringar och en annan organisation av arbetslivet är möj-

lig. Just därför vill vi att vårt landsting påbörjar resan 

mot en kortare arbetsdag. Vi är övertygade om att det 

kommer att ge positiva resultat både för personal och 

patienter. 

Senast arbetstiden förkortades i Sverige var för fyra   

decennier sedan, det är dags att i praktiken påbörja resan 

mot sex timmars arbetsdag. 

Sara Kånåhols (V), Borgholm, Andreas Rindbäck Wallin (V), Västervik, 

Josefin Hellvin (V), Kalmar, Jens Stenman (V), Vimmerby,  

Anita Strömberg (V), Nybro, Tommy Palmgren (V), Högsby 

Kandidater till landstinget i valet 2018 

Fem skäl för sex timmars arbetsdag 

Lyckad uppföljning på viktig konferens 

Varje år tar omkring 45 personer i Kalmar län sitt liv och sett 

till hela landet är det en dyster siffra. Men nu arbetar lands-

tinget aktivt för att förebygga självmord.  

För två år sedan hölls en stor konferens på temat suicidprevention 

i Oskarshamn och i december var det dags för en uppföljare. 300 personer, bland annat tjänstemän, brukare 

och beslutsfattare från hela länet fanns på plats på Forum i Oskarshamn 

– Sedan den förra konferensen har vi fått i gång arbetet och nu finns det en plan för hur vi ska jobba i länets 

tolv kommuner samt i landstinget, säger Linda Fleetwood (V), ordförande i Folkhälsoutskottet. 



Nytt från landstinget 
Fler videomöten efter lyckat projekt 

Ett försöksprojekt med digitala vårdmöten har genomförts vid fyra av 

länets hälsocentraler; Mönsterås, Mörbylånga, Emmaboda och Kvarn-

holmen. Det har exempelvis handlat om patienter som tidigare varit på 

besök på hälsocentralen, men som gör ett återbesök genom ett video-

möte istället för att behöva åka till hälsocentralen igen. 

Efter att detta visat sig vara framgångsrikt så har nu klartecken getts 

för att börja breddinföra digitala vårdmöten vid samtliga landstings-

drivna hälsocentraler 

Digitala vårdmöten är ett sätt att öka tillgänglighet till hälso- och sjuk-

vården. Mötet journalförs precis som vid ett fysiskt besök. Att hela  

lösningen är integrerad i befintliga system är unikt för Landstinget i 

Kalmar län och en fördel eftersom det innebär enklare hantering för 

vårdpersonalen. 

Många svarade om sin 

arbetssituation 
83 procent av landstingets personal svarade 

under hösten på medarbetarskaps- och 

säkerhetsenkäten. Det är betydligt fler än 

föregående enkät 2015. Det är mycket 

glädjande tycker Ragnar Olsson (V), 

ledamot i personaldelegationen. 

- Det är glädjande och bra att så många 

medarbetare är engagerade och har fyllt i 

enkäten. Det ger ett bra underlag för att alla 

våra verksamheter i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. 

Resultaten i enkäten visar på landstingsnivå 

en rad styrkor, men också 

förbättringsområden.  

- Vi har positiva resultat vad gäller 

möjligheten att koppla av från arbetet när 

man är ledig, men inte när det gäller 

återhämtning i arbetet. Att flera medarbetare 

inte kan svara positivt på 

återhämtningsfrågan är naturligtvis något vi 

tar på stort allvar. Det är ett givet 

förbättringsområde för oss att arbeta ännu 

hårdare med efter denna enkät, säger 

Ragnar Olsson. 

Enkäten visar även att det finns ett mindre 

antal medarbetare som någon gång under 

de senaste tolv månaderna har upplevt 

kränkande särbehandling, diskriminering, 

sexuella trakasserier eller hot och våld. 

- Vi har en tydlig nolltolerans på alla våra 

arbetsplatser i landstinget. Även om det är 

ett fåtal personer som uppger att de 

drabbats vill jag understryka att varje enskilt 

fall är ett för mycket, och frågor som vi 

ständigt måste arbeta med i hela landstinget 

säger Ragnar Olsson. 

Massivt stöd för Linda 
Fleetwood 
Med ett massivt stöd i ryggen fick landstingsrådet Linda           

Fleetwood fortsatt förtroende att företräda Vänsterpartiet i lands-

tinget efter valet 2018. Hon var den enda som var nominerad som 

distriktets kandidat till landstingsråd och valet kunde förrättas 

utan omröstning vid Vänsterpartiet Kalmar läns valkonferens.  

– Jag har företrätt Vänsterpartiet 

som landstingsråd i snart två    

mandatperioder och är tacksam 

över att få så starkt fortsatt        

förtroende. En bra och jämlik vård 

bidrar till ett samhälle där alla får 

chans att må bra och bli bemötta 

utifrån sina behov. När Vänster-

partiets krav på bättre välfärd och 

ökad rättvisa får genomslag blir det 

viktiga satsningar på sjukvården 

som gynnar oss alla, säger Linda 

Fleetwood. 

Linda Fleetwood bor i Kalmar och 

har en bakgrund som bland annat 

lärare innan hon blev landstingsråd 

med ansvar för bland annat psykiatri, folkhälsa och jämställdhet.     

Utöver att vara landstingsråd har Linda Fleetwood uppdrag inom SKLs 

sjukvårdsdelegation. 

– Med Vänsterpartiet i majoriteten ha mycket bra hänt. Vi har exempel-

vis infört betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Det är ett krav 

som Vänsterpartiet driver på riksplan och Kalmar län var först i landet 

med att se till att det blev verklighet. Det finns absolut mycket att vara 

stolt över som invånare i vårt landsting. Men jag ser de utmaningar 

som finns och tar dessa på största allvar, säger Linda Fleetwood. 



Ragnar Olsson (V) 

Min drivkraft i politiken är att skapa ett jämlikt sam-

hälle, ett samhälle för oss alla och inte för ett fåtal. 

Jämlikhet handlar inte bara om ekonomi - det handlar 

även om hälsa. Och Vänsterpartiet ser bästa möjliga 

hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. I 

jämlika samhällen förbättras folkhälsan när fler   

människor känner trygghet, får möjlighet att          

utvecklas och leva ett friskt liv.  

Min drivkraft är att utgå från invånarnas behov, alla   

människors lika värde och FNs konventioner om alla 

mänskliga rättigheter. Att landstingets inriktningar avgörs 

av demokratiska beslut, präglas av jämställdhet och 

mångfald och att länets invånare ges möjlighet till 

delaktighet och medverkan. Hur vi fördelar lands-

tingets pengar är avgörande för hur väl vi lyckas 

med detta. 

Sjukvården i Kalmar län har aldrig varit bättre, den 

har aldrig haft mer resurser eller klarat av mer, men 

kraven och förväntningarna har  heller aldrig varit 

högre. Förutom att vårda ska vården även jobba 

förebyggande och hälsoinriktat. Men hälsa handlar 

om så mycket mer än bara frånvaron av sjukdom. 

Det handlar om hela människan och känslan av en 

meningsfull vardag oavsett hur den tillbringas. 

Alla ska ha tillgång till bästa möjliga hälsa som en grund-

läggande mänsklig rättighet, men om du är man eller 

kvinna, rik eller fattig, bor i stad eller på landet, har en 

funktionsnedsättning eller inte, har alltför stor betydelse 

för ditt hälsotillstånd. Kvinnor har sämre hälsa än män, 

rika och friska människor besöker hälsocentralerna oftare 

än sjuka och fattiga. Höginkomsttagare får dyrare vård än 

låginkomsttagare, män får dyrare läkemedel och        

behandlingar än kvinnor, utrikesfödda får enklare       

behandlingar. Psykiskt sjuka får sämre somatisk vård och 

dör mycket tidigare än andra. 

Det här måste få ett slut. Rätten till bästa möjliga hälsa 

måste gälla alla oberoende av kön, ålder, klass, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck 

och funktionsvariation. Det finns ingen annan hållning 

som är moraliskt försvarbar. Därför har  frågan om att 

skapa en jämställd och jämlik hälsa och vård varit      

viktigast när vi fördelat landstingets pengar.  

Tobak är en av de riskfaktorer som bidrar mest till 

sjukdomsbördan i Sverige. Rökandet är till stora 

delar en klassfråga och det finns stora skillnader i 

rökvanor mellan olika samhällsgrupper. Tidigare  

har vi beslutat om kostnadsfri tobaksavvänjning    

för  gravida och för psykiskt sjuka. Nu tar vi nästa 

steg genom att alla länets invånare ska erbjudas        

tobaksavvänjning – utan kostnad. 

Kvinnors psykiska ohälsa ökar! Kvinnor får ofta sämre 

vård än män vid likartade sjukdomar. Många äldre     

kvinnor drabbas av kroniska sjukdomar och en nedsatt 

livskvalitet. Vi gör nu oerhört viktiga insatser för att     

förbättra den psykiska hälsan hos kvinnor generellt men 

med extra fokus på dem i socialt utsatta områden. 

Personer med psykisk sjukdom, missbruk och beroende 

dör för tidigt! Alla måste ha samma tillgänglighet till    

vården och till rätt behandlingar oavsett om de har sjuk-

domar som stigmatiseras eller inte. Därför satsar vi på 

tydlig vård-planering och samverkan, fast vårdkontakt och 

ökad delaktighet.   

Vi förbättrar nu barnhälsovården och ska göra riktade 

insatser för grupper med sämre hälsa. 

Vi ska bli betydligt bättre på att nå de som annars inte 

söker den vård de egentligen är i behov av. 

Vi höjer bidraget till länets funktionshinderföreningar.  

På område efter område gör vi liknande viktiga          

satsningar, inriktade på grupper som är särskilt utsatta 

eller som har särskilda behov. Det är åtgärder för att 

minska hälsoklyftan mellan olika grupper i samhället och 

för att skapa bästa möjliga hälso- och sjukvård för alla – 

inte bara vissa. Vi har även tidigare gjort mycket för att     

motverka de skillnader i ohälsa som finns, men aldrig 

tidigare har vi haft så stort fokus på att utjämna           

skillnaderna i hälsa genom att förbättra vården för de 

med störst behov. 

Linda Fleetwood (V), landstingsråd 

Bästa möjliga sjukvård - för alla! 

Kaj Raving, politisk sekreterare 

Kaj.raving@ltkalmar.se 

070 258  97 55 

Kontakt: 

Linda Fleetwood, landstingsråd 

Linda.fleetwood@ltkalmar.se 

073 528 83 25 


