
S T O C K H O L M 

VÅRDENS 
PENGAR SKA
GÅ TILL VÅRD



PATIENTENS BEHOV
FÖRE VÅRDBOLAGENS
Alla Stockholmare ska kunna vara trygga med att vårdens pengar går 
till vården. Vården ska vara tillgänglig för alla stockholmare och inte 
bara för de med störst resurser. Stockholm behöver därför en ny sjuk-
vårdspolitik som sätter patientens behov före vårdbolagens.

I tolv år har moderaternas privatiseringar skapat en splittrad, dyr och 
ineffektiv sjukvård där patienter och personal kommer i kläm. Vansty-
ret har lett till stängda vårdplatser, privatiseringar och förlossningskris. 
Skandalerna kring Nya Karolinska Solna visar hur miljarder förslösats 
från medborgarna i länet. Landstingsvalet är sjukvårdsvalet.

Bristen på personal och vårdplatser gör  att operationsköerna växer 
och att akutmottagningarna är överbelastade. Genom att behålla 
erfaren personal, löner som värderar erfarenhet och kompetens samt 
rim liga arbetstider, ska vi bemanna och öppna vårdplatser. Och där-
med korta köerna!

Ingen ska känna sig diskriminerad och HBTQ-certifieringen av verk-
samheterna ska fortsätta. I Stockholm ska all sjukvård vara utformad 
så att även kvinnors särskilda behov tillgodoses.

Förlossningskrisen som länge präglat Stockholm måste brytas. Den 
psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem och det är allvarligt 
att ohälsan kryper ner i åldrarna. Den psykiska vården ska bli mer till-
gänglig och de som behöver stöd ska fångas upp tidigare.

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad och äldres perspektiv ska ge-
nomsyra alla politikområden.

I Stockholm ska det finnas boendeformer efter behov och hälso-och 
sjukvård av hög kvalitet. Vi vill ge möjlighet till ett aktivt liv med möjlig-
het till fysisk aktivitet för alla. Det ökar välmående, minskar risken för 
psykisk ohälsa och skador samt förebygger behovet av vård.

Socialdemokraternas förslag för vård efter behov:
• Inför en egen vårdansvarig för ett samordnat och tillgängligt 

patientstöd.

• Stoppa personalflykten från vården – inför hälsosam schemalägg-
ning med möjlighet till kortare arbetstid och återhämtning.

• Stoppa förlossningskrisen – avveckla vårdmarknaden inom för-
lossningsvården. Inför en tillgänglig barnmorska per födande i 
aktiv förlossning.

• Korta väntetiderna i vården och inför snabbspår på akuten för 
äldre. 

• Vårdens pengar ska gå till vård – bryt landstingets konsultberoen-
de.

• Trygg och samordnad hemgång från sjukvården för äldre. Hem-
sjukvården av äldre ska överföras till kommunen och hemtjänsten 
stärkas.

• Den psykiska ohälsan ska minska – stärk elevhälsan med fler an-
ställda kuratorer, psykologer och skolsköterskor och stärk samar-
betet mellan elevhälsa och sjukvård för snabba och förebyggande 
insatser.
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Läs mer om Socialdemokraterna och vår politik

 Kontakta oss:  socialdemokraternaistockholm.se/kontakta-oss/

 Vår politik:  socialdemokraternaistockholm.se/val2018/

 Facebook:  facebook.com/socialdemokraternaistockholm/

 Twitter:  twitter.com/sthlmssossar

 Instagram:  instagram.com/socialdemokraternas/

 Bli medlem:  socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

Read more about Swedish Social Democratic Party,
in English and other languages.
www.socialdemokraterna.se/other-languages/


