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Vänsterpartiet vill inget mindre än 
allas frihet. Frihet till våra kroppar och 
till vår kärlek. Frihet från diskrimine-
ring och rasism. Frihet från våld och 
fattigdom. En väl fungerande välfärd 
är en förutsättning för många männ-
iskors frihet. 

En stark välfärd som finansieras 
gemensamt genom skattesystemet är 
ett fundament i ett jämlikt samhälle. 
Vår utgångspunkt är enkel: välfärden 
är till för oss alla, inte bara några få!
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Sjukvård
En sjukvård fri från vinstintressen är en grundsten i Vänster-
partiets politik. Ingen ska kunna köpa sig före i köer, få snabb-
are eller bättre vård på grund av sin ekonomiska förmåga. Väl-
färden ska vara skattefinansierad och lika för alla. 

Idag konkurrerar primärvården med privata vårdgivare. Dessa 
etablerar sig i välbärgade områden med en större andel friska 
patienter. Detta leder till att Regionens ekonomi dräneras. Pri-
vata vårdföretag är en del av problemet, inte lösningen. 

Lika lite som ekonomiska förutsättningar ska spela in, lika 
liten roll ska det spela var i länet man väljer att leva sitt liv. 
Alla ska ha tillgång till bra vård i sitt närområde. 

PRIMÄRVÅRD
Vårdcentralerna är navet i Blekinges sjukvård. Vänster-
partiet vill att fler professioner ska finnas tillgängliga inom 
primärvården. Akuta fall ska i större utsträckning kunna tas 
omhand redan på vårdcentralerna. Hjälp med psykisk ohälsa 
och experter inom äldrevård är andra saker vi vill ska finnas i 
större utsträckning inom primärvården. Vård ska finnas i allas 
närområde. 
 
ALLA BEHÖVS
Region Blekinge behöver säkerställa sin kompetensförsörj-
ning. Vänsterpartiet strävar efter ett rekryteringssystem som 
är fritt från rasism och diskriminering. Regionens anställda 
ska spegla samhället i stort. Kön, etnicitet, ålder eller sexuell 
läggning ska inte få utgöra ett hinder för den som vill arbeta 
i Region Blekinge. Vem du är ska inte heller påverka din lön. 
Lika lön för lika arbete är Vänsterpartiets villkorslösa krav. 

 
PSYKISK OHÄLSA
Var fjärde svensk drabbas av psykisk ohälsa. Det har gått så 
långt att det är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskriv-
ning. Det är av största vikt att rätt vård sätts in så tidigt som 
möjligt i sjukdomsskedet. Därför krävs korta kötider och låga 
trösklar när någon söker vård för sitt psykiska mående. En 
tidig insats kan förhindra år av lidande för individen och i för-
längningen även vara en bra investering för att spara på sam-
hällets resurser. Vänsterpartiet kräver ordentliga satsningar på 
framför allt barn- och ungdomspsykiatrin 

VÅRD AV ÄLDRE
Ett liv ska vara värdigt från den dag man föds till den dag man 
dör. De äldre i vårt samhälle behöver vård som är anpassad till 
deras speciella behov. 

Många äldre är multisjuka och klarar inte av långa väntetider. 
Detta skapar problem när de senaste decenniernas privatise-
ringar och neddragningar resulterat i färre vårdplatser. 

Kompetensen om äldres hälsa behöver stärkas, där vill Vän-
sterpartiet göra betydande utbildningsinsatser. 

Vi går även mot en utveckling där fler och fler anhöriga blir 
tvungna att ta ett stort ansvar för den sjukes omsorg. Omkring 
150 000  personer i Sverige, främst kvinnor, har idag gått ner 
i arbetstid eller slutat arbeta helt för att vårda en familjemed-
lem. 

Region Blekinge behöver ta ett större ansvar och i dessa fall 
och erbjuda hjälp och stöttning. 
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TANDVÅRD
Vänsterpartiet har på riksnivå drivit igenom fri tandvård för 
alla upp till 23 år. Detta är ett bra steg för att på sikt införliva 
tandvården i det ordinarie vårdsystemet. Som systemet ser ut 
idag är god tandhälsa en klassmarkör. Tandvård är bland det 
första som prioriteras bort när pengarna inte riktigt räcker till. 
Detta leder till följdsjukdomar och i förlängningen ett förkor-
tat liv. 

Din ekonomiska förmåga ska aldrig påverka vilken vård du 
kan tillgodogöra dig!

Även närheten är i detta avseende viktig. Alla blekingar ska ha 
en tandvårdsinrättning nära till hands och framför allt ska man 
kunna få en tid utan att behöva stå månader eller år i kö. 

KVINNORS HÄLSA
Historiskt sett så har kvinnors ibland unika behov av vård pri-
oriterats ner. Här krävs stora insatser både på forskningsnivå 
och för att utveckla och implementera redan känd forskning. 

Dagens sjukvård utgår från mannen som en sorts standard, vil-
ken inte helt sällan skiljer sig från kvinnors behov. 

Mest tydligt blir det när vi ser brister i förlossningsvården. 
Vänsterpartiet kräver inget mindre än att varje födande kvinna 
ska ha rätt till en barnmorska under hela det aktiva förloss-
ningsarbetet. 

Tre av fyra kvinnor drabbas av någon form av förlossnings-
skador. Majoriteten läker utan komplikationer, men i dom fall 
där det blir bestående men så krävs en attitydförändring från 
vårdens sida. Utgångspunkten måste vara att varje kvinna som 
söker vård för bestående komplikationer efter en förlossning 
gör det på goda grunder. Här vill Vänsterpartiet att Region 
Blekinge ska vara föregångare. Ingen kvinna som söker vård 
ska bli hemskickad med orden ”allt ser fint ut”. 

Ett av Sveriges stora folkhälsoproblem är mäns våld mot kvin-
nor. Varje år utsätts 75 000 kvinnor i Sverige för någon form 
av partnervåld. Årligen leder detta våld till att omkring 15 
kvinnor mister sina liv. 

Sjukvården behöver vara ett stöd 
för våldsutsatta kvinnor 
och barn. Kompeten-
sen behöver höjas i 
hela vårdkedjan 
för att kunna 
upptäcka våld 
och för att 
hjälpa offer att 
komma ur sin 
situation.

Vänsterpar-
tiet värnar om en 
jämställd vård. Vår-
den ska anpassas efter 
individens förutsättningar. 
Kvinnor och män har olika vård-
behov. Ålder, etnicitet och sexuell läggning är också faktorer 
som spelar in. Dessa måste tas i beaktande för att vi ska uppnå 
en kvalitativ vård för individen. 

Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av felbehand-
lingar. Ett exempel på detta är att en större andel kvinnor rap-
porterar allvarliga biverkningar av läkemedelsbehandling än 
män. Detta beror på att fel läkemedel används, och att läkeme-
del inte är anpassade efter kvinnors speciella behov. Vid hjärt-
infarkt är det fastställt att kvinnor får sämre vård än män. 

Detta är strukturella problem i samhället, i vården blir det  
tydligt.
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ARBETSMILJÖ
Idag är situationen för Region Blekinges anställda mycket 
ansträngd. Efter att ha gått i samhällets absoluta frontlinje 
under coronapandemin förtjänar man bättre än så. Om Vän-
sterpartiet får chansen att vara med och styra nästkommande 
mandatperiod, är det med villkoret att en rejäl satsning ska 
göras på personalen. Mycket handlar om lön, men främst 
handlar det om att minska stress och förbättra arbetsvillkor.

Alliansens politiska oförmåga, som lett till stora arbetsmiljö- 
problem, visar på att vi måste ändra på situationen. Vänster-
partiet anser att deras förtroende är förbrukat! 

Det behövs inga dyra konsulter, eller ständigt återkommande 
omorganisationer för att lösa många av problemen. 

Det är inte svårare än att politiken måste lyssna på personalen 
på golvet. Dom är experter på sin egen arbetsmiljö. Dom vet 
var problemen finns och dom har även lösningarna. 

I Vänsterpartiet anser vi att en dialog med personal och fack-
föreningar är en förutsättning för en fungerande verksamhet.

Vården behöver utvecklas, fler kompetenta medarbetare 
behövs. Dessa bidrar till en bättre arbetsmiljö och är en förut-
sättning för fler vårdplatser. Vi har inte råd att ha det som idag, 
då anställda inom regionen väljer att sluta och söker sig till 
andra arbetsgivare eller yrken. 

Då är något sjukt i ledningen, och den behöver bytas ut.

Tillsammans med de anställda och fackföreningarna behö-
ver vi skapa en arbetsmiljö där man orkar jobba heltid ett helt 
arbetsliv. 
 
 

Politiken måste  
lyssna på personalen  
på golvet.
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Ska vi fortsatt ha en 
planet som går att bo 
på, då måste vi mini-
mera utsläppen från 
fossildrivna bilar.

Kollektivtrafik
Vänsterpartiets vision för Blekinges kollektivtrafik är att det 
alltid ska vara billigare och bättre att åka kollektivt. För att 
uppnå denna vision måste stora satsningar göras. 

Målet är en skattefinansierad nolltaxa på bussar inom länet.

Precis som skola, vård och omsorg så ska kollektivtrafiken 
vara tillgänglig för alla. 

Att ta bussen måste bli ett riktigt alternativ för långt många 
fler blekingar. Det är inte acceptabelt att många samhällen i 
bästa fall trafikeras med två bussar om dagen.

Med skenande bränslepriser så ser vi att många i glesbygden 
får svårt att få ihop ekonomin när man ska pendla med bil till 
sitt arbete. Då måste turtätheten vara så pass utbyggd att buss 
är ett alternativ. Du ska, oavsett ekonomiska förutsättningar, 
kunna bo och leva i hela Blekinge.

Omställningen till mer kollektivt åkande måste ske i etapper. 
Sommarlovskort till alla skolungdomar är en fråga som Vän-

sterpartiet driver hårt. En utveckling kan vara att alla pensio-
närer också åker gratis under vissa tider på dagen. 

Alternativen är många, men en sak är säker – ska vi fortsatt ha 
en planet som går att bo på, då måste vi minimera utsläppen 
från fossildrivna bilar!

Med ökade bränslepriser så finns det även ekonomiska incita-
ment för Blekingetrafiken att i stor utsträckning satsa på fos-
silfria bussar.

Kustbanan fungerar som en pulsåder för vårt län. Tågen gör 
avstånden kortare både inom Blekinge, men även till stor-
stadsregionerna Malmö/Köpenhamn. Vänsterpartiet ser en 
stor potential i denna tåglinje, men det är viktigt att så många 
som möjligt har tillgång till den. För vår del är det absolut inte 
ett alternativ att lägga ner stationer på mindre orter. Istället bör 
Regionen förmå Trafikverket att göra satsningar på mötesspår, 
och på vissa ställen dra om spåren för att få till en kortare väg. 
Och därigenom korta ner restiden till Malmö och Köpenhamn.
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Kultur
Kulturen är en livgivande kraft som ger människor möjlig-
het att förgylla sina liv på sina egna villkor och efter det tycke 
och smak som passar var och en. Vänsterpartiet bedriver i alla 
forum en offensiv och expansiv kulturpolitik. Det ska finnas 
kultur för alla!

Kulturens helande kraft ska inte underskattas. Vänsterpartiet 
vill att kulturinslag ska vara en naturlig del av hälso- och sjuk-
vårdens arbete. En bred förståelse måste etableras inom hela 
vårdkedjan för hur kulturaktiviteter kan förbättra hälsan.

Kulturen ska även finnas ute i det dagliga livet, genom lättill-
gängliga upplevelser i musik, konst, teater, dans , film och lit-
teratur. Kulturen är en förebyggande investering för en hållbar 
samhällsutveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö 
och social sammanhållning.

Vänsterpartiet är också aktiv i beslut runt barn och ungdomars 
möjlighet till kulturupplevelser.

Vänsterpartiet anser att folkbildning kan ske på olika sätt, men 
något som är unikt för Sverige är våra studieförbunds sätt att 
arbeta. Regionen ska följa Folkbildningsrådets allmänna vill-
kor för statsbidrag och ingen nedskärning i bidragen ska göras 
om villkoren uppfylls.

Genom Blekinge folkhögskola ges fler personer möjlighet att 
utvecklas i folkhögskolemiljö och få behörighet att läsa på 
yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Kulturen är en förebyg-
gande investering för 
en hållbar samhälls-
utveckling vad gäller 
mångfald, jämställdhet, 
miljö och social sam-
manhållning.




