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ETT TRYGGT SÖRMLAND
SOM HÅLLER IHOP
I LANDSTINGET SÖRMLAND

www.socialdemokraterna.se/sormland

SVERIGES FRISKASTE LÄN 2025
För att nå vårt högt uppsatta mål om att bli Sveriges friskaste län 2025 måste vi
utveckla det förebyggande och hälsofrämjandet arbete. För att bli framgångsrika behöver vi arbeta både med insatser som når alla såsom riktade mot en viss
grupp. Vi vill att vårdcentralerna ska ha ett brett och tydligt folkhälsouppdrag.
Vi ser att den införda avgiftsfriheten för besök på våra vårdcentraler är en nyckelfaktor i detta.
EN HÄLSOSAM UPPVÄXT
Alla barn har rätt till en god start i livet och en trygg uppväxt. Det innebär
att alla föräldrar ska kunna känna sig trygga att föda barn på våra förlossningsavdelningar samt att våra barnavårdscentraler och familjecentraler
ger föräldrar ett bra stöd under barnens uppväxt, både i enskilda möten
och i föräldragrupper.
Mycket har gjorts under de senaste åren för att motverka den ökande
psykiska ohälsan hos våra barn och ungdomar. För att lyckas bättre
behöver samverkan mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården stärkas.
Regionen erbjuder idag utbildning till högstadieelever för att förbättra
den psykiska hälsan och minska risken för självmord. Vi vill att alla elever
i årskurs 8 ska få ta del av utbildningen. Vi vill att det i hälsosamtalen i
skolan även tas med frågor kring psykisk ohälsa.
ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE
För att vi ska ha ett hälsosamt åldrande behöver vi goda levnadsvanor
och en social gemenskap. Därför vill vi fortsätta stödja de sörmländska
pensionärsorganisationerna och stärka sambanden mellan region,
kommuner och frivilligorganisation. Vi vill att alla vårdcentraler ska ha en
seniormottagning där våra äldre patienter får ett tryggt omhändertagande samt att äldre ska ha en fast läkarkontakt. VI vill även att våra 70åringar ska kunna komma på hälsosamtal inom ramen för Sörmlands
hälsoprogram.
Äldre personer riskerar oftare än andra att bli sjuka. Det vill vi motverka
med hjälp av vaccinationsprogram för alla som fyllt 65 år. För äldre och
kroniskt sjuka vill vi införa patientkontrakt. Kontraktet ska innehålla
information om vilka insatser, behandlingar och operationer som planeras
tillsammans med en tidplan.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL BLAND ANNAT:
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•
•
•
•
•

Utveckla förebyggande insatser mot barnfetma.
Förbättra samverkan mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården.
Införa kostnadsfri seniorvaccination för alla över 65 år.
Införa patientkontrakt i primärvården.
Att alla vårdcentraler har en seniormottagning.
Att alla äldre och kroniskt sjuka ska ha en fast läkarkontakt.

VI BYGGER FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD
Hälso- och sjukvården står inför spännande utmaningar med ett ökat kostnadstryck
på grund av nya behandlingsmetoder och en allt äldre befolkning. Vi är övertygade
att vi klarar av att möta detta genom förändrade arbetssätt, mer samverkan med
kommunerna och en ökad digitalisering.
Samtidigt behöver patienternas och anhörigas delaktighet i vården förbättras och det
måste bli enklare att söka och få rätt vård.
EN TILLGÄNGLIG NÄRA VÅRD
Våra vårdcentraler är grunden i den sörmländska hälso- och sjukvården och
garanten för en nära vård. De ska ha en hög tillgänglighet och givetvis vara
fortsatt avgiftsfri. Samtidigt kan vi se att mer och mer vård ges i hemmet
genom egenvård och mobila team. Denna utveckling ska fortsätta och vi vill
ha mobila barn- och äldreteam i hela Sörmland.
EN TILLGÄNGLIG SPECIALISTVÅRD
Vi vet att sörmlänningen är villig att resa för att få den bästa möjliga vården.
Det är bra, för dagens vård blir allt mer specialiserad och all vård varken kan
eller ska ges på våra sjukhus. Däremot ska den vård som sörmlänningen är i
behov av ofta finnas tillgänglig på antingen Mälarsjukhuset, Nyköpings
lasarett eller Kullbergska sjukhuset.
Under det senaste året har överbeläggningar på våra sjukhus varit ett stort
problem. Krafttag har tagits. Samarbetet med kommunerna, vårt arbete med
mobila team, specialiserad sjukvård i hemmet och vårt arbete med att bli en
mer attraktiv arbetsgivare har gett resultat och vi kan se att våra överbeläggningar nu minskar. Att öppna ofrivilligt stängda vårdplatser kommer fortsätta
vara en prioriterad fråga. Till vissa operationer och undersökningar har vi
problem med alltför långa väntetider och arbetet med att förbättra tillgängligheten måste fortsätta.
EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖR FRAMTIDEN
Under de senaste åren har stora insatser gjorts för att landstinget skall bli en
mer attraktiv arbetsgivare. Det har gett resultat, sjukskrivningarna har minskat
och de flesta medarbetarna trivs på sin arbetsplats. En orsak till det är våra
satsningar på att stärka ledarskapet. Satsningen på en sammanhållen chefsoch ledarakademi ska fortsätta. Förutsättningarna för kompetensutveckling
ska förbättras.
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Att mobila äldreteam och barnteam ska finnas i hela länet.
En akutbil bemannad med en sjuksköterska ska finnas i hela länet.
Att möjligheten att boka besök digitalt ska finnas.
Att förstärka barn- och ungdomspsykiatrins utredningsinsatser.
Att Sörmland ska ha en nollvision för självmord.
Införa tak för antalet listade per allmänläkare i vår egen primärvård.
Att alla våra medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan.

EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING
Regional utveckling handlar bland annat om kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur, bredbandsutbyggnad och kollektivtrafik. Sörmland har ett
starkt geografiskt läge med stor potential. Länet och dess kommuner är strategiskt
placerade för att nyetableringar som skapar nya jobb och ökad tillväxt.
Goda kommunikationer och tillgång till rätt kompetens är avgörande faktorer för
länets framtida utveckling.
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Vi socialdemokrater vill ha en region präglad av öppenhet, mångfald,
jämställdhet, tolerans, kreativitet, innovation och entreprenörskap. Sörmland
har en lång industrihistoria och har fortfarande en relativt stor tillverkningsindustri. Regionen ska stödja en aktiv företags- och branschutveckling och
medverka till en utveckling av kompetensförsörjningen i samverkan med
bland andra Mälardalens högskola, ALMI, Munktell science park och
arbetsmarknadens parter. Fler människor ska få jobb genom nya etableringar,
växande företag och fler bostäder.
INFRASTRUKTUR
Hela Sörmland ska vara en integrerad del av Stockholms- och Mälardalsregionen. Förbindelserna på såväl väg som järnväg måste förbättras i länet
för att ta vara på den potential som närheten till Stockholm medför. Att
färdigställa Ostlänken, fortsätta utbyggnaden av dubbelspår på Svealandsbanan och öka kapacitet och funktionalitet på Västra stambanan är viktiga
insatser för hela länets utveckling. Förutom detta måste järnvägsunderhållet
förbättras. Det är helt oacceptabelt med de förseningar som varit i tågtrafiken under de senaste åren.
EN HÅLLBAR REGION
Utan en hållbar värld, ett hållbart Sverige och ett hållbart Sörmland finns ingen framtid. För oss som framåtsyftande rörelse är en ekologisk-, social- och
ekonomisk hållbar utveckling grunden för all politik. Vi ser att vi som offentlig
aktör måste gå före och därför vill vi ha en vision om en fossilfri Region
Sörmland år 2030.
KULTUR, UTBILDNING OCH BILDNING
Kultur, utbildning och bildning är viktigt för utvecklingen av det lokala samhället och regionen. Det bidrar till demokratisk medvetenhet och utvecklingskraft. Vi anser att kulturen är till för alla sörmlänningar oavsett socioekonomiska förutsättningar och kommer även fortsättningsvis att prioritera ett rikt
kulturliv för alla med särskilt fokus på barn och ungdomar.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL BLAND ANNAT:

• Utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege så att det
bättre bidrar till den regionala kompetensförsörjningen.
• Stötta nyföretagande och entreprenörskap i regionen.
• Att Region Sörmland ska vara fossilfritt 2030.
• Att regionen och kommunerna tar fram en utbyggnadsstrategi 		
för laddinfrastruktur.
• Att det ska vara timmestrafik på våra stambanor och UVEN.
• Att införa en Region-Express på Svealandsbanan för att korta restiderna.
• Öka inköpen av klimatsmart, ekologiskt och Faitrademärkta
produkter.

EN REGION MED HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN I FOKUS
S

örmland är en bra region att leva i. Det finns en närhet
till natur och storstadsmiljö. Våra vårdcentraler och
sjukhus levererar en hälso- och sjukvård av bra kvalité och
med en allt bättre tillgänglighet. Det är ordning och reda
i landstingets ekonomi och i dess organisation och våra
medarbetare är till stor del nöjda med sin arbetsgivare.
Hälso- och sjukvården är och kommer fortsatt vara vår
huvuduppgift men vid årsskiftet kommer kollektivtrafiken
och det regionala utvecklingsansvaret ligga på regionen.
Vi socialdemokrater ser positivt på det för vi vet att med
en starkare region får vi en ännu bättre välfärd. Med en
välfärd som fungerar ökar den enskilda människans frihet
och hennes möjligheter att förverkliga sina drömmar.

MONICA JOHANSSON

Landstingsstyrelsens ordförande

VI HÅLLER MER ÄN VAD VI LOVAR.

Nedan är lite av vad som hänt under mandatperioden:

• Förtroendet för hälso- och sjukvården har stärks både bland allmänheten
och patienter.
• Den sörmländska hjärt- och diabetesvården är bland de bästa i landet.
• Sjukskrivningarna minskar och över 89% av de landstingsanställda kan
rekommendera sin arbetsplats.
• Antalet anställda sjuksköterskor ökar.
• Tillgängligheten för besök på vårdcentralerna är bland de bästa i landet.
• Vänt trenden och minskar nu antalet överbeläggningar.
• Gjort stora satsningar för att komma till rätta med den ökande psykiska ohälsan
bland våra barn och unga.
• Vi bygger om och bygger nytt på våra sjukhus och vårdcentraler.
Detta är en kortutgåva av vårt regionala handlingsprogram. Om du vill läsa mer om vad vi
vill göra under den kommande mandatperioden så hittar du hela
programmet på www.socialdemokraternasormland.se/var-politik/valprogram-landstinget/

För frågor, kontakta:
Jonathan Brash: 072-14 35 874, jonathan.brash@dll.se

