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Östergötland - Sveriges tillväxtcentrum nr 1

Östergötland
Östergötland har stor potential att bli Sveriges tillväxtcentrum nummer 1. 
Några faktorer som talar för det är länets gynnsamma läge utmed E4, tillgång-
en till flera internationella flygförbindelser, byggandet av ostlänken och en 
expansiv Östersjöhamn. Dessutom har Östergötland ett framgångsrikt univer-
sitet, en hälso- och sjukvård i absoluta toppklass, en högteknologisk industri, 
spännande kultur- och naturmiljöer samt en ständigt ökande befolkning. Med 
goda villkor för östgötska företagare kan enskilda människor blomma ut i 
kreativitet och entreprenörskap. Kristdemokraterna i Östergötland vill verka 
för detta! 
 

Östgöten
För att vi ska fungera i våra relationer, ha energi att sköta arbete och studier 
och kunna ta ansvar för oss själva och våra medmänniskor krävs att vi mår bra, 
att det finns mänsklig tillväxt. Här spelar den östgötska hälso- och sjukvården 
en viktig roll. Dels genom sitt stöd till föräldrar och skola så att de i sin tur 
kan ge en sund uppväxt till barnen och dels genom sitt hälsofrämjande arbete 
för alla östgötar. Vårt välmående är också beroende av en meningsfull fritid i 
form av kultur och turism. Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för att 
Östergötland ska vara det bästa länet i Sverige att leva i även på detta område. 
Här kan du ta del av våra idéer för hur vi tänker nå dit!

Vi vill...
• att det framgångsrika arbetet fortsätter med att ge föräldrar möjlighet 

 till stöd, råd och utbildning för att kunna ge barnen en god start i   
 livet.  

• att särskild kompetens i ungdomsfrågor finns på vårdcentraler i alla   
 Östergötlands kommuner för att så tidigt som möjligt kunna möta 
 ungdomars frågor kring psykisk ohälsa, fetma, droger, sex och sam- 
 levnad mm. 
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• att antalet familjecentraler i Östergötland ökar ytterligare. 

• att familjecentralernas stöd till föräldrar ska stärkas för att förebygga  
 psykisk och fysisk ohälsa hos barnet senare i livet. 
 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
 
Tillgänglighet
De senaste åren har mycket jobb lagts ner på att förbättra tillgängligheten 
i vården. Resultatet är upplyftande, aldrig förr har östgötarna fått så snabb 
tillgång till sjukvård som nu. Vi har dessutom gjort stora satsningar på våra 
sjukhus i form av om- och nybyggnationer, allt för att förbättra vårdkvaliten 
och patientsäkerheten. Följande åtgärder tror vi kan stärka vår position som 
ett av Sveriges bästa landsting. 
 

Vi vill... 
• att jourcentral och akutmottagning ska finnas på samma plats så att   

 patienten själv inte behöver tänka på vart man ska vända sig, utan får  
 hjälp av sjukvårdsperonalen vid entrén att bli lotsad rätt. 

• att väntetiderna från diagnos till behandling inom cancervården  
 minskar avsevärt. 

• att vårdval införs inom fler områden i syfte att höja vårdkvaliten,  
 stimulera att nya arbetssätt utvecklas, öka valfriheten för medborgarna  
 och få fler arbetsgivare att välja mellan för vårdpersonalen i länet. 

• att utöka räddningstjänstens uppdrag vad gäller IVPA (i väntan på   
 ambulans) för att öka tryggheten att få akut hjälp i hela länet. 

• att användningen av operationssalar och medicinteknisk utrustning 
 maximeras för att stärka tillgängligheten och göra vården mer kostads- 
 effektiv. 



4

• att vårdcentraler ska uppmuntras att ha kvällsöppet. 

• att sjukvårdsregionen, Östergötland/ Jönköping/ Kalmar utreder ett   
 gemensamt inköp av ambulanshelikopter för att förbättra tillgänglig- 
 heten till högspecialiserad vård i t ex skärgården. 

• att en satsning genomförs för att öka antalet distriktsläkare på länets   
 vårdcentraler. 
 

• att rekryteringen av vårdadministratörer intensifieras i syfte att avlasta  
 vårdpersonal så att de i stället får med tid med sina patienter. 
 

Kvalitet
För Kristdemokraterna är hög kvalitet i hälso- och sjukvården viktigt och även 
om vi ligger i framkant inte bara nationellt, utan även internationellt måste 
kvalitetsarbetet ständigt förbättras.

Vi vill... 
• att vården alltid använder ett tydligt och enkelt språk i mötet med   

 patienter, genom t.ex. tydligare och enklare kallelser och provsvar. 

• att systemet med ”Fast vårdkontakt” utvecklas så att alla som har tät   
 kontakt med hälso- och sjukvården alltid har en personlig kontakt de   
 kan vända sig till med frågor och funderingar. 

• att läkarkontinuiteten säkras så att patienten så långt det är möjligt får  
 träffa en och samma läkare vid alla besök vid långvarig kontakt med  
 vården. 

• att arbetet intensifieras med att motverka vårdrelaterade infektioner. 

• att det ska finnas tillräckligt många mellanvårdsplatser för patienter, 
 framförallt äldre och personer med psykisk ohälsa, som lämnar sjuk- 
 husen men är beroende av ytterligare stöd innan de kan återvända till   
 den egna bostaden.
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• att kontaktssjuksköterskans mandat stärks för att i större omfattning   
 kunna överta uppgifter från läkare. 

• att personer som har behandlats på sjukhusen får hjälp med rehabilite- 
 ring snabbare, och att sjukhusvistelse och rehabiliteringen tillsammans  
 blir en tydlig helhet. 

• att alla ska ha samma rätt till jämlik rehabilitering oavsett var man bor  
 i länet. 

• att omhändertagandet av äldre patienter med komplexa vårdbehov  
 utvecklas så att alla sjukvårdskompetenser samlas runt den äldre. 
 

• att landstinget i Östergötland arbetar för att få rikssjukvårdsansvar  
 inom fler områden utöver brännskadevård, som vi har idag.  

• att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet på vård- 
 centralerna ska uppmuntras i större utsträckning genom ökade  
 ekonomiska incitament. 

• att Östergötland 2018 bildar en större region med vår nuvarande  
 välfungerande sjukvårdsregion (Östergötlands län, Jönköpings län,  
 Kalmar län) som bas. Med ett större befolkningsunderlag finns goda  
 chanser att ytterligare höja kvalitén i vården. 
 
Vi tror även att kulturupplevelser kan ha en positiv inverkan på hälsan och 
att ”kultur i vården” kan vara en hälsofrämjande del i behandlingen. Det kan 
handla om allt från konstverk på vårdcentraler till sjukhusclowner som möter 
sjuka barn. 
 

Vi vill... 
• att kulturupplevelser även fortsättningsvis erbjuds i hälso- och sjukvår- 

 den, t ex i form av konstverk, sjukhusclowner och musik för patienter  
 inlagda på sjukhus. 
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Delaktighet
Hälso- och sjukvården möter medborgarna i Östergötland i utsatta situatio-
ner. Egen fysisk och psykisk sjukdom, olycksfall, anhörigas dödsfall är några 
av de orsaker som kan ligga bakom ett möte med hälso- och sjukvården. Då är 
det extra viktigt att vårdens medarbetare är lyhörda för patientens behov. Det 
är viktigt att den som får hjälp är delaktig i informationen som ges och i de 
beslut som fattas om vård och behandling.  
 

Vi vill... 
• att medborgarnas delaktighet i sin vård ökar med hjälp av tekniska  

 innovationer  t.ex. nya appar för smarta telefoner. 

• att samarbetet med civilsamhället ska utökas, genom att t.ex.  
 patientorganisationer kan göra kompletterande insatser till den rehabi- 
 litering som hälso- och sjukvården utför. 

• att alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården alltid ska ges  
 möjlighet att göra det de är bäst på. Då frigörs t ex undersköterskor  
 från sysslor som i dagsläget ligger på deras ansvar, så att de får mer tid  
 för patienter.  

• att informationen på 1177 Vårdguiden anpassas och görs ännu mer  
 relevant för östgötar. 
 

• att sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden utvecklas för att hålla  
 en hög kvalité även på andra språk. 

• att alla patienter ges möjlighet att ta del av sin egen journal via  
 Internet. 
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KULTUR 
 
Turism
I Östergötland finns turistattraktioner i världsklass och för att vi ska kunna 
konkurrera om både svenska och internationella turister måste Östergötlands 
turismskatter göras känd för en större publik på ett professionellt sätt. När fler 
turister upptäcker Östergötland innebär det också ett ökat antal övernattning-
ar på hotell och vandrarhem, ett ökat antal besök på restauranger, caféer och 
affärer. Detta är en tillväxtsatsning med möjlighet till både fler arbetstillfällen 
och ökade skatteintäkter. 
 

Vi vill... 
• att det införs en speciell kulturgaranti förpersoner inom särskilda  

 boenden som ger rätt till årliga kulturupplevelser på de östgötska  
 kulturinstitutionerna. 

• att det görs möjligt för varje elev från hela Östergötland att under sin  
 skoltid besöka länets kulturinstitutioner. 
 

• att ett Östgötakort tas fram som kan köpas av turister. Kortet ger  
 möjlighet till resor med kollektivtrafiken i hela Östergötland, fri eller  
 rabatterad entré till olika turistattraktioner samt rabatterbjudanden på  
 kulturevenemang. 

• att våra teaterhus öppnas upp för allmänheten för t ex guidade  
 visningar. 
 

• att användningsområdena för våra teatersalonger breddas. 

• att ett kanalmuseum inrättas vid Roxen (Bergs slussar) där två av  
 Sveriges främsta kanaler Göta Kanal och Kinda Kanal möts. 
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• att Östgötaleden ännu mera lyfts fram som ett turistmål, då en vand-  
 ring på Östgötaleden inte bara innebär rika natur- och kulturupplevel- 
 ser, utan också är hälsofrämjande.  

• att Östergötland lyfts fram på ett mer omfattande och tilltalande sätt   
 genom ett samordnat och aktuellt informationsmaterial. 
 

Demokrati
Civilsamhället, dvs kyrkor, föreningar och organisationer, står för en stor del 
av kulturlivet i Östergötland. Det är glädjande när civilsamhället kan erbjuda 
högklassiga kulturupplevelser som dessutom är självständigt finansierade. Vi 
vill att det arbetet ska fortsätta och dessutom ges möjlighet att kostnadsfritt 
marknadsföras i Östergötlands officiella kulturmarknadsföring. 
 

Vi vill... 
• att civilsamhället ges möjlighet att kostnadsfritt marknadsföra sina   

 kulturarrangemang i Östergötlands officiella kulturmarknadsföring. 

• att nödvändiga byggnationer genomförs på Lunnevads folkhögskola  
 så att deras dansutbildning kan flytta in på folkhögskoleområdet i  
 Lunnevad. 

• att vid nybyggnation alltid ha som praxis att avsätta lämplig andel av  
 byggkostnaderna till kulturell utsmyckning av lokalerna. 
 

TRAFIK OCH MILJÖ 
Miljön påverkar vår hälsa. Därför är det viktigt att ha ett tydligt hälsoperspek-
tiv på all miljöpolitik. Det handlar både om det generella miljöarbetet och 
den offentliga servicen till medborgare, som t.ex. miljövänlig kollektivtrafik, 
liksom om hur landstinget och regionförbundet i sin egen verksamhet tänker 
kring miljöaspekten. 
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Vi vill... 
• att alla bilar och bussar som används inom landstingets verksamhet  

 ska vara miljöklassade, helst drivna med biogas. 
 

• att landstinget minimerar utsläpp av miljöfarliga läkemedel och annat  
 miljöfarligt material från sjukhus och vårdcentraler. 

• att mat som serveras på våra sjukhus ska, i möjligaste mån, komma  
 från närodlade eller närproducerade produkter. 

• att det ska bli möjligt att betala bussbiljett med ordinärt betalkort för  
 att underlätta spontant bussåkande för såväl turister som östgötar. 

• att biljettzonindelningen i kollektivtrafiken ses över och verklighetsan- 
 passas för att fler ska välja att resa kollektivt.  
 

• att utveckla kollektivtrafiksamarbetet med våra grannlän för att under- 
 lätta pendlingen över länsgränserna. 
 
Ett ökat miljötänkande har många positiva följdverkningar i form av ny forsk-
ning och teknik, bildandet av nya företag och nya jobb. De kommunikations-
medel som utvecklats i Östergötland på senare år har i stor omfattning varit 
en del av den nya miljötekniska utvecklingen. 
 

NÄRINGSLIV 
 

Vi vill... 
• att goda utvecklingsprojekt mellan universitet och företag initieras så  

 att innovationer kan tas tillvara. 
 

• att yrkeshögskolans utbud och lärlingsanställningar utvecklas så att  
 företagens behov av  arbetskraft kan tillgodoses.  
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Östergötland - ett län värt att arbeta för
Östergötland har mycket att erbjuda sina invånare. Här finns snabba kommu-
nikationer, universitetsutbildning och högteknologisk industri, ett historiskt 
kulturarv av världsklass med potential att locka turister från hela världen. 
Östergötland är också landskapet med de två kanalerna, de många sjöarna, 
eklandskapet, den vidsträckta slätten, starkt kuperad skogsbyggd och en lång 
orörd havskärgård. Om alla dessa delar lyfts fram kommer fler som söker att-
raktiva boendemiljöer att vilja flytta hit och turister som letar efter unika upp-
levelser i historisk kulturmiljö och ömt vårdad naturmiljö kommer vara ett 
naturligt inslag överallt i vårt vackra län. Östergötland är ett län värt att arbeta 
för. Vi är redo!
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Gränden Duvan 2, 582 25 Linköping
tfn 013-10 16 20 • ostergotland@kristdemokraterna.se

www.ostergotland.kristdemokraterna.se
facebook.com/KDostergotland


