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HÖGT FÖRTROENDE 
FÖR VÅRDEN, MEN 
ORO ÖVER DÅLIGT 

BETYG FÖR 1177 
 

Varje år mäter hälso- och 
sjukvårdsbarometern hur 
invånarna upplever vården.  
Att 92,3 % av våra invånare 
upplever att de har tillgång till 
den vård de behöver är ett 
väldigt gott betyg. De senaste 
fem-sex åren har Region Jön-
köpings läns resultat förbättrats 
kraftigt. Ett gott betyg för 
Kristdemokraterna som varit 
med och styrt dessa år. 
 

Samtidigt är bottenresultatet 
gällande förtroende till 1177 
vårdguiden mycket oroande och 
något vi verkligen måste jobba 
ännu hårdare med. Vi får regel-
bundet höra berättelser om hur 
man fått vänta alldeles för länge 
i telefonkö för att få hjälp från 
sjukvårdsupplysningen. Det be-
höver och ska inte vara så här! 
Ingen ska behöva vänta längre 
än 5 min på svar. Det har vi 
kristdemokrater drivit länge 
och kommer fortsätta driva på 
för. Om andra regioner kan 
göra det kan vår region det 
också. Vi är öppna för att köpa 
tjänster externt för att förbättra 
tillgängligheten. För att 
invånarna ska kunna lita på att 
få snabbt svar när man ringer 
sjukvårdsupplysningen på 1177. 
 

 

 

 
Alla medlemmar är välkomna med på denna dag i Jönköping 

LÖRDAGEN DEN , KL 09:30 – 15:00* 
(OBS! Notera att det serveras fika från kl.09:00 samt att slut- 

tiden är en cirkatid; beror på hur snabbt förhandlingarna går) 
 

PLATS: PER BRAHEGYMNASIETS MATSAL (Kyrkogatan 1, Jkpg) 
 

 
 

09:30-10:10 SJUKVÅRD 
 Acko Ankarberg Johansson & Mia Frisk 
 

10:20-10:35 KD PLUS 
 Hanns Boris 
 

10:40-11:10 Alternativ A: BÄSTA KAMPANJTIPSEN 
 Andreas Sturesson & Stefan Gustafsson 

f 
Alternativ B: MEDLEMSVÅRD 
 Evelina Nilsson 

 

11:20-12:00 TRYGGHET 
 Andreas Carlson 
 

12:00-13:00 Lunch på AQUA (Barnarpsgatan 24) 
 

13:00-13:30 TAL AV VICE PARTILEDAREN 
 Jakob Forssmed 
 
13:30-15:00 STÄMMOFÖRHANDLINGAR 
 
Notera denna dag i din kalender och ha koll på mejlen för mer information! 
 

                
Kolla med din partiavdelning hur du kan hjälpa till på bästa sätt! Kanske dags för lite flygbladsutdelning?

 
 


