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För en hälsofrämjande,  
jämlik och modern  

hälso- och sjukvård 



Den gröna profilen  
Miljöpartiet strävar efter att ha ett visionärt och globalt perspektiv på politi-

ken. Utgångspunkten är en solidaritet med världens alla människor, med 

hela ekossystemet och med kommande generationer. Målet är en värld i 

fred och balans och som lever inom de ramar naturen sätter. 

Detta givet - behöver vi ha ett innovativt och kreativt förhållningssätt och 

en tro på att människor vill vara delaktiga och medskapande. Utmaningar-

na är många och framtiden osäker. Det gäller att försöka ligga steget före 

och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Det är vår övertygelse att vi 

behöver ta ett större ansvar för att säkra en god och likvärdig vård, tillgång 

på kompetent personal i vården och en starkare demokrati, liksom ett 

större samhällsansvar för klimat, miljö och ett rättvist och mer jämlikt sam-

hälle.  

våra vallöften 
1. Patienter i vården ska känna sig mer delaktiga och bli med-

skapande i den behandling de genomgår. 

2. Vården ska ta till sig ny teknik snabbare, förbättra it-

systemen och arbeta mer med E-hälsa, t ex undersökningar 

på distans. Patienter ska kunna läsa sin egen journal på nä-

tet.   

3. Vården ska organiseras mer utifrån vårdbehov än olika me-

dicinska specialiteter och diagnoser. Detta gäller främst för 

sköra äldre och för personer med psykisk ohälsa 

4. Bygga ut vårdcentralerna till hälsocentraler för att bättre 

möta de behov som finns med satsningar på forskning och 

utveckling 

 



5. Vården ska aktivt ge stöd till människor som vill ändra sin livsstil 

och få en bättre hälsa. Även den som råkat ut för sjukdom ska ha 

bästa möjliga hälsa. Vi satsar på rehabilitering och ett hälsofräm-

jande förhållningssätt i vården. Grön rehabilitering – där naturen 

är ett inslag i behandlingen – är ett bra exempel. 

6. Landstinget ska ta aktiv ställning för integration och mångfald 

och motverka diskriminering och intolerans. Vården ska bli jäm-

lik. 

7. Landstinget ska förbättra sin personalpolitik och kraftigt för-

bättra arbetsmiljö och arbetsvillkor. Möjlighet till arbetstidsför-

kortning ska finnas. 

8. Landstinget ska vara klimatneutralt senast 2020, både vad gäller 

direkta egna utsläpp som indirekta – det s.k ”ekologiska fotav-

trycket”. 

9. Landstinget ska servera minst 50% ekologiska livsmedel innan 

mandatperiodens slut. Andelen närodlad mat ska också öka. 

Landstinget ska en etisk upphandling som bland annat innebär 

mer av ”Fairtrade”, dvs rättvis handel. 

10. Landstinget ska arbeta för en giftfri miljö 

11. Det ska finnas effektiva strategier för att ta till vara potentialen 

som finns för näringsliv på landsbygden. Ekoturism och combifö-

retagande är exempel. 

12. I och genom samråd med kommunerna ska vi bygga ut effektiva 

och attraktiva kollektivtrafiksystem med hög konkurrenskraft 

13. Genom aktiva åtgärder ska resande med kollektivtrafik stimuleras 

och därmed minska biltrafiken och dess påverkan på klimatet. 

14. Tillgången till kultur ska bli bättre och inslaget av breddkultur 

öka. Särskilda satsningar på barn- och ungdomar och människor 

med funktionshinder. 
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