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Personalen är vårdens viktigaste resurs
Vänsterpartiet vill att landstingets anställda ska ha 
stor frihet att gemensamt ansvara för hur arbetet ska 
organiseras och planeras. Med ökat personalinfly-
tande och en demokratisering av arbetsplatserna 
skapas förutsättningar för hälsosamma arbetsplat-
ser.  
  Hälso- och sjukvården är fortfarande en hierar-
kisk organisation. Det gynnar varken anställda eller 
patienter. Det går att arbeta på olika sätt med att 
bryta hierarkierna. Att ordna arbetet i team är ett 
sätt, att förändra arbetssätt med rätt kompetens på 
rätt plats är ett annat. Genom att skapa arbetsmiljöer 
där seniora medarbetare orkar och vill jobba fram 
tilltill pensionsålder säkerställer vi att generationsväx-
lingen blir bra och effektiv
  Generationsväxling och brister i arbetsmiljöer 
har gjort att behovet och kostnaden för hyrpersonal 
ständigt ökar. Det är bemanningsfirmorna som är de 
stora vinnarna. Vänsterpartiet vill skärpa lagstift-
ningen för bemanningsföretag - hälso- och sjukvår-
den ska inte vara en guldgruva för de som vill 
berika sig. Vi menar att arbetsgivare måste se till att 
ha en tillräcklig bemanning för att kunna hantera 
variationer i sin verksamhet och att täcka upp för 
sjukdomsfall och ledigheter. De skapar trygga 
arbetsplatser som ger förutsättningar för kontinuitet 
och utveckling för de anställda.

  Vänsterpartiet är övertygade om att bra löner, 
god arbetsmiljö, ökad personaltäthet, arbetsplatsde-
mokrati, en slopad karensdag och möjligheter till 
utveckling i jobbet behövs för att de anställda ska 
trivas och må bra på jobbet. Det bidrar även till att 
behålla personal och rekrytera ny. Det är viktigt att 
alla som vill och orkar får arbeta heltid. Vänsterpar-
tiet arbetar för en ny arbetstidsnorm i Sverige. Till-
sammans med fackförbunden och andra politiska 
rörelser ska vi närma oss en ny lagstiftning, för ett 
modernt och hållbart arbetsliv – som gynnar männ-
iskan. 6 timmars arbetsdag är framtiden.

  Med den behovsutveckling som sker med allt 
större krav på den gemensamma välfärden kommer 
den personal som finns idag inte räcka till. För att 
upprätthålla en gemensam välfärd krävs införande 
av ny teknik och ändrade arbetssätt. Hur vården 
kommer se ut i framtiden vet vi inte än, men för 
framtidens vård kommer det behöva utbildas mer 
personal,personal, men också vidareutbilda den personal 
som finnas idag.

• att arbetstiderna förkortas, med 
6 timmars arbetsdag med bibe-
hållen lön som mål

• bibehålla och försvara de 
arbetstidsmodeller som finns

• att landstinget finansierar 
specialistutbildning för alla sjuk-
sköterskor som önskar det

• öka antalet AT/ST-tjänster

• att bemanningsföretag inte 
ska nyttjas inom sjukvården

• att sjukvårdspersonal som 
tar tjänst i bristyrken i 
glesbygd ska ges möjligheten 
att avskriva sina studielån

• inte att sjukvården ska styras 
som företag, istället ska medar-
betarna ha stor frihet att gemen-
samt ansvara för hur arbetet ska 
organiseras och planeras




























	Framsida
	Valplattform sida 1
	Valplattform sida 2
	Valplattform sida 3
	Valplattform sida 4
	Valplattform sida 5
	Valplattform sida 6
	Valplattform sida 7
	Valplattform sida 8
	Valplattform sida 9
	Valplattform sida 10
	Valplattform sida 11
	Valplattform sida 12
	Valplattform sida 13
	Valplattform sida 14
	Valplattform sida 15
	Valplattform sida 16
	Valplattform sida 17

