
  Sjukvården är inte till salu! 
 

Svensk hälso- och sjukvård är bäst i världen tack vare 
en skattefinansierad vård där de medicinska behoven 
och inte plånboken styr. Denna framgångsrika modell 
är inte till salu! Varken till vinsthungriga företag eller 
borgerliga försäkringslösningar. Vänsterpartiet vill 
försvara och förbättra världens bästa sjukvård! 

 
 

Tio viktiga vänsterfrågor 
 
• Hälsan är en klass- och könsfråga. Det finns 

oacceptabla skillnader i hälsa mellan fattiga och rika, 
mellan arbetare och tjänstemän och mellan kvinnor 
och män. Skillnaderna måste utjämnas och arbetet 
med att få stopp på mäns våld mot kvinnor ska stärkas. 

 
• Det behövs en radikal folkhälsopolitik med mer 

resurser för att förbättra hälsoläget. Barn och 
ungdomars hälsa måste prioriteras och riktade 
insatser göras för riskgrupper. 

 
• Det behövs en satsning på primärvården och den öppna 

psykiatrin. Det teambaserade arbetssättet ska förstärkas 
och samarbetet med kommunernas hemtjänst och 
skolhälsovård öka.  

 

• Privata vårdgivares fria etableringsrätt ska bort och 
patienterna ska inte behöva vara kunder på en 
vårdmarknad. 

 
• Inga höjda patientavgifter eller egenavgifter för 

sjukresor och sondmat. Avskaffa borgarnas avgifter 
för barn och ungdomar i vården. 

 
• Akademiska sjukhuset behöver en balans mellan 

uppdrag och resurser. Fokus på strukturella 
förbättringar i stället för personalneddragningar. 

 
• Maten är viktig i vården. Behåll tillagningskök på 

Akademiska och satsa på ekologisk, rättvisemärkt och 
närproducerad mat. 

 
• Verksamheten vid lasarettet i Enköping ska stärkas och 

utvecklas. Maten ska tillagas i det egna köket. 
 
• Landstinget ska vara en tydlig och bra arbetsgivare. 

Osakliga löneskillnader p g a kön ska inte få 
förekomma, Heltid ska vara möjligt för den som vill. Så 
mycket som möjligt ska utföras i egen regi. 

 
• Landstinget bör ta över all kollektivtrafik i länet och 

satsa på tågtrafiken så mycket som möjligt, bl a mellan 
Uppsala och Sala. Planering och projektering av 
Enköpingsbanan ska komma igång snarast. Taxorna 
inom kollektivtrafiken ska hållas låga. 



Vi går till val på vår egen politik och söker stöd för våra värderingar 
som vi är övertygade om att många delar. Ett stärkt stöd för 
Vänsterpartiet är förutom en framgång i valet också en signal om att 
nu får det vara nog. Borgarna och deras omänskliga politik ska bort!  
 
Vi vill tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet återta 
makten i landstinget. Vi har samma uppfattning i många frågor och 
har lång erfarenhet av framgångsrikt samarbete. 
 

 

 
            Foto. Hanna Mörck 

    Tove Fraurud, Magnus Ahlqvist, Maria Fregiduo-Malama och Sören Bergqvist 
                     

Läs mer på: www.vansterpartiet.se/uppsalalan 
eller ring: 018 – 611 60 21 eller 018 – 611 60 22 

 

        Vänstern i landstinget i Uppsala län 
 

Hälsan är en 
mänsklig 
rättighet –  
inte en 
handelsvara! 
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