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Bra sjukvård
en rättighet
En sjukvård att lita på är en rättighet för alla
oavsett om du är ung eller gammal, man eller
kvinna, fattig eller rik och oavsett var i världen
du är född. Genom att solidariskt betala för
vården utifrån förmåga kan rätten till sjukvård
blir mer än vackra ord. Vi behöver ge vården
mer resurser så att alla kan komma till. Vassa
armbågar eller hur mycket pengar du har på
banken ska inte få spela någon roll.
Vårdcentralerna är grunden i en
fungerande vård. Det är på vårdcentralen
den förebyggande vården kan ske och det
är också där alla kan få komma till och träffa
personal som känner igen en och förstår
ens problem. Detta kräver dock ett nytt
sätt att tänka. Dagens eviga besparingar
och nedskärningar måste få ett slut.
Vänsterpartiet vill istället satsa och bygga
ut primärvården.

”Sjukvården
måste få kosta.
En sjukvård att
lita på kräver
rimliga resurser
och arbetsro för
personalen.”
Agneta Lenander, sjuksköterska
och ledamot i Regionfullmäktige
för Vänsterpartiet

Stoppa
privatiseringarna
Detta vill Vänsterpartiet:

De privatiseringar som har genomförts de
senaste åren har skapat gräddfiler för några
få medan andra får vänta på vård. Privatiseringar har också kostat sjukvården stora
summor pengar. Så kan det inte få vara.
Vänsterpartiet vill istället satsa på en offentlig vård där alla ges rätten till en sjukvård att
lita på. En vård där den som är sjukast får
behandling först och inte den som råkar ha
ett besvär som de privata vårdvalen kan ta
hand om.

c Öppna fler vårdplatser

– Personalen måste få fler
kollegor.

c Satsa på primärvården

– alla ska kunna lita på sin
vårdcentral.

c Höj skatten – Sveriges

”Alla har rätt till en sjukvård att
lita på när man behöver den. En
jämlik vård fri från vinstintresse
och privatiseringar.”
Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne

lägsta landstingsskatt
räcker inte.

Vänsterpartiet behöver dig
Vänsterpartiet är ett parti som
arbetar för rättvisa, jämlikhet och
för ett bättre arbetsliv. Vi finns i
hela Skåne och arbetar för att
uppnå våra mål på många olika
sätt: på arbetsplatsen, i bostadsområdena, i kommunen och
regionen. Vi vill inte bara se en
bättre värld – vi gör något för att
komma dit också.
I Region Skåne vill vi satsa
på den krisande sjukvården och
ta bort de privata vinsterna i
välfärden, bygga ut kollektivtrafiken och göra kulturen mer
tillgänglig.
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Du behövs!
Bli medlem
Ta ställning och bli en del av vårt
arbete.
Gilla oss på Facebook
facebook.com/vansterpartietskane
Gör din röst hörd.
Sprid budskapet,
#sjukvårdföralla
Bli aktiv
Läs mer på vskane.se om hur du
kan engagera dig.
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vskane.se skane@vansterpartiet.se

