
Vilka kommer att styra och vilka vallöften infrias i Landstinget? 

Två veckor efter valet var rösterna i Landstingsvalet färdigräknade. Har det någonsin tagit så 

lång tid? Nåväl, det har varit litet upp och ner för partierna. Alliansen (M, C, L och KD) fick 70 

mandat, S+V+MP fick 64 och SD fick 15 av de 149 mandaten. SD skulle alltså bli vågmästare, 

men det är ännu inte helt klart hur Landstinget kommer att styras. Ett rykte säger, att MP 

med 8 mandat kommer att förstärka den ”gamla” Alliansen. När detta kommer i din dator, 

har det säkert klarnat. Nu får vi se vilka vallöften som levereras. 

Den 21 augusti hade SPF Seniorerna tillsammans med PRO en utfrågning av de ledande 

företrädarna för de 8 partierna. Följande personer satt i panelen: Dag Larsson (s) Marie 

Ljungberg Schött (m) Susanne Norling (mp) Dan Kareliusson (sd) Amelie Tarschys Ingre (L) Torbjörn 

Larsson KD, Kent Ivarsson( C) Gunilla Roxby Cromvall (V ). Utfrågarna var vår Monica Ulfhielm och Alf 

Andersson. Frågor hade skickats in i förväg och några hann även ställas direkt av åhörarna. 

Landstingssalen var fullsatt! Intresset för sjukvårdsfrågor (inriktning på det vid utfrågningen) 

är stort, vilket inte märktes så mycket i valrörelsen totalt sett. Är Landstingsvalet litet av det 

glömda valet? Äldrefrågor i stort fick inte heller de utrymme de förtjänar. Nå vilka frågor 

ansåg man vara de tre viktigaste alt det man först tog upp under de tre inledande minuter 

var och en fick. Turordningen lottades. Några hade svårt att hålla sig till tre frågor… men 

man hade ju tre minuter på sig.  

L: fast vård-/läkarkontakt, se individen, geriatriken byggs ut bl a Sollentuna, sammanhållen 

vård – samarbete, närakuterna 

MP: psykisk ohälsa – upptäck tidigt, förebyggande hälsovård – lyft det friska, stöd till primär-

vården 

S: Mycket är bra i svensk sjukvård t ex behandlingarna, men brister i bemötande/information 

och tillgänglighet. Enl IVO är 4 av 5 anmälda fall i Stockholm med risk för patienten. Fler 

vårdplatser behöver öppnas, 1200 är stängda idag. Personalförsörjningen ett problem. 

C: Lyssna på personalen! Arbetsvillkoren ses över. Fast vårdkontakt. Psykisk ohälsa. 

M: Sänk skatten! Utjämningsbidraget till andra Landsting från SLL är 2 miljarder. Trygghet för 

äldre, fast läkarkontakt, enklare väg in i geriatriken t ex direktintag. Värdig vård. Bra med 

samråd med pensionärsorganisationerna. Extrapengar till akutsjukhusen har getts i sommar. 

V: Gör vi rätt saker för pengarna? Enhetliga system, gemensamt högkostnadskort. Utveckla 

TioHundra (Nortälje)-modellen till fler delar av SLL. Multisjuka äldre i fokus. 

SD: Tillgång på personal! Närakuter ökar tillgänglighet. Hamna på rätt vårdplats, slippa 

slussas runt. Uppföljning som fungerar och i samarbete med kommunerna. 

KD: Ny teknik/IT behöver in. Nytänkande. Tillgänglighet. Finns personal t ex läkare, men de 

arbetar ej i vården. Individanpassning – ej grupper. Mer makt åt patienten. Koordination för 

de med mest hälsoproblem och kroniskt sjuka. 

Ord som hördes under frågestunden: vårdval, valfrihet, samarbete/-verkan, dåliga på att 

lära, effektivitet, äldrevårdscentraler, geriatrik, närakuter, social samvaro/ensamhet, upp-



sökande/förebyggande, hyrpersonal, personalförsörjning/utbildning, större inflytande för 

personalen, patientinflytande, primärvården behöver resurser, tandvård mm mm. 

De flesta, både publik och paneldeltagare, var nöjda med utfrågningen. Nu återstår att se 

vad som levereras under de kommande fyra åren. Hårda bataljer säkerligen och sådant som 

går ens väg, annat som inte gör det i och med att det ”parlamentariska” läget är oklart. Vem 

styr och vem bestämmer? 

Ritva Elg, som höll ordning på klockan 

 

 

 

 


