
Nu får vi ordning
på Östergötland!

- din röst för ett ännu bättre Östergötland



Nu får vi ordning 
på Östergötland!
Östergötland är ett fantastiskt län med goda möjligheter.
Stad som landsbygd, slätt som skärgård, bildar
tillsammans ett län som vi alla kan vara stolta över. 
Trots detta är det ändå något som skaver. 

Som östgöte ska du vara trygg
med att du får vård i rätt tid, när
just du behöver den. Du ska inte
behöva oroa dig för att ditt barn
sätts i kö till BUP, istället för att
få hjälp. Eller att din mamma
med en cancerdiagnos skickas
till en annan region för att få
vård innan det är för sent. 

Men den tryggheten kan du
tyvärr inte alltid känna som det
är idag.

 

Vårdköerna har vuxit sig allt för
långa i vårt län, under lång tid.

Moderaternas högsta prioritet är
därför att kapa vårdköerna. Och
för att kunna göra det måste vi
både satsa på och värna vårdens
viktigaste resurs – medarbetarna
– på ett helt annat sätt än vad
som görs idag. Vi välkomnar alla
aktörer som kan och vill vara
med och bidra till vår
gemensamma välfärd. 



Östergötland ska vara en region
där människor vill bo, se sina
barn växa upp och förverkliga
sina idéer. För det behövs att
möjligheter till företagande,
utbildning och arbete sätts
ytterligare i fokus.

Den som satsar på sin idé ska ha
lätt att verka i Östergötland,
oavsett om du bor mitt i staden
eller på landet. Det är genom fler
företagare och växande företag
som jobben skapas. Med en
ökad tillväxt kan vi satsa
ytterligare resurser på välfärd
och på så sätt bidra till större
trygghet för oss alla.

Moderaterna tror på Östergötland,
men vi blundar inte för de problem
vi står inför. 

Vi är övertygade om att
Östergötland kan bättre, men det
krävs ett ledarskap som har fokus
på det väsentliga och mod att
förändra. Ett ledarskap som ser
möjligheterna i vårt län och som har
idéerna för hur Östergötland kan
utvecklas till att bli en ännu bättre
plats att leva och verka i. 

Moderaterna har både idéerna
och kraften att få ordning 
på Östergötland! 

Med förhoppning om ditt förtroende i valet den 11 september,

Jan Owe-Larsson
Gruppordförande

Marie Morell
Oppositionsråd

Fredrik Sjöstrand
Oppositionsråd



Marie Morell
Oppositionsråd 

 

Det här är ett ödesval 
- vården är i kris!

“



Hur skulle du säga att
sjukvården i Östergötland mår
idag?

Tyvärr inte så bra som jag skulle
önska. Vi har mycket att vara
stolta över, problemet är inte
kvaliteten på vården. Det är
snarare tillgängligheten till den.
Vårdköerna har vuxit enormt i
Östergötland de senaste åren.
Faktum är att de började växa
redan runt 2015, dvs långt innan
pandemins inträde, och därefter
har det tyvärr bara gått utför. 

Du beskriver det här valet som
ett ödesval för sjukvården i
Östergötland, varför då? 

Just på grund av den negativa
utvecklingen vad gäller ökande
vårdköer. Vi måste bryta den och
det borde ha skett för länge
sedan. Bakom varje siffra i
statistiken finns en människa som
väntar på sin vård, där i vissa fall
hela livet är satt på vänt och med
stort lidande för hela familjen. Så
kan vi inte ha det. Som östgöte
ska man vara trygg i att få vård när
man behöver det.

“
Är det möjligt att vända
utvecklingen?

Absolut! Moderaterna har gjort
det förut, när vi styrde mellan
2006 och 2014, och kan göra det
igen. Vi lyckades då arbeta oss
ned till att ha kortast vårdköer i
landet. Men det krävdes då –
och kommer krävas nu – hårt
och dedikerat arbete. Det är vi
förberedda på och har förslagen
för. 

Vilken roll spelar vårdens
medarbetare i det här
arbetet? 

En enormt viktig roll! Vårdens
medarbetare är vår viktigaste
resurs. Arbetsmiljön måste bli
bättre och det ska vara möjligt
att göra karriär med en bra
löneutveckling. Men i samtal
med medarbetare handlar det
inte minst om vikten av ett
hållbart arbetsliv där det finns
möjlighet till återhämtning. De
bemanningsproblem som finns i
sjukvården idag måste lösas via
olika insatser, men avgörande är
medarbetarnas hälsa och
välbefinnande.

“



Minska den administrativa
bördan för vårdpersonalen

Vi vill starta ett utvecklingsarbete
för att minska antalet
administrativa arbetstimmar till
förmån för patientfokuserat
arbete. 

Fler möjligheter att göra 
karriär inom sjukvården

Det ska löna sig att vidareutbilda
sig och höja sin kompetens och
sitt kunnande inom vården, även
om man inte byter arbetsplats.
Därför vill vi utveckla olika typer av
karriärstegar ytterligare och skapa
större möjligheter till betalda
specialistutbildningar på arbetstid.

Höj OB-tillägget 

Utan medarbetare som trivs
och jobbar kvar i vården kan vi
inte korta köerna för
patienterna. Det måste dels
löna sig att arbeta när andra är
lediga, därför vill vi höja OB-
tillägget. Men vi behöver också
utveckla fler arbetstidsmodeller
för ett hållbart arbetsliv med
möjlighet till återhämtning. 

Utveckla ledarskapet

Utan ett bra ledarskap kan inte
vården utvecklas. Vi vill öka
stödet och utbildningen för
ledare och chefer i vården. 

Satsa på medarbetarna



Korta vårdköerna

Ökad valfrihet 

Vi behöver fler vårdgivare som
kan vara med och kapa
vårdköerna. Det bidrar till ökad
konkurrens och ökad valfrihet
för både patienter och
medarbetare. 

Fler och enklare sätt att
ha kontakt med vården

Med smarta digitala lösningar
kan du få hjälp snabbare. Det
ger även möjlighet att kunna
hantera din kroniska sjukdom på
bättre sätt, utan onödiga besök
på sjukhus och vårdcentral.

Korta köerna till BUP

Barn och unga ska få en första
bedömning och behandling till
BUP inom 30 dagar. 

Vi vill även införa ett vårdval
inom BUP så att du själv kan
välja din vårdgivare och att fler
privata aktörer kan få bidra till
att korta köerna. 

För att minska den psykiska
ohälsan hos barn och unga
måste alla jobba tillsammans.
Allt från föräldrar och familj till
förskola, skola, elevhälsa och
den mer specialiserade vården
inom BUP.



Läs mer: 

Cancersjukvård när 
du behöver den

Varje år får ca 3 500 östgötar
cancer. Här krävs ett fokuserat
arbete där ledtider mellan
diagnos och behandling kortas. 

Vårdgarantin för cancer-
patienter ska stärkas och
ytterligare satsningar på
rehabilitering under och efter
cancersjukdom behövs.

Vi vill även utveckla
cancervården för barn genom
en särskild barncancerstrategi.
Detta för att tydligare kunna
följa upp de skador som en
cancerbehandling kan medföra
samt för att stärka kompetensen
hos medarbetarna genom
särskilda utbildningar. 

Satsa mer resurser på
vårdcentralerna

Det är viktigt att snabbt och
enkelt komma i kontakt med sin
vårdcentral oavsett om det sker
digitalt, via telefon eller på plats. 

Genom att satsa mer resurser på
vårdcentralerna kan fler få sin
vård närmre och tidigare, något
som avlastar andra delar av
sjukvården. Då kan även
läkarmedverkan i den kommunala
vården och omsorgen stärkas. 

Forskningen inom den nära
vården måste stärkas så att
vårdkvaliteten för den som får
vård både av regionen och
kommunen ökar.

Utveckla vården



Läs mer: 

En trygg kollektivtrafik

För att fler ska välja kollektivtrafik
i stället för andra färdmedel måste
man känna sig trygg i och runt
kollektivtrafiken. Ett sätt att uppnå
detta är att se över hur
kamerabevakningen kan utökas
på både pendeltåg och stationer.

Lätt att resa i hela
Östergötland

Samverkan för en bättre
kollektivtrafik

Regionen och kommunerna
måste utveckla samverkan för att
bättre kunna möta de behov som
finns av kollektivtrafiken, både för
arbetsresor, men även för
exempelvis gymnasieelever. 

Bilen behövs också
 

Trots en bra kollektivtrafik
behövs även bilen. Vi
moderater ser att säkerheten
på E4:an behöver förstärkas. Vi
vill ha ett omkörningsförbud för
tung trafik genom länet och på
sikt bygga ut E4:an till sexfilig
väg på de mest trafikerade
delarna. 

Utbyggnaden av E22:an
genom Söderköping kommer
också bidra till hela länets
utveckling.



Kapa vårdköerna

Frihet att välja din vård själv

Använd digitala verktyg för en bättre 
 hälso- och sjukvård 

Satsa på vårdens medarbetare 

Minska den administrativa bördan för
vårdens personal 

Det ska vara enkelt att resa kollektivt 

Man ska kunna bo, leva och verka på
landsbygden 

Besöksnäringen ska växa 

Hållbar miljö för hela Östergötland 

Ett mer företagarvänligt Östergötland

10 moderata idéer för 
ett bättre Östergötland

Läs mer: 



Finspång visar vägen
för framtidens vård

 
- din röst för ett ännu bättre Finspång



Din röst gör skillnad!
Det här är våra moderata kandidater i valkretsen för Motala och
Finspång, som är en av fem valkretsar som tillsammans bildar
fullmäktige för Region Östergötland. Vill du se alla våra kandidater,
besök vår hemsida. 

Ditt engagemang - vår styrka 
Bli medlem i Moderaterna eller MUF genom att 
Swisha 100:- till 123 336 00 70 (ange personnummer) 
eller besök moderaterna.se/medlem

Maila oss:   
Ring oss:    
Läs mer:      
Följ oss:       

moderaterna@regionostergotland.se
010-103 74 94
moderaterna.se/ostergotland/region-ostergotland
facebook.com/ModeraternaRegionOstergotland/

1. Tobias Eriksson, Sjuksköterska, Motala
2. Bert Egnell, Lantbrukare, Hällestad
3. Helen Albrektsson, Försäkringsutredare, Motala
4. Daniel Flodin, Säljare, Motala
5. Ritha Andersson, Sjuksköterska, Finspång
6. Agneta Larsson, Projektedare/konsult, Motala
7. Roger Markström, Entreprenör, Motala
8. Ulla Ordell, Tandläkare, Motala
9. Hugo Leo, Student, Butbro
10. Lise-Lotte Palmgren, Konsult, Motala
11. Mikael Lindgren Palmgren, Politisk sekreterare, Motala
12. Inge Jakobsson, Oppositionsråd, Rejmyre
13. David Kjellberg, Undersköterska, Motala
14. Angelina Sjöstedt, Motala, Borensberg


