
Vill du engagera dig?
Bli medlem på:
mp.se/bli-medlem

Läs mer om oss på:

mp.se/ostergotland

Kontakta oss:
Politisk sekreterare Joakim Hörsing: 
070-6187199
joakim.horsing@regionostergotland.se

Vilka är vi?
Miljöpartiet de gröna ställer upp i

regionvalet i Östergötland. 
Här är våra kandidater!

ÖSTERGÖTLAND

Politik för
jämlik hälsa och 
grön omställning

"Förstärk satsningar på kvinnors
hälsa. Förbättra arbetsmiljö för
vårdens medarbetare. Förenkla
att vara patient och anhörig."

Margareta Fransson, Linköping

Linda Sundregård, Norrköping

Catarina Engström, Motala

Cvijeta Stojnic-Karlsson, Ödeshög

Margareta Holm, Rimforsa

"Jag vill jobba för en hållbar och
fossilfri region. Vi måste satsa på
förlossningsvården"

"Jag vill satsa mer på de
förebyggande, hälsofrämjande
och tidiga insatserna."

"För mig är jämlik hälsa
prioriterat. Vi måste satsa mer
på det förebyggande arbetet."

"Jag vill se en levande landsbygd
med förstärkt kollektivtrafik."



Grön politik för jämlik hälsa handlar om att
prioritera hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete. För att nå våra
mål krävs ett aktivt och medvetet arbete såväl
i kommuner som i regionen. 
Mer resurser behöver gå till den nära vården
och vårdcentralerna måste stärkas där
behoven är som störst. Tillgängligheten,
kontinuiteten och kvaliteten måste förbättras.
Kvinnors hälsa och sjukvård behöver
prioriteras och förlossningsvården och
mödravården utvecklas mot ökad kontinuitet.

Klimatavtryck mot NOLL 
Klimathotet är vår tids stora ödesfråga.
Utsläppen fortsätter att öka och vi befinner
oss nu i ett akut nödläge. Regionen måste ta
ansvar och göra mer för att minska
klimatpåverkan i Östergötland.

Användningen av sjukvårdsmaterial inom
vården har en betydande påverkan på
klimatet. Regionen måste drastiskt minska
dessa och andra indirekta utsläpp*.
Pandemin och kriget i Ukraina har lärt oss
hur sårbara vi är och att vi måste ha en
bättre beredskap. 

 
Vi vill:

Öka inköpen av svenska livsmedel för
minskad sårbarhet.

Halvera de indirekta utsläppen till 2030.

Minska andelen engångsprodukter i
vården.

Byta ut fossila material mot
biobaserade.

 

Val 2022

Jämlik hälsa och vård

Förstärka barnmorskekontinuiteten före,
under och efter förlossning.

Att hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser
prioriteras i arbetet för en jämlik hälsa.

Förstärka föräldrastödet där behov finns.

Utveckla samordnade insatser för
våldsutsatta i nära relationer.

Bygga ut vårdcentralerna och den nära
vården.

 

Vi vill:

ÖSTERGÖTLAND

Ge vårdens medarbetare jämställda och
konkurrenskraftiga löner.

Sätta in åtgärder för en förbättrad
arbetsmiljö.

Ge mer tid för återhämtning och
reflektion.

Att regionen tar ett större socialt ansvar.

Utveckla innovativa och effektiva
arbetssätt.

 

Goda arbetsvillkor och socialt ansvar

Goda arbetsvillkor för vårdpersonalen är
avgörande för att patienten ska få en god
vård. Återhämtning, tid för reflektion och
konkurrenskraftiga löner är viktiga delar.
Vården behöver vara innovativ och ta till sig
digitala lösningar. 

Vi vill också jobba förebyggande. I det ingår
att ta ett stort socialt ansvar och vara en del
i byggandet av ett integrerat och
sammanhållet samhälle.

 

Vi vill:

*Utsläpp från konsumtion, produkter och material.


