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Carina, Sven och Britt-Louise



Barn och ungdomar ska få den vård 
de behöver

 Specialiserad Barn- och ungdomsvård ska samlas 
 på Centrallasarettet till ett ”Barnens hus”

 Vi ska satsa på förlossningsvården så att alla 
 kronobergare ska kunna födas tryggt och säkert

 Höj åldern till 23 år på Barn- och ungdomshälsan
 (BoU)

Dina C-kandidater till region/landsting

 BoU ska samarbeta tätare med Barn- och ungdoms- 
 psykiatrin (BUP) 

	 Åldern	ska	vara	flexibel	mellan	BUP	och	Vuxen- 
 psykiatrin

 Ingen kö till BUP bland annat genom förstärkt 
 vårdgaranti och vårdval

 Gör ungdomsmottagningar i hela länet mer tillgäng- 
 liga digitalt med e-tjänster 24 timmar om dygnet



Förebyggande hälsoarbete ger 
bättre livskvalitet 

 Inför hälsosamtal på vårdcentralerna

 
 Inför Grön rehabilitering som behandlingsform

 
 Fysisk aktivitet på recept ska vara lika självklart  

 som ”vanlig” medicin

 
 Inför Kultur på recept som behandlingsform

 
 Starta Folkhälsointernat på Ekhagen i Grimslöv

 
	Mammografi	även	efter	74	år

 
 Ingen antibiotika i onödan – antibiotika ska hjälpa  

 när du behöver det. 

 
 Hälsoskolor i hela länet 

 
 Höj bidragen till kultur, idrott, folkbildning och 

 andra ideella föreningar.  



Bättre kollektivtrafik för många, 
bra vägar och järnvägar för alla
	 Tätare	avgångar	ger	fler	resande

 Alla resor i Region Kronoberg ska vara fossil- 
 bränslefria  

 Länsgränser ska inte göra biljetten dyrare

 Snabbt bredband och bra mobiltäckning i hela länet 
 till 2022

 Tvåsiffriga vägar ska ha tresiffrig hastighet 

 Det ska gå att ladda elbilar på alla regionens  
 arbetsplatser

	 Dubbelspår	mellan	Alvesta	och	Växjö

 Minst en station i länet vid byggande av ny stambana

Snabb, tillgänglig och nära 
akutvård i hela länet
 
 Nära ambulansvård i hela länet

 Två akutsjukhus 

 Placera en dygnet-runt-ambulans i Lessebo kommun

	 Inför	fler	lättvårdsambulanser

Vårdcentralen – navet i hälso- och 
sjukvården
 

 Nära vårdcentraler och tandvård i hela länet
 

 Ingen väntetid för att komma till vårdcentralen
 

 Det ska vara enkelt att boka tid, besöka och kontak- 
 ta vårdcentralen. (Bland annat genom e-tjänster)
 

 Våga prova mer ny teknik i vården, både för 
 patienter och vårdgivare
 

 Fler och olika specialister på vårdcentralen
 

 Alla ska kunna välja fast vårdkontakt 
 

 Samordna hälso- och sjukvården för de mest sjuka 
 äldre i samverkan med kommunernas hemsjukvård
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