BYGDEN BYGDEN

HALLANDS
HALLANDS
HALLANDS
HALLANDS
HALLANDS
HALLANDS
Nr 3 2018 Medlemstidning för Centerpartiet i Halland

BYGDEN

Vård och
omsorg
nära dig
Rutschkana
in för unga

BYGDEN

Ett lyft för
sjuksköterskorna

Växande intresse
för grön rehab

VAL

9 september

LEDARE
”Nära vård – Centerpartiet” står det på det lilla paketet med plåster som vi
delar ut på torg nu i valrörelsen. Plåsterpaketen tas gärna emot av dem vi möter, bra att ha nära till hands enkelt att stoppa i fickan eller i väskan.
Nära till hands vill vi också att vårdcentralen, offentlig eller privat, ska vara för
alla hallänningar. Det ska vara en väg in i vården både vad gäller fysisk som
psykisk ohälsa för vidare slussning till mer specialiserad vård om det behövs.
Målsättningen är naturligtvis att man ska möta läkare och sjuksköterskor som
känner sina patienter.
Nära vård är också att vården kommer hem till den som är sjuk och i första
hand äldre. Genom digital teknik så kan sjukvårdspersonal ställa diagnos tillsammans med den som är sjuk utan att personen behöver åka till Vårdcentralen
eller akuten. Det sparar lidande för den sjuke och gör också att personen inte
utsätts för onödig smitta.
Även akutsjukvården ska vara tillgänglig för hallänningen. Centerpartiet anser
att vi ska ha två akutsjukhus med förlossningsavdelning i Halland, i Varberg och
i Halmstad.
För Centerpartiet är det självklart att vården och prioriteringarna ska bestämmas av hallänningarna via regionen. Vi vill inte att staten tar över sjukvården.
Jag träffade nyligen en person som undrade varför regionfrågorna får så liten
plats i valrörelsen ”det är ju 1/3 av skatten som går till region/landsting”.
I princip varje hallänning berörs på ett eller annat sätt av regionens verksamhet
som sjukvård, friskvård, kollektivtrafik, stöd till kulturen, regional utveckling,
bredbandsutbyggnad med mera.
Låt oss hjälpas åt att ge regionfrågorna större
plats i årets valrörelse. Det finns mycket som de
politiska partierna är överens om, men det finns
också skillnader. Vi i Centerpartiet har i alla år
tagit stort ansvar för landstingets och regionens
utveckling. Så kommer vi göra även framgent.
Låt oss hjälpas åt att visa på vikten av
många centerröster i regionvalet.
Vi ligger i startblocket med ett starkt
gäng som vill ha mer inflytande.

Cnackisar
Så ser inte Sverige ut
”Kilometerskatt – eller som Miljöpartiet benämner det vägslitageavgift
slår blint och straffar landsbygd och
avstånd. I Miljöpartiets Sverige ska
alla bo centralt och helst inom cykelavstånd till arbete och service – så
ser inte Sverige ut!” sa Centerpartiets
riksdagsledamot Ola Johansson när
han nyligen mötte den miljöpartistiske ministern Per Bolund i en klimatdebatt i Halmstad.

Torkan kräver
kriskommission
Torkan har drabbat Hallands lantbrukare hårt. Centerpartiet efterlyser en
kriskommission för att stötta svensk
livsmedelproduktion. Kristina Yngwe,
vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, kallar därför in Sven-Erik
Bucht till utskottet.

Vad menar S?
Hur menar Socialdemokraterna
att Region Halland ska köpa mera
svenskt kött? Region Halland köper
redan svenskt kött, skriver Helene
Andersson, Henrik Erlingson och
Stefan Bengtsson i en debattartikel
i Hallands Nyheter.

Satsning på
minusutsläpp

Helene Andersson är etta på Centerpartiets
lista till Region Halland i valet den 9 september.

En mångmiljardsatsning på minusutsläpp – genom ny teknik som tar bort
koldioxid från atmosfären. Den gröna
nyheten släppte Annie Lööf i sitt tal
på Centerpartiets valkonvent, där
också partiets valmanifest ”Nytt
ledarskap för Sverige framåt”
presenterades.
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Förslag för mer svensk mat
– Självklart ska Region Halland ställa
krav på att maten som serveras på konferenser och möten ska ha producerats
med hänsyn till djur och miljö..
Det säger Helén Andersson 3:a på
Centerpartiets lista till regionfullmäktige. Centerpartiets regiongrupp
har i en motion till regionfullmäktige
föreslagit att upphandlingspolicyn för
mat ska gälla även vid beställning av
konferenser och catering som ordnas i
regionens regi.
Svensk djurskyddslagstiftning
I regionens riktlinjer och policy för inköp av mat poängteras miljöperspektiv
och resurssnålt tänkande. Man ställer
också krav på att kött som köps in ska
uppnå minst svensk djurskyddslagstiftning, vilket innebär att man följer
upphandlingsmyndighetens kriterier.
Ett föredöme
– Men riktlinjerna gäller inte vid upphandling av konferenser och vid inköp
från cateringföretag och det behöver
ändras. Region Halland som är en stor

– Vi ställer höga krav på svenska
bönder. Självklart ska vi ställa samma
krav på all mat som Region Halland
bekostar, säger Centerpartiets regionkandidat Helén Andersson.

offentlig aktör i Halland ska vara ett
föredöme kring vilken mat som serveras för hallänningarnas skattepengar,
säger Helén Andersson.
Positivt för Hallands utveckling
– Genom att följa de beslutade riktlinjerna vid upphandling av konferensoch catering kommer svenska och
lokala leverantörer och producenter
få ökade möjligheter att leverera. Det
är positivt för tillväxt och utveckling i
Halland.

Region Hallands riktlinjer för
upphandling av mat anger att:
• Inköp av ekologiska livsmedel ska
vara minst 30 procent av den årliga
livsmedelsbudgeten
• Allt kött som köps in i verksamheten
ska minst uppnå svensk djurskyddslagstiftning
• Fisk som används ska komma från
hållbara bestånd

KRIS tackades av Centerpartiet
När nazister försökte störa Annie Lööfs
tal i Almedalen i juli, var det hallänningar som tog täten för en tyst demonstration mot nazisterna.
Anette Ivarsson som är kretsordförande för Centerpartiet i Falkenberg

Det blev många intressanta samtal under besöket hos KRIS som har sin lokal centralt
i Falkenberg. Här Falkenbergs kommunråd Mari-Louise Wernersson och riksdagsledamot Ola Johansson i samtal med Adam Löfström från Unga KRIS.

ställde sig mitt ibland nazisterna och
markerade sitt missnöje. Och hon fick
snabbt stöd från KRIS.

Emil Källström och Anette Ivarsson
tackar Jimmy Nord från KRIS Falkenberg för att de markerade mot nazismen
och bidrog till trygghet under Almedalsveckan.

– Vi ställde oss runt NMR, och markerade och lugnade situationen, berättar
Jimmy Nord i KRIS Falkenberg.
Sedan slöt fler upp och de hyllades sedan som Almedalens snällaste. Nu har
de fått blommor från Centerpartiets
Anette Ivarsson och Emil Källström.

– När det verkligen ställdes på sin
spets då var det ni som visade ledarskap. Det har gett eko i hela landet.
Jag går in som stödmedlem direkt,
sa Centerpartiets ekonomiskpolitiske
talesperson Emil Källström när han
besökte KRIS i Falkenberg.

Läs mer på Centerpartiet Hallands
hemsida: Centerpartiet.se/halland
Text och foto: Anki Enevoldsen

Centerpartiet byter regionråd:

Helene Andersson tar över
och vill föra Halland framåt
– Det är dags att ta ställning till
vilken väg Halland ska ta. Vår väg
framåt innebär fokus på nära vård,
att göra Halland till Sveriges gröna
tillväxtregion och att fortsätta
hålla Halland helt. Det är viktigt att
fortsätta medverka till den positiva utvecklingen av Halland som
region, det säger Helene Andersson
som den 1 augusti tog över som
regionråd för Centerpartiet i Region
Halland efter Stefan Bengtsson.

Vården ska vara trygg,
nära och tidig
Hans medskick till Helene Andersson
är att fortsätta utveckla den nära vården i hela Halland.

– Mest nöjd är jag över att Halland
är en egen region med tillväxt och
utveckling i hela Halland samt att regionen fått igång en rejäl bredbandsutbyggnad, som har stor betydelse för
tillväxt och utveckling i hela Halland ,
säger Stefan Bengtsson.

Hälsosamtal vart tionde år
– Att satsa på friskvård är bästa vägen
till en bättre sjukvård. Ett första steg
är taget, och nu vill vi utveckla det
och införa hälsosamtal vart tionde
år från och med att man fyller 40.
Metoden som är beprövad i Västerbotten är bevisat framgångsrik och leder
till friskare människor och längre liv.
Sjukvården ska stötta hallänningarna
att ta ansvar för sin hälsa och hålla sig
friska, säger Helene Andersson.

Fler nöjda hallänningar
Han var också med och skapade vårdvalet år 2007, där Halland var först i
hela landet. Genom åren har många
landsting tagit efter den halländska
modellen.
Innan vårdvalet var många invånare
hänvisade till en vårdcentral de inte
ville ha. Sedan vårdvalet infördes har
antalet vårdcentraler och filialer blivit
fler och invånarna mer nöjda.

Psykisk ohälsa
ett folkhälsoproblem
Psykisk ohälsa är ett
fortsatt stort folkhälsoproblem. Särskilt tydligt
är det att kvinnor rapporterar nedsatt psykiskt
välbefinnande. Suicid är
däremot vanligare bland
män, och bland personer med förgymnasial
utbildningsnivå. Källa:
Folkhälsomyndighetens
årsrapport för 2018.

– Nu är det dags att ta nästa steg i
vårdvalet. Vården ska vara trygg, nära
och tidig, säger Stefan Bengtsson.
Helene Andersson håller med. Hon vill
tydliggöra var man startar sin vårdresa och satsa mer på förebyggande och
hälsofrämjande arbete.

att förstärka vårdcentralerna så att
de även i fortsättningen kan fungera
som en väg in med bra och kvalificerat
mottagande.
– En vård som är nära skapar trygghet, vilket inte minst behövs för att
möta människor med psykisk ohälsa.
För oss är det självklart att Halland
har två akutsjukhus med förlossning
och BB. Du ska kunna lita på att vården finns nära då du blir sjuk oavsett
var du bor i Halland, säger Helene
Andersson.
Grön tillväxt i hela Halland
Andra viktiga frågor som hon vill ta
tag i är att göra Halland till Sveriges främsta region inom miljövänligt
företagande och grön energi och att
förbättra infrastrukturen i öst-västlig
riktning.
– Människor och varor måste kunna ta
sig fram i hela Halland, säger Helene

När människor ändå blir sjuka ska det
finnas en palett av olika typer av stöd
och hjälp, utifrån individens behov.
Centerpartiet vill flytta mer vård
närmare patienten till vårdcentralen
eller hemmet. En del i det arbetet blir

Fördubbling
av psykisk ohälsa
hos barn
Psykisk ohälsa hos barn i
åldern 10-17 år har ökat
med över 100 procent på
tio år. För unga vuxna,
18-24 år, är ökningen
närmare 70 procent.
Källa: Socialstyrelsens
rapport om utvecklingen
av den psykiska ohälsan
hos barn och unga, åren
2006-2016.

Nya vårdcentraler med
vårdval
Sedan vårdvalet infördes
i Halland har tre vårdcentraler och fem nya
enheter tillkommit. Vårdcentraler och filialer som
tillkommit sedan vårdvalet infördes finns i Skummeslöv, Mellbystrand,
Gullbrandstorp, Skrea,
Glommen, Träslövsläge,
Bua och Oskarsström.

”Du ska kunna
lita på att vården finns nära
då du blir sjuk”.
Helene Andersson

Halland bäst på
digitala vårdtjänster
Över 62 procent av alla
som bor i Halland har någon gång loggat in i 1177
Vårdguidens e-tjänster
för att förnya ett recept,
boka om sin tid, läsa sin
journal eller av annan
anledning kontaktat sin
mottagning eller vårdcentral via www.1177.se.
Därmed är Region Halland
nu bäst i Sverige.
Källa: www.regionhalland.se

– Vår väg framåt innebär fokus
på nära vård, att göra Halland till
Sveriges gröna tillväxtregion och
att fortsätta hålla Halland helt,
säger Helene Andersson.

Vård och omsorg nära dig
Centerpartiet vill flytta vården närmare hallänningarna och arbetar hela tiden för att stärka vården och
de som tar hand om dig när du blir sjuk eller skadar dig i en olyckshändelse. Trygg och nära vård ska finnas
där när den behövs som mest - i hela Halland.
Illustrationer: Centerpartiets riksdagsledamot Ola Johansson, Kungsbacka

Mobila Team

Mobila team
Har du stora problem med att ta dig till vårdcentralen så kanske
vården kan komma till dig. Mobila team, som möter fler patientgrupper än i dag, behöver utvecklas, framför allt inom barn- och
ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin.

Ambulant bedömning

Ambulant bedömning
Du som är äldre eller kroniskt sjuk ska slippa onödiga och jobbiga ambulanstransporter och onödiga sjukhusvistelser. Bästa vården får du oftast i
din trygga hemmiljö. Därför vill Centerpartiet fortsätta utveckla ambulant
bedömning och andra öppna vårdformer.

Hälsa & friskvård

Hälsa och friskvård
Friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård.
Centerpartiet arbetar för att du som fyllt 40 ska
erbjudas hälsosamtal vart tionde år.

IVPA

IVPA
Du ska känna dig trygg med att hjälpen finns
nära när den verkligen behövs. IVPA, I väntan
på ambulans, betyder att räddningstjänsten
åker ut på livshotande larm om de kan vara
på plats snabbare än ambulansen. Det här
är särskilt viktigt på landsbygden där det
kan ta tid innan ambulansen kommer.

Tillgänglig vårdcentral

Tillgänglig vårdcentral
Du ska kunna ha kontakt med vården på olika tider och på
det sätt som passar dig, genom ett besök på vårdcentralen,
via telefon, på din läsplatta eller dator.

Vårdval

Vården i fickan

Vården i fickan
Ny teknik ska användas för att underlätta och
flytta vården närmare dig som patient. Internetbehandling med KBT kan idag erbjudas till dig
som lider av depression, ångest, paniksyndrom,
sömnbesvär och stress. Med en handdator i fickan kan vårdpersonal också få mer tid för dig som
patient. Men du som regelbundet måste lämna
provsvar ska också kunna göra det via telefon
eller läsplatta.

Vårdlots

Vårdval
Med Centerpartiets hjälp var hallänningarna de första i landet som själva fick välja vårdcentral. Att det finns många utförare i vården gör att
du som patient själv kan välja vilken vårdgivare du vill gå till. Det bidrar också till högre tillgänglighet och skapar dessutom nya företag. Vi
vill fortsätta utveckla vårdvalet och införa vårdval även för hjälpmedel.

Vårdlots
Du som har stort vårdbehov eller är i en
utsatt situation ska kunna få hjälp av en
vårdlots att få rätt hjälp i vården.

Vad betyder nära
vård för dig?

Närmare vård med läkarmedverkan i hemsjukvården

Anna Roos, Hylte
Hög tillgängliget, god kompetens, gott bemötande
och ett brett utbud med patienten i fokus - i närheten
av där patienten bor.

– Omsorgens hus i Kungsbacka var först ut med läkarmedverkan i hemsjukvården. Den viktigaste
fördelen är att det har blivit tryggare för patienterna och de anhöriga. De får den bästa och tryggaste
vården hemma och slipper åka iväg till sjukhuset, säger Kristina Karlsson.

– Läkarmedverkan i hemsjukvården är ett exempel
på hur vi i regionen har
flyttat sjukvård från
sjukhusen till hemmen.
Centerpartiet är pådrivande i detta att flytta sjukvården närmare patienterna, säger Kristina Karlsson.
Agneta Åkerberg,
Falkenberg
Nära dig ska du enkelt få
medicinska råd, vård och
bedömning för ev. vidareremittering till specialist.

Helén Andersson,
Grimmared
Nära vård betyder att om
jag blir sjuk och jag ringer
min vårdcentral så svarar
man direkt och jag får hjälp
samma dag.

Kristina Karlsson är ordförande i Kungsbacka kommuns
nämnd för funktionsstöd,
regionpolitiker och 2:a på
Centerpartiets regionlista
inför höstens val.
Vilka får hemsjukvård?
– De med omfattande sjukvårdsbehov som bor hemma
och bedöms få bättre vård i
hemmet än på vårdcentral
eller sjukhus, säger Kristina
Karlsson.
Vad är läkarmedverkan i
hemsjukvården?
– Att regionens närsjukvård
bistår med läkare i den kommunala hemsjukvården. Läkaren ska både kunna göra
hembesök hos patienterna
och ge konsultativt stöd till
personalen. Om exempelvis
Svea har blivit sämre så kan
sjuksköterskan i hemsjukvården kontakta läkaren och

kolla om hon kan få annan
behandling i hemmet eller
om hon måste åka till sjukhuset.
Vad betyder det här för
patienterna?
– Vinsten för Svea blir att
hon slipper långa och jobbiga
ambulanstransporter. Det
mesta går att lösa i hemmet. Överlag är alla nöjda,
framförallt är patienter och
anhöriga mycket mer nöjda
än tidigare. Det viktigaste
är att arbetssättet skapar
trygghet för patienterna och
de anhöriga.
När infördes det här
arbetssättet?
– Kungsbacka är den del av
Halland där läkarmedverkan
i hemsjukvården har pågått
längst, sedan hösten 2015.
Från 2018 har samtliga
halländska kommuner infört
läkarmedverkan i hemsjukvården. Verksamheten har
också utökats till de särskilda
boendena.
Jobbar man så här i hela
landet?
– Man jobbar så på andra
ställen bl a i Västra Götaland
men det unika med Halland
är att vi har en gemen-

sam nämnd - Nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel.
Den nämnden följer verksamheten och är en kvalitets
och utvecklingsnämnd.
Text och foto: Anki Enevoldsen

Nationellt sjuksköterskelyft
Centerpartiet har föreslagit
ett nationellt sjuksköterskelyft, bland annat
en satsning för 5 000
specialistsjuksköterskor.
Om förslaget införs skulle
160-165 specialistsjuksköterskor i Halland kunna
ta del av satsningen och
därmed få 5 000 kronor
mer per månad.
Satsningen är en del i arbetet för att öka tryggheten och
skapa en närmare vård.
– För att fler ska välja vårdyrket och öka möjligheten att
göra karriär för sjuksköterskor vill vi, precis som för
lärarna, stötta de landsting
och regioner som inrättar
karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, sa Centerpartiets partiledare Annie Lööf
när förslaget presenterades.

Så arbetar Region Halland för att
attrahera sjuksköterskor till vården

Vad betyder nära
vård för dig?

Den halländska hälso- och sjukvården står sig väl i jämförelse med övriga landet,
faktum är att den länge tillhört den bästa. Men det innebär inte att den står utan
utmaningar, en av dessa är att lyckas attrahera sjuksköterskor till yrket.

Kristina Karlsson,
Kungsbacka,
2:a på regionlistan
Att jag får den vård jag behöver i tid, att jag känner
mig delaktig och kan välja
vilken vårdform som passar
mig, utifrån mina behov.

– Att medarbetarna får vara med och
utveckla verksamheten är något jag
tror på, det leder till ett engagemang
för sitt arbete och sin arbetsplats,
säger Agneta Åkerberg.

Denna utmaning gäller över hela landet,
rubrikerna om brist på sjuksköterskor är
tyvärr vanligt förekommande. Men nu tittar vi
närmare på vad som görs i Halland.
Basår och personlig coach
– Vi har bland annat infört ett basår som erbjuds nyanställda sjuksköterskor. Dels får de
en personlig coach och dels kan de gå bredvid
en annan sjuksköterska, säger Agneta Åkerberg, femma på Centerpartiets regionlista.
Orsaken till basåret är att de som kommer ut
från utbildningarna i dag inte har lika mycket
praktik som tidigare. Då är det en trygghet
att delvis se det första arbetsåret som en
fortsatt utbildning. En annan morot är att
kunna erbjuda sjuksköterskor möjlighet att
använda en del av sin arbetstid för att vidareutbilda sig till specialsjuksköteskor.
Bra samarbete
När det gäller arbetsgivarfrågorna är det inga
stora motsättningar mellan partierna i regionen. Här försöker man hitta lösningar gemensamt, ett samarbete som också fungerar väl
tillsammans med Vårdförbundet.

En annan åtgärd som vidtagits för att lösa
schemaläggningen under nätter är att nattsjuksköterskor får mer betalt, en lösning som
setts nödvändig för att kompensera för de
mindre attraktiva arbetspassen. Dessutom
har man ändrat schemaläggningen så att
sjuksköterskor på akuten jobbar fler timmar
under sommaren och färre under resten av
året. Detta är en bra lösning för att klara
akutsjukvården samtidigt som personalen
också ska ha semester.

Ove Bengtsson, Laholm
Nära vård för mig är när
vårdcentralen tar emot en
när man väl behöver den,
det ska vara lätt att få
en tid oavsett om det blir
på dagen eller någon dag
längre fram

En attraktivare arbetsgivare
Agneta Åkerberg menar att läget för Region
Halland är bättre än det kanske låter i en del
svarta rubriker. Hon anser att målsättningen
med att få med personalen i utvecklingsarbetet också bidrar till att göra Region Halland till
en attraktivare arbetsgivare:
– Att medarbetarna får vara med och utveckla verksamheten är något jag tror på, det
leder till ett engagemang för sitt arbete och
sin arbetsplats, avslutar hon.
Text: Anki Enevoldsen

Christian Lidén,
Halmstad, kandidat till
Region Halland
Nära vård är för mig en tillgänglighet som gör hallänningen trygg och sker digitalt när det passar. Enkelhet
och kvalité är ledstjärnorna.

Människan i centrum - valfrihet i vården
Det är inte systemet utan patienten
och alla de som arbetar inom vården
som ska stå i centrum.
– För att leva upp till det tror jag på
valfrihet, att möta människor på
deras egna villkor, säger Jennie Wijk,
fjärdeplats på riksdagslistan.

Men jag ser inte varför det skulle vara
sämre att driva det i privat regi. Vi
hanterar alla offentliga medel och ska
ha en stor respekt för det säger hon
och fortsätter:
– Jag tror att det är en bra utveckling av vården, att öppna upp för
människor som har både kunskapen
med sig och företagsamheten i sig.
Överskattas inte valfriheten; en
del människor menar att de stressas av valen de måste göra?
– Ja, ibland var det kanske enklare
när vi bara hade ett telefonbolag, ett
elbolag eller en vårdcentral. Men jag
tror att det är viktigt att vi tillåter
fler människor att vara med och hitta

Debatten om vinster i välfärden behöver
nyanseras. Många välfärdsbolag drivs
idag av entreprenörer inom vårdyrkena
och små läkarledda vårdcentraler får
genomgående högt betyg av patienterna
enligt SKLs årliga Nationella vårdenkät.

– På många sätt har vi nått långt med
att sätta människan i fokus, men vi
har tungrodda system i den svenska
vården och de förändras långsamt,
säger Jennie Wijk som också är vd
för Tudorkliniken, ett företag inom
välfärden.
Jennie Wijk framhåller Centerpartiets
politik som innebär att det ska finnas
många utförare av vård och omsorg
och att det ska ställas höga kvalitetskrav, vi ska värna människors valfrihet:
– Vården är ett område där den enskilda människan är utlämnad och jag
tycker att det ska vara höga kvalitetskrav på oss som driver vårdbolag.

Centerpartiet föreslår
• Utveckla vårdvalet så vården
blir mer trygg, nära och tidig
• Inför vårdval för hjälpmedel
• Du ska ha rätt till besök hos
sjukvården inom 3 dagar

möjligheter för att utveckla vården,
säger Jennie Wijk. Hon poängterar
möjligheten att utveckla alternativen
och vikten av att utmana de strukturer
som finns för att bygga bättre vård,
skola, omsorg.
När det gäller Socialdemokraternas
förslag gällande vinster i välfärden har
hon bara en sak att säga:
– Jag hoppas verkligen att man tänker
till. För att utveckla omsorgen måste
vi få gå med vinst som kan investeras
i verksamheten. Det är viktigt att vi
får fortsätta utveckla våra anställda,
ta hand om våra patienter, elever eller
dem som valt att bo på ett privat äldreboende. Valfrihet.

– Valfrihet ger möjligheter!
– Jag vill kunna välja mina hjälpmedel själv. Det säger Maria Larsson i Ullared som i höstens val
kandiderar till Falkenbergs kommun
och Region Halland.
Efter en olycka behöver Maria Larsson
hjälp dygnet runt. I sin vardag använder hon också en rad olika hjälpmedel.
– De hjälpmedel som kommunen och
regionen väljer ska passa alla. Men
alla individer har sina egna behov. Det
finns en uppsjö av intressanta hjälpmedel och utvecklingen går snabbt
fram. Är de inte inköpta i Halland så
får jag bekosta dem själv. Med valfrihetssystem och egen peng kan jag
själv välja det jag behöver.
Att kunna välja innebär att tillverkarna måste tänka på design och prissättning då konkurrensen ökar vilket
gagnar användaren.
– Många hjälpmedel är väldigt fula
och bara för att man har en funktionsnedsättning innebär det inte att man
inte vill vara till sin fördel även när
man sitter i rullstol. Dessutom händer
det mycket inom tekniken som skulle
gagna oss och valfrihet skulle ge oss
möjlighet att hänga med och på så
vis möjliggör det ännu högre grad av
självständighet.
Text och foto: Anki Enevoldsen

– Varför får vi inte välja själva? undrar
Maria Larsson och riktar sig särskilt till
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
som satt stopp för fritt val av hjälpmedel
i Halland. Det är ju vi själva som bäst vet
vilka behov vi har
Fakta: Region Halland har utrett
frågan om att ge vana hallänningar
möjlighet att fritt få välja hjälpmedel.
När frågan skulle godkännas av alla
kommunfullmäktigeförsamlingar sa
Hylte kommun nej, med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i täten.
Därför har Halland ännu inte fritt val
av hjälpmedel.

Laholmshälsan populärast i Halland
För tredje mätningen i rad av Patienttoppen kom Laholmshälsan på första plats i Laholms kommun.
Och i den senaste blev de dessutom bäst av 48 vårdcentraler i Halland.
– Jag tycker att utifrån de tre mätningarna är det inte en slump, för det
är inte samma patienter som väljs ut.
Så trots tre års olika mätningar har vi
samma tendens, att vi är duktiga på
att möta våra patienter. Och det är vi
superstolta över, säger Laholmshälsans VD Carina Ejdelind.

livshistoria, och det gör att man inte
bara är en diagnos eller en sjukdom.
Som patient blir man sedd som människa, säger Carina Ejdelind som lyfter
upp personalens engagemang på alla
plan.

tid att ställa sina frågor, eller patienten
känner att den kan uppta läkarens tid
med den här frågeställningen. Att man
inte jagar på mötet.

Patienttoppen är en analys av Sveriges
kommuner och landstings, SKL:s, nationella patientenkät för primärvården,
där Vårdföretagarna jämför patientnöjdheten hos privata och offentligt
drivna vårdcentraler.

– Personalen är väldigt engagerade,
både i patienterna och i verksamheten. Går det en patient som ser lite
ledsen ut så låter man inte den personen gå ut utan de fångar upp den på
vägen. Så det här ansvarstagandet går
utöver den patienten man själv har
träffat.

Laholmshälsan ägs av en ekonomisk
förening bestående av olika företag i
Laholms kommun och all vinst återinvesteras i verksamheten.

Fördel för små vårdcentraler

Halvtimmesbesök

– När det gäller det personliga mötet
tror jag de små verksamheterna har
fördelar framför stora schabrak. Av
den enkla anledningen att här känner
man många av patienterna. Man har
ju sett dem här i flera år och har deras

Carina Ejdelind berättar att på Laholmshälsan har de halvtimmesbesök
och inte tiominutersbesök som det
pratas om inom vården.
– Det är klart att man hinner vara mer
individualiserad om man verkligen har

Vinsten återinvesteras i
verksamheten

– Den ekonomiska föreningen tjänar
inget att driva den här verksamheten.
De tjänar på att de bidrar till att
erbjuda laholmsborna och Laholms
kommun ett ytterligare vårdalternativ,
plus att man ser till att det finns en företagshälsovård på orten, för vi är de
enda än så länge som finns. De är mer
intresserade av att det vi levererar är
av god kvalité, säger Carina Ejdelind.
Text och foto: Angeline Eriksson

Hallänningar får bättre
vård med ambulant
bedömning

Tidiga insatser föreslås
vid psykisk ohälsa
Var femte hallänning i åldern 18-29 år
lider av psykisk ohälsa. Centerpartiet
föreslår nu ökat förebyggande arbete
och satsningar på tidiga insatser så att
människor får snabb hjälp.
– Psykisk ohälsa är vår nya folkhälsosjukdom. Stödet måste bli bättre,
säger Mari-Louise Wernersson som är
kommunråd i Falkenberg och siktar på
riksdagen i höstens val.
Många tjejer är drabbade
Regionens lokala undersökningar
visar att framför allt många tjejer har
problem med psykisk ohälsa.

– 80 procent har vi kunnat hänvisa
till rätt vårdnivå sedan vi införde
ambulant bedömning i Halland,
säger ambulanssjuksköterskan
Christian Lidén.

– De flesta blir väldigt glada över att
få hjälp till rätt vårdnivå. Patientundersökningar visar att över 95 procent
är nöjda. Det säger ambulanssjuksköterskan Christian Lidén i Halmstad om
det halländska arbetssättet ambulant
bedömning.
Ambulant bedömning har bidragit till
att cirka 80 procent, av de som ambulansen erbjuder detta, kan stanna
kvar hemma.
– Vi hjälper patienten hemma i en
trygg miljö så de slipper åka in till
akutmottagningen, vilket bidrar till
mindre oro samtidigt som det avlastar
sjukvården. Det är nära vård när den
är som bäst, säger Christian Lidén
som också är fritidspolitiker och 4:a
på Centerpartiets lista till regionvalet.

Centerpartiet föreslår
• Utveckla mobila team,
särskilt vid psykisk ohälsa
• Fortsätt utveckla ambulant
bedömning och andra öppna
vårdformer

Ambulant bedömning, som från början var ett projekt för äldre, har väckt
stort intresse från andra regioner och
landsting runt om i landet. Region
Halland har sedan starten 2012 tagit
arbetsmodellen ännu ett steg längre,
och sedan ett år tillbaka erbjuds insatsen för alla över 18 år i de fall där
ambulansen blir utlarmad.
– Alla får inte bäst hjälp på sjukhus,
många utredningar görs bättre på
en vårdcentral. De som kan stanna
hemma tycker det är tryggt att få
veta att alla värden är normala och
att det inte är någon allvarlig sjukdom
de drabbats av.
Text och foto: Anki Enevoldsen
Ambulant bedömning:
Ambulant bedömning startades med
syfte att hallänningarna ska få snabbast och bästa hjälp. Vid larm rycker
ambulanspersonalen ut för att kolla
puls, blodtryck, andningsfrekvens, temp
och syresättning. Om alla parametrar
är normala så finns ett index för att
sortera allvarlighetsgraden från grönt till
rött. Är allt grönt så erbjuds samtal hos
distriktsläkaren för ytterligare råd eller
tid på vårdcentralen. De som behöver
det får åka till sjukhus.

– Unga som mår dåligt får vänta för
länge. Vi måste korta köerna. Det är
många som mår dåligt som inte vet
vart de ska vända sig. Och även om
de vet vart de ska vända sig så känner
de inte att de kommer att få någon
hjälp, säger Emilia Lindgren som är
ordförande för CUF Halland och 5:a på
riksdagslistan.
En dörr in
– För den som behöver hjälp ska det
vara en ingång, inte flera olika dörrar.
I Falkenbergs sociala hållbarhetsråd
har vi tagit initiativ till det. Det ska
inte vara så att man faller mellan
stolarna för att kommun och region
inte kan samarbeta, säger Mari-Louise
Wernersson.
Snabb hjälp
– Centerpartiet på nationell nivå
föreslår en ny vårdform där patienter
snabbt får hjälp vid lättare psykisk
ohälsa, korta de långa köerna till barnoch ungdomspsykiatrin och införa en
samordnad barn- och ungdomshälsa,
som får ansvar för barns hälsa, från
graviditeten tills de fyllt 25 år.
Text: Anki Enevoldsen

Fler som mår bra är målet för Emilia
Lindgren och Mari-Louise Wernersson
som båda är kandidater på Centerpartiets riksdagslista i höst.

Anna Roos vill ha rutschkana
in för unga med psykisk ohälsa
– Jag arbetar för att vi ska få en-dörr-in
vid psykisk ohälsa bland unga personer,
säger Anna Roos som är ordförande för
Hyltenämnden, en av de Lokala nämnderna i Halland. Hon är oppositionsråd i
Hylte kommun och en av Centerpartiets
toppkandidater till Region Halland.
– Om du är ung och mår psykiskt
dåligt finns det många olika ställen
att vända sig, men du vet inte vilka
dörrar som är öppna eller stängda för
just dig. När du hittar en dörr så är
tröskeln ofta för hög. Dessutom är det
hög personalomsättning, vilket gör
det ännu svårare att få snabb hjälp.
Men psykisk ohälsa väntar inte, säger
Anna Roos.
Bollad fram och tillbaka
Många myndigheter och samhällsfunktioner kommer i kontakt med

ungdomar som mår dåligt. Hon
räknar upp bland annat elevhälsa,
barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, habilitering, skola och polis.
Dessutom är det vanligt att man blir
runtbollad mellan olika myndigheter.
Hjälp på ett ställe
– Detta blir frustrerande och förvirrande. Många familjer som behöver
hjälp har fullt upp med att hålla
näsan över vattenytan. Vi måste göra
det enklare. Det ska räcka att söka
hjälp på ett ställe, och sen får kommun och region samordna det stöd
som behövs, säger Anna Roos.
Samordning är viktigt
Med många olika kompetenser som
litar på varandras bedömningar samlat på samma ställe blir det enklare

– Psykisk ohälsa väntar inte. Därför ska
det gå snabbt och enkelt att få hjälp när
du mår psykiskt dåligt, säger Anna Roos.

att få hjälp i ett tidigt skede.
– Helst ska det vara rutschkana in
och snabba kontakter. Nyckelord är
samtidig, samordnat och sammansatt, säger Anna Roos.
Text: Anki Enevoldsen

Från bidrag till riktig lön hos En trappa upp
– Här skapas riktiga jobb.
Sedan vi startade 2011 har vi
gått från 0 till 30 anställda,
säger Lena Carlbom som är
verksamhetsledare för det
arbetsintegrerande sociala
företaget En trappa upp i
Falkenberg.
– Hos oss får personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden växa med företaget
och varann. Trappan är

en viktig symbol för oss.
Man kan trappa ner och
trappa upp inom företaget
beroende på hur man mår
och vad man klarar, säger
Lena Carlbom som också
kandiderar till kommunoch regionfullmäktige för
Centerpartiet.
Många olika verksamheter
Företaget driver fem caféer

i Falkenberg, administration och multiservice. Inom
multiservice finns verksamheter som gräsklippning,
flyttstäd, hundrastning,
enklare snickeriarbeten och
utkörning av matkassar
med mera. Då företaget
har 30 anställda med olika
lönestöd är administrationen stor.
– Det gör att man kan gå
mellan olika verksamheter
och ändå ha sin anställning
kvar. Vi hjälper också folk
att starta igång sina idéer.
Riktiga jobb
Precis som andra företag
får man stöd från Arbetsförmedlingen när man tar

Lena Carlbom i Falkhallens
cafeteria En trappa upp, där
företaget startade för sju år
sedan som ett ESF-projekt i
Falkenbergs Fontänhus.

emot personer som till
exempel har någon funktionsnedsättning. Ungefär
hälften av lönesumman
består av olika stöd. Resten
av kostnaderna måste
företaget få in på de olika
jobben som utförs.
– Vi behöver kunder som
har förståelse för vilket företag man anlitar. Vi ställer
krav, men vi är fler anställda per arbetsuppgift. Istället för bidrag erbjuder vi
riktiga jobb med riktig lön
som är pensionsgrundande,
säger Lena Carlbom.

Centerpartiet
föreslår
• Kortare köer vid
psykisk ohälsa
• En dörr in vid
psykisk ohälsa

Västerbottensmodellen
betalar sig – på alla sätt
Mer fokus och resurser ska satsas på
hälsofrämjande och förebyggande
insatser i vården, menar Centerpartiet. En del i detta är att erbjuda alla
hallänningar hälsosamtal vart tionde
år från och med att man fyller 40 år.
Med andra ord gäller det att införa
den så kallade Västerbottensmodellen, en beprövad modell som är
bevisat framgångsrik. Analyser som
gjorts pekar tydligt på ett längre och
hälsosammare liv och faktiskt också
bättre ekonomi för länet.
Lars Weinehall professor vid Umeå
Universitet, som dessutom är centerpartist, är en varm förespråkare för
modellen:

Med jämställd
fritid får alla
samma förutsättningar
– Man måste jobba med jämställdheten
på flera plan samtidigt. Det handlar
både om fördelning av pengar och det
som händer på golvet i föreningarna,
säger Christofer Bergenblock om att
Varbergs kommun för första gången har
fördelat resurserna jämställt mellan
idrottande pojkar och flickor.
För att alla ska få samma förutsättningar att ha en aktiv fritid har Varbergs kommun arbetat medvetet och
faktabaserat med hur pengar fördelas
mellan pojkars och flickors idrott.
– Vi började med en kartläggning
för sex år sedan som tydliggjorde

Centerpartiet föreslår
• Ungdomsmottagningarna
ska arbeta mer förebyggande
• Hälsosamtal vart tionde år
för alla över 40

– Barnhälsovården en bra förebild.
Vi har alltid haft en hög ambition för
barn, men vi behövde ett liknande
system som funkade för de i medelåldern, förklarar han.
Förutom hälsoundersökning omfattar
modellen även ett hälsosamtal för att
stämma av ”hur man lever och har
hälsan”. Detta samtal är viktigt för
att bland annat förebygga hjärt- och
kärlsjukdomar.

Västerbottensmodellen
Västerbottensmodellen innebär att
alla som fyller 40, 50 och 60 år bjuds
in till sin hälsocentral för både hälsoundersökning och samtal med en
distriktssköterska.
Förbättrad hälsa och ökad livslängd
har inneburit besparingar för sjukvården som är 50 procent större än kostnaderna för hälsoundersökningarna.

Lars Weinehall påpekar dock att när
man inför systemet måste man vara
beredd på att skjuta till resurser:

samtalen, säger han.

– Man måste bygga ett system som
fungerar och bland annat utbilda
personal som ska hantera hälso-

Men oavsett denna inledande kostnad är det alltså bevisat att det betalar sig i längden, på alla sätt.

en ojämn fördelning. Jämställdhetsbokslutet för 2017 visar att vi nu för
första gången fördelar våra bidrag till
fritidsverksamheten jämställt.

Normer och attityder påverkar

Det berättar Christofer Bergenblock
som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun och
etta på Centerpartiets kommunlista i
höstens val.
Analysen var en murbräcka
När arbetet startade gick 62 procent
av pengarna till pojkarna och 38 procent till flickorna.

Men Christofer Bergenblock är inte
nöjd med detta.
– Vi ser helst att alla idrotter är så
jämställda som möjligt. Alla sporter
ska vara öppna för alla. Det som hindrar är normer och attityder. Därför
har vi infört jämställdhetsbidrag som
föreningarna kan söka. Då får de
möjlighet att titta på jämställdheten
i den egna organisationen, som attityder, normer, fördelning av män och
kvinnor i styrelsen och fördelning av
resurser till A-lagen.

– Analysen var en murbräcka för att
få igenom en satsning på 147 miljoner kronor på en ny gymnastik- och
friidrottsanläggning. Framförallt gymnastiken har inte haft någon specialanpassad anläggning, trots att den är
större än hockeyn. Flickdominerade
sporter har fått anpassa sig.
Också ridsporten har varit förfördelad,
så de har i tre års tid fått 4,5 miljoner
för att rusta upp sina egna anläggningar.
– Jämställdhetsbokslutet är viktigt. Beslut ska bygga på fakta och kunskap,
så man vet att resurserna fördelas på
ett jämställt sätt. Det får inte vara så
att de som hörs mest ska få mest.

– Jämställdhet handlar om både resursfördelning och om människors möjlighet
att göra egna val, säger Christofer Bergenblock här utanför nya gymnastik- och
friidrottsanläggningen Tresteget.

Grön rehabilitering på recept
Naturen har en läkande förmåga,
det tycker de flesta människor.
Men det är först nu som halländska vårdcentraler har möjlighet att
skriva remiss på grön rehabilitering.
Kroksjöbolaget på gården Solsidan utanför Unnaryd är en av fem i
Halland som erbjuder sådan verksamhet.
– Det är jättehäftigt. Man blir nästan
lite tårögd ibland, svarar Andrea Wittmar på frågan om det går att se att
rehabiliteringen fungerar.
– Det är viktigt för dem att komma
hit, att komma hemifrån. Att få vara
här oavsett hur man mår, tillägger
Gunilla Kabell.
Växande intresse
Andrea och Gunilla bedriver behandlingen på Solsidan och de upplever att
intresset har växt sedan den ”gröna
remissen” infördes. Vårdcentraler
gör besök för att lära sig mer om vad
rehabiliteringen innebär.
Bygger på forskning
Grön rehabilitering är till för
människor med stressrelaterade
sjukdomar, utmattning eller mild till
måttlig ångest eller depression. Metoden som används bygger till stor del
på forskning som gjorts vid Alnarps
lantbruksuniversitet.

– Alnarp har olika trädgårdsrum, men
här erbjuder vi främst olika naturmiljöer, säger Gunilla och Andrea
förklarar vidare vilka aktiviteter de
successivt tillför:
– Det är uppbyggt efter olika stadier, hur deltagaren mår. Mår man lite
bättre kanske man kan ta hand om
en växt. Mår man ännu bättre kan
man ta hand om fåren som behöver
mer omsorg, säger hon. Hon betonar
också den sociala ingrediensen och
med det menar hon att rehabiliteringen även bygger på att vara i en
grupp, en grupp där man kan känna
sig trygg och få stöd.

infört under en försöksperiod på två
år. Därefter ska det utvärderas. Gunilla och Andrea vet redan vad de anser:
– Psykisk ohälsa är ett stort och växande problem, så man behöver hitta
bra lösningar för att vända trenden,
säger Gunilla och Andrea instämmer:
– Naturen har en läkande förmåga.
Det gröna och det vita (sjukvården)
fungerar väl ihop.
Grön rehabilitering ska enligt
Region Halland se ut som följer:
Max 8 personer per grupp, 2-3 gånger
per vecka, 4-5 timmar per gång, 12
veckor.

– Det kan handla om att man har varit hemma sjukskriven länge. Genom
att komma hit kommer man in i ett
sammanhang igen. Vi har ramar och
struktur, men är samtidigt lyhörda för
var och ens behov, tillägger Gunilla.

Varje tillfälle ska omfatta fyra moment:
samling, egen tid (en plats att få vara
själv), aktivitet, avslutning (samling för
avstämning).

Ser framåt

Kroksjöbolaget, Unnaryd.
www.kroksjon.se

Innebörden av grön rehabilitering kan
i korthet sammanfattas med att göra
olika gröna aktiviteter i en grön miljö
eller faktiskt också att bara få vara på
en rogivande plats. Det handlar dock
om att göra det metodiskt och att
hjälpa deltagare att se sina framsteg,
att hjälpa dem att se framåt igen.
Grön remiss på försök
Grön remiss är något Region Halland

Här kan man få grön
rehabilitering i Halland:

Sörby retreatcenter, Vessigebro
www.sorbyretreatcenter.com
Grön hälsa & rehab, Kärramosse,
Dagsås
www.gronhalsaorehab.se
Cahom, Simlångsdalen
www.cahom.se
Lilla hälsoträdgården, Heberg
www.lillahalsotradgarden.se

Grön Rehab
– ett centerförslag

Andrea Wittmar som är sjukgymnast bedriver verksamheten med Gunilla Kabell
som är beteendevetare.
Medan regnet silar ner
passar de på att plantera om
växter, växter som är en del
av gröna rehabiliteringen.

Efter en Centermotion till region Halland om Grön Rehab, finns nu denna
möjlighet till återhämtning efter lång
sjukskrivning. Några entreprenörer
i länet, har erhållit vårdavtal med
Region Halland. Personer med stressrelaterad eller psykisk ohälsa, såsom
utmattningssyndrom , depression och
ångest, kan via remiss från sin Vårdenhet erbjudas rehabilitering genom
vistelse och aktiviteter i rogivande
miljö i naturskön omgivning.
Arbetsmetoden är evidensbaserat
och utförs av professionellt utbildad
personal.

Min bästa vårdkontakt
Ofta står det i tidningarna om när vården inte fungerar. Samtidigt visar nationella patientundersökningar
att en majoritet känner sig väl bemötta i hälso- och
sjukvården. Halland hamnar dessutom oftast i topp
när patienterna själva får säga vad de tycker. När
det gäller positivt helhetsintryck från patienter som
besökt en primärvårdsmottagning så är Halland bäst

i landet, enligt Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.
84,4 procent av patienterna har ett positivt helhetsintryck från besöket på sin vårdcentral i Halland.
Även politiker behöver behöver hälso- och sjukvård.
Hallandsbygden har därför bett några av Centerpartiets toppkandidater i kommun, region och riksdag att
berätta om sitt bästa vårdmöte.

Ove Bengtsson, Laholm, 6:a på regionlistan

1177 är en fantastisk hjälp
Det är viktigt att få hjälp när någon blir plötsligt sjuk. Då är 1177
en fantastisk hjälp för att få vidare instruktioner. Har själv erfarenhet av det och då fungerade sjukvården bra med trevlig och kunnig
personal.

Jenny Axelsson, kommunråd och
1:a på kommunlistan i Halmstad

Graviditet med tvillingar väcker många frågor
Jag är tvillingmamma. När man får veta att det finns två bebisar i magen, väcks många frågor. Med nära vård och kompetent
personal kände vi oss trygga hela graviditeten och tvillingarna låg
kvar i min mage till fem dagar före beräknad förlossning. Våra
två små knyten är idag livliga tonåringar med skostorlek 40+…

Helén Andersson, Varberg, 3:a på regionlistan:

Tryggt med en lyssnande läkare
En gång kom jag till vårdcentralen i Veddige efter att ha ringt på
morgonen och fått tid samma dag. Där mötte jag en läkare som
hade avsatt en hel timme för mig för att lära känna mig och mina
levnadsvanor. Det kändes tryggt med en lyssnande läkare som
sedan gjorde så att jag fick de undersökningar och remisser som
behövdes och den medicin som krävdes.
Har aldrig glömt denna läkare. Så önskar jag att vården i Region
Halland ska fungera för alla.

Fredrik Hansson, kommunalråd
och 1:a på kommunlistan i Kungsbacka

Jag är imponerad av proffsen i vården
För två år sedan upptäckte jag en utbuktning vid min högra
ljumske. Jag kontaktade min vårdcentral och det konstaterades
snabbt att det rörde sig om ett ljumskbråck. Jag fick remiss och
operationstid cirka två månader senare. Jag kom till Kungsbacka
Sjukhus kl 08:00 och blev väl omhändertagen av personalen. Efter
olika förberedelser inför operationen, så var det dags för operation kl 09:30. Jag sövdes och vaknade kl 11:15. Jag serverades
smörgåsar och fikan smakade utmärkt! Lite senare kände jag mig
redo för att åka hem och blev hämtad kl 12:30. Jag är imponerad
av personalens professionella bemötande och mycket nöjd med
operationen!

Ola Johansson, Kungsbacka, riksdagsledamot
och första namn på riksdagslistan

Jag har många fina möten med vården
De tre barnens födslar är det viktigaste och då jag förlöste barnbarnet
Elsa, nu 2 ½ år, i väntan på ambulans en decemberdag på en parkbänk kommer aldrig glömmas. Två skickligt utförda klaffbyten, 2000
och 2014, hos erfaren kirurg på Sahlgrenska åtgärdade det medfödda
hjärtfel som sannolikt skulle begränsat mig idag. När min far, med begynnande demens, rådigt såg till så vår mamma kom till sjukhus efter
en kraftig och oväntad hjärtinfarkt, vakan och personalens omsorg
inför den förväntade döden förbyttes i ett mirakulöst tillfrisknande.
Rune fick aldrig uppleva min andra mandatperiod som riksdagsledamot, men Gunnel finns nog kvar då jag slutat 2022.

Harald Lagerstedt, Varberg, 3:a på riksdagslistan

Personal från andra länder gör en fin insats
Ibland skräms jag av att en del försöker sätta bilden av att vården inte fungerar. När man väl är sjuk och behöver vård då får
man god hjälp, det är min erfarenhet.
När min far nyligen behövde vård insåg jag vilken fantastisk vård
vi har i Halland. Samarbetet med Västra Götaland har i vårt fall
också fungerat väl. Men utan läkare och sjuksköterskor från andra länder hade det varit svårt att få hjälp. De behövs i vården.

En kväll i biologiska
mångfaldens tecken

Öppet möte

Så vill vi se hela Hylte
växa och bära frukt

Vad kan vi göra själva för
fler humlor och bin?

Unnaryds Centeravdelning
välkomnar till MHF-gården Vallsnäs

Vilka är hoten? Möjligheterna?
Vad behöver politiken göra?

23 augusti kl. 18.30

16 augusti kl 18-20
Halmstads stadsbibliotek, Klarasalen
Medverkande:

Kill Persson, biolog
John Strand, Fil dr i Limnologi,
Hushållningssällskapet Halland

Hylte kommuns toppnamn till
kommunvalet Anna Roos och
Andreas Algerbo svarar på era frågor och
berättar hur vi vill se
Hela Hylte växa och bära frukt.
Kenneth Benjaminsson underhåller med
skönsång. Kvällsmacka med
efterföljande kaka serveras.

Hjärtligt välkommen!

Bo Gustafsson, marinbiolog, Länsstyrelsen
Debatt/dialog med riksdagskandidaterna
för Centerpartiet, Harald Lagerstedt och
Ola Johansson, riksdagsledamot som
möter riksdagskandidaterna för
Miljöpartiet de gröna Elisabeth
Falkhaven och Anders Wirdheim.

Centerpartiet i Hylte kommun

Välkommen!

Skogsägarna för
Sverige framåt

Centerpartiet
i Kungsbacka
Vi kommer att kampanja i princip
varje dag och på olika platser i
kommunen i slutspurten av valrörelsen.
Vill du hjälpa till mejla

kungsbacka@centerpartiet.se
Nästa gruppmöte är 27 augusti.
Vi startar 18.00 i stadshuset.
Du kan träffa oss på Kungsbacka
marknad torsdagen 6 september
mellan 09.00-13.00

Följ oss gärna på facebook Centerpartiet
i Hylte där alla debatter och evenemang
vi ska delta i under valrörelsen
marknadsförs och refereras!

Skogspolitisk kväll om äganderätt och produktionsfrågor
När: måndag 27 augusti kl 18:00
Var: Lilla Böslid, Halmstad
Medverkande:
Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson Centerpartiet
Niels Treschow, ansvarig för
jordbrukskommittén i Sveriges
jordägareförbund
Santhe Dahl, koncernchef Vida AB,
ledamot Skogsindustriernas
styrelse
Moderator: Jenny Axelsson,
kommunråd Centerpartiet
Halmstads kommun
Varmt välkommen!
Meddela gärna din närvaro till
jenny.axelsson@centerpartiet.se

Öppet medlemsgruppmöte!
Onsdag 23 augusti kl 18-20,
fika från kl. 17.30
Plats: utbildning och arbetsmarknads
förvaltningen, Fredriksvallsgatan, ingång
mittemot Hemmakväll
Notera även datum för kommande öppna möten
19 september, 18 oktober och den
19 november kl 18-20
Vidare informationen kommer

Centerpartiet i Halmstads kommun
Varmt välkommen att delta!

#metoo – vad händer nu?
Vad kan vi göra?
Stålboms konditori, Lusthuset
Torsdag den 23 augusti kl. 15.00-17.00
Vi bjuder på fika!
Moderator: Jennifer Erlandsson
Medverkande:
Annelie Andelén, VD Maa såg
Therese Lundgren, personalchef på kommunen
Åsa Eriksson, kommunikationsstrateg
Räddningstjänst Väst

Alla varmt välkomna!
Falkenbergs Centerkvinnoavdelning

Vilka valfrågor
tycker du är viktiga?
Träffa Centerpartiets
kommun-, region- och
riksdagskandidater!
Vi finns bland annat på:

Bondens egen marknad,
Stora Torg, Halmstad 18 au14
gusti och 1 september kl 10Torgdag i Kungsbacka
6 september
Våxtorps marknad
7 september
Falkenbergs matdagar
7-8 september
a
Seniormässa i Kungsback
8 september
Välkommen att hälsa på!

öppet möte

Träffa kandidater
på riks-,
region och komm
unnivå
20 augusti kl.18.3
0
i Vinbergs bygdegår
d
Vi bjuder på fika!
Den 3 september
blir det
Valfinal vid Valstugan
med
lokala delikatesser
kl 16-18
Välkomna!

Centerpartiet i
Falkenbergs kommun

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling – vinn biobiljetter!
1. Vilken organisation skapade trygghet under Annie
Lööfs tal under årets Almedalsvecka och utsågs
sedan till Almedalens snällaste?
1. Världsnaturfonden

X. KRIS

2. CUF

2. Hallänningarna var först i landet med att själva få
välja vårdcentral. När infördes vårdvalet i Halland?
1. 2007

X. 2010

2. 2013

3. Vilken dag i år är det val till riksdag,
region/landsting och kommun?
1. 10 oktober X. 1 december

2. 9 september

Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.
Vi vill ha ditt svar före den 1 oktober 2018.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress.
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!

GÖR TESTET OCH SE OM
DU ÄR CENTERPARTIST!
Centerpartiet erbjuder närodlad politik
som vi tror passar dig. Testa, genom att
svara på dessa fem frågor.

1.

Känns det bra att din mat
produceras nära dig?

2.

Mer fokus och resurser ska satsas på
hälsofrämjande och förebyggande insatser?

3.

Vill du att klimatsmarta produkter och
gröna tekniska lösningar ska vara
tillgängligt för flera och vara en del
av vår vardag?

Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:

ja
ja
ja

Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Roland Gunnarsson, Bläshammar 42, Varberg
Gudrun Andersson, Hagalundsvägen 8C, Halmstad
Hans Kronbäck, Rostorpsvägen 124, Frillesås

Grattis!
Rätt svar:

4.

2. Centerkvinnornas första avdelning i Halland
bildades för 85 år sedan.

NEJ
NEJ

Ska vi underlätta för småföretagare
så att de får möjlighet att anställa fler?

X. 52 procent av Hallands yta består av skog.
1. Varberg är landets 3:e bästa kommun
på miljöfordon.

NEJ

Är det viktigt att även de som bor på
landsbygden ska få tillgång till bostäder,
bredband, bensinstationer, lanthandel,
kollektivtrafik och vårdcentraler?

ja

5.

NEJ

ja

NEJ

Om du har svarat ja på de flesta frågorna stämmer dina åsikter med vår närodlade politik.

Då ska du rösta
på Centerpartiet.

Bli medlem i Centerpartiet
Skriv personnummer och mejladress
och swisha 150 kronor till 123 421 85 33

