
Frågor till politikerna i valdebatten den 27 aug, frågor som rör landstinget. 

Tillgänglighet 
Förutsättningen för att alla människor ska kunna delta på lika villkor, i det offentliga, är att miljöer är 
tillgängliga och att information och kommunikation samt verksamhet görs tillgänglig. 
Vad tänker ditt parti göra för att skynda på utvecklingen under nästa mandatperiod om ni får 
makten? 
 
Arbete 
Hur vill ditt parti göra för att öka andelen personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden? 
 
Hur ställer ni er till vår önskan att 5 % av de anställda, i landstinget, har en funktionsnedsättning 
inom en rimlig framtid(2020)? 
 
Hur tar ni tillvara/stödjer/hjälper redan anställd personal som får en funktionsnedsättning, att 
behålla sitt jobb?  
 
Utbildning 
Hur vill ditt parti stödja personer med funktionsnedsättning till eftergymnasial utbildning när man 
behöver lägre tempo, längre tid och eventuellt uppehåll?  
 
Hälso- och sjukvård 
Vad vill ditt parti göra för att minska administrationen och byråkratin i vården? 
 
Likvärdig vård: 
Hur vill ditt parti organisera vården så att det inte spelar någon roll var man bor i Östergötland? 
 
Vill ditt parti utveckla ”vårdlotsar” till att stödja patienter i sina vårdkontakter – koordinatorer? 
 
Tryckkammare i vården ger snabbare läkning! Är ditt parti berett att samverka för att pröva dylikt? 
 
Hur mycket är ditt parti berett att satsa för att ge förebyggande insatser i vården – främst 
återkommande habilitering och rehabilitering? Reumatikerförbundet hävdade för flera år sedan att 1 
satsad krona ger 9 tillbaka!  
 
Frågor från medlemsorganisationerna: 
Vad kan ditt parti göra för att patienter med Afasi ska få logopedstöd längre än 6 månader? 
Vill ditt parti stödja personer som har Afasi med resekostnader för att kunna delta på kurser på 
folkhögskola som specialiserat sig på den diagnosen? 
 
Vad kan ditt parti göra för att personer som behöver psykisk behandling får mer av psykoterapi och 
mindre medicin? 
 
Är ditt parti beredd att medverka till att även patienter med psoriasis får medicinsk fotvård inom 
ramen för högkostnadskortet? 
 
Bland personer med funktionsnedsättning är ohälsan 10 ggr större än bland befolkningen i övrigt. 
Fysisk aktivitet på recept (Far) kan förbättra hälsan.  Hur tänker ditt parti agera för att personer med 
utvecklingsstörning får tillgång till FaR i större utsträckning? 
 
När Landstinget ansvarade för omsorgen fanns kunniga läkare som ansvarade för personer med 
utvecklingsstörning. Idag saknas kunskap om målgruppen i vården. Vad gör ditt parti åt det? 



Vad tycker ditt parti om det delade ansvaret av Lss, (Lagen om stöd och service för personer med 
funktionsnedsättning) när det gäller beslut, finansiering och genomförande? Fungerar det bra? 
 
 
Samverkan 
Hur vill ditt parti att samverkan med funktionshindersrörelsen ska gå till i framtiden på 
organisations/verksamhetsnivå och politisk nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 


