Inte bara patient.
Också människa.
Har ni känt den där förvandlingen? När man blir en
patient. Allt fokus på det sjuka. Rationellt, praktiskt,
snabbt. Men tänk om man behöver något mer. Tänk
om man behöver få utrymmet att vara hela sitt jag.
En hel människa.
Rätten till ett gott bemötande i vården där vi ses som
individer i en miljö som bidrar till läkning och
välbefinnande även för den som är svårt sjuk. Det är
viktigt för mig som sjukvårdspolitiker i Stockholms läns
landsting.
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Om jag får bestämma…
Rätten att bestämma själv, personal med rätt kompetens och empati, hög kvalitet i den medicinska vården, lättillgänglig
information, läkande vårdmiljöer, bra måltider, kultur i vården, service och delaktighet är några ingredienser i en väl
fungerande sjukvård som ser hela människan. Det är några frågor som hamnar högt på dagordningen. Om jag får bestämma.

Vård i tid. Vårdgarantin måste
utvecklas så den gäller hela vården.
Du som patient måste kunna boka
tider på nätet.

Tid i vården. Som patient måste du få tid i
vården. Administrationen måste bli enklare.
Fler medicinska sekreterare, utvecklad IT och
ledarskap är några lösningar.

Kvalitet i vården. All sjukvård ska ges
på vetenskaplig grund. Vi ska satsa på
forskning och innovationer.

Hälsa för alla. Vården ska stödja när du jobbar
med din hälsa. Hjälp med livsstilsförändringar
på vårdcentraler, motion på recept och fler ehälsotjänster jobbar jag för.

Kultur i vården. Kultur kan läka och
stärka. Det handlar om att skapa en
trivsam tillvaro och om att kultur kan
bidra till fysisk hälsa. Vi satsar på konst
för mänskliga vårdmiljöer.

Bättre sjukhusmat. Måltider är mer än mat.
Bra råvaror som tillagas väl, ett gott
bemötande, trivsamma rum och valfrihet
behövs. Vi ska bygga nya sjukhuskök och satsa
på utbildning.

Bestämma själv. Patienterna ska ha
rätten att bestämma själv och stödet
att kunna göra väl grundade val.

Läkande vårdmiljöer. Eget rum i vården ska bli
standard för patientsäkerheten och
integriteten. Satsa på genomtänkt när vi
bygger framtidens sjukhus. Rent och snyggt!

Jag kandiderar för en ny period i landstinget. Jag vill verka för att alla vi som bor i
Stockholms län ska ha god hälsa och tillgång till den bästa tänkbara hälso- och
sjukvården. Vi måste också satsa på en pålitlig kollektivtrafik. Att kunna resa smidigt och
tryggt är nödvändigt för oss i storstaden. När vår region växer behövs mer tunnelbana och
spårvagnar, liksom mer frihet för den som behöver färdtjänst. Ett starkt och fritt kulturliv
är en annan hjärtefråga. Alla ska ha tillgång till ett kulturliv som präglas av kvalitet, frihet
och tillgänglighet. Kultur kan läka och stärka, därför ska det finnas kultur i vården.
Konserthuset är ett nav i regionens musikliv. Och unga filmskapare ska få växa i vår region.
Läs mer om mig, mitt uppdrag och mina idéer på annastarbrink.se.

