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Vi är många som kämpat länge och bara tillsammans 
kan vi fortsätta, bara då är vi starka - nu är det slut på 
rean, nu visar hela Sverige att en annan vård är möjlig!

Den 4 september kommer det att anordnas manifesta-
tioner runt om i landet. För det kokar och många har 
fått nog av att tala utan att ledningen lyssnar. Vi har 
fått nog av att patienter skadas och dör p.g.a. otillräck-
liga resurser. 

Vi är vårdpersonal av alla kategorier, vi är patienterna, 
vi är alla som vet att en annan vård är möjlig. En vård 
bortom nedskärningar maskerade som effektiviserin-
gar. En vård bortom semesterkaos, övertid, omänsklig 
arbetsbelastning och låga löner. En vård där alla kan 
uppleva trygghet och där personal får förutsättningar 
att ge den vård lagen kräver och de själva brinner för 
att ge. Vi är många! Vi är Vårdupproret!

Vi vänder oss till ansvariga politiker och tjänstemän och 
våra krav är: 

- En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården!
- Tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete.
- Färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – 
det ger färre vårdskador och ökad överlevnad.
- Öppna stängda vårdplatser – inga fler ska dö p.g.a. 
platsbrist.
- Adekvat löneutveckling över arbetslivstid.
- Lika vård för alla!
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