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Vården ska hålla hög kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. 
Patientens självbestämmande, valfrihet och delaktighet är grundläggande inom av hälso- och 
sjukvården. Den nära vården ska vara tillgänglig för boende i hela Sverige. Tillgänglig och 
patientsäker vård ska även vara grunden för den vård som behövs mer sällan. Resurserna till 
vården behöver stärkas såväl på kort som på lång sikt. 

För Miljöpartiet de gröna är det viktigt att stärka de faktorer som ger och bibehåller hälsa. 
För att uppnå en god folkhälsa behövs insatser i hela samhället. Viktiga förutsättningar för en 
god hälsa är en trygg och framgångsrik skolgång, välfungerande sociala skyddsnät, ett jämlikt 
och jämställt samhälle och genomtänkt fysisk planering av städer och infrastruktur. En god 
hälsa kan därmed inte ses som en isolerad fråga, utan är beroende av hela det gröna 
samhällsbygget. 

De globala målen inom Agenda 2030 är och måste vara ett av de bärande perspektiven i 
byggandet av en grön hållbar hälsa lokalt och globalt. Dessa globala mål är integrerade och 
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga. I detta arbete passar det hälsofrämjande arbetet väl. 

Det här programmet avgränsar sig till frågor som främst rör landsting/region. Det innebär 
att bland annat tandvård, LSS och äldreomsorg inte behandlas i det här programmet. 

 

 

Antaget av partistyrelsen oktober 2017. 
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Alla ska känna sig säkra på att välfärden är tillgänglig när de behöver den, oavsett hur deras 
privata ekonomi ser ut. Den offentligt finansierade vården ska kunna säkerställa vård genom 
en förbättrad vårdgaranti. 

Vården utgår från patienten och vår hälso- och sjukvårdspolitik utgår alltid från Hälso- och 
sjukvårdslagen – inga undantag enligt så kallad samvetsfrihet ska vara tillåtna. 

Idag finns stora hälsoklyftor, de måste minska. Det kräver både fler strukturella 
folkhälsoinsatser och bättre möjligheter att stödja enskilda som vill bryta ohälsosamma 
vanor. För det krävs bättre kunskaper om vilka insatser som ger bäst effekt. Sociala 
investeringsfonder som bygger på samverkan är en modell som landstingen bör etablera. 

Vård efter behov 

Miljöpartiet värdesätter principen om att den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården. När privata sjukvårdsförsäkringar tillåts utnyttja 
resurser inom ramen för den offentligt finansierade vården riskerar denna princip att 
urholkas. Inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ska principen om vård efter 
behov gälla. De som har privata sjukvårdsförsäkringar ska inte få gå före i den offentliga 
vården. Sjukhus som finansieras offentligt ska inte ha en gräddfil för privata 
försäkringspatienter. 

Vården ska hålla en hög kvalitet och ha en god tillgänglighet så att behovet av privata 
sjukvårdsförsäkringar minskar. Vi ser ett behov av en mer samlad diskussion om framtidens 
vård och resurser. Offentliga resurser är inte oändliga, frågan om var gränsen för det 
offentliga åtagandet ska gå är en diskussion som behöver föras. 

Landstingen måste särskilt se till att stärka psykiatrin och tandvården för nyanlända. 
Asylsökande och papperslösa har i många landsting endast rätt till vård som inte kan vänta, 
detta måste ersättas med samma rätt till vård som för de som är folkbokförda. 

Folkhälsa – hälsa för alla 

Folkhälsoperspektivet behöver vara förankrat i alla politikområden. Miljöpartiet menar att 
det är möjligt att utjämna de skillnader som finns i hälsa mellan grupper genom ett aktivt 
politiskt arbete som inbegriper alla delar i samhället. Grön politik för jämlik hälsa handlar 
om att forma samhället så att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete prioriteras 
upp. Det är långt ifrån bara sjukvårdens ansvar. För att nå våra mål krävs ett aktivt och 
medvetet arbete på kommunal och regional nivå. I detta arbete bör ett ökat 
samordningsansvar läggas på landstingen och regionerna. 

Hälsoarbetet ska vara närvarande i alla sammanhang – den ojämlika ohälsan kan 
överbryggas över en generation. Många av de insatser som behövs handlar om 
samhällsförändringar, men vi vill också se ett större samlat nationellt arbete kring det egna 
ansvaret för hälsan. För att nå en bättre och mer jämlik hälsa är det nödvändigt att ha ett 
aktivt hälsoarbete på såväl strukturell som individuell nivå. 

Det ska vara enkelt att sätta in tidiga insatser och åtgärder för att förbättra hälsan utifrån 
grupp- och individnivå, vilket kan kräva att det finns gemensam finansiering mellan flera 
huvudmän. I nuläget finns hinder som försvårar samverkan mellan stat, landsting och 
kommuner. Dessa hinder måste undanröjas för att förbättra både folkhälsan och individers 
hälsa. Socialstyrelsen bör utreda ett program för äldres hälsa för åldersgruppen över 70 år 
med de förebyggande program som finns inom BVC som förebild. 
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Hälsofrämjande perspektiv som utgångspunkt 

Miljöpartiet vill ta tillvara det friska hos alla. Ett hälsofrämjande perspektiv är 
utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Miljöpartiet ser att nuvarande lagstiftning på det 
samlade hälso- och socialområdet tydligare måste utgå från ett personcentrerat perspektiv, 
något som skulle stärka vårdens kvalitet och samverkan. Dialogen mellan sjukvården och 
patienten ska utgå från den enskildas synsätt. 

Det är nödvändigt att föra in ett förebyggande perspektiv även när det gäller kronisk sjukdom 
och patienter med många sjukdomar eller normbrytande funktionsvariationer. Man måste 
både stödja det friska och kunna förutse framtida vård och omsorgsbehov. Så kallade 
sekundärpreventiva insatser, hälsofrämjande insatser efter sjukdom är i hög grad vårdens 
uppgift. 

Det integrativa arbetssättet kan stärka omvårdnadsperspektivet inom vården eftersom det 
ofta innebär en större helhetssyn. 

Samlad och tillgänglig kompetens 

Idag finns i några få landsting något som kallas hälsocenter eller hälsocentraler. Där finns 
möjlighet att kostnadsfritt och utan remiss under en period få hjälp att förebygga stress och 
ohälsa. Detta genom bland annat coachande samtal, föreläsningar och prova-på-kurser kring 
stresshantering, mindfulness, kost, motion, sömn och hälsosamma vanor. 

Verksamheten har utvärderats med mycket goda resultat och Miljöpartiet ser gärna 
hälsocenter i fler landsting, där hälsofrämjande kompetenser samlas på ett tillgängligt vis för 
att fånga upp personer som behöver hjälp och stöd att bryta ohälsosamma spiraler. 

Jämställd vård 

Vi ser ett behov av att alla landsting öppet redovisar hur jämställd vården är. Det kan handla 
om hur köerna till och kvaliteten i kvinnosjukvården ser ut, till exempel i endometriosvården 
och om hur vården arbetar för att göra hälso- och sjukvården mer jämställd. 

Lika tillgång till vård 

Fortfarande finns skillnader i mäns och kvinnors tillgång till vård, skillnader som kan ta sig 
uttryck i exempelvis olika långa väntetider och olika tillgång till högkvalitativa behandlingar 
eller läkemedel. Till exempel visar studier att kvinnor i lägre utsträckning än män får tillgång 
till bra vård vid hjärtinfarkt, eftersom kvinnor ofta visar annorlunda symptom än män och i 
större utsträckning skickas hem igen, medan männen blir inlagda. Man har även sett att 
kostnaden för en mans hjärtinfarkt är i genomsnitt 40 procent högre än en kvinnas. Män har 
större chans än kvinnor att få vård på en strokeenhet när de drabbats av en stroke, trots att 
dödligheten i stroke är högre bland äldre kvinnor. Nya, dyra medicinska teknologier och 
läkemedel används i högre utsträckning först på medelålders män.  

Undersökningar har även visat att vårdpersonalens föreställningar och uppfattningar om 
kvinnor och män har en påverkan på hur man bemöts i vården. Till exempel ordineras 
kvinnor oftare psykofarmaka och ges livsstilsråd, medan män ordineras laboratorieprov och 
röntgen. Läkare är även mer benägna att rekommendera kvinnor att gå ner i vikt än män. 

Ojämställdheten i vården tar sig även uttryck i att vård som riktar sig till kvinnor allt för ofta 
prioriteras lägre än vård som riktar sig till män. Ett exempel på detta är endometrios. Trots 
att sjukdomen beräknas drabba cirka tio procent av alla kvinnor i fertil ålder är kunskapen 
om sjukdomen generellt låg och patienters symptom tas ofta inte på allvar, vilket gör att det 
tar i genomsnitt 7-8 år innan korrekt diagnos ställs. 

Jämställd vård innebär inte att vården alltid ska vara likadan för kvinnor och män. Kvinnors 
och mäns kroppar är inte lika, de får inte alltid samma symptom och svarar inte likadant på 
behandling. Men likt samhället i stort utgör mannen normen i vården, i allt från 
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diagnosticering till medicinering. Samtidigt drabbas kvinnor i större utsträckning av 
läkemedelsbiverkningar. 

Att tillgången till vård och behandling inte är lika oavsett kön är oacceptabelt. Miljöpartiet 
vill se vidare på hur vi säkerställer likvärdig vård för män och kvinnor. Vi ser ett behov av att 
alla landsting öppet redovisar hur jämställd vården är och säkerställer att könsuppdelad 
statistik finns tillgänglig. Det kan handla om hur köerna till och kvaliteten i 
kvinnosjukvården ser ut och om hur vården arbetar för att göra hälso- och sjukvården mer 
jämställd. Vården måste bli bättre på att synliggöra skillnaderna som finns i hur resurser 
fördelas mellan könen, samt vilka könsmönster som framträder. 

Miljöpartiet ser ett behov av att alla landsting stärker sitt likarättsarbete. Precis som i 
samhället i stort återfinns traditionella könsmönster inom vården, vilket påverkar såväl 
bemötandet inom vården som dess utbud. 

Sedan november 2016 utgör jämställd hälsa regeringens femte jämställdhetspolitiska delmål. 
Regeringen har under mandatperioden 2014-2018 gjort stora insatser för att stärka 
förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt, bland annat med stora budgetförstärkningar. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för endometrios. Avgiftsfri 
mammografi har införts i alla landsting och alla preventivmedel som ingår i 
läkemedelsförmånerna har blivit avgiftsfria för kvinnor under 21 år. En stor satsning har 
gjorts på psykiatri och psykisk hälsa, vilket har potential att bidra till att minska 
sjukskrivningar, som är vanligare bland kvinnor än män. 

Förlossningsvården 

För att säkra förlossningsvården i hela landet och höja kvaliteten måste landstingen ha en 
helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och eftervård. 
Barnmorskors genuina yrkeskunnande kring frisk graviditet och förlossning behöver ges 
större utrymme och bättre förutsättningar inom vården. 

Den gravidas hälsotillstånd och trygghet ska vara vägledande i val av vård. Utgångspunkten 
för vården som erbjuds ska vara den gravidas egna önskemål. 

Idag är tillgången till förlossningsvården ojämnt fördelad, detta är orimligt. En trygg 
graviditet och en positiv förlossningsupplevelse påverkar barnet och mamman för resten av 
livet. Därför är det avgörande att den gravida själv ges möjlighet att styra över förlossningen 
och vem eller vilka som ska närvara vid förlossningen. 

Problematiken med resistenta bakterier gör att det inte alltid är säkrast ur smittsynpunkt att 
stanna kvar i sjukhusmiljö efter förlossning. Därför är det viktigt att de som rekommenderas 
att åka hem ges stöd och eftervård i hemmet, i form av hembesök, för att säkra att amningen 
kommer igång och att inga komplikationer tillstöter hos mamma eller barn. 
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Genom livet har vi alla behov av vårdens stöd. Vi ska kunna känna oss trygga i 
att den nära vården finns när den behövs, det gäller allt från 
barnavårdscentralens viktiga arbete till att avancerad vård i hemmet fungerar 
vid svår sjukdom. Primärvården ska finnas i närsamhället och kunna stärka 
hälsan hos alla, men med speciellt fokus på de med störst behov. 

Primärvården 

Primärvården ska vara basen i den nära vården. Vårdcentralen ska vara den första fysiska 
ingången till vården. Vi vill att kompetensen gällande hela människan ska utvecklas inom 
primärvården och det ska finnas specialister från olika discipliner tillgängliga på 
vårdcentralerna, till exempel psykologer och dietister. 

Vården i allmänhet, och den nära vården i synnerhet, har en skyldighet att arbeta med att 
säkerställa att vård ges utifrån behov och att det finns bästa möjliga samverkan med 
närsamhället. För att klara detta uppdrag anser Miljöpartiet att vårdcentralerna bör ha ett 
geografiskt områdesansvar i någon form. Vården har ett uppdrag som beaktar det 
hälsofrämjande perspektivet, för detta krävs att ersättningen lyfter fram jämlik hälsa, 
kontinuitet och prevention. 

Vi ser också ett ökat behov av att vårdcentralerna – som vårdens första linje – agerar utifrån 
ett större samhälls- och folkhälsoperspektiv. Speciellt viktigt är detta inom exempelvis barn- 
och mödrahälsovården samt ungdomsmottagningar. 

Inom primärvården är målet en köfri vård. Detta kan möjliggöras genom direkta digitala 
vårdkontakter och/eller fysiska besök där var och en ska få en medicinsk bedömning inom 24 
timmar. 

Första kontakten vid sjukdom 

Sjukvårdsupplysning och vården ska fungera snabbt genom att patienterna hänvisas rätt och 
ges vård på rätt nivå. Akutmottagningar ska finnas på geografiskt och tidsmässigt rimliga 
avstånd i hela landet. 

Det är grundläggande att det skapas former för primärvårdsjourer som fungerar som första 
instans för fysiska vårdmöten vid lättare akuta tillstånd. Det är också nödvändigt att fortsätta 
bygga ut 1177 och möjligheterna till digitala vårdmöten. 1177 ska utgöra basen för 
landstingens sjukvårdsupplysning, men det ska också vara möjligt att gå före om något 
landsting vill det. 

Valfrihet och egenmakt 

Vi vill se en förändring i Lagen om valfrihetssystem, LOV, som styr etableringsrätten av 
vårdcentraler i landsting och regioner. Det bör i slutändan vara möjligt för 
sjukvårdshuvudmannen att bestämma var en vårdcentral geografiskt ska få etablera sig. 

Invånarens egen valfrihet är och ska vara okränkbar. Den är grundläggande för ökad 
personcentrerad vård. För att det fria individuella valet av vårdcentral ska bli rättvist måste 
landstingen bättre kunna garantera att all vård håller hög kvalitet. Jämförelser av vård är 
viktigt och behöver fortsätta att utvecklas mot invånarna. Denna information ska gå att få i 
realtid och var lätt att hitta och förstå. 
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Registrering i gällande kvalitetsregister är nödvändigt både för att utveckla vården och för att 
öka delaktigheten i vården, detta märks bland annat i de register som finns inom 
demensområdet. Registren måste utvecklas för att bättre se till hela vården, inklusive 
rehabilitering, habilitering, prevention, patientens och anhörigas utfall av vården. 

Att vara välinformerad, motiverad och delaktig i sin egen hälsa som invånare och patient 
ökar möjligheterna till att stärka sin hälsa och vid sjukdom möta den på bästa sätt. Det ska 
finnas möjlighet att enkelt kunna inhämta hela sin journal med svar från undersökningar 
inkluderade. Det är också helt nödvändigt att de allt fler mötesplatser som finns digitalt och 
administreras av personer med sjukdom eller närstående blir kunskapsbaser för fortsatt 
utveckling inom vården. 

Ett viktigt inslag i vårdcentralernas arbete är att ge patienter råd och stöd som hjälper dem 
att ta makten över sin egen hälsa. För Miljöpartiet är det viktigt att patienter själva kan välja 
vårdgivare och påverka vården.  

För att säkerställa kontinuitet och tillgänglighet till vården ska invånare kunna lista sig på en 
vårdcentral, ett vårdteam eller direkt på en läkare. En listning på läkare innebär inte att 
vårdcentraler ska vara enläkarmottagningar. Hela vårdteamets kunskap är viktig eftersom 
vårdcentralerna ska kunna tillgodose hela första vården. Vårdcentralerna ska ansvara för att 
koordinera den vård som respektive patient behöver, det är särskilt viktigt när det gäller 
personer med kroniska sjukdomar. Detta uppdrag är ett av de viktigaste för den nära vården. 
En utveckling mot mer professionsdrivna vårdcentraler är något som skulle kunna driva på 
för en bättre kvalitet i vården. Det kan ge möjligheter till innovation och engagemang i 
vårdcentralen och dess utveckling. Vi ser att vårdcentralerna skulle kunna knyta till sig så väl 
egna patientråd eller medborgare som finns i området där vårdcentralen finns. 

Flytta vården närmre människor 

Vi ser behov av att vården genomgår ett större förflyttningsarbete för att komma närmre 
invånarna. En stärkt nära vård ökar säkerheten för de mest behövande patienterna. En 
jämlik och kvalitetsutvecklande nära vård är också samhällsekonomiskt riktigt. Därför 
vill Miljöpartiet omfördela resurser till den nära vården, till vårdcentralerna och in i hemmet 
för dem med störst behov. En viktig del för att klara närsjukvården är att stärka den mobila 
sjukvården. Den vård som sker inom ramen för sjukhusens verksamhet behöver också 
förändras och främja uppbyggnaden av nära vård med fungerande samverkan mellan 
kommunernas och landstingens vård. 

Vårdens alla delar måste hänga ihop och ska kunna fånga upp signaler från våld i hemmet. 
Detta är ett område som måste utvecklas inom hela vården för att säkerställa gott 
omhändertagande. Kunskapen om anmälan vid våld i nära relationer måste också stärkas 
inom vården. 

Mötet mellan patient och vårdpersonal 

Mötet mellan patienten och vårdpersonalen betyder mycket för behandlingsresultatet. Dessa 
möten har stor betydelse för hur en patient ser på vården och tar till sig ordinationer som ges. 
Det är viktigt att patienten känner att hen får vara närvarande i detta möte och att personalen 
hinner och har personens perspektiv i fokus. Detta har särskilt stor betydelse i mötet med 
normbrytande personer, exempelvis vad gäller funktionsnedsättning, könstillhörighet, 
sexuell läggning eller etnicitet.  

Framtidens möten inom vården kan ske på flera sätt, såväl fysiskt som via digitala kanaler. 
Samtliga alternativ för vårdmöten måste utvecklas med syftet att stärka bemötandet och 
kvaliteten inom den nära vården. Vi anser att det bör avsättas mer medel för att stärka det 
patientcentrerade patientmötet. Vi ser att vården framöver kommer att behöva hitta modeller 
för standardisering inom vissa vårdområden, men framförallt att det finns behov av en ökad 
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individanpassad vård för att utveckla bemötandet inom vården. Det är också viktigt att stärka 
vårdens likarättsarbete och antidiskrimineringsarbete. 

Det är viktigt att stärka det etiska arbetet inom vården, både på strukturell nivå och nära 
patienten. Etablerandet av etikombud i vården kan bidra till en ökad reflektion i arbetet. 

Fokus på den som vet mest om sin egen hälsa i den nära vården 

Det är angeläget är att patientlagen får genomslag och att hälso- och sjukvården tar ett större 
ansvar för att involvera patienterna. Vi vill se en nationell patientombudsman för att stärka 
patientens roll i vården. Som en del i att utveckla patientens delaktighet ser vi också gärna ett 
utökat och fördjupat samarbete med patientorganisationerna. Patientens egenmakt skulle 
kunna stärkas ytterligare genom att patientorganisationerna och sjukvården samverkar med 
studieförbunden, exempelvis med patientskolor i form av studiecirklar som kan ge möjlighet 
för den enskilda till större delaktighet i och inflytande över sin hälsa. 

Primärvårdens roll 

Miljöpartiet anser att i primärvården ska få ansvaret att samordna hela den vård en patient 
behöver. Detta kräver ett nytt arbetssätt i hela vården. Vården idag är delvis uppbyggd 
utifrån ett teamtänk, detta sätt att arbeta bör stärkas. 

Primärvården måste bli bättre på att använda alla sina yrkeskompetenser, det kan till 
exempel innebära att öka antalet mottagningar till specialistsjuksköterska eller att möjliggöra 
för patienter att få tid direkt till fysioterapeut eller psykolog utan remiss från läkare. 
Framtidens primärvård bör också ha ett mer formellt ansvar för hela dygnet. Målet är en 
större tillgänglighet och kontinuitet. Fler specialistläkare, utöver de som redan finns inom 
allmänmedicin, bör finnas inom primärvården. 

Nära vård i livets alla skeden 

Den nära vården ska finnas tillgänglig i livets alla skeden – från mödravård till palliativ vård. 
Den ska finnas i närsamhället via landstinget eller regionen, ibland i samverkan med 
kommunerna. Miljöpartiet ser gärna att landsting och kommuner gemensamt finner fler 
former för samverkan som sätter medborgaren före respektive budget. Exempel på detta är 
Tiohundra i Norrtälje och Hälsostaden i Ängelholm. Ersättningsmodeller får inte var ett 
hinder för god vård. Bristande förståelse för den hela människan och hennes behov gör att 
alltför många inte får en sammanhållen vård och omsorg. För att säkerställa en sömlös vård 
är det viktigt med god samverkan mellan sjukvården och kommunens biståndshandläggning. 

Kommunernas allt större vårdansvar måste mötas med större fokus på kompetensutveckling 
och samverkan mellan kommunerna. Socialtjänstens kommande uppdrag ska vara i synk 
med patientlagens intentioner om personcentrerad vård och behovet av samverkan. 
Distriktssköterskans medicinska kunskap och ledningskunskap måste värderas högre inom 
den kommunala vården. 

Hemvården behöver utvecklas och hembesök ska kunna göras för att undvika att sjuka 
skickas mellan sjukhus och särskilt boende eller sitt hem. För detta behövs förbättrat 
läkarstöd och ökad kompetens inom den kommunala hemsjukvården. Redan idag är den 
vård som bedrivs i hemmiljö avancerad, såväl medicinskt som psykosocialt. Det är viktigt att 
stärka det strukturella patientsäkerhetsarbetet i takt med att fler vårdas hemma. Detta arbete 
ska ske i bred samverkan med patientorganisationer och med kommuner. 

Inom den sjukhusanslutna vården ser Miljöpartiet ett ökat behov av läkare med bred 
generalistkompetens. För att vårdens omhändertagande ska bli bättre behöver också den 
geriatriska kompetensen öka. 

Vårdcentralerna och den nära vården ska på ett bättre sätt kunna möta psykisk ohälsa och 
psykisk sjukdom i alla åldrar. Genom en ökad kunskap om psykisk ohälsa inom den nära 
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vården skapas en större öppenhet kring detta. Den nära vården är viktig i den utvecklingen 
och behöver förstärkas med ökad psykologisk kompetens. Vi ser att psykiatrin i samverkan 
med vårdcentralerna skulle kunna driva olika typer av mellanvårdvårdsformer, till exempel 
brukarstyrda inläggningar. 

Kunskapen och bemötandet av personer med diffusa symtom och eller sällsynta diagnoser 
måste förbättras inom hela hälso- och sjukvården. Ibland är inte diagnosen det viktiga, utan 
att hitta lindring av symtom och möjlighet att trots allt kunna leva ett så bra liv som möjligt. 
Exempelvis inom Stockholms landsting finns exempelvis en mottagning för kroniskt 
trötthetssyndrom som kan vara ett sätt att arbeta med patienter med diffusa symtom. 

Närstående 

Närstående inom vården frågas ofta inte om de behöver något stöd eller om de kan vara till 
stöd till den anhöriga som de har eller har haft. Detta område måste stärkas. Särskilt viktigt 
är det att säkerställa att barn som är anhöriga till någon med kronisk sjukdom eller som 
insjuknar mycket akut får stöd. 

I takt med att fler vårdas hemma anser vi att det lagstadgade kravet på vårdplanering även 
ska innefatta stöd till närstående. Det finns också skäl att överväga viten när en patient inte 
får sin vårdplanering utförd enligt lagstiftningen. 

Vård som tar sig dit du är 

Den mobila vården måste utvecklas. De renodlade prehospitala blåljusenheterna är helt 
grundläggande och behöver få ökat fokus. Ambulansverksamheten är en viktig del i en 
vårdinsats, vi vet att det första akuta omhändertagandet är centralt för det fortsatta 
vårdförloppet. Med specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanssjukvården har 
kompetensen ökat i mötet med patienten. Landsting och regioner har utifrån sina 
förutsättningar till uppgift att säkerställa tillgänglig ambulanssjukvård som tryggar en 
likvärdig hälso- och sjukvård. Det är viktigt att ambulanssjukvården utvecklas så att jämlika 
villkor gäller sett till teknisk utrustning som tryggar bra akutvårdskedja. Ett snabbt, 
professionellt och akut omhändertagande kan effektivt lindra många sjukdomstillstånd. 

Den akuta vården på plats och i ambulansen behöver utvecklas i bred samverkan med andra 
mobila enheter, så som brandkåren. Vi ser också att ambulansvården och sjukresetransporter 
kan utvecklas genom samverkan. Det finns även stora möjligheter med utvecklad telemedicin 
inom ambulanssjukvården, som datortomograf, minilaboratorium och fortsatt utveckling av 
befintliga verktyg, som EKG. 

Alarmeringstjänsterna måste få resurser för att klara sitt uppdrag och felringningar måste 
stävjas rättsligen.  

Den prehospitala vården kan också i ökande grad medverka i den nära vården. Genom en 
samverkan som sträcker sig in i hemmet, med start för kända patienter som har flera olika 
sjukdomstillstånd, kan akuta tillbud förebyggas. Begreppet prehospital vård rymmer alltså 
flera mobila lösningar som inte alla behöver vara tillhöra ambulansverksamhet. 

Landstingen har en särskild uppgift att etablera mobila enheter som på enkelt sätt 
säkerställer att det finns läkarkompetens tillgänglig för exempelvis en distriktsköterska inom 
den kommunala hemsjukvården. Äldre med många sjukdomar ska inte behöva skickas till ett 
akutsjukhus på grund av att vården har brustit. Vårdplaneringen måste fungera för den som 
behöver det mest. Det finns tydliga brister i den sammanhållna vården för äldre med många 
sjukdomar och för personer med psykisk sjukdom. Det finns anledning att göra det möjligt 
för modeller med mobila team som kan finnas till hands vid risk för suicid. 
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Den kommunala vården är en mycket viktig del av vården. Idag bedrivs mycket stora delar av 
den samlade vården just ute i kommunerna, trots det befinner den sig i såväl medial som 
forskningsmässig skugga. Huvudmannaskapet mellan kommun och region/landsting får inte 
vara ett hinder för sömlös vård för patienten. Huvudmannaskapet får inte vara ett hinder för 
sömlös vård för patienten. Det finns goda exempel på hur man gemensamt kan arbeta utifrån 
patientens behov utan att låta huvudmannagränsen vara ett hinder. I de fall där detta inte 
förbättras finns det anledning att lagstifta om utökade patienträttigheter som kommuner och 
landsting måste samverka kring. Kunskapen om omvårdnad är ett vetenskapsområde som vi 
ser kommer att öka i betydelse. 

Sällansjukvård 

Den högspecialiserade vården är ett draglok i utvecklingen av vården, den behöver bli mer 
centrerad än vad den är i nuläget. Vårdområdet bör i vissa fall vara så stort som hela landet, 
och i enstaka fall även involvera våra grannländer. Utvecklandet av den högspecialiserade 
vården sker inte sällan i samverkan mellan akademin, vården och det vårdnära näringslivet. 
Koncentration av sällanvård till större enheter och att bygga ut den dagliga vården nära 
patienten är nycklar till såväl ekonomisk hållbarhet som kvalitet i vården. 

Vi ser att innovationsupphandlingar kan vara ett sätt utveckla och stärka vården. Placeringen 
av högspecialiserad vård och universitetssjukvård ska ske utifrån ett nationellt perspektiv 
som tar hänsyn till var det är möjligt med högsta möjliga patientsäkerhet och kvalitet. 
Eftersom vi vet att övning ger färdighet behövs en mer tydlig nivåstrukturering av vården i 
landet. Detta arbete bör ske i samverkan mellan landstingen. 

Rehabilitering och habilitering 

Vi är övertygade om att alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället. Individen 
ska själv ha större möjlighet att kunna påverka vilken form av rehabilitering eller habilitering 
hen behöver. 

Bättre rehabilitering 

Människor som har blivit sjuka eller råkat ut för en skada ska garanteras rehabilitering och 
erbjudas aktiva insatser och stöd för att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och 
förutsättningar för ett gott liv. Det är dags att införa en nationell förordning som ger invånare 
rätt till en kontaktperson med ett samordnande ansvar vid svår sjukdom eller vid beroende 
av insatser från flera offentliga aktörer. 

Smärtvården och rehabiliteringen av personer med smärtproblematik behöver uppvärderas i 
flera delar av landet. 

Grön rehabilitering 

Hälsovård och rehabilitering där naturen används i någon form brukar kallas grön 
rehabilitering. Gröna hälsometoder kan användas både för att förebygga och behandla. 
Arbete eller vistelse i terapiträdgårdar, vid havet eller umgänge med djur (ofta utbildade 
vårdhundar eller hästar) har visat sig vara effektivt för läkning, habilitering och 
rehabilitering. 

Habilitering 

Habilitering är en viktig del inom vården. Vi vill ge vårdnadshavare större inflytande över 
habilitering till barn och unga. Kontakten mellan barnpsykiatri och barnhabilitering kan 
ibland kräva mycket av en vårdnadshavare, tidigt i vårdförloppet ska en fast vårdkontakt 
utses för att underlätta detta. 

Vi ser att det kan behövas bättre möjligheter för brukare att själva få välja vilket hjälpmedel 
och stöd de behöver. I takt med teknikens utveckling blir det allt mer väsentligt. 
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Patientsäkerhet 

Enligt Socialstyrelsen drabbas runt 100 000 patienter per år av vårdskador. För cirka 3 000 
patienter kan vårdskadan ha varit en bidragande dödsorsak. Samtidigt är en grundprincip för 
vården att ingen patient ska komma till skada. 

Vården måste hela tiden arbeta med patientsäkerhet och lära av sina misstag. All vård ska 
underställas högt patientsäkerhetsarbete, detta är grundläggande för tilltron till vården. När 
en patient har skadats eller har riskerat att skadas i vården är det nödvändigt att utreda vad 
som ledde fram till händelsen och åtgärda de bakomliggande orsakerna. Det är också viktigt 
att kartlägga och analysera vilka risker som finns i varje verksamhet och förebygga att 
vårdskador inträffar. 

För en bättre och säkrare vård är det centralt att hälso- och sjukvården blir bättre på att 
använda kliniska beslutsstöd. Ett bra kliniskt beslutsstöd kan ge behandlande läkare struktur 
och information som gör det enklare att fatta rätt beslut. 

Vi ser ett behov av att ge ett speciellt uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
utreda hur patientsäkerhetsarbetet kan stödjas på olika sätt. Vi ser att det finns särskilt behov 
av att stödja patientsäkerhetsarbetet inom den kommunala sjukvården, speciellt gällande 
fallskador och olämpliga läkemedel. Det är också nödvändigt att se över hur det egna 
legitimationsansvaret inom vården kan tydliggöras. 

Både den medicintekniska utvecklingen och läkemedelsutvecklingen går allt snabbare. Det 
blir allt viktigare att införandet av nya modeller sker på ett ordnat sätt och med full öppenhet. 
Nya sätt måste också vägas mot de etiska principer som ska gälla inom vården. 

Antibiotika och antibiotikaresistens 

Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har för att behandla infektioner som 
orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot 
läkemedlet. Det är ett gränsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning både i Sverige och 
globalt. Samhällskostnaderna uppgår till mångmiljardbelopp. För att möta hotet från 
antibiotikaresistens krävs ett gemensamt angreppssätt som involverar både människors 
hälsa, vård av djur och livsmedelsindustrin. Den nationella handlingsplanen är viktig, men 
måste följas upp av landstingen. 

Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Vår 
moderna sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, 
transplantationer och operationer som innebär en ökad infektionsrisk. 

Den bästa antibiotikan är den som inte behöver användas. För att hindra utvecklingen med 
antibiotikaresistens är det centralt att vården verkar för att förebygga sjukdom genom ökade 
insatser på friskvård och förbättrade hygienrutiner så att varken smittsamma sjukdomar eller 
antibiotikaresistenta bakterier sprids. Detta är en viktig patientsäkerhetsfråga för både hälso- 
och sjukvården, och för den enskilde patienten. Alla insatser som verkar hälsofrämjande 
bidrar indirekt till minskad risk för utveckling av antibiotikaresistens. Den gröna 
hälsopolitiken, som tar sin utgångspunkt i det hälsofrämjande perspektivet, är därför en 
grundbult i arbetet mot antibiotikaresistens. 

Det är läkarprofessionens roll att avgöra när antibiotika behövs och inte. Men vissa 
strukturella faktorer kan underlätta för en rationell och klok antibiotikaförskrivning. En ökad 
tillgänglighet inom primärvården med en högre andel återbesök har i vissa landsting visat sig 
minska antibiotikaförbrukningen. 

Antibiotika måste användas på rätt sätt. Vanliga orsaker till den ökande 
resistensproblematiken är felaktig antibiotikaanvändning, exempelvis för långa eller för korta 
kurer, felaktiga val av antibiotika samt att antibiotika används vid felaktiga diagnoser. 
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Förskrivningsrätten behöver förändras inom de närmsta åren, exempelvis genom att vissa 
antibiotika endast får förskrivas av vissa läkare eller bara av två läkare gemensamt. 

Enligt WHO används det mer antibiotika i världen till friska djur än till sjuka människor. Så 
är fallet inte i Sverige, tack vare en hög nivå på djurskyddet för lantbruksdjuren. Vi anser 
därför att landstinget i sina inköp av animaliska livsmedel ska ställa krav på en god 
djurhållning där antibiotikaanvändningen är låg, så att vi inte driver på utvecklingen av 

antibiotikaresistens genom våra livsmedelsinköp. 

Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) har som mål att 
bevara antibiotika som effektivt läkemedel, förhindra överanvändning av antibiotika och att 
främja vårdhygien. Nätverket arbetar med utbildning och information till såväl hälso- och 
sjukvårdspersonal som till allmänheten. Stramas samverkan mot antibiotikaresistens sker på 
både nationellt och i landstingen. I varje landsting drivs arbetet av ett nätverk med experter 
från berörda verksamhetsområden, som till exempel allmänmedicin, infektion, vårdhygien 
och barnmedicin. Miljöpartiet anser att Stramas arbete är av oerhörd vikt för att minska 
risken för utveckling och spridning av antibiotikaresistens. 

Läkemedel 

Användningen av läkemedel ska vara anpassad till behov. Likväl finns det, utan att medicinsk 
förklaring kan ges, kulturella och traditionella skillnader i behandlingar i olika delar av 
landet. Detta gäller inte minst förskrivningen av psykofarmaka. Här behöver det arbetas fram 
nationella utfallsmått. Därtill måste lärosätena med sjukvårdande utbildning genom 
kulturförändringar bidra till att långsiktigt jämna ut skillnaderna. 

Människor är inte statiska, vår hälsa förändras. Detta gäller inte minst för människor med 
många olika diagnoser, där ett läkemedel för en diagnos menligt kan inverka på hälsan när 
det reagerar med en medicin för en annan diagnos. En hög del av akuta inläggningar av äldre 
på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar, många av dem bedöms vara möjliga att 
förebygga. Kontinuerliga läkemedelsgenomgångar ska göras för att minska risken för 
felbehandlingar, med speciellt fokus på äldre. Det ska genomföras läkemedelsberättelser på 
alla över 80 år samt för alla som har fyra eller fler läkemedel. Av detta skäl finns det ett behov 
av en nationell kommission för läkemedelssäkerhet. Det är en viktig åtgärd för att öka 
förutsättningarna för tillsyn och större patientsäkerhet. 

Cancervård i världsklass 

Antalet cancerpatienter beräknas öka dramatiskt de närmsta decennierna. Det beror på att 
allt fler blir äldre och att många insjuknar under den senare delen i livet. Men allt fler lever 
också längre med sin cancer i takt med att behandlingsmetoderna blir bättre. 

Screeningprogram och nivåstrukturering 

Chanserna till bot ökar generellt sett när cancern upptäcks tidigt. För att fler ska kunna delta 
i screeningprogram behöver vi utveckla enklare, ibland mer precisa och mindre smärtsamma 
metoder. Det behövs riktade insatser för att nå grupper som i lägre utsträckning deltar i 
dessa program. 

Vi vill genom utbildning stärka kunskap och kompetens inom området på kort sikt, för att på 
lång sikt återkomma till idén om speciella läkare med cancerkompetens på vårdcentralerna. 

En nivåstrukturering av canceroperationer är nödvändig. Det är viktigt att opererande team 
har den erfarenhet som krävs för att säkerställa en hög kvalitet på ingreppen. Vi vill därför att 
tydliga jämförelser utifrån nationella kvalitetsregister ska ligga till grund för att bedöma vilka 
som ska utföra vården. 
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Arbetet med att introducera nya läkemedel och behandlingar stärks genom en ökad 
nivåstrukturering av cancervården, då behandlingar generellt blir allt mer komplexa. Vi ser 
att det krävs ökade insatser för att kliniska prövningar ska ske. Det kan dessutom behövas 
ökade nationella anslag för att klara av framtida ökade läkemedelskostnader inom 
cancervården. 

En sammanhållen cancervård 

I takt med att vården blir allt bättre och mer specialiserad ökar behovet av att få hjälp med att 
koordinera vården runt patienten. Vi ser att inrättandet av kontaktsjuksköterskor måste 
byggas ut inom cancervården, så också inom fler vårdområden. 

Vi ser att det är viktigt att hålla ihop cancervården. Kompetensen inom cancervården måste 
stärkas genom hela vårdprocessen, från den förebyggande till den palliativa vården. Det 
krävs fler insatser för att förbättra såväl det förebyggande arbetet och rehabiliteringen som 
den palliativa vården. Vi ser gärna att cancervården specialiseras till ett färre antal 
specialistsjukhus än idag. 
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Digitalisering kan göra vården tillgänglig där du bor. Genom digital teknik med 
hög IT-säkerhet kan såväl geografiska som sociala barriärer överbyggas. 
Digitalisering ger också möjlighet till en mer nära vård utifrån patientens 
behov. Tekniken kan skapa ökad frihet, valfrihet och deltagande i vården. En 
modern, digitaliserad vård måste också säkerställa hög integritet och att alla 
ska få lika bra vård, även de som inte har digitala medier. 

E-hälsa för modern vård 

E-hälsa har redan stor betydelse för effektiv och klimatsmart vård och betydelsen kommer att 
öka. Ett utvecklat arbete med IT-stöd i vården har ett mervärde för patienter. Människor ska 
ha enkel tillgång till information om vård och hälsa och om sin egen hälsosituation. Digitala 
lösningar kan användas för att stärka individens delaktighet i sin vård. Framtagandet av 
dessa lösningar måste ske i dialog med brukare och personal. 

Digitala lösningar kommer att bli allt viktigare inom sjukvården, vi vill se digitala lösningar 
som en integrerad del av primärvården. Det finns också potential att förebygga 
vårdkonsumtion. Det är viktigt att det ställs samma krav på öppenhet och transparens på 
digitala utförare. Ersättningsmodellerna för digitala utförare kan behöva ses över 
ersättningsmodellerna. 

Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd kan vårdpersonal ägna mer tid åt patienter och anpassa 
vården till varje patients behov. Vi vill se ett nationellt virtuellt och digitalt kunskaps- och 
beslutsstöd som alla inom hälso- och sjukvård kan ha tillgång till. Ytterligare exempel på e-
hälsa är införande av digitala ronder för sällsynta sjukdomar och att göra det möjligt att söka 
specialistsjukvård i hela landet. Utvecklandet av artificiell intelligens (AI) är en redan idag en 
viktig del av vården. Genom AI kan såväl patientsäkerhet som tillgänglighet stärkas. 

Kommuner och landsting möter utifrån sina ansvarsområden samma patient, men i olika 
roller. Det behövs därför en samordning för utveckling av e-hälsa mellan kommun och 
landsting, så att vården kan utgå från ett personcentrerat perspektiv. E-hälsa skapar 
möjlighet för en sammanhållen vård i hela Sverige genom att geografiska avstånd mellan 
vårdgivarna får mindre betydelse. 

Det behövs ytterligare engagemang på nationell nivå. Vi ser behov av en statlig e-
hälsomiljard som kan stimulera uppbyggnad av den nationella plattformen. Landsting och 
kommuner behöver bli snabbare på att ta till sig e-hälsan. Satsningar på e-hälsa kan öka 
patientinflytandet och patientsäkerheten. 

Integritet och säkerhet 

E-hälsoområdet innebär också utmaningar i form av säkerhet, integritet och nya 
arbetsprocesser. Vem får tillgång till information om människors hälsa? Hur påverkas 
patienter och personal? Det krävs att kommande IT-system är så hållbara att risken för 
exempelvis hackerattacker minimeras. 

Samtliga verksamheter som bedriver sjukvård ska följa de nya lagar om IT-säkerhet och 
integritet som införs i hela EU i maj 2018 och snarast lägga nödvändiga resurser på att 
anpassa rutiner och tekniska system så det också blir så i praktiken. Det är ett stort men helt 
nödvändigt arbete för att kunna använda e-hälsolösningar. 

Vi ser ett ökat behov av samtycke och att alla inom vården har ansvar att ställa frågan om 
patientens samtycke till att information delas.  
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Samhällets arbete med att främja psykisk hälsa i förebyggande syfte måste 
förbättras. Vi behöver hitta former för att hela samhället ska arbeta för att 
minska stigmat kring psykisk sjukdom. Det är oroande att den psykiska ohälsan 
ökar. Att vården har kunskap och möjlighet att möta alla med psykisk ohälsa är 
oerhört viktigt för vårt samhälle. Det är särskilt viktigt med en bättre vård för 
unga, för personer med svår psykisk sjukdom och för asylsökande och 
nyanlända. 

Patientinflytande för högre kvalitet 

Patientinflytandet och evidensen inom den psykiatriska vården måste bli bättre. Det är helt 
nödvändigt för att den psykiatriska vården ska bli personcentrerad och patientsäker. 

För att nå förbättringar krävs ökad forskning och utveckling om hur patientinflytande kan bli 
en ordinarie del av den psykiatriska vårdens utveckling. Inom vården generellt finns behov av 
en ökad samverkan, öppenhet och tydlig struktur för ökad patientmedverkan – både i dagens 
vård och i byggandet av framtidens vård. Det måste bildas ett partnerskap mellan 
brukarföreningar, vårdens verksamhet, beslutsfattare och akademin för att utveckla vården i 
allmänhet och den psykiatriska vården i synnerhet. För att tydliggöra det ser vi behov av fler 
brukarstyrda alternativ i den öppna vården. 

Ett ökat deltagande i de öppna kvalitetsregister som finns inom den psykiatriska vården är en 
stark utvecklingsfaktor. Vi ser att detta skulle stärka evidens och utfall av vården. 

Arbetet med att minska antalet tvångsåtgärder inom psykiatrin måste fortsätta. Inom barn- 
och ungdomspsykiatrin vill se som mål om att antalet tvångsåtgärder ska vara noll senast 
2020. 

Suicid 

Nollvisionen om suicid ska implementeras i alla landsting. Det innebär att det i varje 
landsting ska tas fram handlingsplaner tillsammans med kommuner och andra relevanta 
aktörer för att minska självmorden. Det är viktigt att landstingen är drivande i det regionala 
arbetet kring suicid. Det krävs också en ökad samverkan via det nationella centrum som 
finns. Vi ser ett behov av ökade resurser till nationell kunskapsspridning och ett ekonomiskt 
stöd till organisationer som arbetar med detta som är mer säkrat över tid mer. Det är viktigt 
att asylsökande ingår i arbetet med suicidprevention. 

Överdödligheten bland svårt psykiskt sjuka är stor, detta måste brytas. För att på bättre sätt 
ta hand om dem som inte själva aktivt söker sig till en vårdmottagning behövs mobila enheter 
inom den öppna psykiatriska och den barnpsykiatriska vården som kan agera både snabbt 
och planerat. 

Precis som Barnombudsmannen har föreslagit anser Miljöpartiet att Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) bör ges i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av tillgången till vård 
för traumatiserade barn. Varje landsting behöver upprätta en tydlig plan och en 
överenskommelse med de ingående kommunerna gällande hur behovet av kris- och 
traumavård och behandling av PTSD ska tillgodoses i området. Miljöpartiet ser också att 
särskilda barnlotsar bör inrättas för att se till att barn och unga och deras vårdnadshavare 
hittar rätt i vårdkedjan. Även elevhälsan bör ges ett hälsofrämjande uppdrag och inkludera 
nyanlända och asylsökande elever. 
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Tillgänglighet till terapi 

Miljöpartiet betonar vikten av att se hela människan och behandla orsaker till sjukdom 
snarare än symptom, detta gäller särskilt inom vården av psykiskt sjuka. Tillgängligheten till 
den psykiatriska vården behöver stärkas genom att primärvården blir bättre på att behandla 
lättare psykisk ohälsa. 

Behandling av psykisk sjukdom behöver stärkas genom ökad klinisk forskning, för det måste 
medel avsättas. Det behövs också ökad forskning kring biologiska markörer inom psykiatrin 
för att stärka förutsättningarna för behandling. 

Tillgängligheten till terapi måste stärkas såväl inom den psykiatriska vården som inom 
primärvården. Det ska inte vara plånboken som möjliggör tillgång till terapi. Tillgängligheten 
till terapi kan också öka genom digitala lösningar eller gruppterapi när så är aktuellt. Vi vill 
öka förutsättningarna till egenremiss till terapi. Vi vill också stärka patientens säkerhet 
genom att det inte ska vara möjligt att kalla sig terapeut utan vissa uppställda krav. 

Jämlik psykisk hälsa 

Vården måste arbeta aktivt och strukturerat för att minska den ojämlika ohälsan. Det är 
viktigt att vi specifikt vågar arbeta med att minska ohälsan där den är störst. Kommissionen 
för jämlik hälsa har lagt förslag på hur den ojämlika hälsan kan minska över en generation, 
detta måste få genomslag i alla budgetförslag. 

Även vården har inslag av den strukturella diskriminering som finns i övriga samhället. Det 
är viktigt att vården arbetar mer tydligt med detta, till exempel genom utbildningar. Vi vill att 
Socialstyrelsen tar initiativ till att tillsammans med HBTQ-organisationer ta fram ett 
nationellt utbildningspaket som kan stärka likarättsarbetet inom vården, i synnerhet 
kunskapen om och bemötandet av HBTQ-personer. Vi vet att vården av transsexuella i 
många landsting är eftersatt och att insatser måste göras för att komma ner i rimliga 
väntetider. Detta är synnerligen viktigt då vi vet att ohälsan är större inom gruppen 
transsexuella. 

Ett annat område som det måste sättas i fokus är de äldres psykiska ohälsa. I detta måste, 
liksom i andra delar i vården, första ingången vara den nära vården. Kunskapen måste också 
bli bättre på hur man möter kognitiv svikt hos äldre inom psykiatrin. 

Det finns stora skillnader i vilken omfattning och på vilket sätt män och kvinnor drabbas av 
psykisk ohälsa. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män. Resultat från den nationella 
folkhälsoenkäten 2015, som är sammanställd av Folkhälsomyndigheten, visar att 17 procent 
av befolkningen uppgav att de upplevde ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Andelen bland 
kvinnor uppgick till 20 procent medan motsvarande andel för män var 13 procent. Det finns 
dock anledning att anta att det finns ett mörkertal kring mäns psykiska ohälsa. Pojkar 
uppvisar mer utåtriktade symtom medan flickor och kvinnor visar mer inåtriktade symptom 
på psykisk ohälsa. För flickor och unga kvinnor byggs stress ofta upp utifrån krav på att 
”lyckas” med sitt liv men också utifrån erfarenhet av kränkningar, våld och sexuella 
övergrepp. Unga kvinnor i gymnasiet upplever högre prestationskrav och har lägre 
självkänsla jämfört med jämnåriga män. Pojkar och unga män kan istället bli deprimerade då 
de inte klarar av att leva upp till samhällets normer kring maskulinitet. Bland självmorden 
syns också en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor är överrepresenterade i 
suicidförsök medan män är överrepresenterade i suicid. Det är tydligt att båda kvinnor och 
män skulle nå en förbättrad psykisk hälsa utan de normer och förväntningar som ger flickor 
och kvinnor högre krav på prestation, och som hindrar pojkar och män att be om hjälp när de 
mår dåligt. 
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Bättre vårdplanering och standardiserade vårdförlopp 

Vårdplaneringen måste förbättras, den är särskilt viktig för de som är i behov av kommunala 
insatser inom psykiatri. Vi ser också att övergången mellan barnpsykiatrin och 
vuxenpsykiatrin måste säkras upp bättre. Nya former med mottagningar för unga vuxna 
måste etableras och närstående på ett bättre sätt ges förutsättningar att vara en del av vården 
även efter övergången till vuxenlivet. 

Det krävs en fortsatt reformering av den psykiatriska vården för att vården ska bli bättre. Ett 
sätt att stärka den psykiatriska vården är etablerandet av standardiserade vårdförlopp. Det är 
också viktigt att lyfta fram den kliniska forskningen, likaså att öka brukarmedverkan. 
Brukarstyrda inläggningar bör vara en ordinarie del av den psykiatriska vården. 

Psykisk ohälsa drabbar inte bara den som är sjuk utan också människor runt omkring. För 
många är möjligheten att bli frisk beroende av relationer till anhöriga. Anhöriga behöver 
därför få vara en del i vårdens utformning, ibland behöver de dessutom eget stöd för att 
komma vidare. Vi ser ett behov att utveckla anhörigstödet inom hela vård- och 
omsorgssektorn. 

Kroppslig och psykiatrisk vård måste hänga ihop 

Den kroppsliga hälsan hos psykiskt sjuka måste få ökad uppmärksamhet. Att detta inte 
prioriteras tillräckligt högt bidrar till för tidig död inom gruppen. Samverkan mellan den 
kroppsliga och psykiatriska vården brister, det krävs större fokus på att utveckla detta. 
Primärvårdens uppdrag måste konkretiseras för att stärka frågor kring mat, sömn, fysisk 
aktivitet och hur de faktorerna kan påverka den hälsan. 

Kunskapen om att förskriva fysisk aktivitet på recept måste öka. Den är idag fortsatt låg, 
vilket påverkar antalet recept som skrivs. Vi vill också stärka kunskapen om kostens 
betydelse för hälsan. Landstingen bör framåt sätta stort fokus på kosten hela vägen från 
barnhälsovården till hospis. 

Tidiga insatser 

Den psykiska ohälsan har ökat i samhället under de senaste åren. Det är extra oroande att 
denna ökning är så stor bland barn och unga. Barns och ungas hälsa är ett resultat av att 
samhället inte alltid har barnen i fokus. De har rätt till ett samhälle som är byggt för dem. 

Sammanhållna insatser 

Dagens vård och samhällsinsatser för unga är fortfarande inte sammanhållna. Det märks för 
de barn som behöver vården bäst. När det gäller barn och unga ska vårdens insatser inte 
begränsas endast till just vård, den måste arbeta ännu mer i nära samverkan med hela 
samhället. För detta behövs bland annat fler familjecentraler över hela landet, att landsting 
ska kunna satsa på sociala investeringsfonder och att föreningslivet erbjuds stöd. 

Tidiga insatser för barn och unga är helt nödvändiga. Det ska vara enkelt att få ett samlat 
stöd som vårdnadshavare via familjecentraler och genom ett ökat nationellt kunskapsstöd. 
Det är särskilt viktigt att kompetensen kring orosanmälningar finns inom alla delar av 
kommunerna och landstingen, det inkluderar även tandvården. Den nyligen antagna lagen 
avseende BBIC, Barnens behov i centrum, måste få effekt. 

Skolhälsovård, barnpsykiatri och ungdomsmottagningar 

Det behövs en reformerad skolhälsovård. Skolhälsovården måste fortsätta att utvecklas, 
förstärkas och bli mer likvärdig över hela landet. Den bör arbeta mer förebyggande även mot 
psykisk ohälsa, genom att elever ges möjlighet till hälsokontroller med fokus på den psykiska 
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hälsan. Landsting och regioner måste på ett bättre sätt stödja kommuner och skolor 
kunskapsmässigt för att alla i skolåldern ska få det stöd de behöver. 

Tillgängligheten till barnpsykiatrin måste öka. Det är nödvändigt att vårdgarantin förändras 
– målet är en köfri barnpsykiatri. Första steget är att nå en maxtid till besök inom 
barnpsykiatrin på 20 dagar och max 30 dagar till återbesök. Det behövs också en ökad 
uppföljning av den barnpsykiatriska vårdens arbete och antalet självmordsförsök, som det 
idag är svårt att få en bild över. Nollvisionen för självmord behöver bli antagen av riksdagen 
för att tydliggöra att fler insatser måste göras. 

Vi vill skapa en väg in för unga med psykisk ohälsa, till exempel genom att förstärka 
ungdomsmottagningarnas psykosociala kompetens och roll i att motverka psykisk ohälsa i ett 
tidigt skede. Även vård via internet skulle kunna användas för att nå fler ungdomar. 

Beroendevård 

Behandlingen inom beroendevården bör övertas av landstingen för att skapa bättre 
förutsättningar att möta samsjuklighet. Det är oroande att det finns för många stuprör 
mellan huvudmännens olika delar av beroendevården. Ett samlat huvudmannaskap skulle 
kunna säkerställa att vården blir mer likvärdig över landet och att forskningen kan öka. Det 
är viktigt att vården utvecklas utifrån den person som söker vård. Vi vill även inrätta 
självinläggning för avgiftning. 

Miljöpartiet anser att mottagningar för sprututbyten ska finnas inom den nära vården. Det 
bör antas en nationell strategi för att utrota hepatit C, vilket är möjligt. Vi vill utreda om 
injektionsrum enligt dansk modell skulle kunna bidra till att rädda liv och minska skadorna. 
Det krävs fler andra insatser för att minska överdödligheten hos narkomaner. För det behövs 
ett mer samlat arbete samt att alla landsting möjliggör för brukare att få tillgång till Naloxon 
som kan bryta en överdos. 

Tillgängligheten till vård för alkoholmissbrukande måste öka över hela landet, från den nära 
vården till specialistvården. Det ska finnas en enkelhet att nå vård som bygger på forskning, 
evidens och det individuella perspektivet. 

Det finns stora skillnader över landet i tillgång till behandling av exempelvis spelmissbruk 
och sexmissbruk. Vi ser att landstingen måste samla sig för att öka kunskapen om hur dessa 
former av missbruk ska kunna behandlas. Det är även nödvändigt att nivåstrukturera inom 
beroendevården. 

Särskilt oroande är att det för närvarande finns alltför stora brister i vården och 
behandlingen av unga med missbruk. Med detta avses personer under 18 år som behöver en 
snabbare tillgång till vården än idag. 
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Sjukhus – hus med vård 

Att sjukhus har ett stort symbolvärde för människor är förståeligt. Samtidigt förändras 
ständigt förutsättningarna att bedriva sjukvård, bland annat beroende på befolkningens 
ålder, skatteunderlag, medicin-teknisk utveckling och nya forskningsresultat. I framtiden ser 
vi att trygghet främst kan skapas genom att erbjuda nära vård. För det krävs färre stuprör, 
digital vårdplanering, delaktighet för såväl patient som anhörig och fokus på patientens väg i 
vården. Sjukhusen ska ha fokus på att hjälpa de svårast sjuka. 

Patienten ska ha rätt till en vårdplats och vård under så lång tid det är medicinskt motiverat, 
och få möjlighet att bli medicinskt färdigbehandlad innan utskrivning. Det blir en mer 
effektiv vård om människor blir friska och inte behöver återkomma till sjukhuset efter några 
dagar. Det kräver att varje landsting upprättar en strategisk plan för att säkerställa tillgången 
på vårdplatser. Denna strategi kräver också ett gemensamt arbete med kommunerna inom 
landstinget så att hela vårdprocessen ses över. Omställning från slutenvård till öppenvård är 
en ständigt pågående kvalitetsreform som Miljöpartiet bejakar. En hög tillgänglighet till 
sjukhusvård när så behövs är grundläggande för legitimiteten för vården skall garanteras. 

Vårdens klimat- och miljöpåverkan 

Vår hälso- och sjukvård måste i likhet med all annan verksamhet vara en del av den globala 
omställningen. Även vården måste arbeta mot att hålla sig inom de planetära ramar som 
finns och måste i likhet med all annan verksamhet bli klimatneutral när vårt samhälle ska 
ställas om. Vi ser även behov av ökad kunskap om tropikmedicin och miljömedicin inom 
hälso- och sjukvården. 

Fasa ut farliga kemikalier inom vården 

Tiotusentals olika kemikalier används och sprids i samhället, även inom hälso- och 
sjukvården. Många är relativt ofarliga medan andra kan var hälso- eller miljöfarliga. Inom 
sjukvården används ett stort antal kemiska produkter, som desinfektionsmedel, 
maskindiskmedel och laboratoriekemikalier. Ett kontinuerligt arbete för att ersätta och fasa 
ut kemikalier som är hälso- och miljöfarliga ska ingå i alla vårdgivares systematiska 
miljöarbete. Vi vill se ett nationellt samordningsarbete som stödjer utfasandet av alla hälso- 
och miljöfarliga ämnen inom vården. 

Farliga kemikalier finns också som tillsatser i till exempel förbrukningsmaterial, inredning, 
byggmaterial och utrustning. Här behöver landstingen ställa krav vid upphandling så att 
produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen fasas ut. Särskilt viktigt är detta vid 
barnkliniker – barn ska vårdas i en giftfri miljö. 

Ekologisk odling ger mindre gifter både i maten och i naturen, vi vill fortsätta att öka andelen 
ekologisk mat i landstingens verksamhet och kök. 

Läkemedel utan miljöpåverkan 

De absolut största utsläppen av läkemedelsrester uppkommer vid användning. Substanserna 
eller deras metaboliter utsöndras med urin och avföring; om avloppsreningsverken inte 
förmår att eliminera dem kan de sedan nå ut i vattendragen via avloppssystemen. Utsläppen 
hamnar i våra sjöar och vattendrag och påverkar fisk och annat liv. Inte sällan är läkemedlen 
hormonstörande, vilket kan störa djurens reproduktion. Även antibiotika och 
antibiotikaresistenta bakterier når de kommunala reningsverken och vattendragen på samma 
sätt. 
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Utsläpp av läkemedel är ett av landstingens största miljöproblem. Vården ska inte släppa ut 
läkemedel i naturen. Miljöpartiet anser att sjukhusens avloppssystem ska utrustas med 
reningsutrustning som gör att varken läkemedel eller bakterier når det kommunala 
avloppssystemet. 

Miljöpartiet anser att läkemedel ska vara miljöklassificerade. Detta är i dagsläget inte tillåtet 
av EU, istället har det utvecklats en frivillig miljöklassificering i Sverige. Vårdpersonalen ska 
också ha kännedom om miljöklassificering av läkemedel och vilka åtgärder som är viktiga för 
att minska utsläppen av läkemedel. Vi vill att en miljöpremie införs som gör att 
läkemedelsförmånssystemet i valet mellan två läkemedel med samma medicinska funktion 
väljer det läkemedel med bäst miljöprestanda. 

EU:s läkemedelslagstiftning avseende godkännande av läkemedel medger i nuläget inga 
möjligheter att ställa miljökrav relaterade till tillverkningen av läkemedel. Därför är det 
mycket viktigt att landstingen vid upphandling av läkemedel ställer krav på att 
läkemedelsfabriker ska ha den reningsutrustning som behövs för att antibiotika och andra 
läkemedel inte ska spridas till den omgivande miljön vid tillverkning. 

Klimatanpassa vården 

Många sjukhusbyggnader planeras just nu över landet. Det är grundläggande att dessa 
byggnationer planeras utifrån vårdperspektivet, samtidigt som de också ska vara robusta och 
klara morgondagens klimatförändringar. Kommande vårdbyggnader måste vara 
klimatneutrala och uppfylla standarden i Miljöbyggnad guld. Det är också helt nödvändigt att 
alla landsting kommande mandatperiod tar rygg på klimatlagen och tar fram egna 
klimatpolitiska ramverk för att vara en del av Agenda 2030.  

Hur kommande klimatförändringar kommer att påverka vården är nästintill outforskat. I 
enskilda landsting finns det planer för hur man ska möta värmeböljor, men det kommer att 
krävas större insatser för att klimatanpassa vården. För att nämna ett exempel kommer 
vektorspridna infektioner att öka och kräva mer infektionskompetens. Vi anser att SKL 
behöver ta på sig ledartröjan i att stödja landstingen utifrån detta perspektiv. 

Allt arbete inom vården har att uppfylla höga krav på hygien så att god vårdhygien 
säkerställs. Det innebär en hög användning av förbrukningsvaror, så som engångshandskar 
och engångsförkläden av plast. En relativt stor andel av hälso- och sjukvårdens 
klimatpåverkan kommer idag från materialanvändning. Men vissa landsting, exempelvis 
Region Skåne, har genom innovationsupphandling agerat aktivt för att främja 
engångsartiklar som bygger på biobaserade råvaror, till exempel stärkelse. Miljöpartiet ser 
detta som ett mycket gott exempel och vill att fler landsting följer efter. 

Säkra rätt kompetens 

Vårdpersonal har idag bristande arbetsmiljö och vi ser stigande ohälsotal. Miljöpartiet 
kommer att arbeta hårt för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal för de 
uppgifter som finns och för att förbättra arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen hos de 
anställda på andra sätt. Vården ska vara en trygg arbetsplats. Landstingen måste stärka sitt 
arbete kring hot och våld i verksamheten, detta arbete bör gå hand i hand med nationella 
insatser. 

Vi värdesätter alla de olika yrkeskompetenser som finns i vården och vill skapa 
förutsättningar för att använda dem fullt ut. Varje yrkeskategori fyller en viktig funktion och 
är bäst på respektive område. Vi tror att den mest effektiva vården bygger på medarbetare 
som får fokusera på sina specialistkompetenser, som till exempel att administrera, vårda eller 
att läka och behandla.  

Grunden för att medarbetare ska känna tillförsikt i sitt arbete är att det skapas långsiktiga 
villkor för både vården och dess personal. Sjukvården med dess medarbetare utgör en av de 
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mest kunskapsintensiva verksamheterna, medarbetarnas delaktighet och engagemang är en 
viktig förutsättning för vårdens utveckling. För att tillvarata medarbetarnas kunskap behövs 
en tydlig ledning baserad på konstruktiv dialog mellan ledning och medarbetare. Ständiga 
organisationsförändringar och ökad administration har skapat en trötthet. Vi vill ha en djup 
dialog med samtliga fackförbund om hur vi gemensamt kan minska administrationen. Vi vill 
inrätta en enkel lösning för att sprida goda förslag om hur vården kan utvecklas 
personcentrerat. Vi vill ta initiativ med samtliga aktörer på vårdområdet att etablera en 
sådan lösning. 

Kompetensutveckling 

Att upprätthålla och utveckla kompetensen bland vårdens personal är en viktig och svår 
utmaning. Det behövs flera insatser och vi ser att det behövs en nationell samling för att klara 
vårt gemensamma uppdrag. Löneutveckling och utveckling i arbetet är viktiga delar i det, 
liksom att personal verkligen får möjlighet att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt i samverkan 
med andra anställda. Dagens ledtider i vården innan patienter får vård bidrar till ökad 
frustration och ökade köer. 

Förutsättningarna för vårdens anställda ska karaktäriseras av att de verkligen får använda sin 
yrkeskompetens fullt ut. Att arbetet med att säkra kompetensen inom vården prioriteras är 
en fråga för stat, landsting/regioner och kommuner gemensamt. Hög kompetens är 
förutsättningen för att vården inte ska avstanna. 

Vi vill att sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra legitimerade yrkeskategorier 
ska få möjlighet att ta ett större ansvar för sina patienter. Det skulle utnyttja deras kompetens 
till fullo och samtidigt avlasta läkarna. Vi vill se över om förskrivningsrätten för 
specialistutbildade sjuksköterskor och fysioterapeuter kan öka. Undersköterskans roll i 
vården måste utvecklas genom att en nationell strategi för undersköterskans roll i vården tas 
fram. För att primärvården ska klara sitt uppdrag framöver behöver kompetensförsörjningen 
säkras. Det är av stor vikt att antalet platser på läkarutbildningen utökas och att det sker en 
nationell samordning av antalet AT- och ST-block för att säkerställa återväxten av specialister 
i allmänmedicin. 

Ledarskapet inom vården är oerhört viktigt för att kunna genomföra strukturförändringar, 
motivera personalen och styra verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Alla som arbetar i 
sjukvården ska få möjlighet att utveckla sitt ledarskap. 

Utbildning av ny personal och fortbildning 

Antalet utbildningsplatser för läkare, sjuksköterskor, psykologer och tandläkare måste öka 
för att klara av landstingens uppdrag. Det är viktigt att det finns en tydlig samverkan mellan 
lärosätena och landstingen för att man långsiktigt ska kunna planera tillgången på 
exempelvis specialistutbildade sjuksköterskor. Det ska även finnas möjlighet att få 
specialistutbildning för andra yrkesgrupper. 

Vården idag har också ett stort ansvar i relation till de vårdutbildningar som finns i landet då 
stora delar av utbildningen är förlagd inom vården. Det är nödvändigt att det ges tid att 
handleda och stödja alla studenter som har verksamhetsförlagd praktik inom vården. Vi ser 
med oro på att arbetsbelastningen inom vården hindrar ett gott handledarskap. 

Landstingen bör ta fram ett gemensamt regelverk för utbildningsförmåner som ges vid 
fortbildning, dessa bör likna modellen för Vårdförbundets AST-tjänster. Om det inte sker en 
förändring i landstingens och kommunernas fortbildningsansvar för yrkespersonal inom de 
närmsta åren måste det regleras på något sätt. Det finns idag tecken på att denna viktiga del 
fungerar som budgetregulator. 

Det finns anledning att se över fortbildningsmöjligheterna för all vårdpersonal, och att 
möjliggöra för exempelvis specialister som finns på sjukhus att få betald utbildning för att bli 
specialister i allmänmedicin. 
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Ta tillvara på migranters kompetens 

De senaste åren har vi haft en stor migration till Sverige. Det ökar vårdens möjlighet att både 
på kort och på lång sikt bättre klara den kompentensutmaning som finns inom vården. Det 
kräver dock insatser för att snabbare kunna validera den utbildning som migranter har med 
sig. 

Den stora migrationen innebär också att vården kan öka sin kulturkompetens för att på ett 
bättre sätt möta alla som söker vård. Detta innebär bland annat att tolkkompetensen måste 
öka. 

Hur får vi resurserna att räcka till? 

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Allt fler blir allt äldre. Inom överskådlig 
tid kommer antalet äldre att utgöra en fjärdedel av befolkningen och redan 2035 kommer 
antalet 85-åringar att ha ökat med 90 procent jämfört med idag. Befolkningen ökar i vissa 
delar av landet och minskar i andra delar. De förutsättningar som sjukvården hittills har varit 
organiserade utifrån har och kommer att förändras mycket. 

Samtidigt ser vi inom hälso- och sjukvården liksom på andra områden behov av 
effektivisering. Effektivisering bör ske genom ett systematiskt förbättringsarbete och 
smartare sätt att jobba, inte genom att pressa personal eller genom att sänka kvaliteten. 

Allt bättre vårdmöjligheter ställer krav på resurserna 

Den medicintekniska utvecklingen går fort och möjliggör allt fler vårdinsatser. När klyftan 
växer mellan vad som är möjligt att göra och de resurser som finns tillgängliga är det 
nödvändigt att säkerställa att patienter med störst behov får vård i första hand. Risken är stor 
att gapet mellan möjliga insatser och faktiska förutsättningar för vården ökar i framtiden. 
Vården kommer kräva en allt större andel av samhällets resurser, men samhällets resurser 
för vården kommer i princip aldrig att motsvara varken förväntningar eller efterfrågan. Det 
är därför av högsta vikt att arbeta hälsofrämjande och stötta invånarnas kunskap och 
förmåga till egenvård vid vanliga, ofarliga åkommor. 

Framtidens hälso- och sjukvård kräver att politik, organisation och medarbetare 
målmedvetet söker de mest optimala sätten att ge vård. För att vården ska öka sin kvalitet 
och klara sitt uppdrag kräver framtidens vård ett effektivt arbete med patientens villkor som 
utgångspunkt. En effektiv vård handlar snarare om att metodiskt arbeta med 
verksamhetsutveckling i syfte att öka kvaliteten för patienten, än om att planlöst kapa 
kostnader. 

Prioriteringar 

Vården behöver en ekonomi som är sund, men vården är inte i behov av ekonomiserad vård. 
Om styrningen av vården endast har ekonomi som grund för sin styrning ökar 
administrationen. 

Miljöpartiet strävar efter att motverka nedskärningar. Därför behövs det såväl ett 
strukturerat prioriteringsarbete i alla landsting och regioner som att andelen av samhällets 
samlade resurser som används till välfärd ökar. Prioriteringsarbetet ska genomföras så öppet 
som möjligt. Det är politikernas uppgift att i dialog med medarbetare och medborgare fatta 
nödvändiga beslut för att nå en bra vård och samtidigt ha en budget i balans. Vi accepterar 
inte att prioriteringar sker dolt, slutenhet kan bidra till att privata sjukförsäkringar ökar och 
att medborgare blir osäkra på vilken vård de kan förvänta sig.  

Vårdvalsreformer och driftsform 

Vårdvalsreformer kan vara kostnadsdrivande och skapa jämlikhetsproblem om de inte ser till 
de faktiska behov som finns inom vården. Vårdvalsreformer kan dock också bidra till en 
förändring av vården så att vården arbetar mer personcenterat och ökar kvaliteten och 
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tillgängligheten. Det är viktigt att vårdvalen inte tillåts tränga undan annan vård. För oss är 
inte driftsformen det väsentliga. 

För att stärka mångfalden i vården är vi övertygade om att civilsamhället och den idéburna 
sektorn kan fungera som vårdgivare i framtiden. 

En vård utan köer 

Det är allvarligt att tillgängligheten till vården brister. Vårt mål är vård som inte har köer. Det 
kommer att krävas många insatser de närmsta åren för att säkerställa rimliga väntetider 
inom vården. Vi vill inrätta en nationell tillgänglighetskommission för att på ett bättre sätt 
planera för en ökad tillgänglighet. Vården har över åren ägnat för stor kraft på att mota 
patienter istället för att möta dem där de är, här måste ett skifte i synsätt ske för att öka 
tillgängligheten för patienterna. 

Det finns anledning att utveckla patientlagen så att den på ett bättre sätt beaktar sina 
intentioner, det vill säga verkar för ökad patientmakt. Lagen bör kompletteras med en 
behovsaspekt på vård. En modern vårdgaranti måste ses från att en person ringer 1177 till att 
hen fått träffa en specialist eller har inlett sin behandling. Ett mål att utgå från är en förstärkt 
vårdgaranti som innebär noll dagar att få kontakt med vården, en dag för ett möte (digitalt, 
via telefon eller fysiskt) samt maximalt 90 dagar till specialistbesök och maximalt 90 dagar 
till operation. 

Det är stora skillnader i tillgången till vård över landet, såväl när det gäller geografiska 
avstånd och tillgänglighet som kvalitet på grupp- och individnivå. Inte sällan är skillnaderna 
kopplade till socioekonomiska villkor. Ibland kan det även vara tal om diskriminering. Det 
behövs insatser för att synliggöra skillnader och skapa en jämlik vård. 

Forskning och utveckling 

Sjukvården ska erbjuda hela vårdprocesser med förebyggande vård, diagnostik och 
behandling som bygger forskningsresultat. Det ska finnas goda möjligheter för alla 
yrkesgrupper inom vården att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Det är viktigt att de 
ersättningsmodeller som styr vården har fokus på hela vårdens resultat och kvalitet. Vården 
ska inta styras av kortsiktiga ersättningsmodeller som hindrar förbättringsarbete och 
kvalitetsutveckling. 

Vården behöver moderna arbetsmetoder för att möta framtidens utmaningar. Det är ett 
problem att det idag tar 11-17 år att omsätta forskning till klinisk verksamhet. Genom att 
snabbare omsätta forskningsresultat i praktisk nytta för den enskilda skapas en mer effektiv 
vård. För att satsningar på forskning ska bli resurseffektiva krävs att forskningens goda 
resultat i högre utsträckning kommer patienter till godo. Om hälso- och sjukvården inte har 
en nära kontakt med forskningen är det svårt att bedriva en kunskapsstyrd och 
evidensbaserad vård. 

Vårdens utveckling och innovationsförmåga möjliggörs inte sällan av vilka förutsättningar 
vårdens personal har att utveckla vården. Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga 
hörnstenar i den nära vårdens utveckling. Vi ser också behov av att patienter i högre grad kan 
vara delaktiga i detta genom att initiera eller leda utvecklingsarbete i syfte att stärka den 
personcentrerade vården. 

Klinisk forskning 

Den kliniska och tvärvetenskapliga forskningen bör generellt få en ökad plats inom vården 
med syftet att stärka vårdens kvalitet. Detta arbete måste ske utifrån hur utvecklingen av 
jämlik och jämställd vård kan stödjas. Vi ser att det är viktigt att även säkerställa att det görs 
fler kliniska prövningar inom vården i bred samverkan med läkemedelsindustrin. Vården 
måste på ett bättre sätt kunna fungera som bollplank och inspiration för innovationer, inte 
minst sociala innovationer. 
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Vi ser också att forskningen på ett bättre sätt måste knyta an till den starka life science-
industri som finns i landet. Det ger möjlighet till bättre vård och ett starkt näringsliv. 
Forskning inom primärvård, rehabilitering, psykiatri och kommunal sjukvård för framtiden 
bör lyftas fram. 

Etik 

Vårdens inre kärna berör inte sällan många etiska frågeställningar. Arbetet med att stärka det 
värdegrundande och etiska arbetet inom vården är en viktig del i att skapa en vård som är 
jämlik. Vi ser att det, i samverkan med kommunerna, behövs ett mer strukturellt etiskt arbete 
i flera landsting. För att lyfta det etiska arbetet vore det önskvärt med etikombud inom 
verksamheterna samt etiska råd kopplat till landstingsledningarna. Det är också viktigt att 
stärka det forskningsetiska arbetet kopplat till den kliniska forskningen. 

Läkemedel 

Allt för ofta behandlas frågan om läkemedel inom landstingen i någon form av stuprör. Det är 
uppenbart att vi utan en stark forskande läkemedelsindustri riskerar färre nya läkemedel. Allt 
fler läkemedel kommer dock att vara kostsamma för vården. Formen för gemensamt 
införande av nya läkemedel över landet måste fortsätta. Speciellt viktigt är det när det gäller 
sällsynta sjukdomar. Statsbidragen behöver räknas upp i takt med det ordnade införandet av 
nya läkemedel. 

Vi ser också att behov att stärka den forskande läkemedelsindustrin och även den svenska 
medtechindustrin. 

System i vården 

Det behövs en ökad planering av vården med medborgarnas behov som ingång. Genom ett 
ökat personcentrerat arbetssätt och ersättningsmodeller som utvecklar detta i vården ökar 
tillgängligheten och kvaliteten.  

SKL bör inleda diskussioner med fackförbunden om hur man på bästa sätt kan nå ökad 
tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö. Målet är att resurserna kan användas bredare 
fördelat över dygnet. Användandet av bemanningspersonal måste minska inom vården för att 
på bättre sätt säkerställa kontinuitet för patienten. Vården skall ha trygga arbetslag som 
arbetar väl tillsammans så att alla överlämningar känns trygga för patienten. 

Det behövs en ökad samordning av statens olika aktörer. Särskilt viktigt är det att 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ges bättre möjligheter att agera, såväl preventivt 
som när den enskilda behöver en vårdinsats. För att det ska bli verklighet krävs bland annat 
att myndigheterna får flerårsuppdrag av regeringen. Det krävs också ett mer gemensamt 
arbete i att minska sjukskrivningar, speciellt med fokus på långa sjukskrivningar. 
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