
Sverigedemokraternas förslag till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping yttrande över flerårsplan 2015-2017. 
 
Vår ideologi styrs av ett socialkonservativt perspektiv vilket kan förtydligas med att vi värnar om alla 
medborgares behov och möjlighet till rättvis fördelad vård på lika villkor. Vi kan se det som en 
möjlighet med privat sjukvård med reglerad vinstmarginal för att säkerställa kvaliteten och komma 
ifrån företag med endast fokus på förtjänst. De som ställer religiösa eller kulturella grundade särkrav 
får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling. 

Tillgänglighet 
• Trycket på ambulanssjukvården är högt, mycket p.g.a. av att befolkningen har ökat stabilt, 

men antalet ambulanser är idag färre än för 20 år sedan. Eftersom befolkningen ökar 
fortfarande så lär inte behovet minska och vi har sätt de senaste åren ett antal fall där folk 
med ambulansbehov har fått vänta p.g.a. bristande tillgänglighet och då kanske valt att ta sig 
in själva vilket kan få allvarliga konsekvenser. Vi menar att detta är en viktig fråga för 
patientsäkerheten och detta måste utredas noga. 

 
• Regler för patient- och vårdavgifter ska baseras på indelningar i tre kategorier och inom 

dessa kan det finnas olika bestämmelser för barn och vuxna.  
 

 Medborgare och personer med uppehållstillstånd.  
 Asylsökande.  
 Utländska medborgare.  
 
För utländska medborgare så finns det olika bestämmelser beroende på deras hemland. För 
de länder där specifika regler saknas så ska man ha bestämmelser som gäller för ”Övriga 
länder”. Illegala invandrare som i dagligt förskönande tal kan kallas papperslösa eller gömda 
flyktingar ska definieras som utländska medborgare vilket innebär att de har tillgång till 
sjukvård och deras vårdavgifter är olika beroende på vilket land de är medborgare i. Är 
medborgarskapet okänt så ska bestämmelser för ”Övriga länder” tillämpas. 

 

Akutmottagningen 
• Akutmottagningarnas arbetssätt ska ses över. På våra akuter bör vi ha anställda specialiserad 

akutvårdspersonal som tjänstgör permanent på akuten och därmed bygger upp rutiner och 
kan skapa en effektiv organisation.   
 

• Vi vill att på akutmottagningarna inom landstinget utses en omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska för gruppen ”äldre multisjuka” samt att det utarbetas riktlinjer för att 
identifiera patientgruppen ”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar. 

 
 
 
 

Primärvården 
Primärvård ska vara förstahandsvalet vid behov av sjukvård detta är den första linjens sjukvård som 
folk kommer i kontakt med. Det är i primärvården som behovet av tillgänglighet är som störst. 
Tillgänglighet och god kvalitet är två viktiga faktorer för att känna trygghet, speciellt för äldre 



människor. Primärvården, med allmänläkare, är också den vårdinstans där det största behovet av 
personalförstärkning finns. Brister i primärvården, som oftast är den första sjukvårdskontakten, får 
återverkningar senare i andra delar av sjukvårdskedjan. 
 

• En handlingsplan ska finnas för att tidigare upptäcka våldsutsatta vuxna och barn som söker 
vård och personal bör utbildas i bemötandet av denna grupp.  
 

• På sikt bör man få igång ett fungerande husläkarsystem. 
 

• En ökad valfrihet inom primärvård är en nyckelfaktor för god vård. Genom samarbete mellan 
sjukhus och primärvård skulle efterfrågan av specialister inom exempelvis geriatrik kunna 
tillgodoses bättre. 
 

• Fler akuttider ska finnas inom primärvården. 
 

• Landstinget ska verka för att utbildning och kompetensutveckling som erbjuds av landstinget 
för personal inom egen och privat primärvård nyttjas lika mycket av privat som offentlig 
personal för att säkerhetsställa kompetensen på all vårdpersonal i länet. 
 

• Patienten ska själv kunna välja sjukgymnast, rehabiliteringsutförare inom ramen för det fria 
vårdvalet. 

 
 

Hälsofrämjande och förebyggande 
Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste 
prioriteras av landstinget, liksom kampen mot det stora antalet oönskade graviditeter och aborter 
som sker i vårt samhälle och ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar. 
 

• Den allt mer överviktiga befolkningen kommer innebära stora belastningar på sjukvården i 
framtiden, om inte riktade insatser mot överdriven fetma görs tidigt, här har skolhälsovården 
ett stort ansvar att samverka med länets dietister och friskvårdsuppgivare.  
 

• Kampen mot ätstörningar bland ungdomar är också viktig. Därför är det viktigt att landstinget 
uppmuntrar skolor att servera näringsrik och hälsosam kost. 
 

• Hälsofrämjande arbete för att uppmuntra sunda kost- och levnadsvanor skall genomsyra alla 
landstingets verksamhetsområden. 
 

• Landstinget ska aktivt verka för att samtliga nyanlända flyktingar och invandrare genomgår 
hälsoundersökning för att hindra smittspridning av bland annat TBC. 
 

• En utredning ska göras om huruvida landstinget i hälsosamtal, läkarundersökningar och 
liknande tillfällen undersöks om den vårdsökandes symtom kan härledas till celiaki. 

 
 
 



Barn och ungdomar 
• Familjecentraler ska finnas i alla länets kommuner. 

 
• FN´s barnkonvention ska genomsyra allt arbete inom landstinget. 

 
• Landstinget vill verka för att förhindra oåterkalleliga och stympande ingrepp på barn som 

inte är medicinskt motiverat. 
 

Ungdomsmottagningar 
• Sverigedemokraterna vill se ett mer aktivt samarbete mellan skolhälsovården och 

landstingen när det gäller skolungdomars hälsa.  
 

• Tid på ungdomsmottagningarna ska erbjudas gratis till alla ungdomar upp till 25 år och ha 
generösa öppettider, samarbetet med sjukvården och länets alla skolor ska stärkas.  

 
• Den allt mer överviktiga befolkningen kommer innebära stora belastningar på sjukvården i 

framtiden, om inte riktade insatser mot överdriven fetma görs tidigt, här har skolhälsovården 
ett stort ansvar att samverka med länets dietister och friskvårdsuppgivare.  
 

• Det är också viktigt är också kampen mot ätstörningar bland ungdomar. Därför är det viktigt 
att landstinget uppmuntrar skolor att servera näringsrik och hälsosam kost. 

 

De äldre 
• Arbetet med en så kallad fast-track inläggning på Ryhov för patienter 80 år och äldre är helt i 

linje med vår syn på en särskild äldrelinje som dock bör utökas till samtliga tre akutsjukhus i 
länet. 

 
• Särskilt skall de äldres behov vid nyttjandet av E-hälsa uppmärksammas.  

 
• PSA-prov ska aktivt erbjudas män mellan 50-70 år.  

 
• Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer mellan 60-69 år ska erbjudas. 

 



Psykiatri 
• Vi vill se ökade insatser för suicidprevention.  

 
• En översyn bör göras av läkemedelsföreskrifter, såväl inom öppen och slutenvården.  

 
• Telefonkontakt med öppenpsykiatrin måste ske med personligt besvarande då det för många 

är viktigt med omedelbar kontakt.  
 

• Primärvården behöver bli bättre på att hjälpa människor med begynnande psykiska besvär, 
inte bara hänvisa dem till öppenpsykiatrin. 

 
• Resurserna för öppenpsykiatrin måste ses över och samverkan mellan de öppenpsykiatriska 

mottagningarna måste bli bättre. 
 

Tandvård 
• Det måste ses över vad som behöver göras för att alla som har behov av tandvård ska ha råd 

med det. På sikt är det Sverigedemokraternas uppfattning att tandvården ska inrymmas inom 
sjukvårdens högkostnadsskydd, och att patientavgifterna ska harmoniseras med sjukvården.  
 

• Alla i länet ska ha tillgång och kunna ges tandvård inom rimlig tid till landstingsdriven 
folktandvård.  
 

• Illegala invandrare ska inte ha rätt till subventionerad eller fri tandvård. 
 

Personalen 
Personalen är landstingets viktigaste resurs. Löner och arbetsvillkor ska vara attraktiva. 
En god arbetsmiljö där personalen får möjlighet att vara delaktig. 
 

• Inom landstinget ska all personal rekryteras baserat på kompetens och meriter. 
 

• All personal ska tala och skriva på god svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och 
agera på föredömligt sätt.  
 

• Diskriminering och kvotering får under inga omständigheter förekomma. 
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