
 
 
Socialdemokraternas flerårsplaneförslag 2016-2017 till HSUj 
 
En region för framtiden! 
  
Socialdemokraterna vill bygga en region som utgår från medborgarnas och regionens behov. Vi vill 

skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Vi ser ett antal 

stora utmaningar för framtiden som måste lösas för att utveckla regionen på bästa sätt, för ett bra 
liv i en attraktiv region 
Full sysselsättning är det övergripande målet för vår politik. Vår ideologiska utgångspunkt är att 

människor vill och kan arbeta efter sin förmåga. 

För att alla ska ges möjlighet att växa måste samhället präglas av solidarisk fördelning. 

Demokrati, frihet, jämlikhet och solidaritet är grunderna för våra idéer.  
  
  
Sverige är ett fantastiskt land att bo och leva i, men landets utveckling de senaste åren har lett till 

att klyftorna ökat och därmed ohälsan. Skillnaderna mellan de som har jobb och de som är utan 
har tilltagit. 
Vi vill investera i framtiden. Den förda politiken har lett till att riskkapitalister har kunnat etablera sig 

inom sjukvården. Detta vill vi ändra på.  
 
Skatt ska gå till det som den är avsedd för, nämligen att finansiera vård, skola, omsorg, 
infrastruktur och kultur. Den gemensamma sektorn ska vara behovsstyrd och utan vinstintressen. 
Pengar ska inte styra förutsättningarna för människor att få kvalité i välfärden. 
  
Vi vill ha en jämlik och solidariskt finansierad vård där behoven styr. Etablering av nya vårdgivare 

ska utgå ifrån behov och beslutas demokratiskt.  

Specialistsjukvården på våra tre sjukhus ska bedrivas och utvecklas i offentlig regi med väl 

fungerande vårdkedjor. Därför säger vi nej till privatisering och utförsäljning av sjukhusvården. 
 
 
Folkhälsa - en klassfråga 
En god hälsa är grunden för ett gott liv och är en förutsättning för att både kunna arbeta och delta i 

samhällslivet i stort. Hälsa är en klassfråga. Det finns ett starkt samband mellan god hälsa och 

sociala och ekonomiska villkor. Vi vill intensifiera och stärka det förebyggande folkhälsoarbetet 

gemensamt med kommunerna för att uppnå en mer jämlik/ jämställd hälsa. 
 
Vi vill se en ökad samverkan, ett kunskapslyft, mellan regionen och kommunerna för att utveckla 

arbetet med förebyggande och stödjande insatser vid våld i nära relationer. 
 
 
 
 



 
Mer tid till vård 
Undersökningar visar att bara en tredjedel av vårdpersonalens arbetstid går till patientnära 

kontakter. För att öka tillgängligheten vill vi att administrationen inom sjukvården minskas för 

vårdpersonalen. Fler vårdadministratörer behöver anställas. Ett mer teambaserat arbetssätt 

utvecklas för att ge mer tid till vård och därmed ökar vårdkvalitén. 
 
En dörr till akut vård 
För att underlätta för patienter som söker akut vård under kvällar och helger ska jourcentralen 

finnas i närheten till akutmottagningen inom samtliga sjukvårdsområden. 
 
En personlig vårdkontakt 
Behovet av kunskap om åldrandet och äldres sjukdomar såväl psykiska som somatiska är viktig 

inom all sjukvård. Att höja den geriatriska kompetensen ska därför vara ett prioriterat 

utvecklingsområde. 

Vi vill att äldre multisjuka patienter och patienter med täta vårdbehov erbjuds en personlig 

vårdkontakt. 
 
Rätt till säker och snabb diagnos 
All sjukvård ska präglas av kvalitet och patientsäkerhet. Som patient ska du snabbt få reda på dina 

provsvar och få en diagnos för vidare behandling. Vårdgivaren ska vara skyldig att meddela dig din 
diagnos 
 
Fri sjukvård för unga upp till 25 år 
Barn- och ungdomstiden är en viktig del av varje människas liv och alla förtjänar en bra start i livet. 

Målet är att alla ska kunna växa upp och leva ett nyfiket och spännande liv. Barns och ungas 

uppväxtvillkor är olika. Våra insatser ska leda till jämlika möjligheter för alla.  

Regionen ska erbjuda fri sjukvård upp till 25 år. 

Åldersgränsen till ungdomsmottagningarna ska höjas till 25 år och på sikt ska fria preventivmedel 

införas. 

Subventionen för glasögon till barn ska även gälla för ungdomar upp till 19 år. 
 
 
Fri tandvård för unga upp till 25 år 
Tänderna är en del av kroppen och därför har alla människor en självklar rätt till god tandhälsa. 

Den förebyggande tandvården behöver utvecklas. Särskilt gäller detta för barns tandreglering.  

Idag har barn och ungdomar fri tandvård upp till och med 19 år.  

Regionen ska bygga ut den fria tandvården till 25 år och börjar med dem som är 20 och 21 år. 
 
 
 
 



Öppenvård inom psykiatrin 
Den psykiska ohälsan ökar och dagens vårdutbud räcker inte till och därför måste verksamheten 

förstärkas. 

Öppenvård är oftast bäst för patienten därför ska denna verksamhet prioriteras. 

Samverkansmodellerna för barn och ungdomar, modellområden, utvecklas i samarbete med 
samtliga regionens kommuner. 
 
Personal 
Samtliga anställda som arbetar/utför uppdrag åt Regionen ska omfattas av kollektivavtal. 

Regionen ska erbjuda alla anställda, som så önskar, en heltidstjänst. 

Regionen ska vara en förebild genom att erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet till 

anställning. 

Regionen ska ta emot ungdomar i yrkesintroduktionsanställning. 
 
Ersättningsmodellen inom primärvård 
Det nuvarande ersättningssystemet premierar de vårdcentraler som jagar diagnoser och 

förfördelar de som arbetar förebyggande. En fördelningsprincip där ersättningen består av 50% 

ACG och där 50 % består av ålder och socioekonomiska data genomförs.  


