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Hälso- och sjukvården i Norrbotten  

Moderaternas utgångspunkt är att alltid sätta 
människan före systemen. Sjukvård ska ges i 
rätt tid, på rätt plats och hålla hög kvalitet. 
Vården ska vara likvärdig oavsett var i 
Norrbotten man bor, eller hur mycket man 
tjänar. Patienten och patientsäkerheten ska 
sättas främst. Kontinuitet i kontakter ska 
eftersträvas för att stärka mötet mellan 
patient och medarbetare i vården.  
Vi kan vara stolta över svensk sjukvård, men 
samtidigt måste vi kunna höja blicken och se 
att det finns flera stora problem och i 
Norrbotten sticker de ut betänkligt. 
Norrbotten har bland Europas allra längsta 
väntetider. Dessutom är vårdens kvalitet och 
tillgänglighet mycket varierande, med stora 
skillnader med tanke på var man är bosatt i 
länet. Svensk sjukvård kan bli bättre och 
framförallt mer tillgänglig. Vården i 
Norrbotten är alltför sjukhustung och har en 
alldeles för svagt utvecklad nära vård och 
primärvård.  

Korta köerna  

Norrbotten har bland Europas allra längsta 
väntetider i sjukvården. Vårdköerna växer nu 
dessutom kraftigt efter att de under åren 2007 
till 2014 halverades. Vården ska fungera och 
vårdköer ska i ett första steg halveras för att 
därefter tas ned till ett minimum. Den 
samlade nära vården och primärvården ska 
stärkas för att kunna öka tillgängligheten och 
minska väntetiderna. Detta kan åstadkommas 
genom ökade möjligheter för vårdval och 
alternativa driftsformer samt ett 
återinförande av kömiljarden, som i en ny 
utformning utvecklas för att bli ännu 
effektivare.  

Moderaterna vill påbörja en förändring av 
sjukvården, från ett sjukhustungt system till 
en sjukvård med en välutvecklad primärvård 
och öppenvård. Sjukhusens akutmottagningar 
tar emot alltför många patienter som 
egentligen kan tas om hand av den nära 
vården. Detta skapar onödiga köer.  

 

Ledning, styrning och organisation  

Det lokala ledarskapet är avgörande för 
sjukvårdens förmåga att leverera god kvalitet 
och attrahera medarbetare. Skickliga ledare 
bidrar till god arbetsmiljö och ger 
medarbetarna förutsättningar att lyckas, vilket 
leder till goda resultat och nöjda 
norrbottningar. Därför är det viktigt att skapa 
förutsättningar för ett bra lokalt ledarskap.  

Det handlar om att ge sjukvårdens ledare goda 
förutsättningar i form av administrativ 
uppbackning, ansvar för rimligt antal anställda 
och förutsättningar för fortbildning. Samtliga 
ledare i vården bör ha en plan för hur de ska 
utveckla sitt ledarskap samt ges tid att 
utvecklas och lära nytt. Det handlar också om 
självbestämmande som gör det möjligt att 
göra skillnad. Det är viktigt att det råder 
balans mellan att mäta, ställa krav, följa upp 
och att ge utrymme och frihet åt 
professionerna att forma verksamheterna. 
Politikens roll ska främst vara att säkra 
finansieringen och kvaliteten. Därutöver bör 
stort utrymme lämnas åt professionen.  

Det är inte politiker som i huvudsak ska 
bestämma hur målen och kvalitetskraven ska 
nås. Det är viktigt att verksamheternas 
självbestämmande stärks och detaljstyrning 
undviks. Samtidigt ställer större 
självbestämmande också högre krav på 
professionen. Professionen behöver ges 
möjlighet att ta större ansvar för resultat och 
utveckling samt för sin egen fortbildning, men 
även kunna avkrävas det ansvar som 
mandatet innebär.  
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Starkare primärvård  

Vi tror att en förutsättning för att skapa högre 
kvalitet och ökad tillgänglighet, till en lägre 
kostnad, kräver att primärvården får rimliga 
förutsättningar att se och höra patienterna 
och på allvar vara första linjens vård. 
Vården blir bättre och utvecklas när det finns 
en mångfald av utförare som utvecklar olika 
vårdverksamheter. Alla ska kunna välja vård 
utifrån sina förutsättningar och behov. I vår 
del av landet varierar dessutom 
förutsättningarna avsevärt. Detta ska 
emellertid inte påverka patienters rätt att få 
vård i rätt tid. Valfrihet för varje patient att 
välja vårdgivare skapar också möjligheter för 
vårdens medarbetare att utvecklas, finna olika 
karriärvägar, kunna specialisera sig och få ökat 
ansvar med bättre löneutveckling. Det finns 
många kompetenta medarbetare inom 
vården. Det är viktigt att ta tillvara på deras 
kompetens och ge dem möjligheter till 
vidareutveckling och - inte minst därför - 
måste det bli enklare för nya aktörer att kunna 
erbjuda vård överallt i länet.  

Patientsäkerhet - koncentrera 
högspecialiserad vård  

Universitetslandstingen har idag visat på att 
det går att samarbete mellan varandra i form 
av den gemensamma Skandionkliniken i 
Uppsala som är en högspecialiserad 
anläggning för att bota cancer. 
Universitetssjukhusen behöver fördjupa sitt 
samarbete ytterligare inom fler områden. Inte 
minst för att säkerhetsställa att patienten får 
en sammanhållen vårdkedja. Socialstyrelsen 
bör ges i uppdrag att ta fram förslag på vilken 
vård som ska definieras som högspecialiserad 
vård. Socialstyrelsen bör också i samverkan 
med huvudmännen, sakkunniggrupper och 
patientorganisationer bedöma och ta fram 
förslag på vilka vårdenheter som ska bedriva 
högspecialiserad vård inom olika medicinska 
områden.  

Vårdkedjan av de mest sjuka äldre  

Det är ett begränsat antal patienter som står 
för en betydande del av de använda 

resurserna inom hälso- och sjukvården. En 
stor del av vården riktas till personer som är 
multisjuka med flera kroniska sjukdomar. De 
står för drygt hälften av alla läkarbesök på 
akutmottagningarna och för hälften av de 
samlade sjukvårdskostnaderna. 80 till 85 
procent av vårdens totala resurser riktas till 
personer med en eller flera kroniska 
sjukdomar.  

Vården och hela vårdkedjan för de mest sjuka 
äldre måste prioriteras och stärkas. Det är 
dem med en eller flera kroniska sjukdomar, 
ofta äldre personer, som mest behöver vården 
och som allra tydligast har behov av ett samlat 
omhändertagande och kontinuitet i sina 
vårdkontakter. 
För att vården för multisjuka äldre ska kunna 
fungera bättre krävs sammanhållna 
vårdkedjor  

Den stora möjligheten att skapa mer 
välfungerande vård handlar därmed om det 
samlade omhändertagandet av de mest sjuka 
äldre som ofta är multisjuka kroniker. Där en 
fast vårdkontakt är en av de viktigaste 
pusselbitarna. I dag är det många äldre som 
upplever att de faller mellan ”stolar” där 
varken sjukhusvården, primärvården, 
kommunala hemsjukvården eller 
äldreomsorgen tar ett helhetsansvar för att 
den som är sjuk får rätt samlad vård och 
omsorg. 
Det är viktigt att hela vårdkedjan håller ihop.  

Vårdkvalitetskontrakt  

Alla patienter har rätt till rätt vård, i rätt tid, 
på rätt plats och av hög kvalitet. Alla patienter 
ska kunna känna trygghet i att vården som 
erbjuds håller den kvalitet som behövs och att 
den är patientsäker, oavsett utförare. Vården 
ska alltid sträva efter att skapa bästa möjliga 
livskvalitet för varje patient. I syfte att kunna 
säkra patientens trygghet behöver vårdens 
kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet vara i 
centrum. Detta kräver bland annat att 
frekvent mätning genomförs av kvalitet i form 
av medicinska resultat, väntetider och 
patientnöjdhet. Det avgörande är att vården 
utgår från patienten och dennes behov. Att 
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varje patient ges den individuella vård som har 
störst förutsättningar att nå bästa möjliga 
resultat. Så ser det inte ut i dag. För att 
ytterligare sträva efter att kunna säkerställa 
att alla ges bästa möjliga vård, oavsett 
bostadsort, vill vi införa ett 
vårdkvalitetskontrakt.  

Vårdens medarbetare  

Antalet anställda i sjukvården är fler än 
någonsin tidigare. Antalet läkare ökar och 
antalet sjuksköterskor ökar också. Sverige har 
idag fler sjuksköterskor än genomsnittet i 
OECD. Trots den positiva utvecklingen av 
antalet läkare i Sverige är det tydligt att 
patienter i den svenska vården träffar läkare i 
mindre utsträckning än i andra jämförbara 
länder. Slutsatsen är att svensk vård inte är 
tillräckligt produktiv. Jämfört med övriga 
länder i norden har svenska sjukhus lägst 
produktivitet.  

Vården tar inte tillvara på medarbetarnas tid 
tillräckligt bra. På grund av bristande 
arbetsledning och bristfälliga arbetsverktyg 
hamnar arbetsuppgifter inte alltid på den som 
skulle kunna göra jobbet bäst och mest 
tidseffektivt. Läkare använder mycket tid åt 
administration och det finns exempel på hur 
undersköterskor, trots lång dokumenterad 
erfarenhet, plötsligt inte får utföra samma 
uppgifter som tidigare när de träder in i 
regionens vårdorganisation.  

Den medicinska och tekniska utvecklingen 
avseende nya behandlingsformer och 
läkemedel ger stora möjligheter att utveckla 
vårdens kvalitet. Allt fler avancerade och mer 
kraftfulla läkemedel tas fram genom forskning 
och innovation. Det räddar fler människoliv 
och ökar de svårt sjukas livskvalitet.  
För att vända utvecklingen krävs det att 
vården blir en mer attraktiv arbetsplats. Då 
krävs det tydliga signaler att det ska löna sig 
bättre att utbilda och vidareutbilda sig. Det 
ska finnas tydliga möjligheter att kunna göra 
karriär och se en utveckling gällande ansvar 
och befogenheter. Personalens arbetsmiljö 
måste förbättras avsevärt mot idag.  

Psykiatrin  

Psykiatrin är utsatt för stor press. Det är svårt 
att rekrytera erfarna psykologer och bristen 
på medarbetare förväntas fortsätta att öka. 
Andra stora utmaningar handlar om 
otillräckliga system för kvalitetsutveckling, 
bristande samarbete mellan psykiatrin och 
övrig vård. Det finns fortfarande oklarheter 
gällande vem som bär vilket ansvar för att 
stödja och hjälpa barn och unga med psykisk 
ohälsa. Uppföljning saknas och det råder 
betydande skillnader vad gäller kvalitet och 
tillgänglighet. En uppföljning av 
tillgängligheten avseende satsningar på barn 
och ungas psykiska hälsa och utfall av 
vårdgarantin inom psykiatrin visar på 
omfattande utmaningar. I Norrbotten får färre 
än fyra av tio barn och unga motsvarande en 
första bedömning inom vårdgarantins gräns. 
Det krävs en strategi för att stärka psykiatrin 
och minska den psykiska ohälsan.  

Cancerstrategi  

År 2040 beräknas över 600 000 personer i 
Sverige leva med cancer. Antalet människor 
som lever med kronisk cancer ökar därmed 
stadigt och det beror på förbättrade 
medicinska möjligheter att hjälpa fler 
patienter att överleva cancersjukdomar. Nya 
prognoser visar på en utveckling där antalet 
människor som lever med en cancerdiagnos 
kommer att ha fördubblats inom 25 år.  
Detta ställer krav på att den nationella 
cancerstrategin uppgraderas. Om inte det sker 
riskerar det förändringsarbete som påbörjats 
att tappa kraft och på sikt gå förlorat. En 
uppgraderad nationell strategi behöver 
utvecklas för att kunna stödja bland annat 
framväxten av nya kraftfullare läkemedel och 
ytterligare forskning som kan bidra till att fler 
människors liv kan räddas när de drabbas av 
cancer.  

Digitalisering  

Norrbotten ligger inte i framkant när det gäller 
att använda de digitala möjligheterna inom 
vården. En av de främsta utmaningarna 
handlar därför om att möjliggöra mer av ett 
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metodiskt, samordnat och strukturerat 
användande av digital teknik och modern 
informationshantering i vården i Norrbotten. 
Dagens lagstiftning behöver ses över och 
personlig integritet måste vägas mot 
öppenhet gällande nödvändig information 
som förbättrar patientens vård och stärker 
patientsäkerheten. Möjligheten för alternativa 
vårdgivare att få tillgång till digital information 
bör underlättas. Ytterligare en stor utmaning 
är att uppgifter om patienters läkemedel är 
utspridda på många olika informationskällor i 
olika delar av vården samt i de register över 
recept och uthämtade läkemedel som förs av 
e-hälsomyndigheten. Norrbotten måste ligga i 
framkant vad gäller digitaliseringen av vården.  

Förlossning  

Dagens vårdkedja mellan mödravård, 
förlossningsvård och eftervård håller inte 
ihop. Den behöver stärkas för att kvinnor som 
är gravida ska få en fullständig bild av sitt 
vårdförlopp, känna sig trygga och delaktiga i 
hela processen samt ges möjligheter att själv 
få välja vårdgivare. Vårdkedjan har inte utretts 
på 70 år därför vill vi genomföra en utredning 
som tar ett helhetsgrepp om samtliga delar av 
mödravården, förlossningsvården och 
eftervården.  

Hospis  

Vård i livets slutskede är centralt i palliativ 
vård och innebär lindrande vård för de allra 
svårast sjuka och döende. Att med en 
helhetssyn på patienten alltid kunna lindra ett 
lidande är målet för vår vårdfilosofi om 
palliativ vård och som kan tillämpas på alla 
sjukdomar, i alla stadier, och där såväl fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella/andliga 
dimensioner finns med. Målen är att lindra 
plågsamma symtom och ge patienter och 
närstående psykologiskt stöd under vårdtiden 
och i sorgen och hjälpa patienter att leva så 
aktivt som möjligt, var de än vårdas, tills 
döden inträffar. Axlagården i Umeå är i detta 
fall ett föredöme och vi anser att Norrbotten 
måste ta steget fullt ut och inrätta ett Hospis i 
Norrbotten med specialiserad vård för de allra 

svårast sjuka som befinner sig i livets 
slutskede.  

Tandvård  

Bland äldre som har flera olika sjukdomar 
finns ett tandvårdsbehov som inte är 
tillräckligt tillgodosett. Äldre människor i 
denna kategori har en mycket dålig tandhälsa. 
Var femte åldring saknar helt egna tänder, 
men bland dem som hade tänder kvar var två 
av tre drabbade av karies. Detta är inte 
acceptabla siffror sett ur ett 
tandhälsoperspektiv. Det är därför viktigt med 
ett nära samarbete mellan tandvården, 
äldreomsorgen och primärvården när det 
gäller de mest sköra äldre, men även bland de 
friskare som idag inte ännu har detta behov.  

Sjukvårdens framtid  

Moderaterna i Norrbotten prioriterar 
reformer som alltid sätter patienten och 
patientsäkerheten främst. Vi vill stärka 
sjukvårdskvaliteten, korta vårdköerna, lösa 
bemanningskrisen, förbättra vårdpersonalens 
arbetsmiljö, arbeta aktivt för att minimera 
vårdskadorna och minska de stora och 
växande regionala skillnaderna. Ingen ska 
behöva tvivla på att sjukvården finns där för 
norrbottningarna, när den behövs och att den 
håller hög kvalitet. 

En tillgängligare akutsjukvård 
 
En tillgänglig och väl fungerande akutsjukvård 
skapar trygghet hos oss människor. 
Vetskapen om att jag kan jag få den hjälp jag 
behöver inom rimlig tid är grundläggande om 
något akut inträffar. Idag upplever tyvärr 
många norrbottningar det motsatta. 
Akutsjukvård handlar inte bara om att ta hand 
om patienter i ett slutet system. Det är lika 
viktigt att ha god kontakt med ett sjukhus 
övriga läkare, sjuksköterskor och avdelningar 
för att patienterna snabbt ska få rätt 
behandling. Detta är en utav flera anledningar 
till att det i ett så stort län som Norrbotten 
måste finnas fem sjukhus. Akutläkare ger 
patienter en snabbare och bättre vård. 
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Korta köerna och återinför en 
utvecklad kömiljard  

Norrbotten har bland Europas allra längsta 
väntetider i sjukvården. Vårdköerna växer nu 
dessutom kraftigt efter att de under åren 2007 
till 2014 halverades. Väntetiderna är nu 
återigen på samma höga nivåer som år 2007. 
Trots de långa köerna till sjukhusens 
akutmottagningar får väldigt många patienter 
vänta längre än sju dagar på att kunna få 
genomföra besök hos en allmänläkare i 
primärvården. Alltför många patienter tvingas 
att vänta längre än tre månader på operation i 
specialistvården. Den utlovade vårdgarantin 
bryts varje dag inom vården.  

De regionala skillnaderna är omfattande. En 
person i Norrbotten med diagnosen 
lungcancer tvingas att vänta mer än dubbelt 
så lång tid på behandling som en 
lungcancersjuk person i Dalarna. Över nio av 
tio patienter får sin operation genomförd 
inom tre månader på Gotland medan endast 
fem av tio patienter får motsvarande i 
Norrbotten.  

Vården ska fungera och vårdköer ska i ett 
första steg halveras för att därefter tas ned till 
ett minimum. Den samlade nära vården och 
primärvården ska stärkas för att kunna öka 
tillgängligheten och minska väntetiderna. 
Detta kan åstadkommas genom ökade 
möjligheter för vårdval och alternativa 
driftsformer samt ett återinförande av 
kömiljarden, som fungerade väl. En ny 
kömiljard skall vara ännu mer utvecklad än 
den förra och utformas på ett nytt sätt:  

Den ska vara bredare än tidigare och även 
innehålla exempelvis röntgen och 
laboratorietester. Den ska innehålla snävare 
och ambitiösare tidsgränser gällande 
vårdgarantin. Den ska vara professionsneutral 
och riktas mot att alla patienter har rätt att få 
kontakt med primärvården samma dag och att 
en medicinsk bedömning genomförs inom tre 
dagar i primärvården/den nära vården. 
Patienter ska därefter ha rätt till ett första 
besök och diagnos i specialistvården inom 60 
dagar, på sikt inom 30.  

 

Behandling/åtgärd/operation ska därefter 
vara genomförd inom 60 dagar. På sikt inom 
30 dagar. Målen inom vårdgarantin ska därför 
på sikt vara 0-3-30-30. Den ska vara mer 
heltäckande och samordnande. Det är centralt 
att möjliggöra sammanhållna vårdkedjor 
utifrån patientkvalitet, kontinuitet och 
resurseffektivitet. De landsting och regioner 
som lever upp till de beslutade 
miniminivåerna gällande väntetider inom 
vårdgarantin får ta del av de avsatta 
resurserna. De landsting och regioner som 
inte lever upp till de beslutade miniminivåerna 
gällande väntetider inom vårdgarantin kan bli 
föremål för åtgärder inom ramen för ett 
kvalitetskontrakt.  
Detta prestationsbaserade statsbidrag ska 
begränsas i tid och omfattning. Det ska 
fastställas en bortre tidsgräns och 
utformningen av statsbidraget ska underlätta 
den uppföljning och analys som ska utföras. 
Uppdraget att följa upp, utvärdera, analysera, 
sammanställa och redovisa efterlevnaden av 
vårdgarantin bör ges till en eller flera statliga 
myndigheter. Redovisning ska ske 
regelbundet, öppet och med så korta 
tidsintervall som möjligt för att underlätta en 
mer effektiv styrning. Den ska redovisas så 
lättillgänglig och lättförståelig som möjligt.  

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att vårdköerna i ett första steg halveras för att 
därefter tas ned till ett minimum. 
att en mer utvecklad och heltäckande 
prestationsbunden tillgänglighets- och 
samordningsmiljard införs.  
att arbeta för att öka möjligheterna till vårdval 
och alternativa driftsformer i hela länet.  
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Ledning, styrning och organisation  

Kvaliteten i svensk vård är mycket hög och 
antalet anställda i vården är fler än någonsin. 
Samtidigt har vården flera utmaningar. Det 
handlar bland annat om långa och växande 
köer, bristande tillgänglighet och att patienter 
inte känner sig delaktiga i sin egen vård. I 
Sverige träffar patienter läkare i mindre 
utsträckning än i andra jämförbara länder.  

Den samlade bedömningen av svensk vård är 
att många av problemen handlar om att 
vårdens resurser inte används tillräckligt 
effektivt. Samtidigt går det naturligtvis inte att 
utesluta att mer resurser kan komma att 
krävas för att möta ett ökat vårdbehov hos en 
växande och allt äldre befolkning, dessutom 
innebär de senaste årens flyktingkris fortsatt 
stor belastning för hela vården. Men 
Moderaternas utgångspunkt är att alltid 
försöka förbättra användningen av 
skattebetalarnas pengar innan nya resurser 
förs till.  

Det finns behov av strukturella och 
organisatoriska förändringar av vården i 
Norrbotten, bland annat behöver 
primärvården förstärkas så att fler patienter 
kan få hjälp i den nära vården istället för att 
söka sig till sjukhusens akutmottagningar. Det 
handlar också om att koncentrera den mest 
krävande och specialiserade vården för att 
säkerställa patientsäkerheten och kvaliteten. 
Allt skall inte knytas till Sunderbyn, utan bör 
utformas så, att våra fem sjukhus blir mer 
nischade och/eller specialiserade. Detta 
möjliggör ett större underlag per verksam 
läkare, vilket är något som också efterfrågas 
av professionen för att de skall kunna hålla 
uppe sin kompetensnivå och utvecklas. Men 
sjukvårdens resurser kan också användas mer 
effektivt om det lokala ledarskapet fungerar 
och organisationerna bättre anpassas till de 
behov som finns. Det politiska ledarskapet 
måste ta sitt ansvar. Chefer och ledare i 
verksamheten måste ges befogenheter att 
styra och leda verksamheten, men även 
avkrävas det ansvar som mandatet ger dem. I 
dag finns det stora brister i förutsättningarna 
att utöva det nära ledarskapet. För  

 

moderaterna är det inte bara viktigt, utan ett 
krav, att befogenheter och ansvar hör ihop.  

Valfrihet och mångfald  

Valfrihet och mångfald inom sjukvården 
innebär att olika vårdmodeller, 
organisationsformer samt olika vård- och 
behandlingsformer prövas. Alternativen driver 
på kvalitetsarbetet och innovationen. Skickligt 
ledarskap inom fristående verksamheter kan 
vara en föregångsmodell för hur verksamheter 
kan förbättras även inom den offentligt drivna 
vården. Det innebär emellertid inte att den 
offentliga verksamheten inte ska ta sitt ansvar 
att driva på utvecklingen. Tvärtom ska skickligt 
ledarskap inom vården uppmuntras och 
eftersträvas, oavsett utförare.  

Bra ledarskap skapar god vård  

Kvalitet i all välfärdsverksamhet handlar 
ytterst om medarbetarna. Utan skickliga och 
kompetenta medarbetare, som ges utrymme 
att utöva sitt yrke med tillit och 
självbestämmande, kommer verksamheterna 
inte att fungera. Därför är det avgörande att 
det lokala ledarskapet säkerställer goda 
arbetsvillkor och är en attraktiv arbetsgivare.  

Ett bra ledarskap definieras av flera olika 
kvaliteter. Det handlar om att skapa en kultur 
som bejakar öppna och transparenta 
beslutsprocesser med tydlig 
ansvarsfördelning. Medarbetare ska känna 
tillit och att de kan utföra sitt yrke 
självständigt. Verksamheten ska uppmuntra 
och hitta former för att ifrågasätta nuvarande 
arbetssätt till förmån för nya som förbättra 
och utvecklar verksamheten. Kreativiteten ska 
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vara stor utan att patientsäkerheten riskeras. 
Ledare som lyckas få medarbetare att känna 
engagemang och vilja att dra i samma riktning 
för att förbättra verksamheten är avgörande 
för god kvalitet.  

Gott ledarskap handlar också om att balansera 
olika målkonflikter och skapa tydliga 
strukturer för hur sådana konflikter ska 
hanteras. Det handlar om lyhördhet, men 
också om att fatta beslut och att sedan 
kommunicera de besluten på ett tydligt sätt. 
Verksamhetens mål måste vara begripliga för 
att få med sig medarbetarna. Gott ledarskap 
kommer inte av sig själv. Det behövs träning, 
vidareutbildning och en plan för utveckling. 
Det finns exempel på vårdenheter med i 
princip samma förutsättningar, men med helt 
olika utfall på grund av olika ledarskap. 
Slutsatsen är att gott ledarskap är bland det 
mest effektiva både för att uppnå goda 
resultat och samtidigt vara kostnadseffektiv.  

Effektivitet och utveckling  

Det lokala ledarskapet måste ständigt arbeta 
med verksamhetsutveckling som både stärker 
kvaliteten och verksamhetens effektivitet. 
Vården ska styras och utvecklas metodiskt. 
Mätning och utvärdering är en viktig del i 
detta, samtidigt är det viktigt att det görs med 
ett tydligt syfte att förbättra verksamheten. 
Mätningar ska inte göras för mätandets skull 
och det får inte påverka verksamheten 
negativt. För att utveckla verksamheten 
menar vi att det lokala ledarskapet måste 
arbete med följande: Frekvent mäta de 
viktigaste och mest prioriterade 
kvalitetsindikatorerna. De som handlar om 
medicinska resultat/utfall, väntetider och 
patientnöjdhet. Redovisa resultaten öppet 
med så korta tidsintervall som möjligt. Dels för 
första linjens vårdpersonal, dels för 
allmänheten. Mäta produktion och 
produktivitet i vården. Genomföra 
kontinuerliga uppföljningar av den 
patientupplevda nöjdheten rörande kvalitet, 
tillgänglighet och bemötande avseende 
respektive klinik och vårdcentral.  

Det politiska ledaskapet ska i dialog med 
verksamhetschefer se över och utveckla 
ersättningssystemen för att uppmuntra och 
stimulera kvalitetsutveckling, 
kostnadskontroll, nytänkande och innovation 
genom hela vårdkedjan.  

Det lokala ledarskapet kan förbättra 
tillgängligheten och stärka patienters 
delaktighet  

Sverige hamnar ofta långt ned i internationella 
jämförelser avseende patienternas 
upplevelser av bemötandet från läkaren. Det 
gäller bland annat hur mycket tid läkaren 
ägnar åt patienten, hur stora möjligheter det 
finns för patienten att ställa frågor, hur 
delaktig patienten är i besluten om sin vård 
samt hur lättförståeliga läkarens förklaringar 
är om patientens tillstånd.  

Det lokala ledarskapet ska bygga förtroende 
för vården genom att skapa god tillgänglighet, 
professionellt bemötande av patienten, 
inlevelseförmåga och förmåga att i mötet med 
patienten kommunicera på ett tydligt sätt. Det 
kräver att patienten ges rätt information före, 
under och även efter mötet. I framtiden 
kommer digitala beslutsstödsystem i vården 
möjliggöra snabbare och ännu säkrare 
diagnoser och behandlingar samt bidra till 
snabbare och tydligare kommunikation i 
mötet mellan patient och vårdens 
medarbetare.  

För att stärka patientmötet behöver 
kontinuitet i bemanning i vården eftersträvas i 
all styrning som handlar om att utveckla 
kvaliteten. Det ökar tryggheten och stärker 
patientens förtroende för vården att ha 
regelbunden kontakt med samma människa. 
Det samlade omhändertagandet och 
bemötandet behöver särskilt utvecklas vid 
vård av de mest sjuka äldre och vård av 
personer som har kronisk cancer.  

Ledarskapsprogram  

Ledarskap och mentorskap har avgörande 
betydelse för vårdens långsiktiga förmåga att 
bedriva verksamhet av hög kvalitet. En viktig 
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del för att kunna skapa förutsättningar för 
detta handlar om utbildning och fortbildning 
för chefer inom alla delar av hälso- och 
sjukvården.  

Vi vill inrätta en ledarskapsutbildning avsedd 
för framtidens ledare inom sjukvården för att 
ge professionen en ännu starkare och 
tydligare roll. Chefer ska kunna ge ett 
strukturerat mentorskap till oerfarna nya 
chefer.  

Vi vill att Socialstyrelsen, tillsammans med 
intresseorganisationer, aktörer och utförare 
av sjukvård, tar fram förslag på 
ledarskapsutbildning. Ledarskapsutbildningen 
ska i första hand vara avsedd för ”första 
linjens” chefer inom sjukvården. Vi vill stärka 
det lokala ledarskapet, stimulera 
vidareutbildningar, handledarstöd och att 
sjukvården lokalt tar fram 
mentorskapsprogram.  

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att skapa förutsättningar för att styrningen av 
vården ska utgå ifrån patienten. 
att möjliggöra för snabbare och tydligare 
kommunikation i mötet mellan patient och 
vårdens medarbetare. 
att kontinuitet i bemanning i vården 
eftersträvas i all styrning som handlar om att 
utveckla kvaliteten.  
att skapa förutsättningar för att de viktigaste 
och mest prioriterade kvalitetsresultaten ska 
mätas, redovisas öppet samt att kontinuerliga 
uppföljningar förs av den patientupplevda 
nöjdheten avseende respektive klinik och 
vårdcentral. 
att skapa förutsättningar för effektiva 
ersättningssystem som stimulerar 
kvalitetsutveckling, kostnadskontroll, 
nytänkande och innovation genom hela 
vårdkedjan. 
att inrätta en ledarskapsutbildning avsedd för 
framtidens ledare inom sjukvården.  
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En starkare primärvård med 
patienten i centrum  

I Norrbotten står primärvården vid en 
internationell jämförelse för en liten andel av 
den totala hälso- och sjukvården. Norrbotten 
använder cirka 17 procent av de samlade 
resurserna inom vården till primärvård. 
Motsvarande resursfördelning i Norge är 25 
procent och i Nederländerna uppemot 39 
procent.  

Norrbotten har i dag en stor obalans inom 
vården, som är mycket sjukhustung. Den nära 
vården med primärvården som bas måste 
byggas ut. Det innebär att resurser behöver 
flyttas till den nära vården. 
Vi vill dock att länets fem (5) sjukhus blir kvar, 
men får en tydligare profilering. Öppettiderna 
på våra hälsocentraler måste förlängas och 
möjligheterna för nya aktörer att erbjuda vård 
i länets alla delar måste öka. Syftet med att 
stärka primärvården är att den samlade nära 
vården ska vara så bra och tillgänglig att den 
blir det naturliga förstahandsvalet för de allra 
flesta. På sikt bör åtminstone 25 procent av 
vårdens samlade resurser i Sverige riktas mot 
den nära vården.  

Det krävs en nationell och samlad definition av 
primärvårdens uppdrag. Den bör tas fram av 
Socialstyrelsen tillsammans med 
huvudmännen, patientorganisationer och 
vårdens medarbetare. Den ska beskriva vilken 
vård som ska ges inom primärvården och hur 
öppettider ska anpassas efter patienternas 
behov för att ha en god tillgänglighet under 
dygnets alla timmar. Den nära vården bör 
kunna ansvara för diagnostik, behandling och 
rehabilitering för de allra flesta patienters 
vårdbehov samt ansvara för akut vård som 
inte kräver vård på ett sjukhus.  

Ett samordningsansvar för patienter bör 
införas, så att patient och anhöriga alltid vet 
vart man ska vända sig i den nära vården. 
Primärvårdens roll ska bland annat vara att 
knyta samman vården kring patienten. 
Patienter och anhöriga ska kunna få en fast 
vårdkontakt exempelvis genom läkare eller 
kontaktsjuksköterska.  

Möjligheterna att själv välja vård ska utvecklas 
och stärkas. Det innebär bland annat fler 
professionsdrivna vårdcentraler i hela länet 
och ersättningssystem som stödjer effektiva 
och jämlika möjligheter till aktiva vårdval. All 
vård, oavsett utförare, skall vara gemensamt 
och solidariskt finansierad via skatten.  

Modern teknik kan föra vården närmare 
patienten. Det kan bland annat innebära fler 
digitala möjligheter som bidrar till mer nära 
vård i hela länet. Det kan handla om fler 
virtuella vårdmöten, fler möjligheter till digital 
information om den egna vården samt att 
digitalt boka besök och få uppföljande 
information. Vården ska vara likvärdig oavsett 
var i Norrbotten man bor.  

Ett utvecklande av den nära vården i 
människors hem är nödvändigt, då de flesta 
patienter tillbringar huvuddelen av sin tid 
utanför sjukvårdens lokaler. En stor del av 
framtidens vård kommer i allt större 
utsträckning att finnas i människors hem och 
alla skall kunna åldras i trygg förvissning om 
att vården finns där när du behöver den.  

Moderaterna i Norrbotten skall verka för:  

att en primärvårdsreform ska genomföras. 
att det ges utrymme för såväl breda som 
smala uppdrag hos utförare inom 
primärvården.  
att ett samordningsansvar i den nära vården 
införs för att ge patienter en fast vårdkontakt. 
att tillgängligheten i primärvården skall öka. 
att arbeta för att öka möjligheterna till vårdval 
och alternativa driftsformer i hela länet.  
att den nära vården utvecklas i 
människors hem. 
att en tydligare prioritering görs av de 
samlade resurserna. Sjukvården är ett 
prioriterat område för oss och det är också där 
kraften och huvuddelen av resurserna i 
regionens arbete skall läggas. 
att arbeta för att öppna upp möjligheterna för 
hälsocentralerna att bedriva filialverksamhet.  
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Stärk patientsäkerheten – 
Koncentrera högspecialiserad vård  

Sverige har idag sju universitetssjukhus som 
tillsammans erbjuder en högspecialiserad vård 
av världsklass. Högspecialiserad vård är 
komplex och kräver viss volym och kompetens 
för att kvalitet, patientsäkerhet och 
kunskapsutveckling ska kunna upprätthållas 
samt för att kunna åstadkomma ett effektivt 
användande av vårdens gemensamma 
resurser. Vetenskaplig forskning och 
beräkningar pekar på att uppemot 500 
dödsfall per år inom den svenska vården kan 
undvikas om högspecialiserad vård 
koncentreras. Dessutom minskar antalet 
komplikationer och vårdtidernas längd.  

Kvalitet, patientsäkerhet och den kliniska 
forskningen förbättras med ökade volymer av 
patienter per vårdenhet och per team som 
utför högspecialiserad vård. Det kan till 
exempel handla om viss avancerad cancervård 
och kirurgiska ingrepp. När det gäller till 
exempel sällan förekommande sjukdomar i 
form av sällsynta diagnoser eller andra 
medicinska ställningstagande är patienterna få 
och behovet av att samarbete blir därmed 
stort.  

Utredningen om högspecialiserad vård visar 
att riktmärken, som utgår från vetenskaplig 
forskning, för sjukhus bör vara minst 50 till 
100 operationer, ingrepp eller åtgärder per år 
och att varje läkare eller team som utför 
vården bör göra åtminstone cirka 30 ingrepp 
per år för att upprätthålla kvalitet och 
patientsäkerhet.  

Universitetslandstingen har idag visat på att 
det går att samarbete mellan varandra i form 
av den gemensamma Skandionkliniken i 
Uppsala som är en högspecialiserad 
anläggning för att bota cancer. 
Universitetssjukhusen behöver fördjupa sitt 
samarbete ytterligare inom fler områden. Inte 
minst för att säkerhetsställa att patienten får 
en sammanhållen vårdkedja.  

Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att ta fram 
förslag på vilken vård som ska definieras som  

 

högspecialiserad vård. Socialstyrelsen bör 
också i samverkan med huvudmännen, 
sakkunniggrupper och patientorganisationer 
bedöma och ta fram förslag på vilka 
vårdenheter som ska bedriva högspecialiserad 
vård inom olika medicinska områden.  

Det behövs också mer nationell styrning av 
högspecialiserad vård, i syfte att ytterligare 
koncentrera högspecialiserad vård för att 
kunna stärka kvalitet, patientsäkerhet och 
minska de regionala skillnaderna vad gäller 
kvalitet och väntetider. Till exempel inom 
avancerad cancervård och hjärt- och 
kärlsjukvård. Högspecialiserad vård har hittills 
under 2000-talet koncentrerats i liten 
omfattning och staten behöver därför ta ett 
ökat samordnande ansvar. Patienter har redan 
idag möjlighet att välja sin hälsocentral och 
öppen specialiserad vård. Än så länge 
omfattar inte vårdvalet den specialiserade 
vården. Det borde vara möjligt även för de 
som önskar välja högspecialiserad vård att få 
göra det.  

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att samverkan mellan universitetssjukhusen 
behöver fördjupas ytterligare och inom fler 
områden. att en gemensam samlad definition 
av högspecialiserad vård och dess uppdrag 
införs. 
att högspecialiserad vård koncentreras och får 
ökad nationell styrning. 
att vårdval även omfattar högspecialiserad 
sjukvård. 
att den specialiserade vården i Norrbotten 
utformas så att våra fem (5) sjukhus blir mer 
profilerade för att möjliggöra ett större 
patientunderlag per verksam läkare och 
vårdenhet.  
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Prioritera vårdkedjan av de mest 
sjuka äldre  

De mest sjuka äldre är ofta patienter med 
skiftande och komplexa behov av vård. 
Norrbottens sjukhustunga vård är emellertid 
inte anpassad till att ge bästa möjliga vård till 
dem. Det krävs stor förmåga till samarbete 
mellan regionen och kommunerna för att 
kunna erbjuda den sammanhållna vård som 
behövs för de mest sjuka äldre.  

Vården och hela vårdkedjan för de mest sjuka 
äldre måste prioriteras och stärkas. Det är 
dem med en eller flera kroniska sjukdomar, 
ofta äldre personer, som mest behöver vården 
och som allra tydligast har behov av ett samlat 
omhändertagande och kontinuitet i sina 
vårdkontakter.  

För att vården för multisjuka äldre ska kunna 
fungera bättre krävs sammanhållna 
vårdkedjor, tidigt insatt proaktiv 
vårdplanering, försök med till exempel 
mellanvårdsplatser, hemtagningsteam, mobila 
hemvårdsteam och ett utökat samarbete med 
kommunerna som ansvar för äldreomsorg och 
hemtjänst. Det kan krävas skärpt lagstiftning 
för att regionen och kommunerna gemensamt 
ska resursplanera vården gällande de mest 
sjuka äldre. Det handlar om att samordna 
sjukhusvård, närsjukvård, övrig primärvård, 
mobil hemsjukvård och socialtjänsten. Det 
innebär också att lagstiftning avseende 
informationsutbyte behöver förnyas.  

För att förbättra vården av de mest sjuka äldre 
bör kommuner och regioner jobba med 
försöksverksamheter med bland annat:  

En kontaktperson, exempelvis läkare eller 
kontaktsjuksköterska, som kan hjälpa 
patienten och samordna vården till en helhet. 
Ett utvecklat vårdval där det ges möjligheter 
till samlade helhetslösningar där patienten 
kan välja multiprofessionella vårdteam och en 
mobil hemsjukvård.  

 

 

 

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att lagstiftningen ska ses över för att 
landsting, regioner och kommuner i högre 
utsträckning ska resursplanera vården 
gemensamt gällande de mest sjuka äldre. 
att dagens lagstiftning förändras så att den 
äldre, inte organisationen, är utgångspunkten 
för informationsförsörjningen.  
att tillse att den för patienten så viktiga 
vårdkedjan håller ihop. 
att patienter som tas hem från sjukhusen skall 
ha en följeslagare med sig hem, som kan tillse 
att bron är sopad från snö, att lyset är tänt 
och framförallt att patienten alltid kommer 
hem på ett trygg och säkert sätt. 
att prioritera rehabiliteringen både under, 
såväl som efter vårdkedjan.  
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Vårdkvalitetskontrakt  

Alla patienter har rätt till rätt vård, i rätt tid, 
på rätt plats och av hög kvalitet. Alla patienter 
ska kunna känna trygghet i att vården som 
erbjuds håller den kvalitet som behövs och att 
den är patientsäker, oavsett utförare. Vården 
ska alltid sträva efter att skapa bästa möjliga 
livskvalitet för varje patient.  

I syfte att kunna säkra patientens trygghet 
behöver vårdens kvalitet, tillgänglighet och 
kontinuitet vara i centrum. Detta kräver bland 
annat att frekvent mätning genomförs av 
kvalitet i form av medicinska resultat, 
väntetider och patientnöjdhet. Det är viktigt 
att mäta och följa upp vårdens resultat, 
produktivitet och förmåga att kunna införa 
och använda de mest effektiva medicinska 
behandlingsmetoder.  

Det avgörande är att vården utgår från 
patienten och dennes behov. Att varje patient 
ges den individuella vård som har störst 
förutsättningar att nå bästa möjliga resultat. 
Så ser det inte ut i dag. För att ytterligare 
sträva efter att kunna säkerställa att alla ges 
bästa möjliga vård, oavsett bostadsort, vill vi 
införa ett vårdkvalitetskontrakt.  

Nationella kvalitetskrav ska införas för att 
säkerställa vårdens kvalitet och resultat så att 
alla patienter ges den vård, i rätt tid och av 
hög kvalitet, som de har rätt att få. Alla 
vårdenheter ska bedömas efter dessa krav.  

I de fall en utförare inte når upp till 
kvalitetskraven ska de åläggas ett 
vårdkvalitetskontrakt. Vårdkvalitetskontrakt 
ska tecknas mellan huvudmän och 
Socialstyrelsen avseende den 
utförare/vårdenhet som inte når de fastställda 
kvalitetskraven. Att inte nå upp till kraven 
innebär att den utförda vården bedömts hålla 
otillräcklig eller undermålig kvalitet. 
Vårdkvalitetskontrakt ska vara obligatoriska.  

Vårdkvalitetskontrakten ska innehålla krav på 
åtgärder som forskning och beprövad 
erfarenhet har visat kan möta de ställda 
nationella kvalitetskraven. Finansiering av 

dessa nödvändiga åtgärder ska delas mellan 
stat och berörd huvudman.  

Vårdkvalitetskontrakt gäller både offentliga 
och fristående huvudmän. Kontrakten avser 
att skydda patienter från bristande vårdgivare, 
oavsett om de är offentliga eller fristående. I 
de fall patienters hälsa kan riskeras är 
kvalitetskontrakt inte aktuellt. Då inträder 
sanktioner enligt dagens lagstiftning. När en 
verksamhet brister, men bristerna går att 
åtgärda utan risk för patienters hälsa ska 
kvalitetskontrakt tecknas. Åtgärdas inte 
bristerna inträder sanktioner enligt dagens 
lagstiftning. Nya sanktioner kan bli aktuella för 
att säkerställ att brister åtgärdas.  

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att nationella kvalitetskrav införs  
för sjukvården. 
att vårdkvalitetskontrakt införs. 
att sanktionerna mot bristande verksamheter 
inom dagens lagstiftning skärps.  
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Stärk vårdens medarbetare – 
Attraktiv arbetsgivare  

Idag har vi en utveckling, där framförallt 
vårdpersonalen, inom vissa divisioner och 
områden sliter ut sig. De avslutar sina 
anställningar och lösningarna med inhyrd 
personal ökar hela tiden. Den här utvecklingen 
måste brytas, annars kommer den att äta upp 
samtliga resurser som behövs för att utveckla 
hälso- och sjukvården i Norrbotten. Vi 
moderater är medvetna om att det i 
Norrbotten även i framtiden kommer att 
behövas den här formen av lösningar, men då 
endast i undantagsfall.  

För att behålla den kompetens vi har och 
lyckas rekrytera mer behöver arbetsmiljön 
förbättras. På vissa avdelningar fungerar 
teamarbetet väl och arbetsbelastningen är 
rimlig, medan andra avdelningar går på knäna 
- på samma sjukhus. Att införa ambulerande 
personal som kan gå dit behovet finns är en 
reform som kan förbättra läget. Regionen ska 
lyssna på personalens önskemål och behov. 
Genom ett fortlöpande utvecklingsarbete där 
medarbetarnas synpunkter beaktas och 
genomförs bibehåller vi kompetensen och ger 
personalen förutsättningar att trivas och tycka 
om sitt jobb.  

Vårdens samlade arbetssätt står samtidigt 
inför stora förändringar. Den medicinska 
utvecklingen av mer kraftfulla läkemedel och 
den digitala utvecklingen kommer att leda till 
nya möjligheter och förmåga att ge avancerad 
och mer individanpassad vård. Detta kommer 
medföra nya krav på kunskaper och 
kompetenser hos vårdpersonalen. Modern 
teknik ger direkt beslutsstöd och kommer att 
bidra till effektivare och mer patientsäker 
vård.  

Det anges ofta att vården befinner sig i en 
bemanningskris. Detta beror dels på brist på 
tillgång till kompetens och dels på felaktigt 
resursutnyttjande. Det råder brist på bland 
annat specialistsjuksköterskor, patologer och 
biomedicinska analytiker. Detta försvårar 
bland annat en utbyggnad av den nära vården.  

 

Vårdens medarbetare har världens viktigaste 
jobb. Den viktigaste reformen för att bli 
Sveriges bästa vårdgivare är att förbättra 
Region Norrbotten som arbetsgivare. Vi vill att 
varje anställd ska kunna påverka, utvecklas 
och känna arbetsglädje  

För att vända utvecklingen krävs det att 
vården blir en mer attraktiv arbetsplats. Då 
krävs det tydliga signaler att det ska löna sig 
bättre att utbilda och vidareutbilda sig. Det 
ska finnas tydliga möjligheter att kunna göra 
karriär och se en utveckling gällande ansvar 
och befogenheter. Personalens arbetsmiljö 
måste förbättras avsevärt mot idag. Det krävs 
en kompetens- och 
personalförsörjningsstrategi. Den bör 
innehålla åtgärder som stärker vårdens 
medarbetare, till exempel:  

Genom att ge ansvar, befogenheter och 
resurser till personal och chefer som varje dag 
möter patienterna, utvecklar vi ett första 
linjens ledarskap. 
Genom ökade möjligheter att kunna utvecklas 
och göra karriär inom vården bygger vi 
karriärstegar. Det ska löna sig att vidareutbilda 
sig och höja sin kompetens och sitt kunnande. 
Karriärstegar bör prövas för till exempel 
specialistsjuksköterskor, allmänläkare, 
patologer. 
Utbilda fler specialistsjuksköterskor, 
allmänläkare och biomedicinska analytiker. 
En ny sjuksköterskeutbildning som ska utgöra 
en helhet där basen för bra 
specialistutbildning läggs via en väl utformad 
och anpassad grundutbildning.  
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Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att en kompetens och 
personalförsörjningsstrategi för sjukvården tas 
fram. 
att bryta utvecklingen av samt minska behovet 
av inhyrd personal, så kallade stafetter 
att arbetsbelastningen hos sjuksköterskor och 
undersköterskor minskar. 
att karriärstegar blir en naturlig del i en 
anställning vid Region Norrbotten. 
att göra betydande förbättringar i personalens 
arbetsmiljö.  
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Utveckla och stärk psykiatrin - Barn 
och ungas psykiska hälsa prioriteras  

Den psykiska ohälsan är omfattande i Sverige 
och Norrbotten. Ungefär mellan 800 000 och 1 
000 000 svenskar i arbetsför ålder har någon 
form av psykisk ohälsa. Kvinnor löper högre 
risk än män att drabbas av psykisk ohälsa. Den 
psykiska ohälsan bland unga i åldern 16 till 24 
år har tredubblats under de senaste tjugo 
åren.  

Psykiatrin är utsatt för stor press. Det är svårt 
att rekrytera erfarna psykologer och bristen 
på medarbetare förväntas fortsätta att öka. 
Andra stora utmaningar handlar om 
otillräckliga system för kvalitetsutveckling, 
bristande samarbete mellan psykiatrin och 
övrig vård. Det finns fortfarande oklarheter 
gällande vem som bär vilket ansvar för att 
stödja och hjälpa barn och unga med psykisk 
ohälsa. Uppföljning saknas och det råder 
betydande skillnader vad gäller kvalitet och 
tillgänglighet.  

En uppföljning av tillgängligheten avseende 
satsningar på barn och ungas psykiska hälsa 
och utfall av vårdgarantin inom psykiatrin 
visar på omfattande utmaningar. I Norrbotten 
får färre än fyra av tio barn och unga 
motsvarande en första bedömning inom 
vårdgarantins gräns.  

Det krävs en strategi för att stärka psykiatrin 
och minska den psykiska ohälsan. Den bör 
innehålla bland annat följande åtgärder:  

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser. Återupprätta det medicinska 
ledningsansvaret inom psykiatrin. 
Förtydliga vårdgaranti för barn och unga inom 
psykiatrin. Förbättra förutsättningarna för mer 
samarbete mellan psykiatrin och den övriga 
somatiska vården, skolhälsovården, 
missbruksvården och socialtjänsten. 
Nyttja mer utav evidensbaserad behandling 
inom psykiatrin. 
Mer klinisk forskning inom psykiatrin. 
Erbjud kontinuitet inom psykiatrin. De flesta 
patienter upplever ökad trygghet och kvalitet i 
sin vård om det finns en regelbundenhet i vem  

 

man som patient får träffa inom psykiatrin. 
Stimulera till ett ökat samarbete mellan 
psykiatrin och de ideella sektorerna såsom 
idrottsföreningar och kultursektorn.  

Även uppföljningen och tillsynen av psykiatrin 
behöver stärkas. Socialstyrelsen respektive 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska 
genomföra uppföljning och analys av 
psykiatrins resultat i form av kvalitet och 
väntetider.  

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att en nationell strategi för att stärka 
psykiatrin och minska den psykiska ohälsan 
upprättas. 
att uppföljningen och tillsynen av psykiatrin 
stärks. 
att Region Norrbotten skall bli bäst i Sverige 
på psykisk hälsa och förebyggande av psykisk 
ohälsa.  
att utveckla sprututbytesprogrammet. 
att utöka platserna på 
drogavvänjningsprogrammen.  
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En ny nationell strategi för cancer  

En av tre svenskar kommer någon gång i livet 
att drabbas av cancer. Cancer är den 
vanligaste allvarliga sjukdomen i Sverige. Var 
tionde minut får en människa i Sverige ett 
besked om diagnosen cancer. Över en halv 
miljon svenskar är just nu drabbade av cancer. 
Det är den näst vanligaste dödsorsaken. 
Lungcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer, 
bukspottkörtelcancer och bröstcancer är de 
former av cancer som tar flest liv i Sverige.  

År 2040 beräknas över 600 000 personer i 
Sverige leva med cancer. Antalet människor 
som lever med kronisk cancer ökar därmed 
stadigt och det beror på förbättrade 
medicinska möjligheter att hjälpa fler 
patienter att överleva cancersjukdomar. Nya 
prognoser visar på en utveckling där antalet 
människor som lever med en cancerdiagnos 
kommer att ha fördubblats inom 25 år. 
Väntetiden för behandling av exempelvis 
lungcancer är i dag emellertid dubbelt så lång 
jämfört med vad den har utlovats att den ska 
vara.  

Detta ställer krav på att den nationella 
cancerstrategin uppgraderas. Om inte det sker 
riskerar det förändringsarbete som påbörjats 
att tappa kraft och på sikt gå förlorat. En 
uppgraderad nationell strategi behöver 
utvecklas för att kunna stödja bland annat 
framväxten av nya kraftfullare läkemedel och 
ytterligare forskning som kan bidra till att fler 
människors liv kan räddas när de drabbas av 
cancer.  

En ny nationell samlad cancerstrategi bör 
innehålla följande:  

Tydliga mätbara kvalitetsresultat, där fokus 
ska vara på medicinska resultat, väntetider, 
det samlade patientbemötandet och 
patientnöjdhet. 
Förslag på metodiska kvalitetsförbättringar 
inom cancervården, bland annat kortare 
väntetider, förbättringar av kvalitet och 
patientsäkerhet genom ytterligare 
koncentration av högspecialiserad cancervård 
samt digitaliserade vårdkedjor.  

 

En långsiktigt hållbar personal- och 
kompetensförsörjning inom cancervården. 
Förslag på metoder för ett mer samlat 
helhetsansvar för patienter med kronisk 
cancer. Förslag på hur nya behandlingsformer 
i cancervården som till exempel ny 
medicinteknik och nya målstyrda läkemedel 
ska nå cancerpatienter snabbare. 
Cancerrehabilitering sker i dagsläget inte på 
samma sätt i hela riket. Särskilt de psykiska, 
sociala och existentiella följderna av 
sjukdomen och dess behandling kan inte 
erbjudas patienten och dess anhöriga i vårt 
län. Därför vill vi Moderater verka för att 
tillgängliggöra cancerrehabiliteringen i 
Norrbotten fullt ut och utveckla särskilt 
eftervården för själslig återhämtning. 
Cancerpatienters rättigheter behöver 
dessutom skärpas inom patientlagen och 
patientsäkerhetslagen. Det handlar till 
exempel om att alla cancerpatienter ska få 
välja slutenvård, skärpta krav på och 
uppföljning av att patientlagen verkligen 
införs överallt i vården samt förbättringar vad 
gäller informationen om patienternas 
rättigheter.  

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  
att den nationella cancerstrategin 
vidareutvecklas. 
att screening för koloncancer, 
(tjocktarmscancer), införs. 
att patienternas rättigheter inom patientlagen 
och patientsäkerhetslagen skärps.  
att en utvärdering av regionala 
cancercentrums förutsättningar och uppdrag 
genomförs.  
att utveckla eftervården för själslig 
återhämtning. 
att det standardiserade vårdförloppet skall 
hålla sig inom tidsramen.  
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Stimulera och samordna 
digitaliseringen  

Norrbotten ligger inte i framkant när det gäller 
att använda de digitala möjligheterna inom 
vården. En av de främsta utmaningarna 
handlar därför om att möjliggöra mer av ett 
metodiskt, samordnat och strukturerat 
användande av digital teknik och modern 
informationshantering i vården i Norrbotten.  

Dagens patienter har stora förväntningar 
gällande service, information och svar på var i 
vårdprocessen de befinner sig. Det finns redan 
förväntningar hos en del att kunna skriva i sin 
egen journal och lämna egna uppmätta 
värden om blodtryck och EKG och annat som 
kan skickas in digitalt. Kan material som är 
känsligt för den enskildes integritet hanteras 
via banker så ska det också kunna fungera så 
inom vården.  

Dagens lagstiftning behöver ses över:  

Personlig integritet måste vägas mot 
öppenhet gällande nödvändig information 
som förbättrar patientens vård och stärker 
patientsäkerheten. Möjligheten för alternativa 
vårdgivare att få tillgång till digital information 
bör underlättas.  

Ytterligare en stor utmaning är att uppgifter 
om patienters läkemedel är utspridda på 
många olika informationskällor i olika delar av 
vården samt i de register över recept och 
uthämtade läkemedel som förs av e-
hälsomyndigheten. Det behövs därför en 
nationell samlad läkemedelslista för att stärka 
patientsäkerheten i vården. En nationell 
läkemedelslista ska kunna länkas samman 
med journalsystemen.  

Om patienten kan använda sin egen dator, 
smarta telefon eller läsplatta i kontakter med 
vården kan användningen av tid och resurser 
effektiviseras för såväl vården som 
patienterna. Vården bör därför flyttas 
närmare patienterna genom fler virtuella 
vårdrum samt distansteknik. Digitala 
vårdbesök ska ersättas på ett sådant sätt att 
utvecklingen mot virtuella lösningar inte 

förhindras. Det ökar tillgängligheten och 
medför på sikt möjligheter till effektivare och 
snabbare vård.  

Journalsystemet är en trygghet för 
patienterna och vården och behöver vara 
gemensamt över hela landet. Detta för att 
information om tidigare sjukdomar, tillstånd 
och läkemedel lagras i databasen vilket gör att 
vårdpersonal snabbt kan gå igenom 
sjukdomshistorik för att få en helhetsbild. Inte 
minst i akuta tillstånd är det viktigt då många 
olika sjukdomar måste övervägas snabbt och 
möjligheterna att ta breda provbatterier är 
begränsade. Söker du i dag i det län du fått 
vård tidigare kan vårdpersonalen använda 
denna resurs. Söker du i grannlänet är det en 
omöjlighet. Vi behöver ett gemensamt 
journalsystem för att vården ska bli lika bra, 
oavsett var i landet du blir sjuk.  

Samordning av digitalisering av journalsystem, 
vård, omsorg och apotek behöver därför 
stärkas.  

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att dagens lagstiftning gällande digital 
patientinformation reformeras genom att ta 
utgångspunkt i individen, inte vilken 
organisation som registrerar informationen. 
att en nationell samlad läkemedelslista 
inrättas. 
att digitala vårdbesök ska ersättas på ett 
sådant sätt att utvecklingen mot virtuella 
lösningar inte förhindras.  
att den nationella samordningen gällande 
digitaliseringen av vård, omsorg och apotek 
ska stärkas.  
att arbeta för en utveckling av ett nationellt 
journalsystem. 
att Norrbotten måste ligga i framkant vad 
gäller digitaliseringen av vården.  
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Säker förlossningsvård  

Att bli förälder och bilda familj ska vara en 
lycklig och positiv del av livet. Ingen ska 
behöva känna sig otrygg eller osäker inför 
mötet med mödravården eller 
förlossningsvården. Vare sig under 
graviditeten och/eller dagarna innan och efter 
förlossningen. Tyvärr är det inte så i dag. 
Förlossningsvården har blivit sämre.  
Fler nyförlösta måste återinskrivas akut, 
andelen förlossningsskador ökar och en större 
andel barn mår sämre efter förlossningen.  

Dagens vårdkedja mellan mödravård, 
förlossningsvård och eftervård håller inte 
ihop. Den behöver stärkas för att kvinnor som 
är gravida ska få en fullständig bild av sitt 
vårdförlopp, känna sig trygga och delaktiga i 
hela processen samt ges möjligheter att själv 
få välja vårdgivare. Vårdkedjan har inte utretts 
på 70 år därför vill vi genomföra en utredning 
som tar ett helhetsgrepp om samtliga delar av 
mödravården, förlossningsvården och 
eftervården.  

Socialstyrelsen har kartlagt hur vården efter 
förlossning ser ut inom svensk hälso- och 
sjukvård. De gör bedömningen att det finns 
tydliga brister och behov av förändringar i 
vården efter förlossning. Det avser såväl 
vården på sjukhus som efter hemgång från 
sjukhuset. Det är till exempel otydligt var 
kvinnor ska vända sig vid behov av stöd och 
eftervård när sjukhuset inte längre har ansvar 
för vården.  

En tryggare förlossningsvård är nödvändig. 
Det måste utbildas fler barnmorskor, antalet 
utbildningsplatser måste öka och 
arbetsvillkoren för landets barnmorskor måste 
förbättras. 
Ett kvalitetssäkrande av förlossningsvården, 
där satsningen ska innehålla möjligheter att 
införa nya karriärstegar och karriärvägar för 
sjuksköterskor att utbilda sig till barnmorskor.  

 

 

 

 

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att vårdkedjan mellan mödravård, 
förlossningsvård och eftervård stärks. 
att patientlagen avseende mödravård, 
förlossningsvård och eftervård skärps.  
att utöka antalet utbildningsplatser för 
barnmorskor. 
att förbättra barnmorskors arbetsvillkor.  
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Värdig vård i livets slutskede – 
Inrättande av ett Hospice i 
Norrbotten  

Vård i livets slutskede är centralt i palliativ 
vård och innebär lindrande vård för de allra 
svårast sjuka och döende. Palliativ vård har en 
tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas. 
Tidig palliativ fas ses vid till exempel spridd, 
långsamväxande cancer i bröst eller prostata, 
svår hjärtsvikt, obotlig neurologisk sjukdom, 
eller demens under ibland flera år.  

Att med en helhetssyn på patienten alltid 
kunna lindra ett lidande är målet för vår 
vårdfilosofi om palliativ vård och som kan 
tillämpas på alla sjukdomar, i alla stadier, och 
där såväl fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella/andliga dimensioner finns med. 
Målen är att lindra plågsamma symtom och ge 
patienter och närstående psykologiskt stöd 
under vårdtiden och i sorgen och hjälpa 
patienter att leva så aktivt som möjligt, var de 
än vårdas, tills döden inträffar.  

Axlagården i Umeå är i detta fall ett föredöme 
och vi anser att Norrbotten måste ta steget 
fullt ut och inrätta ett Hospis i Norrbotten 
med specialiserad vård för de allra svårast 
sjuka som befinner sig i livets slutskede.  

God palliativ vård enligt Moderaterna i 
Norrbotten handlar om detta: 
Först och främst lindring av svåra symtom, 
som smärta, illamående och oro. 
Betydelsen av teamarbete mellan olika 
professioner, allt efter patientens behov. 
Kontinuitet i vården och bra kommunikation 
mellan sjuka, närstående och vårdpersonal 
oavsett huvudman. 
Understrykandet att närstående får tillräckligt 
stöd eftersom vård i livets slutskede ofta 
bygger på stora insatser från närstående. 
Vården ska därför ges i samverkan med dem 
och deras önskemål så mycket som möjligt. De 
närstående måste känna att de får 
information och att deras närvaro och 
medverkan är betydelsefull.  

 

 

Människovärde, behov, solidaritet och 
kostnadseffektivitet, i den ordningen, är etiska 
principer som ska styra prioriteringarna. Vård i 
livets slutskede är för oss högt prioriterad 
vård. 20 procent av norrbottningarna som dör 
på våra inrättningar dör ensam. Det är helt 
oacceptabelt.  

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att god tillgång till palliativ vård skall finnas i 
hela länet. 
att man i länet skapar ett Hospice med 
specialiserad vård för de allra svårast sjuka 
som befinner sig i livets slutskede. 
att ingen skall behöva dö i ensamhet.  
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En tillgängligare akut sjukvård 

En tillgänglig och väl fungerande akutsjukvård 
skapar trygghet hos oss människor. 
Vetskapen om att jag kan jag få den hjälp jag 
behöver inom rimlig tid är grundläggande om 
något akut inträffar. Idag upplever tyvärr 
många norrbottningar det motsatta. Det 
ligger i allas intresse att vi har en fungerade 
och tillgänglig akutsjukvård i Norrbotten. Det 
innebär att ambulanser skall komma fram i 
tid, ha rätt information och att personalen har 
rätt utrustning för att hjälpa. Ingen skall 
behöva vänta orimligt länge på en passande 
vårdinsats. Inom denna tid ska patienten ha 
fått akut behandling, blivit inskriven på annan 
klinik eller hänvisad till annan vårdenhet eller 
eventuellt skickats hem.  

Ambulanssjukvården har en oerhört viktig roll 
i omhändertagandet av akut sjuka och 
skadade patienter. Överlevnadsmöjligheterna 
är direkt relaterade till tiden från skada till att 
patienten kommer under kvalificerad vård. De 
senaste åren har tiden från larm till dess att 
ambulans kommer ökat dramatiskt. Vi menar 
att det inte är acceptabelt att svårt sjuka och 
skadade patienter ska vänta på en ambulans 
och därmed riskera livet. Att kunna rädda 
hjärta och hjärna är starkt kopplat till tid. Att 
inte kunna erbjuda god tillgänglighet skadar 
kraftigt tilltron till sjukvården och skapar 
otrygghet hos människor.  

Akutsjukvård handlar inte bara om att ta hand 
om patienter i ett slutet system. Det är lika 
viktigt att ha god kontakt med ett sjukhus 
övriga läkare, sjuksköterskor och avdelningar 
för att patienterna snabbt ska få rätt 
behandling. Detta är en utav flera anledningar 
till att det i ett så stort län som Norrbotten 
måste finnas fem sjukhus. Akutläkare ger 
patienter en snabbare och bättre vård. 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Norrbotten ska verka för: 

En tillgängligare och bättre akutsjukvård  
för alla. 
att vikten av att kunna rädda hjärta och hjärna 
ges mycket högre prioritet än idag. 
En utvecklad ambulanssjukvård som dessutom 
kan verka gränsöverskridande med Finland 
och Norge. 
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Tandvård  

Svenskarnas tänder blir allt friskare. Men 
skillnaderna mellan olika grupper fortsätter 
att öka. Tandhälsan bland barn är god och den 
fortsätter att förbättras. Bland vuxna har 
framförallt de äldres tandhälsa förbättrats 
påtagligt under senare år. Bland äldre som har 
flera olika sjukdomar finns ett tandvårdsbehov 
som inte är tillräckligt tillgodosett. Äldre 
människor i denna kategori har en mycket 
dålig tandhälsa. Var femte åldring saknar helt 
egna tänder, men bland dem som hade tänder 
kvar var två av tre drabbade av karies. Detta 
är inte acceptabla siffror sett ur ett 
tandhälsoperspektiv. Det är därför viktigt med 
ett nära samarbete mellan tandvården, 
äldreomsorgen och primärvården när det 
gäller de mest sköra äldre, men även bland de 
friskare som idag inte ännu har detta behov.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moderaterna i Norrbotten ska verka för:  

att god tandhälsa säkerställs bland alla 
grupper och åldersklasser 
att det förebyggande arbetet förfinas. 
att samarbetet mellan tandvård, äldreomsorg 
och primärvård utvecklas.  
att korta köerna. 
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