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Inledning
För Socialdemokraterna i Västmanland är det viktigt att människor känner trygghet i livets alla
skeden, speciellt när man drabbas av sjukdom. Målet för vår hälso- och sjukvårdspolitik är att
främja en god folkhälsa och bedriva vård på jämställda och lika villkor. Vård ska ges utifrån den
enskilde patientens behov.
Sjukvården i Västmanland håller hög kvalitet. Inom verksamheter som till exempel strokevård
och infarktvård är vi till och med ledande i Sverige, men det finns också utmaningar. När vi frågar
västmanlänningarna om sjukvården är de allra flesta nöjda, men det finns ett område som sticker
ut: tillgängligheten. Väntetider i vården är besvärande för patienterna och dyrt för samhället.
Därför är Socialdemokraterna i Västmanlands främsta prioritering för mandatperioden
2018 - 2022 att ta bort väntetiderna i vården, så att vårdgarantin uppfylls.
Vårdgarantin är en garanti att patienten ska få vård inom en viss tid. Den är uppdelad i fyra delar
och säger att en patient ska kunna få kontakt med primärvården samma dag som patienten söker
hjälp, få träffa en läkare inom primär vården inom sju dagar, få besöka den specialiserade
sjukhusvården inom 90 dagar och efter det få en åtgärd/operation inom 90 dagar. Idag efterlevs
inte vårdgarantin full ut i något landsting eller region. Vi vill se till så att vårdgarantin uppfylls i
Västmanland.
Det finns grundprinciper vi Socialdemokrater aldrig kan kompromissa om. Hälso- och
sjukvården ska finansieras solidariskt via skatten och vård ska ges efter behov, inte efter
plånbokens storlek. Ingen ska kunna köpa sig före i kön.
Det är viktigt att vården hänger ihop. Oavsett utförare måste patientens bästa stå i centrum. En
ytterligare uppdelning skapar gränser mellan vårdens olika delar, mellan kommun och region. Det
riskerar att leda till sämre kvalitet för patienterna och på sikt också högre kostnader. Vi är fast
beslutna om att den specialiserade vården även fortsättningsvis ska drivas i offentlig regi.
Ska vården klara sitt uppdrag på ett bra sätt behövs det mer resurser, inte mindre. En central
förutsättning är de stora satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen gör på hälsooch sjukvården. Investeringar i välfärden, i vårt fall vården, är viktigare än skattesänkningar för de
som redan är välbeställda.

För oss Socialdemokrater är den jämlika
vården en viktig fråga. Vi ser att det idag
skiljer sig i hälsa mellan olika delar inom
vårt län. Det skiljer sig mellan kommuner
och mellan olika delar inom
kommunerna. Vi måste se till att minska
klyftorna i ohälsa. Det gör vi bäst genom
att öka tillgängligheten och intensifiera
det förebyggande arbetet i särskilt utsatta
områden.
Västmanländska socialdemokrater utanför akuten vid Västerås sjukhus.

Hälso- och sjukvården behöver moderniseras. Den måste på ett bättre sätt utformas efter
människors behov. Vi ser både utvecklingsmöjligheter och behov. Ny teknik och digitalisering är
en viktig väg framåt. Ett väl genomtänkt sätt att använda digitaliseringens möjligheter ökar
kvaliteten för patienterna, kortar vårdens väntetider och sänker kostnaderna. Exempel på detta är
digitala vårdmöten och olika typer av digitala hjälpmedel. En viktig del är även att ytterligare
utveckla våra e- tjänsterna.
Patientinflytande och ett bra bemötande av samtliga patienter ska vara en självklarhet i Region
Västmanland. Alla ska mötas med respekt och vara välinformerade om den situation de befinner
sig i.
Kompetensförsörjning är vid sidan av den långsiktiga finansieringen av vården vår största
utmaning. Att klara bemanningen på ett bra sätt är avgörande både för att korta väntetider och
för vårdens kvalitet. Därför är det nödvändigt att satsa på vårdens medarbetare.
Det innebär att vi satsar på både löner och arbetsmiljö, till exempel arbetstidsfrågor, ett gott
ledarskap och en rimlig arbetsbelastning. Det är också viktigt att personalen får möjlighet till
forskning, vidare studier och andra kompetenshöjande insatser. Ett exempel är möjligheten för
personal att läsa specialistutbildningar på betald arbetstid. Det är ett bra sätt att ta ansvar för
vårdens personalförsörjning.
Åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor kombinerat med samarbete regionalt och
nationellt för att få fler att utbilda sig till bristyrken är även grunden för att lösa problemet med

hyrpersonal i psykiatrin, på vårdcentraler och på sjukhusen. Så löser vi kompetensförsörjningen
och blir oberoende av hyrpersonal. Det leder till kortare väntetider och att vårdgarantin uppfylls.

Sjukhusvård
Sjukhusvården i Västmanland står på fyra ben. Sjukhusen i Sala och Fagersta utför helt avgörande
insatser för de som behöver vården nära, inte minst våra äldre och människor som är kroniskt
sjuka. I Köping och Västerås bedrivs förutom den nära vården också akutvård. Vården i
Västmanland står sig väl i jämförelse med andra, den har i stora delar hög medicinsk kvalitet och
goda medicinska resultat. Inom vissa verksamheter är den till och med bäst i Sverige.
Men det finns också utmaningar. Vårdens kompetensförsörjning, långsiktiga finansiering och
väntetider är områden som kräver tydliga åtgärder. En sammanhållen sjukhusvård och ett utökat
samarbete mellan regionen och länets kommuner är en förutsättning om vi även fortsättningsvis
ska klara av att utveckla vården i vårt län.
En viktig del i ett bättre omhändertagande och en ökad tillgänglighet är att en större andel av
vården sker i hemmet. Satsningar på ökad mobilitet med team som besöker och behandlar
patienter i hemmet är nödvändigt.
Till skillnad från en del av våra politiska
motståndare är vi övertygade om att det är
helt nödvändigt att regionen, i sin egen
organisation tar ansvar för samtliga sjukhus
i länet. Därför ger vi ett tydligt besked: nej
till privatiseringar av sjukhusen i
Västmanland och ja till ytterligare
satsningar i hela länet.

Sjukhuset i Köping.

Sjukhusvården i Västmanland håller hög medicinsk kvalitet och patienterna är generellt sett nöjda
med bemötandet, men i delar av verksamheten finns problem med för långa väntetider. Därför är
den enskilt viktigaste uppgiften att ta bort väntetiderna, så att vårdgarantin uppfylls.

Våra viktigaste satsningar inför kommande mandatperiod är därför:
•

Ta bort väntetiderna i sjukhusvården, så att vårdgarantin uppfylls

•

Inga sjukhus ska privatiseras. Vi tror på en sammanhållen sjukhusvård där regionen tar
fullt ansvar för samtliga sjukhus

•

Bygga ut den mobila vården i hela länet, för att bättre kunna möta patienter i hemmet

•

Göra sjukhusvården oberoende av hyrpersonal

•

Fortsätta de ekonomiska satsningarna på sjukhusvården för att höja kvaliteten ytterligare
och säkra kompetensförsörjningen

•

Göra tydliga satsningar på personalen: på arbetsvillkor och utbildning

•

Avgiftsfria resor i kollektivtrafiken vid screening

Vårdcentraler och nära vård
Välfungerande vårdcentraler för både barn och vuxna är hörnstenar i den västmanländska
sjukvården. Fortsatta satsningar på primärvården (vårdcentralerna) är nödvändigt om vi ska klara
vårdens utmaningar.
Den enskilt största utmaningen för primärvården är
att klara kompetensförsörjningen, det vill säga att få
tag i personal med rätt kunskaper. Utan en god
Sjukhuset i Köping

tillgång på professionell personal fungerar inte
vården, och därför är ytterligare satsningar på
personalen nödvändiga. Insatser för goda
arbetsvillkor, möjlighet till vidareutbildning och
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karriärutveckling är helt avgörande för att vi ska klara

att rekrytera den personal som krävs för en kvalitativ primärvård som är nära patienterna. Det är
även så vi blir oberoende av hyrpersonal.
Den nära vården har en viktig roll i det hälsoinriktade arbetet. Det innebär att vårdcentraler och
hälsocenter ska se till så att västmanlänningarna får stöd och rådgivning för en bättre
hälsosituation. I det arbetet har också folktandvården en viktig roll.

Även det hälsoinriktade arbetet har en viktig roll att spela när det gäller att motverka den
ojämlikhet som finns i hälsa mellan olika grupper i länet. Att arbeta med till exempel
livsstilsförändringar och hälsoundersökningar innan ohälsa uppstår är en viktig del av ett
långsiktigt arbete och hänger väl ihop med utökade satsningar på förbyggande hälsoarbete.
Den nära vårdens uppdrag är att föra vården närmare patienten. Det handlar om att ta väl hand
om de som besöker vården ofta, främst äldre och kroniskt sjuka. En avgörande faktor är ett
välfungerande samarbete mellan olika delar av vården, inte minst mellan regionens sjukvård och
länets kommuner. Vården ska vara sammanhållen, så att ingen patient faller mellan stolarna.
En annan viktig del av den nära vården är ungdomsmottagningarna. Barn- och ungdomshälsan
och de familjecentraler som idag etablerats tillsammans med länets kommuner vill vi stärka
ytterligare.
Vården för västmanlänningar med en funktionsvariation är också ett område som vi vill utveckla
och förbättra. Det är viktigt att personer som lever med någon form av funktionsvariation har
samma förutsättningar som andra att verka i vardagen. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården
ska vara god för alla västmanlänningar. Habilitering och hjälpmedelsverksamheten spelar här en
avgörande roll.

Våra viktigaste satsningar inför kommande mandatperiod är därför:
•

Ta bort väntetiderna till vårdcentralerna, så att vårdgarantin uppfylls

•

Bli oberoende av hyrpersonal i primärvården

•

Fortsätta de ekonomiska satsningarna på primärvården för att höja kvaliteten ytterligare
och säkra kompetensförsörjningen

•

Utöka antalet utbildningar till specialistläkare inriktat mot primärvården

•

Satsa på digitalisering som en väg att minska väntetider och underlätta för patienterna

•

Satsa på en ytterligare utbyggnad av hälsocenterverksamheten

Barn- och vuxenpsykiatrin
Den psykiska ohälsan ökar i länet, vilket ställer ökade krav på den västmanländska vården. Det
ställer krav på Region Västmanland som ansvarig för psykiatrin i länet, men det krävs också ett
förbättrat samarbete mellan länets kommuner och regionen kring de personer som behöver både
kommunens och regionens hjälp. Ett fördjupat samarbete mellan regionen och länets kommuner
är avgörande för fler områden inom hälso- och sjukvården, men behoven är särskilt tydliga när
det gäller psykiatrin.
Personalen är vårdens viktigaste resurs. Utan en fungerande kompetensförsörjning går det inte att
klara psykiatrins uppdrag på ett bra sätt. Att lyckas med att rekrytera, utveckla och behålla
personal är en förutsättning för att klara dagens och inte minst morgondagens utmaningar. Det
kräver ledarskap, handlingskraft och åtgärder.
Psykiatrin måste bli oberoende av hyrpersonal. Med fast anställd personal skapar vi bättre
kontinuitet för patienterna. Det bidrar till en tryggare vård med högre kvalitet och dessutom till
betydligt lägre kostnader. Personalen får också bättre förutsättningar till en god arbetsmiljö.
Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) behöver
förstärkas. Vi socialdemokrater vill arbeta för mer
personal och ökade ekonomiska resurser till BUP.
Det är nödvändigt för att möta den växande mängden
patienter som söker hjälp för psykiska besvär.
Det är också viktigt att i kombination med en
förstärkning av BUP arbeta för en utvidgad
förebyggande vård. Psykiatrin måste utöka samarbetet
med länets kommuner och elevhälsan bör stärkas för
att i ett tidigt skede hjälpa barn som lider av psykisk
ohälsa.
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Våra viktigaste satsningar inför kommande mandatperiod är därför:
•

Ta bort väntetiderna i psykiatrin och BUP, så att vårdgarantin uppfylls

•

Bli oberoende av hyrpersonal inom psykiatrin

•

Ta ansvar för att förbättra samarbetet mellan länets kommuner och regionen

•

Fortsätta de ekonomiska satsningarna på psykiatrin för att höja kvaliteten ytterligare och
säkra kompetensförsörjningen

•

Ytterligare stärka första linjens psykiatri, med fokus på förebyggande arbete

