
Valstugan VÅRD
Kortare köer och tätare 
läkarkontakt i vården
d I NU:s Valstuga tar vi en 
närmare titt på Liberalernas 
politik för sjukvården.
Högre grad av  självbestämmande 
för vårdtagare, kortare vård
köer, modernare teknik och 
tätare koppling mellan patient och 
 läkare. Det är några av grunderna 
i Liberalernas sjukvårdspolitik.

UNDER DEN FÖRRA Allians
regeringen infördes en så kall
lad ”kömiljard” – en bonus på 
en miljard kronor, fördelad på de 
landsting som hade de kortaste 
kötiderna. Tanken var att skapa 
ekonomiska incitament för lands
tingen och regionerna att få ner 
kötiderna för patienterna. 

Efter reformens inträde mins
kade vårdköerna, men  reformen 
avskaffades av regeringen 
Löfven och sedan dess har kö
tiderna i vården ökat igen. Ett av 
 Liberalernas förslag är därför att 
återinföra kömiljarden så att fler 
kan få den vård de behöver vid den 
tid de behöver den. 

En sak som gör att vården 
har svårt att hinna med är den 
ökande administrativa bördan 
för läkare och sjuksköterskor. 
Liberalerna vill därför satsa på 
vård biträden som kan avlasta 
läkare och sjuksköterskor, och ge 
dessa  yrkesgrupper mer tid att 
fokusera på de arbetsuppgifter de 
är utbildade till. För att locka fler 
sjuksköterskor ska lönerna höjas 
genom karriärtjänster för erfarna 
och duktiga sjuksköterskor så att 
de kan få en betydande löneut
veckling genom arbetslivet. 

BANDEN MELL AN L ÄKARE och 
patient ska stärkas genom att 
alla patienter ska kunna lista 
sig hos en fast husläkare via 
vårdcentralen. Husläkaren ska 
kunna samordna vårdinsatser 
för sina patienter, så att vården 
blir mer effektiv. Förebilden är de 
danska och norska systemen, där 

varje läkare har hälften så många 
 patienter som de svenska läkarna. 
Reformen ska först omfatta äldre 
med stora vårdbehov men på sikt 
expanderas för att omfatta alla. 

Vården ska moderniseras. Du 
som patient ska kunna nå vården 
och din journal via nätet, och 
vårdpersonalen ska ha tillgång till 
mer moderna ITsystem. 

Du som patient ska kunna 
bestämma var du får vård – såväl 
inom Sverige som inom EU.

Några snabba rader om vården:
• Kötiderna inom vården måste 
kortas – Liberalerna vill åter införa 
kömiljarden som den sittande 
regeringen avskaffade.
• Läkarna och sjuksköterskorna 
måste kunna fokusera på att ge 
vård. Liberalerna vill satsa på 
vårdbiträden som avlastar den 
medicinskt kunniga personalen.
• Du ska kunna veta vem din 
läkare är, och din läkare ska 
kunna samordna dina vårdbehov. 
 Liberalerna vill införa fasta hus
läkare via vårdcentralerna. o

Daniel Lucas

1 Allt för många måste idag 
vänta allt för länge på att få 
vård. Därför ska kömiljarden 

återinföras. En miljard kronor som 
fördelas på de landsting som har 
de kortaste köerna ger  incitament 
och förmedlar  resurser för 
landstingen att åtgärda långa 
kötider. Efter att regeringen 
Löfven avskaffade kömiljarden 
ökade kötiderna – Liberalerna vill 
återinföra den.

2 Läkare och sjuksköterskor 
ska kunna fokusera på att 
ge vård, som de är utbildade 

till. För det krävs vårdbiträden 
som tar över enklare uppgifterna 
och den administrativa bördan. 
Läkarna hinner inte med och 
sjuksköterskorna är  stressade. 
Administrativa bördor och 
enklare arbetsuppgifter som inte 
kräver den kompetens som dessa 
yrkesgrupper besitter kan utföras 
av andra personer. Vårdbiträden 
gör det möjligt för läkare och 
sjuksköterskor att fokusera på 
patienterna.

3 Du ska veta vem din  läkare 
är, och han eller hon ska 
 samordna dina vårdbehov. 

Att känna sin läkare ökar trygg
heten och tilliten. Genom fasta 
husläkartjänster får du en star
kare koppling till din läkare. Med 
en läkare som samordnar patien
tens vårdbehov så minskar risken 
att folk faller mellan stolarna eller 
att olika delar av vården står utan 
kunskap om patientens behov och 
vilka vårdinsatser som patienten 
tidigare har tagit del av.

4 Du ska ha rätt att välja var 
du vill få vård och vården ska 
moderniseras med bättre 

IT-lösningar.  Du som patient ska 
kunna välja vilket landsting – 
 eller vilket land inom EU – som 
du får vård i. Mer nationell 
samordning ska skydda lik
värdigheten över hela landet och 
öka valfriheten. Dessutom ska du 
lättare kunna komma åt vården 
via nätet, och vårdpersonalen ska 
få modernare ITsystem.

Viktigaste punkterna
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