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Liberal vision för liv och hälsa i Västernorrland
Sjukvården måste anpassas efter dagens behov. Det är patientens behov som ska styra
vårdens utveckling. Vi måste se till att vi får ut mesta möjliga vård med regionens begränsade
resurser. Ny teknik gör att vården kan rädda allt fler, därför ökar behovet av avancerad
livräddande vård och behandling. Ny teknik gör också att det blir allt fler dagoperationer. Det
som kan utföras på våra sjukhus blir allt mer avancerat och det som tidigare var avancerat blir
standard. Liberalerna vill införa roterande opererande team som servar alla tre sjukhusen med
planerade operationer och akuta operationer inom sin specialitet. Patienten får sin operation
på närmaste sjukhus och med bästa möjliga kvalitet. Varför vänta tre till sex månader på en
operation, när du med kort varsel kan få samma operation redan i morgon?
Primärvården, den nära vården, behöver ökade resurser. På så sätt får vi en vård där
vårdcentralen har helhetsbilden över din hälsa och sjukdomshistorik. Vård nära ger effektivare
resursanvändning och bättre vårdkvalitet. Samarbetet med kommunen blir också bättre och
problem som ensamhet hos äldre blir då lättare synlig.
Du ska kunna lita på att sjukvården fungerar. Vården vårdar, behandlar och botar fler än
någonsin. Men vårdköerna växer och många upplever brister i bemötande av en allt mer
stressad personal och man får berätta sin sjukdomshistoria om och om igen. För att komma
ifrån dyr hyrpersonal behövs en satsning på arbetsmiljön och möjlighet för varje enhet att
utveckla sin verksamhet på bästa sätt. Utbildad vårdpersonal ska vårda - inte administrera
eller skura salar, bäddar sängar och gå ut med sopor. Vi behöver införa en modern form av
vårdbiträden, patientnära servicepersonal och utbilda fler medicinska sekreterare.
Ambulansen har utvecklats från transport till tekniskt avancerad mottagning.
Behandlingen börjar inte när man kommer till akuten, den börjar när ambulansen kommer.
Region Västernorrland har Sveriges högsta kompetens med specialistutbildade
ambulanssjuksköterskor. Men många transporter skulle kunna ske med enbart förare och
sjuksköterska. Med fler typer av fordon kan vi utnyttja våra specialistsjuksköterskors
kompetens på bästa sätt. Vi måste också ta tillvara på akutmottagningarnas kompetens för
smärtblockad mm innan vidare transport.
Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt. I dag slåss sjukhusen om de specialistläkare
som vill jobba på mindre orter. Om det finns specialister på sportskador i Jämtland, låt dem då
vara det för hela Norrland, med forskning och möjlighet till utveckling. Om Örnsköldsvik har
lyckats rekrytera en kirurg som är expert på tarmoperationer, låt dem bygga ett team och bli
hela Norrlands center för avancerade tarmoperationer. Först då närmar vi oss jämlik vård.
Det som skiljer oss Liberaler från den rödgröna regionledningen är att när det finns en
påtaglig oro för framtiden är vår första tanke inte nedläggning utan utveckling. Vi har fram till
idag lämnat in fler motioner än alla övriga partier tillsammans. Med nya moderna Liberala
förslag räds vi inte framtiden, vi vill forma och leda den.
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Fem liberala förslag för bättre hälso- och sjukvård
1. Satsa på primärvården och förebyggande vård
✓ Mer pengar till primärvården
✓ Fler familjecentraler och ökad samverkan mellan kommun och region
✓ Inför primärvårdscentra med 1:a linjeansvar för psykisk ohälsa
✓ Låt alla välja husläkare och börja med äldre och kroniker
✓ Inför Äldrevårdsmottagningar för multisjuka äldre
✓ Hälsosamtal ska prioriteras och även genomföras i samband med pensioneringen
2. Anpassa sjukhusvården efter dagens behov
✓ Möjlighet att välja mellan ett digitalt eller fysiskt besök
✓ Inför roterande opererande team
✓ Se över möjligheten till alternativ drift av Sollefteå sjukhus och delar av specialistvården
✓ Inför volontärer i samarbete med civilsamhället - ingen ska behöva dö ensam
✓ Tillgång till cytostatikabehandling på samtliga sjukhus i länet
3. Se hela människan -låt patientens behov styra
✓ Lättambulanser för säkrare sjuktransporter (istället för taxi)
✓ Läkemedelsgenomgångar för alla med mer än 5 läkemedel
✓ Jämställd och jämlik vård. Krafttag mot negativ särbehandling.
✓ Fungerande rehabilitering i hela länet - på sjukhus och primärvård
✓ Inför en personlig kontakt i vården.
4. Vårda och värdera personalen
✓ Höjd grundbemanning. Alla ska orka jobba heltid.
✓ Höj undersköterskornas kompetens. Skapa fler lokala YH-utbildningar så att
undersköterskor kan specialisera sig
✓ Inför patientnära servicepersonal, en modern form av vårdbiträden
✓ Inför karriärtjänster, det ska löna sig att utbilda sig
5. Skapa förutsättning för gott ledarskap
✓ Satsa på chefsutbildningar till alla ledare inom regionen
✓ Lokalt ledarskap på varje klinik som främjar ansvarstagande
✓ Chefer måste tillåtas arbeta på nytt sätt och styra personalgruppens sammansättning,
bemanning och schemaläggning efter verksamhetens behov.
✓ Alla chefer måste ges större befogenheter att erbjuda anpassade avtal för att locka
personer inom bristområden.

Fem liberala förslag för bättre regional utveckling
Mer samverkan med berörda intressenter kring regionala utvecklingsstrategin
Samverka med civilsamhället och inför flexibel och förenklad administration vid bidrag
Se över Kollektivtrafikmyndighetens organisation. Det ska vara enkelt att åka kollektivt.
Bygg upp en filmfond som ger arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och ett mer attraktivt
Västernorrland
✓ Ta tillvara på erfarenheterna från regionens internationella engagemang och använd goda
exempel
✓
✓
✓
✓
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Hälsa och vård
Hälso- och sjukvården i Sverige delas upp i primärvård, specialiserad vård och
högspecialiserad vård, där primärvården står för cirka 16 procent av regionens kostnader. Den
specialiserade vården, det vill säga vård på sjukhus, står för ungefär 65 procent av regionens
kostnader, och den högspecialiserade vården dvs vård på något av landets universitetssjukhus
står för ca 7% av regionens kostnader.
Information om hur vårdansvaret är uppdelat mellan regionen och kommunerna och vilken
vård som ges inom primärvården respektive den specialiserade vården är viktig för att kunna
erbjuda en effektiv vård till den som behöver den. Behandlingslinjer ett viktigt stöd för att
redan från början kunna lotsa patienten till rätt vårdnivå.
Inom hela vårdkedjan gäller obligatoriskt patientbesked efter diagnostisk utredning. Det
innebär att verksamheterna är skyldiga att meddela patienten resultatet av diagnostisk
utredning (laboratorium, röntgen etc.) oavsett om resultatet visar att allt är normalt eller om
det krävs åtgärder. Obligatoriskt besked till patienten skapar trygghet för såväl patient som
verksamhet.
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården ska inriktas på att styra vården mot förebyggande
åtgärder (friskvård), bättre kvalitet och sammanhållna vårdkedjor.
Samverkan mellan primärvård och specialiserad vård samt med kommunerna måste förstärkas
för att skapa effektivitet i vårdkedjan och klara de behov som ett ökande antal äldre medför.
För att ytterligare förbättra detta arbete krävs en fortsatt dialog med kommunerna kring
utveckling av rutiner och samverkan.

Jämställdhet och jämlikhet
Regionen arbetar aktivt med jämställdhet ur både ett medarbetarperspektiv och ett invånaroch patientperspektiv och har ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Regionens jämställdhets- och
jämlikhetsplan ska revideras i syfte att tydliggöra uppföljning gällande fysisk tillgänglighet.
Regionen ska genom ägardirektiv verka för motsvarande uppföljning i bolag och stiftelser.
Alla har rätt till heltid men orkar alla arbeta heltid? Liberalerna vill att regionen redovisar
könsuppdelad statistik över hur många som inte jobbar heltid.
Forskning visar att vården idag inte är jämlik. Liberalerna vill att regionen i sin Jämlikhetsoch jämställdhetsplan skapar mål för att utbilda personalen i att ta hänsyn till individen.
Forskning visar att vid behandling av t.ex hjärtsjukdom gör idag sjukvården skillnad på om
patienten är man eller kvinna. Liberalerna vill att regionen tar krafttag mot all sådan negativ
särbehandling som beror på omedvetna attityder och okunskap. Patienter bör också i högre
grad än idag få information om sociala konsekvenser av operation eller behandling. Hänsyn
till patientens sexuella läggning, etnicitet och religion är några områden vi vet behöver
belysas.
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Personcentrerad vård -att se varje individ
Vården har länge pratat om att patienten ska vara i centrum. Idag har patienten mer
självbestämmande än någonsin, något som är mycket viktigt för Liberalerna. Synen på dig
som patient har sakta förändrats men mer behövs. Internationellt ligger Sverige efter vad
gäller patientens eget inflytande och delaktighet i sin vård. Vården behöver bli mer
sammanhållen och utgå ifrån varje persons förmågor, viljor och behov. Personcentrerad vård
hjälper människor att identifiera förmågor, utveckla kunskap, kompetens och det
självförtroende som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut om sin egen hälsa och vård.
Forskning visar att en mer personcentrerad vård ger lägre kostnader, högre kvalitet samt
nöjdare patienter och vårdpersonal.
Liberalerna vill att regionen tillsammans med länets kommuner ska ta fram en strategi för
införande av personcentrerad vård samt i högre grad involvera patientföreträdare i arbetet med
vårdens utveckling. Styrsystem och ersättningsmodeller måste utvecklas så att de utformas
efter patientens behov och således utformas för att stödja en mer personcentrerad vård.

Rätt kompetens och rimliga arbetsvillkor
Höga sjukskrivningstal och stafettberoende är symtom på orimliga arbetsvillkor. Efter
besparingsrundan 2008-2010 då regionen sparade främst på undersköterskor och medicinska
sekreterare har vi sett en sämre arbetsmiljö. Många medarbetare lämnar nu regionen. Brist på
personal leder till stängda vårdavdelningar, som leder till korridorvård och patienter på
avdelningar med “fel” kompetens som ger vårdskador.
Regionen behöver en kompetensväxling. Det behövs fler undersköterskor på våra
vårdavdelningar så att sjuksköterskors kompetens kan tas tillvara på bästa sätt. Liberalerna
vill också att regionen återinför en modern form av vårdbiträden, patientnära servicepersonal.
Dessutom behövs en höjd grundbemanning. Då kan regionen satsa på sin egen
tillsvidareanställda personal istället för att betala för dyra stafetter.
Rätten till heltid måste också innebära rätten att orka jobba heltid. Idag går många ner i tid för
att arbetssituationen blivit ohållbar. Detta blir en kvinnofälla, det vill Liberalerna inte
medverka till. I en modern sjukvårdsorganisation ska ingen medarbetare behöva jobba mer än
var tredje helg.
Minskade kostnader för utomlänsvård, lägre hyrpersonalkostnader och minskade kostnader
för vårdskador blir ytterligare effekter av rimligare arbetsvillkor för regionens vårdpersonal.
Patientnära servicepersonal en modern form av vårdbiträden
Svensk sjukvård har det senaste årtiondet utvecklats mot ett system där alla ska kunna göra
allt, något som nu visat sig i praktiken innebära att sjuksköterskor utför städuppgifter,
brickutdelning vid lunchtid och ägnar sig alltmer åt basala arbetsuppgifter. Uppgifter som inte
ingår i deras utbildning och som skapar en inre stress när de ställs mot de uppgifter som tillhör
sjuksköterskans profession, så som läkemedelsadministrering, leda vårdarbetet på våra
vårdavdelningar och dokumentera omvårdnaden av patienten. Inte heller undersköterskors
kompetens tas tillvara på ett bra sätt då de är utbildade att vara experter på basal omvårdnad,
d.v.s hjälpa patienten med den personliga hygienen, förflyttning, toalettbesök mm.
Liberalerna vill att en modern form av vårdbiträden återinförs för att utföra enklare
arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor och tvätta kläder, till
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vaktmästeriuppgifter och patientnära städning. Denna patientnära servicepersonal kommer att
kunna avlasta undersköterskorna som får mer tid till omvårdnad och i sin tur kan avlasta
sjuksköterskorna. Vården blir mer effektiv, patienterna får ett bättre omhändertagande och det
blir något lättare att klara kompetensförsörjningen.
Ett återinförande av vårdbiträden ger en bättre användning av vårdens resurser och innebär att
fler människor får en bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Sverige står inför vår
största integrationsutmaning någonsin i att skapa möjligheter till jobb för nyanlända. Bland de
nyanlända som nu kommit till Sverige så har ungefär hälften högst förgymnasial utbildning.
Att återinföra vårdbiträden kan även skapa en möjlighet till arbete för denna grupp. Samtidigt
som de bidrar till att utföra viktiga arbetsuppgifter som verkligen behövs inom vården.

Vård på distans
Medicinsk vård på distans måste vidareutvecklas i länet med samverkansformer som bidrar
till nya arbetssätt. Målet är att göra vården tillgänglig för invånarna oberoende av var i länet
de befinner sig. Utöver minskat resande, bättre resursnyttjande och positiva miljöeffekter
leder vård på distans också till en mera jämlik vård.
Gränserna mellan specialiteter, kliniker och länder suddas ut. Till exempel kopplar vård på
distans ihop sjukhus, primärvård, tandvård, socialtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.
Allt, från strålbehandling, konsultronder, bedömning av radiologiskt bildmaterial och
vårdplanering till införandet av nya operationsmetoder, kan göras på distans.
Regionen har i samverkan med övriga region och regioner antagit den nationella
eHälsoplanen. Detta ställer stora krav på att aktivt arbeta med genomförandet.
I samverkan med kommunerna i Västernorrland behöver regionen arbeta med de frågor inom
eHälso-området som är gemensamma, exempelvis Nationella patientöversikten, för att
möjliggöra tillgång till patientinformation över huvudmannagränserna.
Mina vårdkontakter måste följa med i den nationella utvecklingen så att invånarnas dialog
med vården ger möjlighet till delaktighet och egen medverkan.
Enligt Samverkansavtalet som region och regioner skrivit under 2013 har de beslutat sig för
att samverka inom gemensamma IT-tjänster. Inera har därmed fått i uppdrag att utveckla och
införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och
standarder. E-hälsotjänster kräver en stabil och fungerande gemensam teknisk infrastruktur
med god tillgänglighet för att kunna nyttjas i vardagen.
För en mer jämlik hälsa ser Liberalerna digitala utvecklingsområden som en förutsättning, där
patientunderlaget är litet, exempelvis vid sällsynta diagnoser och där dyrbar teknisk utrustning
krävs. Ett strukturerat vårdsamarbete i Norrland och hela landet där man via uppkoppling
bättre kan skapa förutsättningar för högsta tänkbara kvalitet, lägre dödlighet och färre
komplikationer.
Liberalerna vill se en gemensam plattform för journalsystem i landet, så att journaler kan
överföras digitalt mellan olika region och regioners journalsystem. Vi vill också att alla
patienter ska kunna välja mellan ett fysiskt eller digitalt besök.
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Digitalt familjecenter
Dagens blivande och nyblivna föräldrar har ett annat behov och krav på information från
vården än tidigare generationer. En stor källa till information är sociala nätverk och olika
appar framtagna av intresseföretag och branschorganisationer. Risken för felaktig eller
vinklad information är då överhängande.
När du dag går in på 1177.se kan du få bra fakta och råd för barn och föräldrar. Den
informationen borde kunna utvecklas och bli mer interaktiv, förslagsvis i samverkan med
andra regioner.
Australien har utvecklat ett digitalt familjecenter, (http://www.pregnancybirthbaby.org.au) .
Fakta och råd blandas med nyhetsartiklar. Du kan söka upp vården precis som via 1177.se,
göra en guidad självdiagnos eller ringa videosamtal.
Liberalerna vill ge Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden i uppdrag att i samverkan
med andra regioner utveckla ett digitalt familjecenter.

Rehabilitering
Rehabilitering har som mål att patienten ska uppnå bästa möjliga funktion, aktivitetsförmåga,
livskvalitet och delaktighet i samhället efter sjukdom och/eller skada. Rehabiliteringen ska
stödja patientens egna resurser och främja patientens förmåga att ta ansvar för den egna
hälsan.
För att uppnå bästa möjliga resultat krävs en obruten rehabiliteringskedja med ett väl
fungerande samarbete mellan den specialiserade vården och primärvården samt mellan region
och kommun. Samarbetet mellan sjukhusens och primärvårdens paramedicinska specialiteter
bör utvecklas för att bättre ta tillvara resurser, kompetens och patientens behov.
Tillgången till rehabilitering ska vara densamma oavsett var i länet patienten bor. Regionen
måste säkerställa att rehabiliteringen har tillräckliga resurser för att kunna bedriva fysioterapi
enligt de nationella riktlinjerna för att kunna täcka länsinvånarnas behov av sjukgymnastik.
Regionen ska verka för en god samverkan mellan regionen, länets kommuner och
Försäkringskassan, allt i syfte att uppnå en lyckad rehabilitering av långtidssjuka.
Liberalerna vill se ett helhetsgrepp över rehabiliteringen i länet. Vi vill se en tillförlitlig
rapport över hur halveringen av rehabiliteringens resurser 2010 har påverkat medborgarnas
möjlighet att komma tillbaka efter sjukdom. Att rehabiliteringens ansvar har lagts över på
primärvård och kommunerna men utan resurser kan vara en bidragande orsak till ökade
kostnader för slutenvården.
Det är viktigt att få en jämlik rehabilitering i länet. Finns behov ser vi en möjlighet att åter ta i
bruk rehab-lokalerna på Sollefteå sjukhus när regionen nu skapat ett centra för elektivt
ortopedi i Sollefteå.
Långtidssjukskrivna med långvarig smärta, depression, stress och ångest kan vara svårt att
finna en bra rehabilitering för. Vi liberaler vill införa ”kultur på recept” som ett viktigt
komplement där man stimuleras att fokusera på det friska, utöva och ta del av kultur i
6

samarbete med kulturpedagoger, kulturinstitutioner och ideella organisationer. En kostnadseffektiv rehabilitering som prövats i bl.a. Skåne och Västerbotten.

Vård av de mest sjuka äldre
Vården av de mest sjuka äldre ska utvecklas i samverkan mellan kommunerna, primärvården
och specialistvården. Speciella kompetensteam bör byggas upp med geriatriker, allmänläkare,
äldresjuksköterska, psykolog med flera. Teamens roll ska vara att stötta hemsjukvård,
primärvård och specialistvård i omhändertagandet av dessa patientgrupper. Därmed skapas
ökad trygghet, bättre omhändertagande i hemmet med minskat behov av vård på sjukhus.
Liberalerna anser att många onödiga inläggningar kan förhindras genom att våra mest sjuka
äldre istället får hembesök när man inte kan vänta till nästa dag för att söka vård på sin Hälsoeller vårdcentral. Vi vet från ny forskning att var sjätte patient som kommer till akuten från
våra äldreboenden inte hör hemma på akuten utan skulle få mycket bättre vård av team med
primärvårdskompetens. Vården på akuten är inte organiserad för att se hela människan, dessa
multisjuka äldre blir därför ofta inlagda för vidare utredning trots att de egentligen hör hemma
i primärvården.
Liberalerna vill att ambulerande äldrevårdsteam införs på alla tre orter i länet där vi har
akutmottagning. En åtgärd för att trygga vården för våra mest sjuka äldre och dessutom
minska inflödet till akuten.

Palliativ vård
Den palliativa vården ska planeras utifrån patientens och anhörigas behov och önskemål. Det
är viktigt att ha en helhetssyn på människors behov, både fysiska, sociala, psykiska och
andliga. Vården ska bedrivas i enlighet med det nationella vårdprogrammet för palliativ vård
och rapporter till det Palliativa registret.
Allmän palliativ vård och omsorg kan och ska bedrivas inom olika vårdformer, såsom
somatisk slutenvård, kommunal vård- och omsorgsboende eller hemsjukvård. För att uppnå en
god palliativ vård är samverkan mellan olika vårdgivare en förutsättning. Samarbetet med
Mellannorrlands Hospice, som drivs privat i stöd av Region Västernorrland och respektive
hemkommun, ska förbättras. Avtalet och de ekonomiska förutsättningarna behöver ses över.
Regionen bör utreda förutsättningarna för att tillsammans med kommunerna och privata
alternativ inrätta fler Hospice.
Specialiserad palliativ vård berör patienter med komplexa symtom eller vars livssituation
medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap
och kompetens i palliativ vård.
Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet, eller
inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd från ett palliativt
konsultteam.
Specialiserad sjukvård i hemmet – SSIH
När vård i patientens eget hem är ett rimligt och önskat alternativ till sluten vård men den
specialiserade hälso- och sjukvårdens kompetens och resurser krävs för en god och säker vård,
ska specialiserad sjukvård i hemmet, SSIH, utgöra ett stöd och komplement till allmän
hemsjukvård/omvårdnad och därmed möjliggöra vård i det egna hemmet. SSIH:s verksamhet
bedrivs i specialistvårdens regi. SSIH ska även inrymma en konsult- och rådgivningsfunktion
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vad avser palliativ vård, tekniskt avancerade medicinska insatser samt insatser eller
bedömning som kräver särskild medicinsk kompetens. Konsult- och rådgivningsfunktion
gäller både i enskilda patientärenden och mer generellt och ska kunna nyttjas av den slutna
vården, primärvårdens hälsocentraler och den kommunala hälso- och sjukvården.
Liberalerna vill att SSIH byggs ut för att höja kvaliteten på den paliativa vården i länet. SSIH
måste finnas dygnet runt, årets alla dagar

Folkhälsa -förebyggande vård
Ett aktivt långsiktigt folkhälsoarbete innebär ett medvetet och kontinuerligt arbete med att
främja folkhälsa i länet och ska ske i samarbete med andra aktörer. Genom fokus på
livsstilsfrågor i livets alla skeenden och konkreta insatser fås ett friskare Västernorrland.
Exempel på sådana insatser är gratis hälsoundersökningar för 40-, 50- och 60-åringar i länet
som regionet började erbjuda under föregående mandatperiod. Hälsosamtal måste prioriteras
och Liberalerna vill att det ska genomföras även vid pensionering.
Länets Folkhälsocentrum ska ge tydliga riktlinjer för att säkerställa att rätt saker görs för att
förhindra psykisk ohälsa bland unga. Det kan vara som att ta fram förebyggande insatser för
att ta tillvara på unga personers kraft och engagemang.
Inom regionen är ett nära samspel mellan folkhälsoarbetet samt hälso- och sjukvården och
tandvården av stor betydelse för att prevention och hälsofrämjande insatser ska få genomslag i
befolkningen. Så som spridning av kunskap om hur hälsosamma levnadsvanor kan förebygga
ohälsa och information till unga om konsekvenser av rökning och droganvändning.
Sjukdomsförebyggande åtgärder riktas till riskgrupper eller enskilda individer och har till
uppgift att förhindra uppkomst av sjukdom och olyckor. Arbetet sker i samverkan med
kommunerna, det civila samhällets aktörer samt näringslivet.
Folkhälsoperspektivet ska genomsyra hela regionens verksamhet. Folkhälso-, primärvårdsoch tandvårdsnämnden har ett samordnande ansvar för regionens folkhälsoarbete. Regionens
policy för folkhälsa som beslutats av fullmäktige utgår från de nationella folkhälsomålen.
Under 2011 fastställdes planen Ett Friskare Västernorrland 2011–2020 (insatserna benämns
numera Länge leve Västernorrland), en långsiktig plan för att minska insjuknandet i diabetes
och hjärt-kärlsjukdom.
Arbetet med hälsosamtal i skolan, den så kallade Västernorrlandsmodellen, fortgår och sprids
nationellt. Hälsosamtalen möjliggör beskrivningar av hälsoläget bland barn och unga,
regionalt och i nationella jämförelser. Skadepreventivt arbete ska bedrivas för olika
åldersgrupper, ur ett samhällsperspektiv.
Samordningen av hälsofrämjande insatser för sexualitet och reproduktiv hälsa i länet ska följa
regionens reviderade handlingsplan för trygg och säker sexualitet.
Behovsanalys ur ett befolkningsperspektiv tillsammans med hälsoekonomiska beräkningar
ska genomföras och tjäna som underlag till kommande prioriteringar och beslut gällande
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
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Att gå in i ett liv som pensionär är en stor livsstilsförändring. För att uppnå en god hälsa så
långt upp i livet som möjligt ska regionet införa ett hälsosamtal i samband med
pensioneringen i samverkan med kommunerna i länet. Genom att skjuta upp debuten till
äldreomsorgen blir både kommun, region och enskilda vinnare.
Breda insatser behövs för att möta befolkningens psykiska ohälsa. Under de senaste
årtiondena har Folkhälsomyndigheten konstaterat att den psykiska ohälsan har ökat kraftigt,
bland annat har andelen flickor som lider av oro och nedstämdhet fördubblats sedan 1980talet. Det är också vanligare att ungdomar har svårt att sova eller har värk.
Tidiga insatser och god tillgänglighet till första linjens sjukvård och den specialiserade
ungdomspsykiatrin är därför viktiga för barn och ungdomar. Inte minst för att förhindra
utveckling av allvarligare problematik och minska antalet elever som inte fullföljer sin
skolgång. Ett intensifierat arbete mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord
behövs. Folkhälsocentrum får i uppdrag att säkerställa att regionet gör rätt insatser för att
förbättra våra ungas psykiska välmående.
Benskörhet drabbar varannan svensk kvinna över 50 år. Ändå är det bara en bråkdel som får
rätt vård – och behandlas i tid. Med förbättrad osteoporosvård går det att spara 200 miljoner
kronor om året i Sverige och mycket personligt lidande. Dessa patienter finns i både
primärvården och slutenvården och tidig upptäckt är av största vikt för ett gott
behandlingsresultat. Därför behövs en behandlingslinje som implementeras i hela vårdkedjan.
Liberalerna menar att det endast är genom bättre hälsa som vi kan klara det växande behovet
av vård och omsorg. Inom folkhälsoområdet vill vi därför satsa mycket mer, våga tänka och
göra nytt. Samverkan med kommunerna måste utvecklas. Liberalerna vill att regionet ta
initiativet i detta samarbete.
Missbruksvård
Missbruks- och beroendevården ska vara anpassad efter målgruppen, bygga på tidig upptäckt
och kort intervention, inkludera och ge stöd till anhöriga i större utsträckning.
Inom ramen för SocialREKO, kommunernas och Region Västernorrlands politiska
samverkansforum för gemensamma frågor inom området vård och omsorg finns en
överenskommelse som tydliggör målsättning och ambitionsnivå hos huvudmännen med
utgångspunkt från lagstiftning och nationella riktlinjer.
Syftet med överenskommelsen med kommunerna är att man bättre ska kunna tillgodose
behovet av vård, stöd och behandling. Regionen ansvarar bland annat för medicinsk,
farmakologisk och psykologisk behandling samt abstinensbehandling enligt evidensbaserade
metoder. Belägg finns för att samordnade insatser krävs för att nå goda behandlingsresultat.
Tidig upptäckt och behandling, både inom psykiatrin och inom primärvården, av depression
och alkoholproblem är viktiga förebyggande åtgärder mot självmord. 2008 fattade riksdagen
beslut om nationella riktlinjer för en nollvision för självmord. Regionen ska införa delmål för
att uppnå nollvisionen och att detta inarbetas i regionens styrkort.
Sprututbytesprogram
Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter
och andra blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Sprututbytes9

verksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt
missbruk och att ta emot vård och behandling.
Lagändringen 1 mars 2017 har som syfte att förbättra tillgången till sprututbyte i hela landet
för personer som lever med ett injektionsmissbruk. Ändringen innebär bland annat att
åldersgränsen för sprututbytesprogrammet sänks från 20 till 18 år. Ändringen innebär även att
regionen blir ensam huvudman för sprututbytesverksamheten och att det kommunala vetot tas
bort. Besökarna ska erbjudas vaccinationer mot hepatit B enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och regelbundet erbjudas rådgivning och provtagning avseende hiv,
hepatit B och hepatit C.
Våren 2017 fanns sprututbytesverksamheter i drygt en tredjedel av landets region/regioner
och flera region har beslutat om att starta verksamheter under året. Liberalerna vill att
regionens arbete med att skapa ett sprututbytesprogram intensifieras så att verksamhet kan
starta upp på minst en ort i länet under 2019.

Primärvård
Det är i primärvården som de stora folksjukdomarna oftast upptäcks och behandlas. Genom
förebyggande insatser arbetar primärvården för en bättre hälsa och livskvalitet för individen.
Primärvårdens uppdrag har utökats. I dag kan rehabilitering och eftervård ske närmare
patienten, vilket innebär större trygghet. Allt fler invånare söker sig till primärvården. Denna
utveckling ställer också krav på hur vården ska organiseras.
Rådgivning via 1177 är ett viktigt verktyg i att möta den efterfrågan som finns inte minst vad
gäller tillgänglighet. Det finns ett ökat behov att informera invånarna om egenvård och det bör
ges möjlighet till utbildning i egenvård.
Invånarnas behov ska vara styrande och som exempel på faktorer att beakta kan nämnas
möjlighet till listning i hela norra regionen, införande av vårdtyngd och socioekonomi som
huvudsaklig grund i ersättningsmodellen samt att kapiteringen tar hänsyn till behovet av
psykologkompetens i primärvården.
För att stödja nyblivna föräldrar erbjuder regionen föräldrautbildning. För att säkra en enhetlig
utbildning i länet sker en kontinuerlig samordning. Den antagna riktlinjen för
föräldrautbildningen uppdateras löpande.
Liberalerna vill satsa på primärvården och därigenom minska inflödet till akuten. Av de
primärvårdspatienter som söker till akuten uppger 35 % som orsak att de saknar förtroende för
primärvården. Vi ser det som en konsekvens av för lite resurser. Det är orimligt att klara
uppdraget med 160 mnkr mindre i resurser än övriga skogslän. Liberalerna vill successivt
skifta medel, från slutenvård till primärvård. Våra medborgare ska känna sig trygga med den
vård som erbjuds på våra Hälso- och vårdcentraler runt om i länet. Samtidigt måste vi ta hand
om de primärvårdspatienter som ändå väljer att söka vård på akutmottagningen. Vi tror att
detta görs bäst genom placering av primärvårdskompetens på akuten, i första hand i form av
en distriktssköterska som kan ge egenvårdsråd och boka in besök på patientens egen Hälsoeller vårdcentral.
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En kontakt i vården
Liberalerna vill också att den som är sjuk ofta ska få en personlig kontakt i vården som kan
dennes sjukdomshistoria. En e-postadress eller ett mobilnummer till ansvarig sköterska som
minskar oro och genom möjlighet till direktkontakt skapar trygghet. Alla människor ska ha
rätt till en egen, namngiven, fast husläkare. Sverige bör införa fastläkare, en väg framåt är den
modell som införts i Norge – och som också har ökat intresset och attraktiviteten i att jobba
som läkare i primärvården.
Fastläkaren har helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården.
Primärvården organiseras utifrån husläkarna och rustas att ta ett större ansvar för att
förebygga och behandla fler vårdbehov än i dag. Först bör erbjudandet om fast husläkare
riktas till äldre multisjuka och andra med stora vårdbehov. Om alla ska kunna lista sig på en
namngiven husläkare på sin vårdcentral, behöver vi fler läkare i primärvården.
Vårdval Västernorrland
Vårdval Västernorrland infördes i januari 2010. Det är en lagstadgad reform för att öka
patientens valfrihet. Länets invånare kan fritt välja vårdcentral och få vård inom vårdgarantins
tidsramar. Inom länet verkar såväl regionens egna hälsocentraler som vårdcentraler drivna av
annan utförare utifrån ett godkännande som lämnas av regionen. Uppdraget följer den
regelbok som är fastläggs i fullmäktige och är detsamma oavsett utförare.
Vårdvalsreformen har hjälpt till att korta vårdköerna och patienterna har i större utsträckning
möjligheten att själva välja när, var och hur de vill träffa sin läkare. Reformen har också gett
medarbetarna inom vården möjlighet att välja arbetsgivare, detta sätter press på
arbetsmiljöarbetet inom regionens verksamheter.
Några regioner och region erbjuder också invånarna vårdval inom den öppna specialistvården,
Region Västernorrland bör följa i samma spår och erbjuda befolkningen en större valfrihet
och en mångfald av arbetsgivare.
Regionstyrelsen har i uppdrag att följa upp att regelboken efterlevs vad gäller exempelvis
tillgänglighet, kompetens, kvalitet och patientsäkerhet. Eftersom uppföljning sker löpande kan
villkor förändras under året eller under planperioden.
Regionens uppföljning måste förbättras för att säkerställa att kvaliteten i primärvården
upprätthålls.
Den ersättningsmodell som i dag finns för Vårdvalet inom primärvården utvecklas så att fler
faktorer påverkar ersättningen. Faktorerna skapar förutsättningar för en jämlik vård där varken
patientens kön, utbildningsnivå eller plånbok avgör tillgången till eller konsumtionen av
sjukvård. Målet är att säkerställa en rättvisare resursfördelning inom primärvården.
Liberalerna vill att patienten ska ha rätt att välja vårdgivare såväl inom regionen som i hela
landet.
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Familjecentraler
Familjecentraler är en viktig plattform, för föräldrar och barn, där mödravårdscentral,
barnavårdcentral, öppen förskola och socialtjänst samlas under ett och samma tak. Även andra
offentliga aktörer kan samhuseras i en familjecentral. Inte minst ges asylsökande familjer
stärkta möjligheter att få en lyckad integration i det svenska samhället.
I länet finns familjecentraler i Kramfors, Härnösand och Sundsvall. Regionen måste utveckla
och utvärdera olika organisationsmodeller för familjecentraler.
Äldrevårdsmottagningar
Sverige har en åldrande befolkning och antalet personer över 80 år kommer inom några
decennier att fördubblas. Samtidigt blir invånarna allt friskare, vilket ställer sjukvården inför
en annan typ av utmaning. För multisjuka äldre med stort vårdbehov behövs en kontinuitet i
kontakten med vården.
Likt barnmorskemottagning och barnavårdscentraler bör regionen erbjuda mottagningar
riktade till äldre, äldrevårdsmottagningar. Verksamheten måste möta det vårdbehov patienten
har, äldre personer har ofta mer komplexa vårdbehov och behöver därför längre besökstid.
Dessa mottagningar skulle kunna erbjuda längre patientmöten samt genom kontinuerliga
besök, i intervall beroende på patientens sjukdomstillstånd, förhindra onödiga inläggningar på
sjukhus. I andra län har det resulterat till en lägre belastning på akutmottagningar och därmed
minskat vårdkostnaderna samtidigt som livskvaliteten för våra äldre höjs.
Regionens hälsocentraler
Vården finns till för invånarna och verksamheten måste fortsätta att utvecklas för att möta
invånarnas behov. Regionens hälsocentraler stödjer individen i att själv ta ansvar för sin egen
hälsa. Hälsocentralerna ska kunna erbjuda hjälp vid livsstilsförändringar via särskilt utbildade
medarbetare.
Flexiblare öppettider, såsom kvälls- och helgöppet bör utredas. Det är också viktigt att visa
respekt för patienternas tid och därför föreslås en patientgaranti, att det ska vara högst 15
minuters väntan inom primärvården, därefter får patienten pengarna tillbaka.
Rekrytering av kompetent personal inom primärvården måste få högsta prioritet för att ge
invånarna tillgång till en god primärvård. Genom att erbjuda läkare en glesbygdsmedicinsk
kompetens, som är en utökning av den allmänmedicinska kompetensen, vid hälsocentraler i
glesbygden kan det bidra till ökat intresse för den arbetsplatsen. Om intresse finns ska
regionen se positivt på införandet av patientråd vid varje hälsocentral.
Liberalerna vill att alla regionens hälsocentraler ska erbjuda sjuksköterskeledda mottagningar,
gärna med drop-in, dit patienter kan vända sig för egenvårdsråd och behandling av enklare
infektioner. Sådana mottagningar har visat på ökad kvalitet och patientsäkerhet särskilt vad
gäller infektioner.
Samverkan mellan hälsocentralerna ska öka. Medarbetarna inom hälsocentralerna ska ges
tillfälle till erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling. Arbetet med att minska antalet
hyrläkare och öka antalet fast anställda ska fortsätta.
12

Liberalerna vill genom projekt med kvällsöppna hälsocentraler och närakuter i våra stora
centralorter se om vi kan minska inflödet till länets akutmottagningar. Vi vill också se över
primärvårdsläkares schemaläggning då vi idag trots stor läkarbrist inte utnyttjar möjligheten
att schemalägga läkare fram till kl.21.

Specialistvård
Specialistvården består av en rad länsverksamheter. Inom varje specialitet ska finnas enhetliga
indikationer och metoder för utredning och behandling av samma medicinska tillstånd.
Arbetet med utformning, implementering och systematisk utvärdering av behandlingslinjer
har hög prioritet.
Samverkan mellan sjukhusens vårdavdelningar samt mellan sjukhusen, primärvården och
kommunerna måste fungera så att flödet i vårdkedjan blir optimalt. Inom denna samverkan
gäller principen om bästa effektiva omhändertagandenivå ur ett patientperspektiv.
Uppdragsstyrning är ett medel för att nå ökad effektivitet inom den specialiserade vården.
Styrformen ska successivt utvecklas och införas under planperioden.
Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper måste ses över. Läkare är en dyr resurs för
regionen. Därför måste resursutnyttjandet effektiviseras så att dessa endast utför
arbetsuppgifter som kräver en läkarkompetens. Arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna
bör därför förtydligas så rätt person gör rätt sak. De medarbetare som vårdar patienter ska ha
rätt kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. Bemanningen ska vara adekvat utifrån
vårdtyngd och vårdbehov.
Det är inom den specialiserade vården som de största behoven av strukturförändringar finns,
bland annat till följd av ökad komplexitet. Inför opererande team som servar alla tre sjukhusen
med planerade operationer och akuta operationer inom sin specialitet. Patienten får sin
operation på närmaste sjukhus och med bästa möjliga kvalitet. Med akuta tider inlagda bland
de planerade tiderna kan de patienter som kommer in akut under kvällen och nattetid smidigt
planeras in dagen efter.
Det krävs ett fördjupat samarbete inom regionen och över regiongränserna för att få ett större
patientunderlag och därmed både kunna upprätthålla hög kvalitet och uppnå
kostnadseffektivitet. Universitetssjukhusen och de medicinska fakulteterna är motorer för
forskning och utveckling och är därmed viktiga samarbetsparters.
Individen ska vara i fokus när vårdens struktur moderniseras. Akuten i Sollefteå ska inte
förbigås. Liberalerna vill inte ha patienter på vägarna. Förutsättningen ska vara en fortsatt
utveckling av vården utifrån befolkningens behov. Vi vill se en utveckling av mödravård
genom teknik och samverkan och en förlossningsvård som ökar länets attraktionskraft och
invånarnas inflytande i vårdkedjan. Vi vill också se riktade utbildningssatsningar för
ambulanspersonal i kvinnosjukvård. Vi ser även behov av lättambulanser för prio 3
transporter, där det inte finns behov av specialistkompetens. Regionen behöver också en
reglemente för patienttransporter, framför allt för överflyttningar mellan länets sjukhus.
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Psykisk hälsa och psykiatrisk vård
Psykisk ohälsa är en växande folksjukdom i Sverige idag. Liberalerna vill att regionen satsar
mer på psykiatrin både i slutenvården men framför allt i primärvården för att nå en mer
personcentrerad vård.
Region Västernorrland och länets kommuner har avtal om samarbete och samordning kring
individer med psykisk funktionsnedsättning för att den enskilde ska få sina behov av hälsooch sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda. Liberalerna vill utöka det här samarbetet. Sluten
psykiatrisk vård är ett stort ingrepp i den personliga friheten. Målet måste vara mindre
slutenvård och mer vård i hemmet även för personer som lider av psykisk ohälsa.
Samverkan mellan psykiatrin och primärvården måste förbättras. Man måste få hjälp tidigare
när man behöver det. Liberalerna vill ge mer resurser till primärvården men det är samtidigt
viktigt att en större andel av primärvårdens resurser går till behandling av psykisk ohälsa En
möjlig lösning för fler primärvårdspsykologer är att göra primärvårdspsykologer till en fri
nyttighet.
Region Västernorrland behöver en Nollvision för självmord. I Sverige begår 1500 personer
självmord varje år. Enligt Socialstyrelsen är siffran för Västernorrland 30-40 personer per år.
Nationellt centrum för suicidförsök och prevention av psykisk ohälsa menar att den nationella
nollvisionen som riksdagen antog år 2008 är otillräcklig och att det är i våra kommuner och
region det preventiva arbetet måste ske. För varje självmord registreras ca fem slutenvårdade
självmordsförsök. För varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett
självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.
För att kunna förhindra dessa självmord måste alla vårdgivare som möter patienter bli bättre
på att upptäcka varningssignaler. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att
minska självmord måste bli bättre i alla regionens verksamheter. Regionen måste också bli
bättre på att ge stöd till de frivilligorganisationer som verkar i länet. Det räcker inte med att
länskliniken Vuxenpsykiatri i sina styrkort har ett mål om förebygga självmord. För att visa
att vi menar allvar med att ta tag i det här problemet vill Liberalerna att regionen inför en
nollvision för självmord som omfattar hela organisationen.
Ungdomars psykiska hälsa
Allt fler tonåringar uppger att de ofta har psykosomatiska besvär, enligt undersökningen
Skolbarns hälsovanor, från Folkhälsomyndigheten. Andelen elever med självrapporterade
psykiska och somatiska besvär, exempelvis huvudvärk och nedstämdhet, är dubbelt så hög
2014 jämfört med vad den var 1985, då Sverige deltog i denna internationella studie för första
gången. Det är även i gruppen ungdomar som antalet självmordsförsök ökar medan antal
självmord och självmordsförsök i övriga grupper minskar.
Liberalerna vill att regionen tillsammans med länets kommuner gör en särskild satsning på
ungdomars psykiska hälsa för att hitta metoder att motverka psykisk ohälsa. Inför
primärvårdscentra med 1:a linjeansvar för psykisk ohälsa i samarbete med ungdomsmottagningen och elevhälsan
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Tandvård
regionens mål är att länets invånare ska ha en god tandhälsa och att länets invånare ska ha
Sveriges friskaste tänder på lika villkor för länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa
och allmän hälsa blir allt tydligare. Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
viktigt för samtliga patientgrupper.
Barntandvården finansieras av barntandvårdspeng. Inom barntandvården har Folktandvården
ett särskilt uppdrag för kollektiva insatser, som finansieras med en särskild
folktandvårdsspecifik ersättning. I övrigt gäller konkurrensneutralitet gentemot privata
aktörer.
I regionens ansvar ligger den så kallade bedömningstandvården och nödvändig tandvård. För
att nå fler personer i denna grupp är utveckling av kompetens inom området med ett
kompetenscentrum för gerontologisk tandvård och mobil verksamhet framgångsfaktorer.
För att öka tillgängligheten har regionen satsat på en mobil tandvårdsklinik. Verksamheten
bör utökas till fler mobila enheter för att säkra en god kostnadseffektiv tandvård främst för
barn i skolan och för särskilda boenden men också för övriga som har svårt att ta sig till
närmsta klinik för munhälsobedömningar.
Tillgänglighet och bemötande ska prioriteras. Samarbete mellan allmäntandvård och
specialisttandvård är viktigt för både kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en
naturlig del i verksamheten.
Folktandvårdens enhet för äldretandvård arbetar för att tillgodose de äldres och skörastes
behov av prevention, tandvård och oral rehabilitering. Genom Folktandvårdens
äldretandvårdsplan skapas en samsyn inom Region Västernorrland vad gäller riktlinjer,
rekommendationer och aktiviteter för den äldre patientgruppen.
Regionen måste erbjuda konkurrenskraftiga löner, aktiv rekrytering och skapa
uppdragsutbildningar för utländska tandläkare som behöver validera sina utbildningar.

Regional utveckling
Regionen ska vara ett län präglat av mångfald, bra miljö, hållbar utveckling, goda arbets-,
utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik, utbyggd infrastruktur,
aktiva idéburna organisationer och ett rikt kulturliv.
Genom innovationer och entreprenörskap kommer Västernorrland stärka en levande
landsbygd och se växande centralorter. Vi vet att vi bor vackert, vi vet att våra gäster trivs.
Men det är dags att ge turism- och besöksnäringen möjlighet att stå på egna ben. Vi vill se ett
regionalt program för tillväxt, vi vill göra det möjligt för våra entreprenörer inom turism att
anställa fler och tänka större. Målet är att främja kreativitet, skapa goda förutsättningar för
innovationer och regional hållbar tillväxt.
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Med invånarnas bästa i fokus och tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och övrig
offentlig sektor har regionen förutsättningar att utvecklas till ett av Sveriges mest attraktiva
län.
Grunden för arbetet med regional tillväxt är de tre hållbarhetsperspektiven: ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet. Genom att utveckla den egna verksamhet bidrar regionen till
utveckling av hela regionen, till exempel genom klimatsmart resande och upphandling och
effektivare samverkan med kommunerna.
För regionens utveckling är samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen och ett aktiv
deltagare i EU-projekt både som medfinansiär och projektägare av största vikt.
Högre utbildning och kompetensförsörjning är centralt för länets utveckling. Mittuniversitetet
har en strategisk betydelse, inte minst genom att erbjuda närhet till utbildning. Insatser för att
fler unga ska slutföra grundskola och gymnasieskola och etablera sig på arbetsmarknaden är
prioriterade.
Innovation och företagande
Västernorrland är rikt på resurser. Från natur till invånare. Vi kan, vi vill och vi vågar.
De flesta nya ideér skapas där du är i vardagen. I hemmet, på arbetsplatsen, i affären. En
innovation skapas av att du ser ett problem, ser en lösning och ser en möjlighet att lösa
problemet för andra. Innovationer skapas i offentliga miljöer, hos våra stora exporterande
företag och av soffliggaren. Men för att innovationen ska vara till nytta för samhället och
skapa tillväxt och ge skatteintäkter måste innovationen nå en marknad. Vi vill se en politik i
Västernorrland som får fler innovationer att användas av fler. Offentligt stöd ska användas för
att få bra idéer att lämna byrålådan. Det offentliga stödet ska vara marknadskompletterande.
För att skapa nya företag krävs resurser. Pengar kan lösa mycket men inte allt. Det krävs
tillgång till nyckelkompetens i såväl företagens team som i företagens styrelse. Genom en
liberal politik för att stärka regionens entreprenörskap och industri engageras regionens
näringsliv i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det behövs praktikplatser, ökat stöd till
handledare och fler branschspecifika utbildningar.
Innovation och drivkraft har varit och är en av Västernorrlands styrkor. Här finns det gott om
driftiga och framgångsrika entreprenörer inom olika verksamheter och branscher. Från
Västernorrland når vi hela världen, vi har globala förutsättningar och idéer. Regionens tillväxt
är beroende av att vårt näringsliv ges förutsättningar att konkurrera på en global marknad. Det
kräver en tydlig, kreativ och långsiktig strategi för näringslivets utveckling, där bra idéer får
möjligheter att växa. Det kräver att det offentligas innovationskapital riktas dit det gör mest
nytta, till verksamheter som har förutsättningar att bidra till tillväxt och samhällsnytta.
Region Västernorrland kan minska näringslivets trösklar och bidra till fri konkurrens och en
fungerande marknad. Regionens inköp ska därför inte vara omgärdade av byråkrati och
orimliga krav, däremot så måste den offentliga upphandlingen och offentliga entreprenader
bidra till näringslivets mångfald och vilja att gemensamt skapa tillväxt i regionen. Vi vill ge
entreprenören möjligheter att ta eget ansvar och minska skyldigheten att följa krav och
förpliktelser. Vi vill att regionens verksamheter konkurrensutsätts där det bidrar till ett ökat
engagemang och minskade kostnader för Västernorrland. Goda idéer ska inte riskera hamna i
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en malpåse i en regionalbyrålåda. Ökad konkurrens på lika villkor är bra för våra konsumenter
och skapar fler företag och arbetstillfällen i Västernorrland.
Trots att Västernorrlänningar upplevs som företagsamma och idérika så finns det flera
personer som på grund av strukturella skillnader inte har samma förutsättningar att delta i
näringslivet. Det finns fortfarande mängder av personer i vårt län som ser goda
affärsmöjligheter där de verkar - men som inte anser att de har förmåga att starta och driva
företag. De grupper som står längst från möjligheterna att delta i näringslivet på lika villkor är
unga, kvinnor och utrikes födda.
Vi vill se en politik som minskar klyftorna i Västernorrland. När fokus läggs på att skapa
osäkerhet om RUT-avdrag och minska vinstmöjligheterna i de näringsverksamheter som
konkurrensutsätter offentlig verksamhet så slår vi undan fötterna för främst de personer som
redan idag saknar möjlighet att förverkliga sina affärsidéer. Den dolda potentialen i
näringslivet måste tas tillvara. Vi vill se en fortsatt satsning på att skapa kvinnliga
entreprenörer och stärka kvinnors rätt till jämlik ekonomi. Region Västernorrland måste ge
sina anställda möjlighet att skapa intraprenader och skapa nya företag.
Turism och besöksnäring
Vi vet att vi bor vackert, vi vet att våra gäster trivs. Men det är dags att ge turism- och
besöksnäringen möjlighet att stå på egna ben. Vi vill se ett regionalt program för tillväxt, vi
vill göra det möjligt för våra entreprenörer inom turism att anställa fler och tänka större. Vi
tror på turismen som en ny stor näring i vårt län. Det för oss vardagliga är exotiskt för andra.
Delar av vårt kulturarv och vår natur skulle kunna lyftas fram i högre utsträckning än idag.
Genom att Region Västernorrland utvecklar samarbetet över kommungränserna kan resandet
till länet öka. Som turist bryr du dig inte om vilken kommun du befinner dig i. Vi ska vara ett
välkomnande område oavsett på vilket sätt man reser hit. Företag inom besöksnäringen är
viktiga för både besökaren men även för länets utveckling.
Landsbygdsutveckling
Du ska kunna leva som du vill, var du vill och samtidigt ha tillgång till en grundläggande
samhällsservice som en fungerande infrastruktur, driva företag och utbilda sig. Bredbandet är
idag lika viktig del infrastrukturen som el- och vägnäten. Bra IT kapacitet är en förutsättning
för utveckling. Skogen är livsviktig för människor, djur och växter och spelar en viktig roll för
Västernorrlands tillväxt.
En bra landsbygdsutveckling förutsätter lokal förankring. Där bör alla goda krafter samarbeta
för att hela Västernorrland ska leva.
Folkrörelserna och föreningslivet har en stor och viktig uppgift att tillsammans med övriga
civilsamhället t ex kyrkan, åstadkomma mycket för närmiljön. Vi vill se en ökning av
bidragen till föreningslivet, då de idéella krafterna snabbt växlar upp varje insatt skattekrona.

Folkbildning
Liberalerna har sedan 1800-talet stöttat den fria folkbildningen. Allmän folkbildning har alltid
varit en viktig grund i de liberala idéerna. En modern folkbildning behöver skapas med nya
arenor
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Regionen ska aktivt stödja folkbildningen eftersom den bidrar till en demokratisk utveckling
av samhället och skapar möjligheter för människor att påverka sin livssituation, ge tillträde till
högre utbildning och att delta i samhällsutvecklingen.
Regionen ska också stödja studieförbunden i länet (studiecirklar, kulturverksamhet etc.).
regionen driver också länsbiblioteksverksamheten, som också är en del av
folkbildningssektorn.
Folkhögskolor
Inom ramen för folkbildningsarbetet är regionen huvudman för tre egna folkhögskolor: Hola,
Ålsta samt Örnsköldsviks folkhögskola. Regionen lämnar också stöd till de två rörelsedrivna
skolorna i länet, Härnösand och Mellansel.

Kultur
Tanken och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Vår uppgift är inte att styra
kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för konstnärligt skapande och bildning. Att få ta
del av och aktivt delta i ett rikt kulturutbud är viktigt för att människor ska må bra, inspireras
och utvecklas. Kultur är värdeskapande, hälsofrämjande och rehabiliterande, och har
betydelse för den regionala tillväxten.
Kulturplanen är styrande och beskriver Västernorrlands planerade satsningar och tas fram
gemensamt i länet via bland annat Kulturforum för att möjliggöra ett basutbud av
professionell kultur i samverkan med det fria kulturlivet i hela länet.
Regionen står bakom Norrlandsdeklarationen. Den syftar till att ge personer med
funktionsnedsättning ökade möjligheter att både ta del av och själva utöva kultur.
Scenkonst Västernorrland
Regionen är huvudägare med 60% av Scenkonst Västernorrland AB, tillsammans med
Sundsvalls kommun 40%. Scenkonst Västernorrland ska genom sin verksamhet samarbeta
med föreningsliv, arrangörer, amatörverksamhet i länet och medverka till regional utveckling
och marknadsföring av länet. Bolaget ska fortsätta att producera scenkonst av hög kvalitet och
stimulera gränsöverskridande arbete för kulturell utveckling som väcker nationell
uppmärksamhet Scenkonst Västernorrland ska ha föreställningar i hela länet och prioritera
aktiviteter riktade till Barns och unga som ska uppgå till minst 50%

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken har en mycket stor betydelse för länets invånare men också för näringsliv
och besökare. Den består av tätorts- och landsortstrafik med buss, särskild kollektivtrafik
såsom färdtjänst samt tåg.
Regionen ska, genom att vara en aktiv part i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
län, arbeta för att fortsätta att utveckla resandet med allmän och särskild kollektivtrafik.
Viktigt är att förenkla för kommersiell trafik att samverka med den upphandlade.
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Civilsamhället
Ett starkt civilsamhälle är en hörnsten för en god samhällsutveckling, ett öppet samhälle med
tolerans för olikheter och ger utrymme för människor att växa. Civilsamhället omfattar allt
från familjen till ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar och
politiska partier.
Idéburna organisationer är av stor betydelse för länets utveckling och för att hitta svar på
komplexa behov och utmaningar i invånarnas vardag. Kunskapen om idéburna
organisationers kompetens behöver fördjupas och spridas.
Dialog och samverkan med det offentliga kan utvecklas. Här utgör en vidareutvecklad
invånardialog ett strategiskt verktyg för den fortsatta verksamhetsutvecklingen i region
Västernorrland.
IOP-avtal
IOP är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum Idéburna organisationer med
social inriktning år 2010. Det är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den
offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt
föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell
verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill
medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra
med, hur länge avtalet ska gälla med mera.
Liberalerna vill att regionen ska bli mer pådrivande i samarbetet med idéburna organisationer.
Vi behöver samhällets ideella krafter för att klara utmaningarna med många nyanlända
invandrare, eu-migranter, situationen med allt fler hemlösa psykiskt sjuka och andra utsatta
grupper. Liberalerna vill därför att regionen ser över möjlighet att teckna IOP-avtal med de
idéburna organisationer som vi redan samarbetar med för att se om deras verksamhet på så
sätt kan utvecklas och ge mervärde till länets befolkning.

Internationellt
Det internationella arbetet är och skall vara en integrerad del av regionens olika verksamheter.
regionens deltagande i och utvecklande av internationella nätverk har stor betydelse på flera
olika områden. Det ger värdefulla utblickar och kontakter och tillför länet kompetens och nya
idéer.
Liberalerna vill att regionen fortsatt ska delta i den regionala representationen i Bryssel via
Mid Sweden European Office. Deltagande i nätverken Europaforum Norra Sverige och
Northern Sparsely Populated Areas ska fortsätta. Inom Assembly of European Regions (AER)
ska regionen verka för ökad uppmärksamhet på de demokratiska frågorna samt på aktiviteter
som stödjer regionens mål med medlemskapet.
Det Mittnordiskt samarbetet ska ha fortsatt framträdande roll under planperioden. Samarbetet
skall ha särskilt fokus på frågor gällande infrastruktur, kommunikationer, arbetsmarknad och
särskilt ungas möjligheter till arbete.
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Ledning och styrning
Region Västernorrlands högsta beslutande organ, regionsfullmäktige, består av 77 direktvalda
ledamöter som väljs i allmänna val. Fullmäktige utser ledamöterna i regionsstyrelsen och
övriga nämnder. Styrelsens och nämndernas uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut och
att säkerställa att verksamheterna arbetar mot fullmäktiges mål.
2012 infördes ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med
Socialstyrelsens författning Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Det täcker all hälso- och sjukvård och alla dess nivåer i organisationen. Ledningssystemet ska
vara förankrat bland alla medarbetare och gälla alla nivåer i verksamheten.
Hälso- och sjukvården organiseras, där så är möjligt, i standardiserade processer, så kallade
behandlingslinjer, som för varje sjukdom/skada definierar hur den ska behandlas och var
gränserna går mellan egenvård, primärvård och sjukhusvård. Med detta uppnås enhetlighet i
vården i hela länet och tydlighet för såväl invånarna som verksamheterna.
Primärvården och tandvården i länet styrs genom uppdragsstyrning. För primärvårdens del
definieras uppdragets innehåll och villkor varje år i regelboken för Vårdval Västernorrland.
Även den specialiserade vården ska successivt övergå till uppdragsstyrning. Då blir det även
möjligt att införa vårdval inom specialistvården.
Uppdragsstyrning innebär att man skiljer på uppdragsgivare/beställare av vård och utförare av
vård. Genom en tydlig beskrivning av uppdraget med skarpa mål för kvalitet och produktivitet
skapas förutsättningar för uppföljning av uppdraget och därmed för en kraftfull ledning och
styrning av verksamheten.
Liberalerna vill införa alternativ drift på fler verksamheter även inom specialistvården. Detta
för att decentralisera makten och värna valfriheten även för vårdpersonal då detta skapar
förutsättning att byta arbetsgivare.
Centralisering och stordrift av verksamheter ger inte automatiskt några besparingar utan kan
istället bli kostnadsdrivande. Varje verksamhet ska drivas på ett sätt som är optimalt utifrån
patienternas behov och den kompetens som behövs för en effektiv drift.

Ledarskap
I chefsuppdraget ingår att kontinuerligt utveckla och effektivisera verksamheten. Därför är det
viktigt att det ges rimliga förutsättningar och ett professionellt stöd i chefsuppdraget.
Cheferna ska kontinuerligt genomgå nödvändig utbildning för att lyckas med sitt uppdrag.
Regionen ska vara en organisation som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt där
personalens idéer, förslag och kritik hanteras på ett professionellt sätt.
Liberalerna anser att regionen måste bli bättre på att arbeta med förnyelse och ständiga
effektiviseringar samt att ta tillvara och utveckla den potential som finns i verksamheten.
Därför är det av yttersta vikt att det satsas på ledarskapsutbildning där chefen ges verktyg för
att kunna möta förväntningar och krav som god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och
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resurser som främjar utvecklingen. Större vikt måste läggas på kommunikation och
samverkan i chefernas ledarskapsutbildning.
Alla chefer måste ges förutsättning att kunna anpassa schemaläggning av sin verksamhet efter
verksamheten behov och personalens kompetens.
Liberalerna vill att verksamhetsansvariga ska få större möjlighet att rekrytera personal till sin
verksamhet. Verksamhetschefer måste, med dagens extremt svåra rekryteringsläge, få större
befogenheter att erbjuda anpassade avtal för att locka personer med kompetens som det råder
brist på till länet.

Personal- och kompetensförsörjning
Regionen ansvarar för kunskapsintensiva verksamheter i ständig utveckling. Detta gör
medarbetarna till regionens viktigaste resurs. I mötet med länets invånare är medarbetarnas
kunskap, erfarenhet och engagemang grunden för hur regionen uppfattas.
Medarbetare inom cirka hundra olika professioner arbetar inom regionen. Medarbetarnas
kunskaper och erfarenheter ska värderas lika utifrån regionens värderingar och medarbetarna
ska ha samma utvecklings- och befordringsmöjligheter oavsett kön och härkomst. Det är
viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och är med och utformar arbetet och
arbetsplatserna.
Det är en stor kompetensbrist inom vården samtidigt kommer allt fler asylsökande och nya
svenskar med vårdutbildning. Regionen måste skapa uppdragsutbildningar och praktikplatser
för dessa för att underlätta validering och skynda på integrationen.
Stora delar av regionens verksamhet består av dygnetruntverksamhet. Bland de medarbetare
som idag jobbar skift finns ett stort missnöje och många väljer att sluta. Regionen måste börja
erbjuda moderna arbetsvillkor som går att kombinera med en aktiv fritid och familjeliv. I en
modern sjukvårdsorganisation ska ingen medarbetare behöva jobba fler än 2 av 5 helger i ett
första steg med målet max var tredje helg.
Idag tappar regionen värdefull kompetens eftersom alltför många sjuksköterskor upplever att
en vidareutbildning inte leder till högre lön och mer avancerade arbetsuppgifter. Den
kompetenstrappa som den rödgröna majoriteten har infört måste revideras så att
specialistkompetens premieras. Erfarenhet och lojalitet mot arbetsgivaren i form av tjänsteår
bör styra bonussystem så som kompetenstrappan.
Medarbetare inom bristyrken ska ha möjlighet att från 65 års ålder arbeta 80 procent med 100
procents lön.
Liberalerna vill att regionen bättre tar tillvara goda idéer till utveckling av både arbetssätt,
organisation, fysiska verktyg och ny teknik som finns inom organisationen. För att motivera
personal att arbeta med viktiga kvalitetsregister för att förbättra vården måste de få
återkoppling.
Liberalerna vill också att regionen stöttar inrättandet av fler lokala YH-utbildning för att
undersköterskor ska kunna specialisera sig i geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, palliativ
vård, handikappomsorg, anhörigstöd och äldreomsorg.
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Vårdalliansens gemensamma
prioriteringar
Vårdalliansens gemensamma prioriteringar i Regionplan 2019-2021 har som övergripande
mål att förbättra Västernorrlands position vad gäller invånarnas och personalens förtroende
för de verksamheter som regionen ansvarar för. Regionens verksamhet består av tre
områden – hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. Alla områden har stor
betydelse för människors livskvalitet och hälsa liksom för länets attraktivitet och utveckling.
Inom hela regionen ska det arbetas för en väl fungerande verksamhet med en god
arbetsmiljö för medarbetarna och ett nära ledarskap för att bland annat minska beroende av
hyrpersonal.
Det behövs en öppenhet för ständiga förbättringar och förnyelse med utgångspunkt i
invånarnas behov. Ett län präglat av mångfald, bra miljö, goda arbets-, utbildnings- och
utvecklingsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik, utbyggd infrastruktur och ett rikt kulturliv
är attraktivt och skapar förutsättningar för en god hälsa och ett bra liv.
Stora insatser behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar välfärd. Det svenska
välfärdssystemet är omfattande men samtidigt finns det stora luckor, också i vårt län. Brister
i kvalitet och tillgänglighet i sjukhusvården, barn och ungdomar med psykisk ohälsa och
försämrad folkhälsa med mera.
Det behövs därför en politisk kraft som konsekvent arbetar för alla människors rätt till
grundtrygghet, hälsa och välbefinnande, och som ser mångfald och valfrihet som en
möjlighet, för ökad kvalitet i och närhet till vården i Västernorrland.
1 januari 2017 övertogs det regionala utvecklingsansvaret och den 1 februari 2018 bytte
Landstinget Västernorrland namn till Region Västernorrland. I och med detta har regionens
ansvarsområden utökats. Vi vill fortsatt satsa på att nyttja nationella projektmedel och
EU-medel för att främja entreprenörskap, företagande, forskning, investeringar i
infrastruktur och internationellt samarbete samt projekt som ger regionen nya
arbetstillfällen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet och självbestämmande. Vi ska värna patienternas valfrihet och formerna för det
fria vårdvalet ska utvecklas. I morgondagens sjukvård finns en högre grad av samarbete än
idag, såväl mellan sjukhus, kommuner, regioner och mellan olika aktörer. För att på lång sikt
säkra tillgången till vård i hela länet behöver vi stärka primärvårdens finansiering samt
utveckla vårdvalet och ge större utrymme för alternativa driftsformer, exempelvis driften av
Sollefteå sjukhus på entreprenad.
En grundförutsättning för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård i hela länet är en
långsiktigt hållbar ekonomi för Region Västernorrland.

1. Ledarskap
Region Västernorrland behöver ett nytt politiskt ledarskap. Växande vårdköer, skenande
kostnader för hyrpersonal och stora svårigheter att rekrytera talar sitt tydliga språk –
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varken kontroll över ekonomi eller verksamhet.
Region Västernorrland behöver en stark politisk ledning som vågar och kan ta politiskt
ansvar. Vårdalliansen är beredd att ta det ansvaret.
Länsklinikreformen var viktig för att kunna skapa en gemensam och enhetlig kö i hela länet
och för att kunna säkerställa att patienterna ska mötas av samma vård oavsett på vilket
sjukhus vården söks. Men införandet av länskliniker har också skapat negativa effekter. En av
de främsta nackdelarna är att det lokala ledarskapet på våra sjukhus försvunnit. Detta måste
vi åtgärda.
Vi vet att Region Västernorrland har problem att både rekrytera och behålla personal.
Kostnaderna för hyrpersonal ökar dramatiskt varje år. För att komma till rätta med detta
behöver vi förbättra arbetsmiljön och ge personalen mer makt över sin tillvaro. De
personalfrågor som rör en arbetsgrupp eller en avdelning och som kan hanteras lokalt bör
också hanteras på den nivån. Genom lokalt ledarskap med befogenheter ska personalen själv
kunna besluta om frågor som rör densamma, exempelvis frågor som rör bemanning.
För att skapa ett starkt lokalt ledarskap med enheter som i högre grad kan ta ansvar för sin
egen budget och verksamhet krävs att alla enhetschefer jobbar utifrån samma värdegrund
och har samma förutsättningar. Vi vill därför att regionen ska skapa en uppdragsutbildning i
ledarskap för enhetschefer som bör utformar och genomföras i samarbete med
Mittuniversitetet. I syfte att stärka enhetschefens roll, befogenheter och budgetansvar.
Genom att återupprätta det lokala ledarskapet på sjukhusen stärker vi både personalens och
patienternas möjligheter till delaktighet. Vi vill därför se konkreta åtgärder om hur vi kan
stärka det lokala ledarskapet.

✓ Vårdalliansen vill skyndsamt reformera länsklinikorganisationen
✓ Vårdalliansen vill se ett lokalt ledarskap med mandat och befogenheter att ta
tillvara och utveckla det lokala sjukhusets möjligheter

2. Medarbetare
Region Västernorrland ska vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljöfrämjande
åtgärder, som är lyhörd och erbjuder kompetensutveckling och karriärmöjligheter samt
möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna.
Region Västernorrlands kostnaderna för hyrpersonal ligger i den absoluta toppen bland
regioner och landsting i Sverige. Att kostnaderna fortsätter att skena varje år är en ohållbar
utveckling som måste stoppas. För att vända trenden måste problemen lösas i rätt ände – i
förbättrad arbetsmiljö. Region Västernorrlands medarbetare måste få ökat inflytande över
sin arbetssituation och vi måste på alla sätt förstärka och förbättra arbetsmiljön.
Medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling behöver också stärkas.

Medarbetarna ska ha förutsättningar att utföra det arbete de ansvarar för. Det är först när vi
har nöjd personal som vi kommer att se minskade stafettkostnader.
Vårdalliansen ser ett samband mellan höga sjukskrivningstal, många stafetter och dålig
kontinuitet vilket leder till fler vårdskador. Därför måste vi få koll på vad som orsakar
regionens stigande sjukskrivningstal, så att de arbetsmiljöproblem som kan ligga till grund
också kan åtgärdas.
Ett led i förändrad arbetsmiljö är att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt.
Vårdpersonal ska arbeta med vård, genom det frigörs mer tid till patienten och minskad
arbetsbörda för vårdpersonalen. Därför behövs fler medicinska sekreterare, undersköterskor
samt att vårdbiträden återinförs i verksamheten, för att stödja legitimerad personal.
Region Västernorrland hade år 2017 en kostnad på 444 miljoner kronor för inhyrd personal,
det är drygt 14 % av de totala kostnaderna för personal. För att lyckas bryta trenden med
ökade kostnader för inhyrd personal måste ett konkret arbete inledas med åtgärder på såväl
kort som lång sikt. Kompetensen hos medarbetarna vid HR-avdelningen måste genomlysas
samtidigt som uppdraget för HR avdelningen förtydligas. Chefer och ledare måste få en
möjlighet att lägga tid på chefsuppdraget och få hjälp med rutinarbete som inte är direkt
förknippat med chefsuppdraget.

✓ Vårdalliansen vill att Region Västernorrland ska ha en personalpolitik som
gör regionen attraktiv som arbetsgivare

✓ Vårdalliansen vill att rätt kompetens ska arbeta med rätt uppgifter
✓ Vårdalliansen vill att Region Västernorrland genom förändrad och
förbättrad arbetsmiljö minskar kostnaderna för hyrpersonal

3. Valfrihet
Vårdvalet är en lagstadgad reform för att öka patientens valfrihet. Länets invånare kan fritt
välja utförare bland såväl regionens egna hälsocentraler som vårdcentraler drivna av annan
utförare. Den lagstadgade rätten till valfrihet handlar både om frihet att välja och att välja
bort – för ökad patientmakt.
Alla utförare erbjuder primärvård utifrån förutsättningar som fastställs av politiken i den så
kallade Regelboken. Vårdvalsreformen har skapat möjlighet att välja bort den vårdgivare
som inte håller måttet och att välja en utförare som kanske ligger närmare jobbet snarare än
inom ett visst geografisk område kring din bostadsort. Det gör att patienten nu i större
utsträckning har möjlighet att själv välja när, var och hur de vill träffa sin läkare. Men vårdval
ger också medarbetare inom vården möjlighet att välja arbetsgivare, detta sätter press på
arbetsmiljöarbetet inom Region Västernorrland egna verksamhet.
En modell med vårdval även inom den öppna specialistvården skulle erbjuda befolkningen
större valfrihet och en mångfald av arbetsgivare. Faktorer som kan skapa förutsättningar för
en mer jämlik vård i hela länet. Vi ska värna om patienternas valfrihet och formerna för det
fria vårdvalet ska utvecklas.

✓ Vårdalliansen vill utveckla Vårdvalet och införa vårdval även inom
specialistvården

4. Digitalisering
Medicinsk vård på distans, e-hälsa, ska vidareutvecklas i länet med samverkansformer som
bidrar till nya arbetssätt. Målet är att göra vården tillgänglig för invånarna oberoende av var i
länet de befinner sig.
Genom telemedicin suddas gränserna mellan specialiteter, kliniker och länder ur.
Telemedicin kan koppla ihop sjukhus, primärvård, tandvård, socialtjänst, hemsjukvård och
särskilt boende. Genom detta kan allt från rådgivning, rehabilitering, konsultronder,
bedömning av radiologiskt bildmaterial och vårdplanering till införandet av nya
operationsmetoder göras på distans.
Många digitala lösningar finns färdiga på hyllan. Västerbottens Läns Landsting var tidiga med
handrehabilitering på distans; bedömning av hudförändringar via högupplösta bilder som tar
i primärvård och bedöms av hudspecialist. Dessa är två exempel som sparat restid, ökat
tillgängligheten till vården och som förkortat väntan och vårdtid för patienter. Det är hög tid
för Region Västernorrland att implementera liknande lösningar i vårdkedjorna.

✓ Vårdalliansen vill se en genomlysning av regionens IT-verksamhet för att
säkerställa att densamma är kostnadseffektiv, patientsäker och väl
fungerande

✓ Vårdalliansen vill se en omgående implementering av de digitala lösningar
som redan är utprovade och utvärderade i andra landsting/regioner och som
där sparar tid och resurser för både patienten och regionen

5. Ekonomi
För de kommande åren 2019 - 2020 finns risk för en avmattning i ekonomin vilket ger en
svagare utveckling av skatteintäkterna.
Kostnadsökningstakten är alltjämt på en för hög nivå i förhållande till regionens intäkter. Om
ramen för intäkter beräknas öka med 3 % och kostnadsökningstakten ligger på mellan 4-5 %
ökar diskrepansen mellan intäkter och utgifter på ett oroväckande sätt.
Inom Hälso- och sjukvårdsnämndens område finns stora underskott, detta trots
resurstillskott i form av skattehöjning under 2016.
En stor del av de ökade kostnaderna ligger i kostnader för inhyrd personal. Vilket år 2017 gav
utfallet 444 miljoner kronor.
Regionen är en stor och viktig aktör inom upphandlingsområdet. Det är stora volymer varor
och tjänster som årligen upphandlas av oss själva eller i samarbete med andra. Vi ser
möjligheter till mer en mer rationell inköps- och upphandlingsprocess. Benchmarking bör
göras med andra regioner av liknande storlek. Samarbetet inom norrlandstingen bör öka
samtidigt som kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kommunerna i regionen bör förstärkas.
Regionen är beroende av väl anpassade fastigheter för att verksamheterna som bedrivs ska
kunna göra det på ett funktionellt, ändamålsenligt och ekonomiskt sätt. Vården i framtiden
står inför stora utmaningar och regionen behöver jobba aktivt med frågan för att vara
proaktiv.

Sjukvården står inför stora förändringar. De största på flera decennier. Förändringarna
kommer på kort sikt att kräva ökade investeringar både till följd av
specialisering/nivåstrukturering och av att vården flyttar närmare medborgarna och
patienterna.
Större del av vården kan komma att ske på vårdcentralerna. Efter en sådan förändringsfas
kommer sannolikt investeringsbehovet att minska. Investeringsbehovet till följd av
specialisering och nivåstrukturering beror i stor utsträckning på vilken roll Region
Västernorrland får i nationellt perspektiv.
Fastighetsinvesteringarna i Region Västernorrland hade sin senaste topp under 1970-talet.
Även om insatser gjorts löpande finns ett omfattande investeringsbehov i stora delar av
beståndet, såväl på sjukhus som på vårdcentraler.
Vårdalliansen gör en satsning på primärvården under planperioden. Ramen förstärktes med
50 miljoner kronor 2018 och förstärks med ytterligare 50 miljoner kronor 2019. Satsningen
på Primärvård ligger i linje med de löften om förstärkningar som Vårdalliansen ställt ut.
✓ Vårdalliansen vill i ett första steg satsa 100 miljoner kronor extra på
primärvården i Region Västernorrland

6. Folkhälsa
Ett aktivt långsiktigt folkhälsoarbete innebär ett medvetet och kontinuerligt arbete med att
främja folkhälsa och ska ske i samverkan med andra aktörer. Genom att ha fokus på
livsstilsfrågorna i alla livets skeenden och konkreta insatser fås ett friskare Västernorrland,
exempel på detta är hälsoundersökningar i olika åldrar. Hälsosamtal ska prioriteras.
✓ Vårdalliansen vill prioritera genomförandet av hälsosamtal

7. Primärvård
Det är i primärvården som de stora folksjukdomarna upptäcks och behandlas. Där ska
förebyggande insatser ges för en bättre hälsa och livskvalitet för individen. Primärvården ska
vara förstahandsvalet, vara lätt tillgänglig och utgå från individens behov. Flexiblare
öppettider, såsom kvälls- och helgöppet är en utvecklingsfråga för att ge god service till
patienterna.
Specialistvården har förändrats och rehabilitering och eftervård sker idag till stor del i
hemmet, vilket innebär större trygghet för patienten. Detta ställer krav på hur primärvården
organiseras, skapar behov av nya yrkesgrupper och att resursförstärkning ges till
primärvården. När primärvårdens uppdrag utökas måste också ekonomiska medel följa med,
exempelvis det utökade första linjen-ansvaret för barn och ungas psykiska ohälsa.
Rådgivning via 1177 är ett viktigt verktyg i att möta den efterfrågan som finns inte minst vad
gäller tillgänglighet. Det finns ett ökat behov att informera allmänheten om egenvård och

det bör ges möjlighet till utbildning i egenvård och egenvårdsrum där patienterna själva kan
testa sitt blodtryck eller ta prover.
Österåsen som livsstilsmedicinskt center är som en del av primärvården i Västernorrland
landets enda landstingsdrivna hälsohem, därför vill Vårdalliansen pröva en alternativ drift av
verksamheten.
Vårdalliansen vill att primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet vid kontakt med
sjukvården

✓ Vårdalliansen vill att det skapas fler virtuella hälsorum på mindre orter och
att det ska finnas egenvårdsrum för egenkontroller på regionens alla
hälsocentraler

8. Tandvård
Det finns ett samband mellan tandhälsa och allmän hälsa. Därför är det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet viktigt för samtliga patientgrupper.
För barntandvården har Folktandvården ett särskilt ansvar, likaså för bedömningstandvård
och nödvändig tandvård. För att öka tillgängligheten finns en mobil tandvårdsklinik.
Verksamheten bör utökas med fler mobila enheter för att säkra en kostnadseffektiv
tandvård främst för barn i skolan, särskilda boenden och övriga som har svårt att ta sig till
närmaste klinik.
Vi ser ett behov av att förstärka tandvården med uppsökande verksamhet för den äldre
generationen med satsningar på geriatrisk läkarkompetens.
✓ Vårdalliansen vill att tandvården jobbar med uppsökande verksamhet för den
äldre generationen

9. Specialistvård
Den specialiserade vården, det vill säga vård på länets tre sjukhus, står för en stor del av
regionens resursutnyttjande. Hela den specialiserade vården ska uppfylla kraven enligt den
lagstadgade vårdgarantin. Sedan den statliga kömiljarden avskaffades har dock Region
Västernorrland allt mer halkat efter på detta område. Arbetet med att klara tillgängligheten
behöver därför prioriteras upp då låg tillgänglighet ger onödigt lidande och ökade kostnader.
På nationellt plan har Alliansen föreslagit en utvecklad kömiljard i form av en
tillgänglighetsmiljard.
Inom hälso- och sjukvården är patientens möjlighet till inflytande och delaktighet i vården är
av stor betydelse för ett gott resultat. Personcentrerad vård ska därför successivt införas
inom lämpliga verksamheter i regionen.
En översyn över regionens materialhantering kan spara stora pengar, frigöra lokalutrymmen
och minska personalens arbetsbelastning. I en översyn ska även vårdnära service tas med,
vilket handlar om att arbetsuppgifter så som exempelvis förrådshantering och transporter av
patienter och prover överförs till servicepersonal.

Den psykiska ohälsan har de senaste årtiondena ökat kraftigt, bland annat har andelen
flickor som lider av oro och nedstämdhet fördubblats sedan 1980-talet. Det är också
vanligare att ungdomar har svårt att sova eller har värk.
Tidiga insatser och god tillgänglighet till första linjens psykiatriska vård och den
specialiserade ungdomspsykiatrin är därför viktiga för barn och ungdomar. Inte minst för att
förhindra utveckling av allvarligare problematik och minska antalet elever som inte fullföljer
sin skolgång. Ett intensifierat arbete mot självskadebeteende, självmordsförsök och
självmord behövs.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall bedriver högspecialiserad vård för patienter som
av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller patienter med behov av psykiatrisk
slutenvård. Vårdalliansen vill att Rättspsykiatriska regionkliniken fortsätter utvecklas som en
av landets främsta kliniker inom området.
Sollefteå sjukhus ska fortsatt vara en del av vården i länet. En entreprenör kan på ett bättre
sätt än idag utveckla verksamheten. Vårdalliansen vill att Sollefteå sjukhus drivs på
entreprenad med möjlighet till uppdrag både från Region Västernorrland och andra.
Det råder en stor konkurrens mellan regioner och landsting i Norrland. Även om samverkan
har blivit bättre är det oftast ekonomin som styr var vård ska ges. Idag slåss sjukhusen i om
de ganska få specialistläkare som finns i Norrland. Istället för att konkurrera mellan
länsgränser vill Vårdalliansen att samarbetet mellan regioner och landsting i Norrland
förstärks.
Om man vid Örnsköldsviks sjukhus har lyckats rekrytera en kirurg som är expert på
tarmoperationer vore väl det bästa för patienterna att låta dem bygga upp ett team och bli
hela Norrlands center för avancerade tarmoperationer. Region Västernorrland borde därför
arbeta för att utveckla samarbetet för den högspecialiserade vården i norra
sjukvårdsregionen.

✓ Vårdalliansen vill prioritera tillgängligheten inom vården för minskat lidande
och lägre kostnader

✓ Vårdalliansen vill se över Region Västernorrlands materialhantering och
lokalbestånd

✓ Vårdalliansen vill införa vårdnära service på länets tre sjukhus
✓ Vårdalliansen vill att arbetet mot självskadebeteende, självmordsförsök och
självmord intensifieras

✓ Vårdalliansen vill att Sollefteå sjukhus drivs på entreprenad med möjlighet till
uppdrag både från regionen och andra aktörer

✓ Vårdalliansen vill utreda möjligheterna att utveckla samarbetet för den
högspecialiserade vården i norra sjukvårdsregionen

10. Regional utveckling
Regionen har en betydande roll i länets utveckling efter övertagande av det regionala
ansvaret för utvecklingsmedel. Samarbete och samverkan med länets kommuner och övriga
aktörer kommer att vara avgörande för hur väl vår region utvecklas.
Infrastrukturen behöver stärkas och byggas ut genom bredbandsutbyggnad, nybyggnad och
underhåll av vägar och järnvägar. Möjligheten att resa med tåg och buss till arbete, skola och
på fritid ökar. En målsättning är att ha en helt fossiloberoende kollektivtrafik.
Det skall vara enkelt, prisvärt och bekvämt att ta bussen. Regionen ska arbeta för att
fortsätta att utveckla resandet med allmän och särskild kollektivtrafik. Arbetet med att göra
kollektivtrafiken tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation måste förbättras.
Kollektivtrafiken ska främja regional utveckling och ska därför vara tillgänglig i hela länet.
Kultur är värdeskapande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Den har också betydelse för
den regionala tillväxten. Barns och ungas delaktighet i kulturlivet ska fortsatt prioriteras
liksom att ge personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att både att ta del av
och själva utöva kultur.
Folkbildningen bidrar till en demokratisk utveckling av samhället och skapar möjligheter för
människor att påverka sin livssituation, ge tillträde till högre utbildning och att delta i
samhällsutvecklingen.
Det europeiska och det internationella arbetet är en integrerad del av regionens olika
verksamheter. Regionens deltagande i och utvecklande av europeiska och internationella
nätverk har stor betydelse på många områden. Därför behövs gemensam representation i
Bryssel för norra Sverige.

✓ Vårdalliansen vill prioritera dubbelspår på Ostkustbanan mellan Härnösand
och Gävle, modernisera Ådalsbanan till Långsele samt satsa på Mittbanan

✓ Vårdalliansen vill prioritera barn och ungas delaktighet i kulturlivet i
Västernorrland
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Ovanstående från egentligt oförutsett

−0,4)
−3,9)
4,3)

−0,4)
−0,4)
0,8)

−0,4)

Omförd. fr RU t RLF motsv 0,5 tj f proj.ek. (reg. utv.ansvar RS dec 17)
Omförd. t RLF motsv fr RU0,5 tj f proj.ek. (reg. utv.ansvar RS dec 17)

0,4)
−0,4)

0,4)
−0,4)

0,4)
−0,4)

10,4)
−10,4)
0,7)
−0,7)

10,7)
−10,7)
0,7)
−0,7)

11,0)
−11,0)
0,7)
−0,7)

INERA, utökning till RLF/RS (TB RS dec 17)
INERA, utökning enl. ovan(TB RS dec 17) fr egentligt oförusett

−2,7)
2,7)

−2,8)
2,8)

−2,9)
2,9)

Självriskeliminering, pat.försäkr.bort (TB RS dec 17) till PEN
Ovanstående till FIN.FV/egentligt oförutsett

0,4)
−0,4)

0,4)
−0,4)

0,4)
−0,4)

Kollektivtrafik/Norrtåg, minskat stb (TB RS dec 17) till RU
Kollektivtrafik/Ökad busstrafikåtag. HK (TB RS dec 17) till RU
Ostkustbanan AB, medlemskap (TB RS dec 17) till RU
Regional utvecklingsstrategi 2018-19 (TB RS dec 17) till RU
Ovanstående från FIN.FV/egentligt oförutsett

−1,5)
−8,9)
−0,9)
−1,4)
12,7)

−1,5)
−9,2)
−0,9)
−0,6)
12,2)

−1,6)
−9,4)
−1,0)
12,0)

−15,0)
−70,0)
85,0)

−15,4)
−72,0)
87,4)

−15,9)
−74,1)
90,0)

−3,4)
3,4)

−3,4)
3,4)

−3,4)
3,4)

−0,6)
0,6)

−0,6)
0,6)

−0,6)
0,6)

2018

2019

2020

12,2)

12,5)

12,9)

Ramjust (höjt regionbidrag/TB '18) pga höjd Inten pensionavg.
Ramjust (minskat regionbidr./TB '18) pga sänkt Avtalförsäkr.avg.
Just (sänkt avkastningskrav/TB '18) pga höjd Inten pensionavg.
Just (ökat avkastningskrav/TB '18) pga sänkt Avtalförsäkr.avg.
Ovanstående från FIN.FV/Intern pensionsavgift (intäkt)
Ovanstående från FIN.FV/egentligt oförutsett
Ovanstående från FIN.FV/egentligt oförutsett

INERA, flytt fr FH/FPTN (OMD RS dec 17)
INERA, flytt till RLF/RS (OMD RS dec 17)
INERA, flytt fr FH/FPTN (OMD RS dec 17)
INERA, flytt till PV/VVV (OMD RS dec 17)

Ökad ekonomisk ram PV (RS dec 17)
Ökad ekonomisk ram/Reduc. sparkrav, SpV/Somat (RS dec 17)
Ovanstående från FIN/FV emotsett ram&spar
Avg.fri gyn. cellprovtagning (RS dec 17)
Ovanstående från FIN/FV emotsett (motsv nytt stb)
Stöd vid klagomål mot h o s-arb.uppg. överfl. fr IVO t PEN enl. ny lag
(TB RS dec 17)

Ovanstående fr FIN.FV emots., motsv nytt stb)
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (mnkr)
Ramjust (minskat regionbidrag/TB '18)
pga generellt spar 0,23 % (alla fv exkl PV, PEN o REV)

/

2015

2016

2017

0,4)

2021

EA/BE//
TOP

Sida ()
> LP

> BA

TOT VK

SKATT

STB

FIN

SUM

Jmf Budget 2018/Ek. plan 2019-20 (förslag) med Regionplanplan2019-21
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (mnkr)
Justering (höjt avkastningskrav/TB '18) pga generellt spar
0,23 % (FTV, RPK, LMV o RLF, RLF exkl FASTIGH o IT)
Ovanstående från FIN.FV/generellt SPAR (0,23%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,0)
−14,2)

2,1)
−14,6)

2,1)
−15,0)

0,9)
−0,9)

1,0)
−1,0)

−3,1)

14,9)

0,4)

0,3)

−4,8)
4,8)

−4,9)
4,9)

Ny förtrendemannaorganisation fr om 2019 till emotsett
Ovanstående från egentligt oförutsett

−5,2)
5,2)

−5,4)
5,4)

Budgetbalansering, egentligt oförtusett (Mot Årets resultat)

12,5)

−53,0)

Förtr.mannaorg: Ny nämnd: NHU, Nämnden för Hållbar Utv. (t RU)
Förtr.mannaorg: Nämnd upphör: FPTN (fr FH)
Förtr.mannaorg: Nämnd utökas: HSN (t HSN gemensamt)
Förtr.mannaorg: Nämnd utökas: RF/RN (t RLF)
Förtr.mannaorg: Finansiering från emotsett

−3,4)
2,5)
−2,2)
−2,1)
5,2)

−3,5)
2,6)
−2,3)
−2,2)
5,4)

306,0)
−306,0)

314,6)
−314,6)

Nämndorg./Flyttav fv: Folkhälsa inkl Ö-ås fr FPTN till NHU HSN

38,3)

39,5)

Nämndorg./Flyttav fv: Folkhälsa inkl Ö-ås till NHU HSN fr FPTN
Nämndorg./Flyttav fv: Laboratoriemedicin från RS till HSN
Nämndorg./Flyttav fv: Laboratoriemedicin till HSN från RS

−38,3)
0,0)
0,0)

−39,5)
0,0)
0,0)

−100,0)

−154,5)

60,0)
40,0)

113,3)
41,2)

−0,1)
−4,4)
4,5)

Vn Trafik.säk.förb.avs. nya svenskar i trafik t HoS (TB RS feb'18)

Positiv hälsoutv f asylsök o nyanlända t RLF (TB RF mars'18)
Ovanstående från FIN.FV/egntligt oförutsett
Just. pga lägre bef.andel avs stb tv tom 23 år (56 kr/inv) från FTV

Ovanstående från FIN.FV/egentligt oförutsett
Pensionskostn. enl Skandia 2017-12-31 (utbet o avs. inkl löneskatt)

1,8)

14,0)

Prisjustering emotsett/sjukskr o rehabprocess
"Sjukskrivningsmijlarden" utfall 2017
Förvaltningarnas resultat enl Bokslut 2017
Avskrivningskostnader enligt Bokslut 2017
Reavinst enl Bokslut 2017
Korrigering R1 enl Bokslut 2016 o 2017

0,8)

−1,7)
91,3)
−1,5)
2,1)
−48,2)

Just. Intern ränta Regionfastigheter från 1,75% till 1,5%
Just. Avkastningskrav Regionfastigheter pga räntejust enl ovan
Korrigering mot budgeterat resultat för 2018

Nämndorg./Flytt av fv: Regional utv. från RS till NHU
Nämndorg./Flytt av fv: Regional utv. till NHU från RS

Förstärkning PV-Ram (Alliansen)
Omfördelning av ram från SpV-Somatik
Omfördelning från egentligt oförutsett

/

2021

−29,5)

(Just efter
RP/BA 2019-21)

EA/BE//

Sida ()

TOP

> LP

> BA

TOT VK

SKATT

STB

FIN

SUM

Jmf Budget 2018/Ek. plan 2019-20 (förslag) med Regionplanplan2019-21
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (mnkr)

SKATTEINTÄKTER (mnkr)
- enligt RP 2019-21, förslag
- enligt Budg 2018/EP 2019-20
Differens

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015
5 142,5
5 142,5
0,0

2016
5 653,1
5 653,1
0,0

2017
5 856,0
5 838,1
17,9

2018
5 956,5
5 972,3
−15,8

2019
6 099,5
6 152,5
−53,0

2020
6 233,7
6 319,6
−85,9

2021
0,0

−5,0)
−47,8)
37,0)

−54,0)
−36,0)
37,0)

−73,9)
−49,0)
37,0)

(2021 avs RP (RF 25-26/4)

0,0

Orsaker:
Rev skatteprognos enl SKL 2018-02-05 inkl rev befolkningsprognos
Rev skatteprognos enl SKL EN 02/18 2018-02-15
Jmf ovan samt Regl.avg. enl SKL 2018-02-05 (sänkt pensionvg ingår ovan)

Skatteintäkter enl Bokslut 2017

17,9)
(Just efter RP 2019-21)
(Just efter BA 2019-21)

TOTALT, SKATTEINTÄKTER

0,0

0,0

17,9

−15,8

−53,0

−85,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015
1 314,6
1 314,6
0,0

2016
1 448,3
1 448,3
0,0

2017
1 531,3
1 515,3
16,0

2018
1 580,2
1 551,6
28,6

2019
1 655,2
1 589,5
65,7

2020
1 700,5
1 614,1
86,4

2021
0,0

16,0)

40,0)

70,0)

90,0)

Kostnadsutjämning enl SKL 2018-02-05 inkl rev befolkningsprognos
Inkomstutjämning enl SKL 2018-02-05 inkl rev befolkningsprognos
Inkomstutjämning enl SKL enl SKL EN 02/18 2018-02-15
Regleringsavgift enl SKL 2018-02-05 inkl rev befolkningsprognos
Regleringsavgift enl SKL enl SKL EN 02/18 2018-02-15

−1,3)
−11,6)

Jmf ovan (Regl.avg) samt skatt enl SKL 2018-02-05 (avs.sänkt pensionvg enl RP 18-20)

−37,0)
−3,4)
−0,5)

−4,4)
−7,3)
−3,9)
84,3)
3,9)
−37,0)
−3,4)
−0,5)
−36,0)

−4,0)
−7,1)
−6,7)
120,6)
6,4)
−37,0)
−3,4)
−0,5)
−72,0)

Kontroll

GENERELLA STATSBIDR O UTJÄMNING (mnkr)
- enligt RP 2019-21, förslag
- enligt Budg 2018/EP 2019-20
Differens

(2021 avs RP (RF 25-26/4)

0,0

Orsaker:
Höjd utgångspunkt from 2017 avs stb för Läkemedel

Jmf ovan (Regl.avg) enl SKL 2018-02-05 (Cellprover, avg.fritt enl RP 18-20)
Jmf ovan (Regl.avg) enl SKL 2018-02-05 (PEN arb.uppg från IVO enl RP 18-20)
Jmf ovan (Regl.avg) enl SKL 2018-02-05 (ökat generellt stb enl RP 18-20)

42,4)

(Just efter RP 2019-21)
(Just efter BA 2018-20)

/

EA/BE//

Sida ()

TOP

> LP

> BA

TOT VK

SKATT

STB

FIN

SUM

Jmf Budget 2018/Ek. plan 2019-20 (förslag) med Regionplanplan2019-21
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (mnkr)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,0

0,0

16,0

28,6

65,7

86,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

FINANSNETTO (mnkr)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

- enligt RP 2019-21, förslag
- enligt Budg 2018/EP 2019-20
Differens

−8,0
−8,0
0,0

10,2
10,2
0,0

−1,6
−11,1
9,5

−15,5
−18,2
2,7

−24,9
−15,7
−9,2

−30,8
−38,3
7,5

0,0

Pensionskostn. enl Skandia 2017-12-31 (finansiell del inkl löneskatt)

−2,3)

2,7)

−10,9)

6,0)

Ökade finansiella intäkter enl Bokslut 2017
Ökade finansiella kostnader en Bokslut 2017

14,0)
−2,2)
1,7)

1,5)

TOTALT, GENERELLA STATSBIDR O UTJÄMNING
Kontroll

(2021 avs RP (RF 25-26/4)

0,0

Orsaker:

Ökade finansiella intäkter enl pga högre likviditet 2019-20

(Just efter LP 2018-20)
(Just efter BA 2018-20)

TOTALT, FINANSNETTO
Kontroll

SUMMA FÖRÄNDRING AV ÅRETS RESULTAT (FÖRSLAG JMF
MED FASTSTÄLLD PLAN)
Avstämning:
- enligt RP 2019-21, förslag
- enligt Budg 2018/EP 2019-20
Differens (jmf summa ovan)
Kontroll

/

0,0

0,0

9,5

2,7

−9,2

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

87,2

0,0

12,7

−44,7

0,0

−135,0)
−135,0)
0,0

95,5)
94,7)
0,8

115,2)
28,0)
87,2

75,3)
75,3)
0,0

115,2)
102,4)
12,8

52,7)
97,4)
−44,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

−0,1

0,0

0,0

(2021 avs LP (LFM 25-26/4)

Resursramar, miljoner kr
Budget Budge Budget Budget
2016 t 2017
2018
2019

Plan
2020

Plan
2021

306,0

314,6

324,0

5 247,3

5 346,6

5 446,7

3,0

5,3

5,5

5,7

4 833,8 4 930,2 5 087,1

5 152,3

5 248,8

5 346,1

4 387,3 4 467,2 4 607,1

4 659,5

4 742,0

4 824,9

Nämnden för hållbar utveckling
Folkhälso-, pv.- o tv.nämnd (flytt t NHU)
Hälso- och sjukvårdnämnd
- varav gemensamt
- varav specialistvård
- därav somatik (inkl Hörselvård)
- därav psykiatri (allm.) & habilitering
- varav rättspsykiatri

47,6

49,1

39,7

4 878,2 4 980,4 5 140,3
2,8

2,9

446,5

463,0

480,0

492,8

506,8

521,2

41,6

47,3

50,2

51,4

52,8

54,3

38,3

39,5

40,7

0,0

0,0

0,0

- varav folkhälsa (inkl Österåsen)
- varav laboratoriemedicin
Patient-/etisk nämnd

4,6)

4,7)

5,1)

5,2)

5,4)

5,5)

Regionens revisorer

6,5)

6,7)

7,0)

7,2)

7,4)

7,6)

1 966,8 2 073,2 2 106,2

1 935,6

2 038,1

2 143,9

1 395,1
201,3

1 482,2
207,4

441,7

454,3

7 501,3

7 712,1

7 927,8

Regionstyrelsen

-varav regional utveckling
263,2 277,3 295,2
- varav primärvård
1 083,9 1 118,9 1 177,4 1 311,5
- varav tandvård
165,1 177,2 191,1
195,5
- varav laboratoriemedicin (flytt till HSN)
0,0
0,0
0,0
- varav regionledningsförv. (fd LK & LSV) 454,6 499,8 442,5
428,6
Totalt

6 903,7 7 114,1 7 298,3

*) avser verksamheter inom somatikram

/

Koll RS

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

Koll HSN

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

Koll spec.vård

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

Koll TOT

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

/

Resultatbudget, miljoner kr
Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019

Verksamhetens externa nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens externa nettokostnader

−6 826
−190
−7 016

−7 068
−202
−7 270

−7 236
−210
−7 446

−7 398
−217
−7 615

−7 635
−216
−7 851

−7 816
−222
−8 038

5 653
1 448
26
−16
95

5 856
1 531
52
−54
115

5 956
1 580
50
−65
75

6 100
1 655
57
−82
115

6 234
1 701
65
−96
53

6 402
1 706
72
−132
10

Koll Vh ext netto

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

Koll R1

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

Koll R2

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

0,0)

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

/

Plan 2020 Plan 2021

