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Vår politik 
Vår politik utgår från att varje människa är unik och att alla 

personer har samma absoluta och okränkbara värde. Alla 

regionens verksamheter ska kännetecknas av värdighet, 

kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det ska vara en 

självklarhet att hänsyn alltid tas till funktionsnedsattas behov 

av god tillgänglighet. 

 

Den ideella sektorn är en grundbult för ett väl fungerande, 

demokratiskt och mänskligt samhälle. Den stärker 

innovationskraften och spelar bland annat en viktig roll som 

utförare av välfärdstjänster. 

 

Landsbygden är en viktig tillgång för att trygga en hållbar 

utveckling. Dessutom är staden och landsbygden beroende av 

varandra.  

 

Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är 

välfärdens kärna och den som har störst behov ska ges 

företräde i vården. Vi driver en framtidsinriktad politik med 

målet att skapa en köfri vård.  Det spelar ingen roll vem du är 

eller var du bor - alla har rätt till likvärdig vård. Möten med 

vården måste alltid präglas av värdighet och medmänsklighet. 

 

I dag finns dessvärre en oförsvarbar ojämlikhet inom 

sjukvården. Både vårdresultat och tillgänglighet skiljer sig åt 

mellan olika delar av landet. Det är inte rimligt. Därför anser  

vi att staten ska ta ett större ansvar för sjukhusvården. 

 

 



                                                  

 

Vi vill främja välfungerande kollektivtrafik, goda 

kommunikationer, ett rikt kulturliv, framsteg på miljöområdet 

och ett gynnsamt företagsklimat. På så vis bidrar vi till att 

skapa ett mer attraktivt, konkurrenskraftigt och hållbart 

Västra Götaland.  

 

Här presenteras våra främsta politiska förslag som vi vill 

genomföra om vi får väljarnas förtroende i valet 2018. 

 

 

 

 

 

 



                                                  

En köfri vård  
Inom flera områden råder brist på vårdplatser. Det leder till 

ökade överbeläggningar eller att patienter vårdas på fel 

avdelning med de medicinska risker detta innebär. Nuvarande 

struktur och arbetssätt behöver ses över. Det behövs 

fungerande vårdkedjor och på många platser även en 

utbyggnad av antalet vårdplatser så att det finns tillräckligt 

med luft i systemet för att klara belastningstoppar. 

Kristdemokraterna vill prioritera arbetet med att korta köerna 

till vård och behandling på sjukhusen– med målet att få en 

köfri vård. Varje patient har rätt till vård i rätt tid på rätt plats 

med rätt kompetens. 

 

Kristdemokraterna vill 

  

• skapa en köfri vård där varje patient har rätt till vård på rätt 

plats med rätt kompetens 

• att maximal tidsåtgång från första kontakt till genomförd 

åtgärd ska vara 120 dagar. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 
Trygg vård nära dig  
Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, 

lättillgänglig och nära. För den vårdbehövande och anhöriga 

innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre 

hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Av särskild vikt är 

att fler äldre ska kunna få vård i eller i närheten av hemmet.  

 

Mer flexibla öppettider med möjlighet till besök på kvällar 

och helger skulle dramatiskt öka tillgängligheten inom 

primärvården. Det är också viktigt att förstärka primärvårdens 

förebyggande hälsoarbete.   

 

Vi vill också utveckla digitala lösningar för att göra det lättare 

att komma i kontakt med vården, oavsett om det handlar om 

att boka läkartid via nätet eller få rådgivning av en 

sjuksköterska inför operation. På så sätt kan vi skapa 

förutsättningar för smidighet och trygghet i vården. 

 

Kristdemokraterna vill 

• utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger på 

vårdcentraler och närakuter 

• ge fler möjlighet att vårdas i hemmet 

• utveckla digitala lösningar för att underlätta patientens 

möjligheter att komma i kontakt med vården 

 

 



                                                  

 

• intensifiera arbetet med att skapa en gemensam digital 

plattform för sjukvården – det bidrar bland annat till en mer 

sammanhållen journalföring och höjer kvaliteten på vården 

• införa patientansvarig läkare som fast vårdkontakt. 

 

Mer makt och valfrihet till patienten  
Varje person känner sina egna behov bäst. Möjligheten till 

inflytande och valfrihet ska därför vara stor. 

Självbestämmande stärker kvaliteten och skapar en mer 

värdig hälso- och sjukvård.  

 

Makten att välja och välja bort ska värnas – inte bara när vi är 

friska eller mitt i livet – utan kanske särskilt när vi blir äldre 

eller sjuka. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja 

mellan olika utförare, såsom offentliga, privata, kooperativa 

och ideella vårdgivare. Det medför att makt flyttas från 

politikerna till patienterna.  

 

Det ger möjligheter för människor att välja bort det som inte 

fungerar eller aktivt välja en speciell inriktning eller profil. I 

Västra Götalandsregionen finns det i dag vårdval inom 

primärvård och rehabilitering. Vårdvalen ska utökas och 

fortsätta utvecklas utifrån patienternas behov och önskemål. 

 

Kristdemokraterna vill 

• utöka vårdvalen så att de omfattar fler områden än 

primärvård och rehabilitering. 



                                                  

 
Det ska vara mer lönsamt att arbeta 
i vården  
Kristdemokraterna vill stärka satsningarna på att göra Västra 

Götalandsregionen till en bättre arbetsgivare. Vi måste se till 

att vårdpersonalen trivs på jobbet och har möjlighet att 

påverka sin arbetssituation. Det behöver också tillföras 

resurser för att göra det mer lönsamt att arbeta i vården. Då 

kan regionen lättare behålla personal och bli attraktiv för fler. 

Det är nödvändigt för att förbättra tillgängligheten i vården.  

 

Kristdemokraterna vill 

• stärka löneutvecklingen för vårdpersonal samt utöka 

regionens satsningar på höjda löner vid obekväma 

arbetstider. 

 

Barn ska uppleva största möjliga 
trygghet i vården  
Kristdemokraterna sätter barns och ungas uppväxtvillkor i 

fokus. Familjeperspektivet ska vara vägledande för politiker 

och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av 

hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Barn och föräldrar 

måste kunna lita på att rätt hjälp och vård finns när den 

behövs.  

 



                                                  

 

Kristdemokraterna vill 

• öka antalet barnläkare inom primärvården 

• säkerställa att antalet vårdplatser inom barn- och 

ungdomssjukvården möter behoven 

• säkerställa en fungerande vårdkedja för barn och unga 

• erbjuda en personlig koordinator till familjer som har barn 

med varaktig funktionsnedsättning och med många olika 

vårdkontakter. 

 

Värdig vård för äldre 
Att äldre ska få åldras i trygghet och med värdighet är en 

stark drivkraft för Kristdemokraterna. Vården och omsorgen 

om äldre måste i större utsträckning utgå från att vi inte blir 

mer lika varandra för att vi blir äldre. Hänsyn till den enskildes 

behov är en förutsättning för hög kvalitet i omsorgen. God 

vård och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet 

– hela livet.  

 

Kristdemokraterna vill 

• se till att geriatrisk kompetens finns på alla vårdcentraler 

• säkerställa en välfungerande vårdkedja för äldre, men också 

att antalet vårdplatser med geriatrisk kompetens möter 

behoven 

• erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande 

hembesök. 



                                                  

 

En trygg och säker förlossningsvård  
Varje kvinna som står inför en förlossning ska kunna känna sig 

trygg med att det finns en barnmorska tillgänglig under hela 

förlossningen och en plats på förlossningen när det är dags 

att föda. 

 

Förlossningsvården behöver en större kapacitet för att möta 

behoven. Det handlar också inte minst om att få fler att 

arbeta inom förlossningsvården. Därför är det viktigt att 

förbättra arbetsmiljön för barnmorskorna och säkerställa en 

skälig lönenivå. 

 

Kristdemokraterna vill 

• öka antalet vårdplatser inom förlossningsvården  

• förstärka kompetensen kring förebyggande av 

förlossningsskador  

• erbjuda nyblivna föräldrar hembesök från vården inom tre 

dagar efter förlossningen. 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

Krafttag mot psykisk ohälsa  
Den psykiska ohälsan ökar såväl bland yngre som äldre. Fyra 

av tio kontakter med vårdcentral beror på psykisk ohälsa. Elva 

vårdcentraler har öppnat särskilda psykiatrimottagningar och 

vi vill öka antalet ytterligare. Övergången mellan barnpsykiatri 

och vuxenpsykiatri behöver förbättras. Vi vill även fortsätta 

arbetet med att öka tillgängligheten inom barn- respektive 

vuxenpsykiatrin. 

 

Kristdemokraterna vill 

• utöka antalet mottagningar på vårdcentralerna för att 

upptäcka och förebygga psykisk ohälsa 

• höja den psykiatriska kompetensen inom 

ambulanssjukvården 

• utveckla samverkan mellan primärvården, psykiatrin, 

socialtjänsten och skolan 

• fortsätta satsningen på att korta köerna inom barn- 

respektive vuxenpsykiatrin. 

 

 

 

 

 



                                                  

 
Ambulansen ska komma i tid  
Vid akut skada eller sjukdom är ambulansen den första delen i 

vårdkedjan. 90 procent av invånarna i Västra Götaland ska 

nås av ambulans inom 20 minuter. Ambulanspersonalen ska 

ha goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag i hela 

regionen. 

 

Kristdemokraterna vill 

• utöka antalet ambulanser. 

 

 

 

 



                                                  

 
Starkare infrastruktur och tryggare 
kollektivtrafik  
En väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga 

förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på 

effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och 

möjliggör mer tid för familjen. Dessutom ges företag bättre 

förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar 

utveckling.  

 

Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i 

god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland 

ska ta del av större statliga anslag till vägar och järnvägar. 

Driften och underhållet måste förbättras.  

 

Västra Götaland är Skandinaviens största sjöfartsregion. Vi vill 

stärka förutsättningarna för sjöfarten att utvecklas. 

 

Satsningar måste också göras på att utveckla kollektivtrafiken 

så att den blir både tryggare och smidigare att resa med i hela 

Västra Götaland. Genom införande av flexibla nattstopp vid 

sena tider kan en ensam resenär begära att bli avsläppt 

mellan två hållplatser och därigenom stiga av närmare 

hemmet.  

 

 

 



                                                  

 

Kristdemokraterna vill arbeta för 

• en utbyggnad av järnvägsförbindelser mellan Göteborg-

Landvetter-Borås-Jönköping 
 

• att färdigställa järnvägssträckan Göteborg-Oslo 
 

• en utveckling av det regionala järnvägsnätet  
 

• att E20 färdigställs skyndsamt 
 

• att stärka sjöfartens förutsättningar att utvecklas i Västra 

Götaland 
 

• införande av såväl flexibla nattstopp i busstrafiken vid 

kvällar och nätter som trygghetsvärdar ombord på tåg samt 

vid stationer och hållplatser. 

 

 



                                                  

 
Ett miljöarbete i framkant  
Förvaltarskapstanken, att lämna efter oss en värld till våra 

barn som är bättre än den vi tog över, är en central del av den 

kristdemokratiska ideologin. Omställningen till ett hållbart 

samhälle måste påskyndas. Västra Götalandsregionen ska ta 

en ledande roll i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle. 

Vi behöver minska mängden miljögifter och klimatpåverkande 

växthusgaser, samt satsa på energieffektivisering och 

förnybara energikällor. Andra frågor som är viktiga att 

hantera är övergödning, läkemedelsrester och mikroplaster i 

havet.  

 

Kristdemokraterna vill 

• att regionen tillsammans med kommunerna ska ta ett 

samlat ansvar för att förbättra vattenstatusen i Västra 

Götalands sjöar och vattendrag 

• att regionen tillsammans med näringsliv och lärosäten ska 

verka för ny klimatvänlig teknik. 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 
Levande kultur – hela livet  
Kultur kan liknas vid ett kitt som håller ihop vårt samhälle. 

Gemensamma värderingar bidrar till att stärka 

samhällsgemenskapen. Kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv 

bidrar till ett samhälle där det är gott att leva och kan vara en 

viktig faktor för god hälsa och välbefinnande. 

 

Kulturen ska finnas med som en naturlig del under hela livet. 

Alla - såväl barn, unga, äldre som personer med 

funktionsnedsättning - ska ha möjlighet att både ta del av och 

själva skapa kultur.  

 

Regionens kulturverksamheter har en viktig uppgift i att 

samarbeta med skolan för att förmedla kulturupplevelser till 

barn. Civilsamhället har en betydande roll i att bedriva 

kulturverksamhet. 

 

Kristdemokraterna vill 

• utveckla fler läsfrämjande aktiviteter för barn och unga 

tillsammans med biblioteken 
 

• erbjuda fler människor på sjukhus och äldreboenden 

tillgång till kultur genom samarbete mellan regionen, 

kommunerna och civilsamhället. 

 

 


