


Framtidens hälso- och sjukvård – på dina villkor! 

Det spelar ingen roll vem du är eller var 
du bor – alla har rätt till likvärdig vård. 
Hög kompetens ska kombineras med ett 
gott bemötande. Det fi nns tillfällen i livet 
när ett bra bemötande är extra viktigt. 
Den som besöker vårdcentralen eller sitter 
på akuten, känner sig ofta både orolig och 
utlämnad. Därför måste möten med vården 
alltid präglas av värdighet och medmänsklig-
het. Vården måste också utgå från 
människors olika behov och erfarenheter. 
Två patienter med liknande besvär eller 
sjukdomsförlopp har rätt till samma 
medicinskt relevanta vård, men ska samtidigt 
bemötas utifrån sina egna förutsättningar. 
Nyttoaspekter och materiella värden får 
aldrig bli viktigare än människan själv. 
En röst på Kristdemokraterna i Region 
Örebro län är en röst för människovärde 
och etik i vården. 

Vi står upp för den nära vården och är 
beredda att utforma den på dina villkor. 

För detta ber vi om ditt förtroende i valet 
2018. 
  
Kristdemokraterna i Region Örebro län

BEHCET BARSOM



Region Örebro läns ansvar omfattar allt 
från tillväxtfrågor och kollektivtrafi k, till 
hälso- och sjukvård. Vi koncentrerar oss 
inledningsvis på vården, eftersom den 
omfattar en stor del av regionens ansvar 
och budget. 

Vår sjukvårdspolitik bygger på vår 
grundsyn, att varje människa är en unik 
och oersättlig person med samma abso-
luta och okränkbara värde. Människan 
är ett mål i sig och ingen annan män-
niska får äga henne eller använda henne 
som ett medel. I kontrast till denna män-
niskosyn och etik hotar allt oftare inom 
hälso- och sjukvården en materialistisk 
människosyn där grunden för männis-
kovärdet undergrävs och den ekonomis-
ka nyttan sätts i främsta rummet. Vi me-
nar att det fi nns andra värden än kronor 
och ören.

Trygghet, tillit och självbestämmande 
är, utöver grundläggande värden som 
liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och 
sjukvården. Det innebär att man inom 
vården ska ha en helhetssyn på män-
niskan som tar hänsyn till kroppsliga, 
själsliga och andliga behov.  Varje män-
niska föds med relationer till andra. 
Människan är en gemenskapsvarelse. 
Hon mår bäst av att utvecklas i naturliga 
gemenskaper, som präglas av omtanke, 
ansvarstagande och solidaritet. Kristde-
mokratisk politik tar sin utgångspunkt i 
denna helhetssyn på människan. Detta 
kallas för personalism. Utifrån en perso-
nalistisk människosyn vill vi värna alla 
människors liv, frihet och värdighet.

När sjukdom drabbar oss blir ofta be-
hoven större än vad den enskilda män-

niskan och familjen mäktar med. Över-
ordnade gemenskaper, såsom kommun, 
region och stat, har då en skyldighet att 
gå in, hjälpa och stödja med kunskapsba-
serad och solidariskt fi nansierad hälso- 
och sjukvård, samtidigt som medborga-
ren, som blivit patient, ska tillförsäkras 
delaktighet i vården. Anhörigas vårdin-
satser är en ovärderlig tillgång som be-
höver tas tillvara, synliggöras och upp-
muntras. Men vård av anhöriga måste 
bygga på frivillighet.

Vår vision för hälso- och sjukvården vi-
lar på centrala kristdemokratiska vär-
den och principer och vår politik utgår 
från det okränkbara människovärdet. De 
som har de största behoven ska ges fö-
reträde till vården. De grupper som har 
svårt att göra sina röster hörda eller ut-
nyttja sina rättigheter måste garanteras 
särskilt stöd. Vården ska vara solidariskt 
fi nansierad. Vården ska vara tillgänglig 
på lika villkor för befolkningen. Beslut 
ska fattas på den mest ändamålsenliga 
nivån. Politiker ska vara patienternas 
och medborgarnas företrädare och ska 
verka för att fl ytta makt från systemet till 
”köksbordet”.

Flera olika vårdgivare kan stimulera 
till nytänkande och tillföra vården nya 
dimensioner. Privata, kooperativa och 
ideellt drivna alternativ ska ges förut-
sättningar att utvecklas. Medborgarna 
ska ges frihet att själva välja vårdgivare. 
Vår gemensamma hälso- och sjukvård 
ska helt enkelt kännetecknas av att den 
är enkelt att nå, att den är tillgänglig, att 
den är av hög kvalitet och att valfrihet 
råder.  



”Myten om den perfekta människan som ideal och norm ris-
kerar att bli ett hot mot viktiga värden som delaktighet och 
solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som 
både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde 
och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, 
intressen och förutsättningar.”  (Kristdemokraternas Principprogram)

Alla människors lika, unika och okränk-
bara värde är utgångspunkten för 
Kristdemokraternas politik. Vi tror att 
samhället mår allra bäst när varje män-
niska ges möjligheten att förverkliga 
just sin potential. Gemensamt för oss 
människor är att vi är sociala varelser 
med behov av små, naturliga gemen-
skaper. För att vi ska må bra är familj 
och vänner en central punkt, men även 
det civila samhället är viktigt. Samhäl-
lets ska stödja där det fi nns behov, och 
stimulera de positiva krafter som fi nns 
hos varje person.

Örebro län ska vara ett jämlikt län där 
du möts utifrån dina behov, oavsett 
ålder, kön, om du har en funktionsned-
sättning, är nyanländ, saknar utbild-
ning eller hur du mår. Idag är det stor 
skillnad på utbildningsnivå, arbetslös-
het och folkhälsa inom länet, och länets 
invånare mår generellt sämre än riksge-
nomsnittet.

Risken för diskriminering och nega-
tiv särbehandling är något som måste 
beaktas. Det är tyvärr många som lever 
i olika typer av utsatthet, och särskilt 



sårbara är barn i otrygga hem. Runt var 
femte barn lever exempelvis i förhål-
landen där båda eller någon förälder 
befi nner sig i riskbruk eller missbruk av 
alkohol. Alltför många ungdomar har 
även själva destruktiva dryckes- och 
drogvanor.

För oss Kristdemokrater är det en 
självklarhet att Regionens verksamhe-
ter löpande arbetar för att förebygga 
sexuella övergrepp och trakasserier. 
Etik och värdegrundsarbete är nyckeln 
för att Regionens verksamheter ska vara 
trygga och förtroendeingivande både för 
besökande och personal. Personal inom 
Regionens verksamhet ska även ha goda 
kunskaper i att upptäcka och förebygga 
våld i nära relationer och hedersrelate-
rat våld.

Det är först när vi ser varje enskild 
människa som den är, utan att tillskriva 
denne förutfattade egenskaper och 
karaktärsdrag baserat på dennes kön 
som vi faktiskt blir jämställda. För att 
bli ett mer jämställt län ska Regionens 
verksamheter genomsyras av ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Det gäller i företa-
garfrågor såväl som inom vården.

Vården ska vara tillgänglig och ges 
på lika villkor till hela befolkningen. 
Många rapporter har visat att det fi nns 
könsrelaterade och socioekonomiskt 
grundade skillnader i både bemötande, 
vård och behandling och i vissa fall även 
i kvalitet. För att komma åt de orätt-
visor som fi nns inom vården krävs ett 
ständigt etiskt värderingsarbete. Ingen 
ska behöva vara resursstark eller ha 
”rätt kön” för att få kvalitativ vård.

Region Örebro län har tillsammans 
med Örebro kommun och Örebro 
Universitet utropat Örebro till Euro-
pas teckenspråkshuvudstad. I Örebro 
kommun fi nns både den statliga sko-
lan Birgittaskolan för döva och gravt 
hörselskadade, och Sveriges enda 
Riksgymnasium för döva och hörsel-
skadade. Därför är det många familjer 
med teckenspråkiga familjemedlemmar 
som fl yttar till Örebro. Det har lett till 
att behovet av teckenspråkstolkning är 
större i Örebro än i många andra kom-
muner. Idag fördelas statens resurser 
för teckenspråkstolkning utifrån antalet 
kommuninvånare, och är alltså inte 
anpassat efter antalet invånare med 
behov av teckenspråkstolkning. För oss 
Kristdemokrater är det självklart att det 
ska fi nnas tillräckligt med teckenspråk-
stolkar för att länets teckenspråkiga 
medborgare ska kunna ta del i samhäl-
let i samma grad som hörande. Särskilt 
viktigt är det att barn och ungdomar ges 
goda möjligheter att delta i fritidsakti-
viteter. Det kan inte vara så att tolkar 
bara fi nns tillgängliga för de allra mest 
akuta tolksituationerna. 

Kristdemokraterna vill:

● Att etik och värdegrundsarbete ska 
genomsyra Regionens verksamheter
● Stärka arbetet med att upptäcka och 
förebygga våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck
● Verka för att statens resurser för 
teckenspråkstolkar fördelas efter antalet 
döva
● Att döva barn och ungdomar ska ha 
goda möjligheter att delta i fritidsakti-
viteter. 



Funktionsnedsättningar 
Människor med funktionsnedsättning 
ska ges samma möjlighet som andra att 
aktivt delta i samhället och själva kunna 
påverka hur vardagen ska se ut. Perso-
ner med funktionsnedsättning riskerar 
att i olika sammanhang bli negativt 
särbehandlade. För många med funk-
tionsnedsättning är det svårare att få 
jobb och ha en meningsfull fritid, vilket 
kan leda till psykisk ohälsa.
 
Vi ser inte graden av funktionsnedsätt-
ning som något statisk, utan snarare 
som ett resultat av samhällets förmåga 
eller oförmåga att möta personer med 
funktionsnedsättning och när samhället 
inte förmår att kompensera nedsätt-
ningarna blir det ett hinder i vardagen. 
Samhällets insatser måste anpassas 
så att de motsvarar människors olika 
förutsättningar och behov.

Kristdemokraterna vill:

● Att Region Örebro län ska anställa fl er 
personer med funktionsnedsättning 
● Att personer med behov av hjälpme-
del ska kunna välja hjälpmedel även 
utanför Regionens sortiment



Integration
De senaste åren har osäkerheten ökat i 
världen, och allt fl er människor drivs på 
fl ykt. En del av dessa människor kom-
mer till Sverige, och hamnar i Örebro 
län.  Det är människor som kan bära på 
traumatiska upplevelser, med varieran-
de utbildningsbakgrund, och som inte 
kan det svenska språket. Det behövs 
tidiga insatser för att snabbt välkomna 
dem in i vår gemenskap. Här har det 
civila samhället en stor betydelse och 
det är därför viktigt att civilsamhället 
får stöd för att kunna fungera som en 
grundpelare i integrationsarbetet. 

Arbete är en av de viktigaste faktorerna 
för god integration. För att förenkla för 
nya medborgare att komma in på ar-
betsmarknaden vill Kristdemokraterna 
ge nyanlända introduktionsjobb där den 
anställde får möjlighet att lära sig yrket 

”på jobbet”. Vi vill även att det ska vara 
möjligt med tidsbegränsade off entliga 
tjänster som syftar till att skapa arbets-
livserfarenhet.  

Kristdemokraterna vill:

● Bidra till att nyanlända ges yrkeslivs-
erfarenhet
● Att nyanlända ska ha möjlighet till 
introduktionsjobb
● Att Regionens folkhögskolor ska er-
bjuda yrkesinriktad SFI-utbildning



Kvalitativ och tillgänglig vård
Dagens sjukvårdsorganisation är inte 
anpassad för att ge dig som patient 
bästa möjliga vård. Kristdemokraterna 
ser förstatligande av delar av sjukhus-
vården som en absolut nödvändighet 
för att möjliggöra för god vård i hela 
landet. Oavsett var i Sverige du bor 
ska du känna dig trygg i att du får den 
bästa vården. Idag fi nns oförsvarbara 
ojämlikheter inom sjukvården i landet 
och det skiljer sig i både vårdresultat 
och kötider mellan olika delar av landet. 
Cancervården är ett allvarligt exempel 
på detta. Vi ser också en tendens av 

”Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är 
unik och att alla människor har samma absoluta och okränk-
bara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver 
grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i 
hälso- och sjukvården.”  (Kristdemokraterna principprogram)

vård som ges på en nivå som inte är än-
damålsenlig, eller av personal som inte 
har rätt kompetens. Det är både resurs-
slöseri och orätt mot patienten som inte 
får bästa möjliga vård. Med ett övergri-
pande statligt ansvar ges olika regioner 
och sjukhus ansvar att satsa på- och 
utveckla särskilda specialkompetenser 
som ska komma alla medborgare till 
del. Det skulle leda till såväl högre med-
icinsk kvalitet och patientsäkerhet som 
att ge mer och bättre vård för pengarna. 
Vi tror att de fl esta är beredda att åka 
lite längre för att få bästa möjliga vård. 



Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och 
värdig vård av hög kvalitet på likvärdiga 
villkor. Varje människa som kommer i 
kontakt med vården ska ses i sin hel-
het, inte utifrån en specifi k diagnos eller 
sjukdomsbild. Vi vet att den fysiska 
och psykiska hälsan i stor utsträckning 
påverkar varandra, och det är viktigt att 
vården kan möta det för att underlätta 
för dem som behöver vård. Vården ska 
styras av tillgänglighet och fl exibilitet 
utifrån den enskildes behov och önske-
mål. Att själv få välja vårdgivare ska ses 
som en självklarhet.

Att snabbt få vård kan vara avgörande 
för återhämtande och tillfrisknande. 
Därför är det av stor vikt att ingen som 
behöver vård behöver vänta för länge 
på vård. Kristdemokraterna vill stärka 
vårdgarantin, det vill säga tiden du 
har rätt att få vård inom, så att du som 
medborgare ska garanteras att inom 24 
timmar får träff a den personal som kan 
möta dina behov, istället för att som 
idag behöva vänta upp till sju dagar för 
det. Dessutom vill vi lägga till ytterligare 
en tidsgräns inom vårdgarantin. Vi vill 
att det för dig som söker vård ska gå 
max 120 dagar från första kontakt med 
vården till genomförd åtgärd.

När allt mer blir möjligt att göra digi-
talt via mobiltelefoner och datorer är 
det viktigt att även vården hänger med 
i utvecklingen. Det öppnar för nya po-
tentiella vägar för tidsbokning, kontakt, 
rådgivning och möten, inte minst för 
primärvården. Kristdemokraterna vill 
möjliggöra för dig att, om du vill, kunna 
träff a läkare eller sjuksköterska digitalt. 

Kristdemokraterna vill:

● Förstatliga delar av sjukhusvården 
● Att den som söker vård får träff a 
adekvat personal inom 24 timmar
● Garantera att du som behöver vård 
genomgår behandling inom max 120 
dagar
● Att vården följer den digitala utveck-
lingen och erbjuder länets invånare 
digitala tjänster



Kristdemokraterna anser att det är viktigare att du får den vård du behöver än vem 
som utför vården. Privata vårdgivare kan bidra till kortare köer och en möjlighet 
för medborgarna att välja vårdgivare. Men med dagens reglemente är det svårt att 
starta och driva privata vårdinrättningar, och de som velat starta eget har ofta fl yt-
tat från länet för att vara verksam där den politiska ledningen skapat goda förut-
sättningar för privata aktörer. Örebro län behöver bli ett län där det är möjligt att 
starta vårdföretag.

Oavsett vilken vårdinrättning du går till ska du kunna känna dig trygg i att du får 
god vård. Politiken har större insyn i de off entligt drivna verksamheterna, det vill 
säga regionens egna verksamheter. Men det innebär inte att vi anser att Regionen 
ska vara ensam vårdgivare. Tvärtom tror vi att konkurrens är bra för de off entliga 
verksamheterna. Det tvingar fram förbättring och utveckling. Region Örebro län 
ansvarar för att säkerställa kvaliteten på vården, oavsett om den utförs av en privat 
eller off entlig vårdgivare. 

Kristdemokraterna vill:

● Att du som patient ska ges möjlighet att välja vårdgivare



Hälso- och sjukvård ska ges nära patien-
ten. Primärvården är i de fl esta fall grun-
den för hälso- och sjukvården. Det är där 
de grundläggande behoven, från första 
kontakt och diagnostisering till färdig-
behandling tillgodoses. Primärvården 
omfattar allt från hälsofrämjande och 
förebyggande insatser till grundläggan-
de medicinsk behandling, omvårdnad 
och rehabilitering.

Allt för många vårdcentraler saknar 
fasta läkare och är därmed beroende av 
hyrläkare. Det är dyrt, men framförallt 
patientosäkert med läkare som kom-
mer och går utan möjlighet att följa dig 
som patient och utan kunskap om vård-
centralens rutiner och utrustning. För 
att komma åt läkarbristen vill Kristde-
mokraterna utarbeta en strategi för att 
anställa fl er läkare som stannar inom 
Regionen. Dessutom vill vi införa fasta 
läkarkontakter så att du som patient kan 
lära känna din läkare och din läkare dig. 
Det skapar trygghet i både förtroende 
och kunskap om just din sjukdomsbild.

Var tredje vårdcentralsbesökare lider av 
psykisk ohälsa, och söker sig till vården 
med fysiska eller psykiska besvär kopp-
lade till det. Tyvärr är det allt för få vård-
centraler som har tillräckligt med psy-
kosocial kompetens för att möta dessa 
personer på bästa sätt. För att bli bättre 
på att så tidigt som möjligt möta de som 
lider av psykisk ohälsa vill vi Kristdemo-
krater att alla vårdcentraler ska ha psy-
kosociala team med bland annat psyko-
loger, kuratorer och sjuksköterskor med 
psykosocial kompetens. 

Oavsett anledning till varför du söker 

dig till primärvården så ska du enkelt 
kunna komma i kontakt med någon på 
din vårdcentral. Kristdemokraterna vill 
att du ska kunna känna dig trygg i att 
vården är tillgänglig för dig när du be-
höver den. Därför vill vi ta bort telefon-
tiderna så det går att ringa när som helst 
under dagen. Det ska även vara möjligt 
för tidsbokning inne på vårdcentralen. 
Vi vill också se fl er vårdcentraler ha öp-
pet kvällar och helger för att förenkla för 
livspusslet.

Vi vill säkerställa att alla länets invånare 
får tillgänglig hälso- och sjukvård med 
god och hög kvalitet. Oavsett om vården 
bedrivs i privat eller off entlig regi ska 
regelbundna och kontinuerliga uppfölj-
ningar och kvalitetsmätningar ske. Det 
ska gälla såväl för somatisk som psyko-
social vård. 

Kristdemokraterna vill:

● Att fl er ”sjukvårdsprofessioner” ska 
arbeta på vårdcentralerna 
● Att fl er vårdcentraler ska ha öp-
pet kvällar och helger samt ”drop-
in”mottagning
● Att det ska gå att boka tid via telefon, 
digitalt och på plats på vårdcentralen 
under hela dagen
● Möjliggöra för vårdcentraler att profi -
lera sig inom olika vårdinriktningar
● Att det ska fi nnas fasta läkare på vård-
centralerna för att öka tryggheten och 
kontinuiteten för patienterna
● Att du som patient ska ha en fast 
läkarkontakt
● Öka vårdcentralernas psykosociala 
kompetens för att möta den ökande psy-
kiska ohälsan



Barn och ungas hälsa är en spegling av 
dagens samhälle. Trots att de allra fl esta 
barn och ungdomar växer upp under 
trygga förhållanden så ökar andelen 
barn och ungdomar som mår dåligt 
både psykiskt och fysiskt. De senaste 30 
åren har andelen fl ickor och pojkar som 
uppger att de haft psykiska eller fysiska 
besvär minst två gånger per vecka under 
ett halvår fördubblats. Många barn och 
unga tar del av den psykiatriska öppen- 
och slutenvården och allt fl er förskrivs 
psykofarmaka. De fl esta psykiska 
besvären handlar om depressioner och 
ångestsyndrom, och många av de fy-
siska besvären kan härledas till psykisk 
ohälsa, men allt för många av länets 
ungdomar lider också av folksjukdomar 
som fetma. 
Vi Kristdemokrater är djupt oroade 
över den stigande ohälsan hos barn och 
unga. Vi tror inte att det räcker med att 
bara fortsätta öka stödinsatserna för 
de som mår dåligt, vi måste ta reda på 
orsaken till varför ohälsan ökar så dras-
tiskt. På så sätt kan rätt förebyggande 
insatser sättas in, och den psykiska 
ohälsan minska. 

Familjen är varje barns första grund i li-
vet, och det är där barnets trygghet och 
person växer fram. Därför är det viktigt 
att alla föräldrar känner sig trygga i sin 
roll, och att de får det stöd de behöver. 

Nyblivna föräldrar ska få tre hembesök 
från BVC under barnets första år i enlig-
het med socialstyrelsens rekommenda-
tioner. För att stärka länets föräldrar 
vill vi också se fl er familjecentraler i 
länet. Men det är inte bara som nybli-
ven förälder frågor eller funderingar 
kring barnet kan dyka upp. Därför vill 
Kristdemokraterna att alla familjer ska 
ha rätt till off entligt stöd när helst de 
känner att de behöver det.

För ungdomar som mår dåligt eller har 
funderingar kring sex och samlevnad 
är länets ungdomsmottagningar vik-
tiga. Dit kan ungdomarna vända sig i 
känsliga ärenden utan att föräldrar får 
veta något. Det är därför av stor vikt 
att ungdomsmottagningarna har öppet 
året om, med möjlighet för ”drop-in” 
när frågor eller behov av hjälp och stöd 
uppstår.
Barn som mår dåligt eller far illa måste 
snabbt uppmärksammas och få hjälp 
och stöd. All tand- och sjukvårdsper-
sonal ska ha kunskap för att tidigt 
upptäcka tecken hos barn som far illa. 



Regionens personal ska ha kunskap för 
att även upptäcka barn som riskerar 
utsättas för hedersvåld eller hedersför-
tryck. Det ska fi nnas tydliga rutiner och 
kunskap om anmälningsplikten och hur 
de ska gå till väga vid anmälningsären-
den.

Gränsdragningen mellan Regionens 
vårdansvar och kommunernas vardag-
liga kontakt med barn och unga i skolan 
gör det i många fall svårare att kunna 
ta ett helhetsgrepp när ett barn mår 
dåligt. Genom att ge Regionen samlat 
huvudmannaskap för primärvården, 
skolhälsovården och psykiatrin går det 
att stärka linjen och förhindra att barn 
och unga faller mellan stolarna. 

De senaste åren har allt fl er barn fått 
neuropsykiatriska diagnoser. Idag 
tvingas allt för många av dessa barn 
vänta i upp till två år för att få genomgå 
utredning. I väntan på utredning ris-
kerar  barnet vara utan extra resurser 
eller stöd på skola och i vardagen. Dessa 
barn måste prioriteras. Inget barn 
ska behöva gå igenom skolan utan att 
kunna få den hjälp den behöver för att 
klara sig.

Kristdemokraterna vill:

● Att alla barn och unga som söker till 
BUV ska få påbörjade insatser inom 30 
dagar
● Att länets ungdomsmottagningar har 
öppet året om
● Att länets familjecentraler ska omfatta 
barn upp till 18 år
● Arbeta för att motverka självskadebe-
teende, självmordsförsök och självmord
● Att läkemedelsgenomgångar ska göras 
kontinuerligt för alla barn med förskri-
ven medicin



Kvinnosjukvård sker idag på Regio-
nens tre sjukhus och hos Capio Läkar-
gruppen. Kvinnosjukvården omfattar 
alltifrån gynekologisk mottagning, 
vårdavdelning och operation till spe-
cialistmödravård, förlossning, BB och 
fertilitetsenheten. Kvinnosjukvårdens 
tillgänglighet och kvalitet i kombination 
med ett professionellt och respektfullt 
bemötande är av stor betydelse för en 
jämlik och jämställd hälso- och sjuk-
vård.

Stängningen av Karlskoga BB under 
somrarna har skapat stor osäkerhet 
bland såväl invånare som berörd perso-
nal. Kristdemokraterna anser att närhe-
ten till förlossningsvården är viktigt för 
patienternas trygghet. 

Många kvinnor i länet lever med dolda 
kvinnosjukdomar. Det kan handla om 
till exempel endometrios eller bäcken-
botten- och underlivssmärta på grund 
av vestibulit eller förlossningsskador. 
Därför är den tilltänkta Bäckenbotten-
mottagningen på USÖ ett viktigt steg i 
ledet för att systematisera upptäckter 
och behandling av kvinnosjukdomar.     

I förlängningen vill vi Kristdemokrater 
att mottagningen ska utvecklas till att 
bli en specialinriktad mottagning för 
kvinnor i hela länet, där spetskompe-
tens är samlad kring olika kvinnosjuk-
domar. 

Historiskt har i princip all medicinsk 
forskning skett på män, vilket har lett 
till att vi vet mycket mindre om kvinno-
sjukdomar. Det har också inneburit att 
mediciner i högre utsträckning är an-
passad för- och testad på män. Därför är 
det viktigt att Region Örebro län verkar 
för att genusperspektivet inom medi-
cinsk och klinisk forskning beaktas.

Kristdemokraterna vill:

● Att alla blivande mammor garanteras 
plats för förlossning när det är dags att 
föda
● Att Karlskoga BB har öppet året om
● Utveckla en specialinriktad mottag-
ning för kvinnor i hela länet med speci-
alkompetens om kvinnosjukdomar
● Verka för att genusperspektivet inom 
medicinsk och klinisk forskning beaktas
● Att länets kvinnor ska ges möjligheten 
till självtest för cellprovtagning



Varje människa är unik och har 
ett absolut värde genom hela 
livet, oavsett ålder, livssitua-
tion eller förmåga. Vi lever allt 
längre, och vi är också friska 
längre. Många av de som fyllt 
65 år både kan och vill fortsätta 
arbeta, och de fl esta är fram till 
80-årsåldern utan större behov 
av hjälp. Men med åldrande 
ökar också risken för sjuklighet, 
kroniska sjukdomar och funk-
tionsnedsättningar.

Äldres psykiska ohälsa behöver upp-
märksammas och motverkas. En av de 
största anledningarna till att allt fl er 
äldre mår dåligt är känslan av ensam-
het, vilken för många leder till depressi-
on. Den psykiska ohälsan hos äldre har 
även lett till ökad alkoholkonsumtion, 
och att fl er behandlas med psykofar-
maka. Kristdemokraterna ser ett behov 
av utökad kunskap och kompetens kring 
hur psykisk ohälsa tar sig uttryck hos 
äldre för att i tidigt skede kunna möta 
dem som mår dåligt. 

För oss Kristdemokrater är rätten till ett 
värdigt liv och god livskvalitet på livets 
höst en självklarhet. Äldre ska enkelt 
få kontakt med vården när de behöver 
den, och bemötande och behandling ska 
vara anpassad efter den äldres behov. 
Äldres hälsa kräver i många fall en hel-
hetssyn som sträcker sig över verksam-
hetsgränser. Vårdcentraler, sjukhus, 
äldreboenden och hemtjänst måste alla 
samverka för att kunna erbjuda våra 
äldre kvalitativ, god och säker vård.  



Kristdemokraterna vill att vården ska 
erbjuda de äldre en helhetsservice. Från 
första kontakt och vid varje behandling 
fram till utskrivning ska de äldre kunna 
känna sig trygga i att vården möter dem 
med kunskap och kompetens om äldres 
behov och besvär. 

För att fl er äldre ska må bättre längre 
vill vi att vården ska kunna erbjuda de 
över 65 år regelbundna hälsokontrol-
ler och hälsosamtal. På så sätt kan 
eventuella sjukdomar och riskfaktorer 
upptäckas i god tid och behandling eller 
åtgärder snabbt sättas in. 

När du som äldre behöver vård ska 
det fi nnas geriatrisk kompetens när så 
behövs. Äldremottagningar på vård-
centraler med personal som är speciali-
serad på just äldres sjukdomsbild, och 
multisjukdomar behövs. Dessutom vill 
vi se ett geriatriskt centrum som både 
möter och behandlar äldre patienter och 
forskar för att skapa större kompetens 
och förståelse för äldres sjukdomar. 

För dig som ofta behöver söka dig till 
akuten ska det fi nnas möjlighet till 
vårdcoacher som hjälper patienten med 
rådgivning via telefon, stöd i egenvård 
samt hjälp med vårdkontakter. Det 
ska även fi nnas kontaktsjuksköterskor, 
och mobila enheter som kan möta dig 
i hemmet. Vården ska vara fl exibel och 
möta dig där du är. 

Kristdemokraterna vill:
● Öka kunskapen om äldres psykiska 
ohälsa inom Region Örebro län
● Inrätta ett geriatriskt center
● Att länets vårdcentraler ska utveckla 
särskilda mottagningar med fokus på 
äldres hälsa
● Att äldre ska erbjudas regelbundna 
hälsokontroller och hälsosamtal
● Införa en stödfunktion för rådgivning, 
egenvård och hjälp med vårdkontakter 
för äldre
● Att äldre och multisjuka ska ges konti-
nuerliga läkemedelsgenomgångar 
● Inrätta mobila enheter i samverkan 
med kommunerna för att ge vård i 
hemmet
● Garantera värdig vård i livets slutskede



De fl esta av oss kommer någon gång 
under livet i kontakt med psykisk 
ohälsa. Antingen drabbas vi själva av 
den eller så gör en närstående det. För 
oss Kristdemokrater är det viktigt att 
länets psykiatriska vård och omsorg 
präglas av tillgänglighet och fl exibilitet 
utifrån patientens behov och önskemål. 
Barn och ungdomar är en särskilt utsatt 
grupp vad gäller psykisk ohälsa och 
därför behövs särskild vikt läggas på att 
säkerställa snabb och tillgänglig vård 
för de som är i behov. Inget barn ska 
behöva vänta längre än 30 dagar för att 
komma i kontakt med psykiatrin. 

Idag är vägen till psykiatrisk hjälp onö-
digt lång och komplicerad. Det ställer 
ofta allt för högra krav på den som mår 
dåligt att kunna föra sin talan för att 
få den hjälp den behöver. Kristdemo-
kraterna vill att det ska vara enkelt att 
få psykiatrisk vård och omsorg för den 
som är i behov. Det är av stor vikt att 
det går fort från första kontakt med psy-
kiatri eller vårdcentral till påbörjande 
av insatser. Det minskar både lidande 

och andelen sjukskrivningar. Inget liv 
ska gå i spillror på grund av långa vän-
tetider inom psykiatrin. 

Vi Kristdemokrater tror att det är viktigt 
att den som är i behov av psykiatrisk 
vård kan känna sig trygg i att få vård 
när behov uppstår. Därför vill vi att det 
ska fi nnas möjlighet för återkommande 
patienter inom den psykiatriska vården 
att själva skriva in sig till slutenvården. 

Fortfarande fi nns mycket skam och 
social stigma kopplat till psykisk ohälsa 
vilket gör att människor avstår från att 
söka hjälp. Så får det inte fortsätta vara. 
Ett steg för att avstigmatisera psykisk 
ohälsa är att utöka det psykosociala 
uppdraget på primärvårdsnivå, det vill 
säga på vårdcentralerna. Det ska vara 
lika naturligt att söka vård för psykisk 
ohälsa som att söka vård för fysiska 
åkommor.

Kristdemokraterna vill:

● Att människor med återkommande 
behov av kontakt inom psykiatrin ska 
ha rätt till en personlig kontaktperson
● Möjliggöra för fl er att få ta del av 
nätbaserad behandling
● Ge personer som återkommer inom 
psykiatrisk slutenvård möjlighet till 
självinskrivning



Den sociala omsorgen ska utgå från 
människans behov av små och naturliga 
gemenskaper där familjen är den vikti-
gaste. Socialpolitiken ska erbjuda stöd 
för att komma ifrån när de naturliga 
gemenskaperna brister. Solidaritetstan-
ken motiverar oss att ta gemensamt an-
svar för alla människor, i synnerhet de 
särskilt utsatta. Kristdemokraterna vill 
att alla människor ska kunna växa upp 
och leva utan risk att skadas på grund 
av eget eller andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel eller tobak. 
Tillgången till narkotika, dopningsme-
del, alkohol och tobak måste minska. 
Vi vill se samordnade insatser för att 
motverka bruk, och stödja de som befi n-
ner sig i missbruk. Det är även viktigt 
att erbjuda tidigare missbrukare en 
väg tillbaka till samhället. Den otydliga 
ansvarsfördelningen mellan kommu-
nerna och Region Örebro län behöver 
tydliggöras  för bättre samordning och 
insatser.

Alla barn ska ha rätt till goda uppväxtvillkor 
oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. 
Det ska även gälla vid behov av glasögon. Synen spelar en avgörande roll vid tidig 
kommunikation och inlärning. För att länets barn ska kunna följa med i undervis-
ningen ser Kristdemokraterna glasögon som en nödvändig medicinsk behandling 
för att barnet ska få en stark grund i livet. Det är också viktigt för att barnet ska 
kunna delta i gemenskapen med sina kamrater. 

Om synnedsättningen är bestående ska glasögon betraktas som ett hjälpmedel för 
funktionsnedsättning. 

Kristdemokraterna vill:

● Att glasögonbidraget ska täcka de faktiska kostnaderna för glasögon

Barn och anhöriga som befi nner sig i 
missbruksmiljöer är särskilt utsatta. 
Samhället bär ett tungt ansvar för att 
upptäcka och skydda barn mot skadliga 
miljöer och situationer.

Kristdemokraterna vill:

● Att Region Örebro län arbetar före-
byggande mot missbruk 
● Att Region Örebro län erbjuder stöd 
till kvinnor och män att ta sig ur miss-
bruk
● Stärka samverkan mellan Regionen 
och länets kommuner för att tillsam-
mans intensifi era arbetet för att hjälpa 
fl er ur missbruk



Munhälsa är en fråga som ofta hamnar 
långt ifrån sjukvårdsfrågor, men tän-
derna tillhör kroppen och är avgörande 
för vårt välmående. En dålig tandhälsa 
leder ofta till svårigheter att äta och 
minskad matlust, vilket kan leda till 
både näringsbrist och sänkt immunför-
svar. Dessutom fyller tänderna en viktig 
estetisk funktion som stärker självkäns-
lan.

Kristdemokraterna arbetar för att 
tandvård i framtiden ska fi nnas under 
ett högkostnadsskydd. God munhälsa 
får inte vara en socioekonomisk fråga. 
Ingen ska behöva avstå från tandvård 
för att det är för dyrt. 

En god munhälsa grundläggs tidigt i 
livet. Därför är det viktigt att föräldrar 
ges goda förutsättningar för att ge bar-
nen en god grund. För att öka föräldrars 
kunskap är samverkan mellan barnhäl-
sovården och folktandvården nödvän-
dig. Dessutom behöver även förskolor 
och skolor arbeta med munhälsofrågor 
för att skapa goda rutiner för munhälsa. 

Många äldre lider av dålig munhälsa. 
Folktandvården ska jobba både före-
byggande för att möjliggöra för god 
munhälsa på äldre dagar, men de ska 
också jobba riktat mot de som redan har 
dålig munhälsa. Därför är det viktigt 
att utveckla en nära och väl fungerande 
samverkan mellan folktandvården och 
de kommunala vård- och omsorgsak-
törerna. Kunskap och utbildning inom 
munhälsa behöver vara en självklarhet 
för länets vård- och omsorgspersonal. 
För att ytterligare stärka de äldres 
munhälsa vill Kristdemokraterna se fl er 
fl exibla tandvårdslösningar med mobila 
tandvårdsenheter som kan möta äldre 
på äldreboenden. 
Rätten att välja utförare ska vara en 
självklarhet inom tandvården. 

Kristdemokraterna vill:

● Att tandvård ska vara en del av hög-
kostnadsskyddet
● Att äldre med vård- och omsorgsin-
satser ska få regelbunden hjälp med 
munhygien
● Att äldre med behov av tandvård ska 
ges möjlighet till nedsatt prissättning
● Att mobila tandvårdsenheter ska möta 
fl er äldre på äldreboenden



”Ett konkurrenskraftigt och diff erentierat näringsliv är en för-
utsättning för det goda samhället och en god välfärd. Detta 
innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakt-
hållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda män-
niskors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att 
blomma ut.” (Kristdemokraternas principprogram)

Arbete och arbetsmarknad
Kristdemokraterna vill bidra till att det 
blir lättare att starta och driva företag. 
Ett län med välmående och framgångs-
rika företag får lägre arbetslöshet, högre 
tillväxt och bättre förutsättningar att 
fi nansiera den gemensamma välfär-
den. Vi välkomnar både nya och redan 
befi ntliga företagare som vill etablera 
sig, växa eller investera i länet. Örebro 
län har goda förutsättningar för att ligga 
i framkant för nya näringar som kultur, 
logistik och event, vilka vi tror kan ta 
ytterligare utrymme i relation till den 
traditionella tillverkningsindustrin som 

sedan länge varit en stor och viktig del 
av länets företagande.

Det är färre kvinnor än män som startar 
och driver företag i länet. Dessutom har 
kvinnligt drivna företag lägre överlev-
nadsgrad än företag startade av män. 
För att stärka kvinnors företagande vill 
vi Kristdemokrater att det regionala 
tillväxtarbetet verkar för ett jämställt 
företagsklimat där kvinnor och män 
har samma förutsättningar för att nå 
infl ytande och få tillgång till resurser för 
tillväxt. 



Många personer i länet står utanför 
arbetsmarknaden. Samtidigt är många 
branscher i akut behov av arbetskraft. 
Ofta handlar det om yrkesgrupper som 
kräver specialkompetens. För att dessa 
företag ska kunna fi nnas kvar i vårt län 
måste det gå att fi nna den kompetens 
som är efterfrågad. Nära samverkan och 
samarbete mellan Regionen, kommu-
nerna, företagare och utbildningsväsen-
det är nödvändigt för att i större ut-
sträckning matcha länets arbetssökande 
med utbudet av arbete.

Region Örebro län och länets kommu-
ner behöver på ett bättre sätt ta tillvara 
den kompetens nya svenskar har med 
sig. På ett strukturerat och mer eff ektivt 
sätt ska Region Örebro län medverka 
till snabbare validering av utbildning 
och kompetens. Vi tror också att folk-
högskolorna kan verka som brobyggare 
i integrationsarbetet. Gemenskap och 
utbildning är två viktiga nyckelfaktorer 
för att nya medborgare snabbt ska fi nna 
sig till rätta i Sverige. 

Kristdemokraterna vill:

● Att det regionala tillväxtarbetet verkar 
för ett jämställt företagsklimat
● Ställa krav på kvalitet, socialt-, etiskt- 
och miljömässigt ansvar vid upphand-
lingar
● Att off entliga upphandlingar utformas 
så att även små företag kan vara kon-
kurrenskraftiga
●Att fl er utrikesfödda, inte minst kvin-
nor, ska ges bättre förutsättningar att 
kunna försörja sig på eget arbete eller 
företagande
● Uppmuntra och främja socialt företa-
gande
● Att ett aktivt arbete genomförs för att 
rusta och matcha enskilda kvinnor och 
män för arbetsmarknaden



Ett levande kulturliv stärker samhället 
med sina unika möjligheter att främja 
sammanhållning och motverka utanför-
skap. Länets kultur stärker demokratin, 
möjliggör för mångfald, integration och 
kommunikation. Och inte minst bidrar 
det till att bygga och bredda vår iden-
titet och samhällsanda. I vår allt mer 
hektiska vardag ger kultur oss möjlighet 
till andrum och återhämtning samtidigt 
som det utmanar våra fördomar och 
breddar våra perspektiv. Genom kultu-
ren får vi rötter till vår historia, mening 
i nuet, visioner för framtiden och möj-
lighet att ingå i ett sammanhang.

Kulturen är också viktig för att se män-
niskans både materiella och immate-
riella behov. Bådadera måste tillfreds-
ställas för att hela människan ska leva 
och må bra fysiskt som psykiskt. Kultu-
rens inverkan på hälsan har visat sig ha 

påtaglig betydelse, både i förebyggande 
syfte och som rehabilitering. Vi ser inte 
kulturen som en kostnad utan som en 
investering. Det fi nns ekonomiska men 
främst mänskliga vinster att göra när 
vi satsar på kulturen. För oss Kristde-
mokrater är kopplingen mellan hälsa 
och kultur glasklar, vilket bekräftas av 
forskningen. Kultur och hälsa ska därför 
vara en del av fortbildningen för befi nt-
lig vårdpersonal.

Länets kultur ska vara tillgänglig och 
inkluderande. Kulturen är en viktig in-
grediens i vår vardag och bidrar till livs-
kvalitet. Därför vill Kristdemokraterna 
att en mångfald av kulturutbud ska vara 
tillgänglig för alla. Örebro län har fl era 
kulturinstitutioner och föreningar som 
utgör länets kulturella infrastruktur. 
Region Örebro län fi nansierar helt eller 
delvis Örebro Länsteater, Länsmusiken 



i Örebro AB med Svenska Kammaror-
kestern, Teatern Martin Mutter, Stadra 
Teater, Opera på Skäret, Örebro Läns 
Museum samt ArkivCentrum Örebro 
län. Kulturinstitutionerna utgör nav 
för frilansande konstnärer, musiker, 
körer, dansare och fria teatergrupper. 
Det är viktigt att Region Örebro län 
uppmuntrar och stödjer kulturlivet och 
inte minst ungdomars kulturella enga-
gemang. 

I de fl esta av länets kommuner fi nns en 
musik- eller kulturskola, en mycket vik-
tig verksamhet som riktar sig till barn 
och unga. Region Örebro län bör stimu-
lera dessa skolor till ökad samverkan, 
och till utökat samarbete med kultur-
institutionerna. Region Örebro län bör 
även stimulera till erfarenhetsspridning 
när det gäller El Sistema som nu fi nns 
i Örebro, Karlskoga och Hallsberg och 
verka för utveckling i ännu fl er av länets 
kommuner.

Förutom att kulturen har ett unikt 
egenvärde så har den också betydelse 
för kreativa näringar. Kulturell verk-
samhet och upplevelser av konstnärliga 
uttryck skapar kreativa idéer som ger 
innovativa produkter och tjänster, samt 
ökad turism vilket leder till att ekono-
min växer. Örebro län har stor potential 
att utveckla tillväxt inom de kreativa, 
kulturella och upplevelseorienterade 
näringarna med tanke på de många 
kreativa och konstnärliga människor 
som lever och verkar i vårt län.

Kristdemokraterna vill:
●  Sambandet mellan kultur och hälsa 
ska tas tillvara genom ökade inslag av 
kulturaktiviteter som bidrar till fl er 
läkande miljöer vid Regionens vårdin-
rättningar 
● Att Region Örebro län prövar Kultur 
på Recept – ”KUR”
● Värna länets olika kulturinstitutioner 
och föreningar som utgör nav för frilan-
sande kulturutövare
● Arbeta för att länets kultur är tillgäng-
lig och inkluderande
● Stimulera till ökad samverkan mellan 
musik- och kulturskolor, samt till ökat 
samarbete med länets kulturinstitutio-
ner
● Utreda förutsättningarna för hur Re-
gion Örebro län i samverkan med länets 
kommuner kan utveckla El Sistema på 
fl er orter



I Örebro län fi nns många fantastiska 
natur- och kulturmiljöer. Från Bergsla-
gens miljöer till Vätterns stora skärgård 
sträcker sig ett av Sveriges mest varie-
rande län. Örebro län bjuder på många 
sevärdheter, kulturinslag och naturupp-
levelser. En stor del i att Örebro län är 
så varierat och omfångsrikt är att vi har 
både den andra och den fjärde största 
sjön i vårt närområde. Hjälmaren och 
Vättern ger olika unika möjligheter till 
naturupplevelser vare sig du färdas till 
fots vid dess stränder eller om du färdas 
med båt. Regionen har ett ansvar att ut-
veckla infrastrukturen kring sjöarna och 
att i samklang med naturen utveckla 
sjölivet och turismen i dessa områden. 
Lättillgängliga platser för upplevelser 
och friluftsliv ger positiva eff ekter på 
människors hälsa och välbefi nnande. 

Naturturismen har stor tillväxtpoten-
tial. För att nå en bredare målgrupp, 
med både nationella och internationella 
besökare, behöver utbudet inom natur-
turismen stärkas. 
Den ideella sektorn med ett engagerat 

föreningsliv har också stor betydelse 
för branschens tillväxt. Det är genom 
friluftslivets föreningsstruktur som 
mångas intresse för naturen väcks och i 
förlängningen kan detta leda till att mer 
specifi ka upplevelser och kompetenser 
efterfrågas och konsumeras.

Tillsammans med företagare, och civil-
samhället kan länets sevärdheter, natur-
miljöer, campingar, stugbyar, hotell och 
besöksmål stärkas. Känsliga kultur- och 
naturmiljöer ska bevaras och skyddas 
samtidigt som de ska tillgängliggöras 
både för länets invånare och för turister.

Kristdemokraterna vill:

● Att regionen arbetar med att tillgäng-
liggöra upplevelser och friluftsliv
● Att utbudet inom naturturismen ska 
stärkas
● Arbeta för att länstrafi ken ska erbjuda 
besöksbusskort utformade för resor 
mellan kulturupplevelser och sevärdhe-
ter
● Att föreningslivets betydelse för turis-
men uppmärksammas och stödjs



Kristdemokraternas grundläggande 
samhällssyn är att samhället är oändligt 
mycket större än staten, regionen eller 
kommunen. Det är naturligt för oss 
människor att bilda egna gemenskaper 
och sociala nätverk för att ansvara över, 
och engagera oss i, våra egna och an-
dras livsvillkor. För oss Kristdemokrater 
är civilsamhället av stor betydelse och 
en av grundbultarna i samhället. Det 
främjar demokratin och det personliga 
ansvarstagandet. Dessutom skapar ci-
vilsamhället möjligheter för nya mötes-
platser där personer från olika genera-
tioner och etniciteter med gemensamt 
intresse kan mötas.

I Örebro län fi nns en lång tradition av 
ideellt engagemang. Politiken och de 
off entliga verksamheterna ska stötta 
det civila samhället men det får inte ske 
på bekostnad av civilsamhällets fri-
stående ställning. Det är därför viktigt 
att Region Örebro län och länets civila 
samhälle möts för förutsättningslösa 
dialoger kring hur Regionen kan stötta 
civilsamhället i deras fortsatta utveck-
ling. Det gynnar människorna i de små 
gemenskaperna och stärker samhället.

Idéburet Off entligt Partnerskap, IOP, är 
en partnerskapsmodell mellan idéburna 
organisationer och off entlig sektor. När 
en off entlig instans och en idéburen 
organisation ingår ett IOP defi nierar 
de tillsammans en samhällsutmaning. 
Genom att föra en dialog kring ett 
gemensamt mål utifrån parternas olika 
utförarperspektiv, ökar möjligheten 
att förstå ett samhällsproblem och vad 
det är som behövs för att det ska lösas. 
Samverkan genom IOP är därför viktigt 
och ska värnas. Idéburna organisatio-
ner ska på ett enkelt sätt kunna initiera 
samverkan inom IOP.

Kristdemokraterna vill: 

● Att dialog och långsiktiga avtal ska 
eftersträvas med civilsamhället
● Ge stöd till civilsamhället för att 
skapa gemensamma mötesplatser för 
ensamma äldre
● Att idéburna organisationer på ett 
enkelt sätt ska kunna initiera samver-
kan inom IOP
● Värna civilsamhällets fristående 
ställning



Landsbygden är en ovärderlig och att-
raktiv tillgång i Örebro län. Kristdemo-
kraterna vill att människor ska kunna 
bo och leva i hela länet. Landsbygdens 
produktion av bland annat livsmedel, 
energi och naturmaterial skapar för-
utsättningar för tillväxt i hela landet. 
Förvaltarskapstanken genomsyrar vår 
syn på landsbygdens gemensamma 
resurser. Natur och miljö ska förvaltas 
ansvarsfullt så att framtida generationer 
får ta över ett hållbart samhälle. Det ska 
fi nnas fungerande service så som barn-
omsorg, skola, sjukvård, IT-kommuni-
kation, kollektivtrafi k och infrastruktur 
i hela länet. Det är även väsentligt att 
civilsamhället och företag får goda för-
utsättningar att växa och utvecklas.
En levande landsbygd innebär att 
människor i alla åldrar lever och verkar 
på landsbygden i hela vårt län. Vi vill 
se en miljö där mångfald av människor 
och natur tas tillvara och där grupper, 
företag och föreningar utvecklas.  En 

levande landsbygd tryggar en social-, 
ekologisk, och ekonomisk hållbar 
utveckling. Naturen och den biologiska 
mångfalden blomstrar genom ett aktivt 
förvaltarskap. En levande landsbygd 
bygger på ett naturligt beroende och ett 
ständigt utbyte mellan stad och land.

Kristdemokraterna vill:

● Att det ska fi nnas 100% bredbands-
täckning i hela länet
● Att det skapas säkra pendelparkering-
ar på strategiska platser i länet
● Att periodbiljetter på buss ska gälla 
såväl inom stads- som länstrafi k
● Att Region Örebro län ska ta fram en 
strategi för att öka produktionen och 
stimulera jobbskapande inom de gröna 
näringarna



”Ett samhällsbyggande utifrån kristdemokratisk värdegrund 
innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånar-
na själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig del-
aktiga i skapandet av sina närmiljöer.” (Kristdemokraternas principprogram)

Samhällsutvecklingen sker överallt. En 
av de mer lättgripbara förändringarna 
är den fysiska utveckling som över tid 
sker i en stad eller ett samhälle. Hur 
städer och samhällen planeras och 
gestaltas spelar stor roll för hur de 
kommer utvecklas och upplevas. När 
Örebro län planeras bör vi utgå från 
ett ”hundraårsperspektiv” och sträva 
efter långsiktig kvalitet och hållbarhet 
– ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
Kristdemokraterna vill se ett samman-
knutet län, där mötesplatser skapas och 
människor ges möjlighet att uppleva 
och upptäcka nya saker. I utvecklingen 
av Örebro län behövs särskild hänsyn 
tas till länets arkitektoniska och kultu-
rella värden. 

Att resa kollektivt
Det ska vara möjligt att bo och verka i 
hela länet. Det förutsätter att det fi nns 
trygga och smidiga kommunikationer i 
hela länet. Att det fi nns kollektivtrafi k 
från länets mindre orter till centralorten 
och tvärförbindelser mellan kommuner. 
För dig som pendlar till jobbet ska det 
fi nnas möjlighet att ställa bilen på en 
säker pendelparkering för att sedan ta 
buss eller cykel vidare till din arbets-
plats. För oss Kristdemokrater är det 
avgörande att det ska vara och kännas 
tryggt att stiga på och av buss och färd-
tjänst, att du kan lita på att bussen är i 

tid och resan inte tar längre tid än nöd-
vändigt. Vi tror även att prissättningen 
för bussresorna är av stor betydelse för 
om du ska välja att färdas kollektivt 
eller inte. Det är viktigt att biljettpriset 
hålls nere så bussen fortsätter vara ett 
ekonomiskt hållbart alternativt till bil. 

Det är viktigt att hänga med i den 
tekniska utvecklingen och den snabba 
tillväxttakten i de stora städerna. Än är 
det inte aktuellt med förarlösa bussar i 
Örebro län, men det är en viktig faktor 
att ha med i framtida stadsplanering. 
Ett första steg för att öka framkomlighe-
ten för bussarna är att skapa särskilda 
körfält för bussar på linjerna med fl est 
resenärer. 



Även spårbunden trafi k är av stor vikt 
för länets invånare. Både för de som 
pendlar till jobb och skola, och för lä-
nets regionala utveckling. Vi vill utreda 
förutsättningarna för att säkerställa 
att vi på bästa sätt använder den infra-
struktur vi har i länet. 

För oss är förverkligandet av sträckan 
Stockholm-Oslo 2.55 av stor vikt. Det 
möjliggör för större arbetsmarknads-
region med snabbare resetid för länets 
invånare. 
För den som behöver bil för att få var-
dagen att gå ihop ska det vara lätt att 
välja, och tanka, miljövänliga bilar. 

Kristdemokraterna vill:

● Skapa körfält för bussar för snabbare 
framkomlighet
● Att det ska vara enkelt att ta med sig 
cykeln på länsbussarna
- Verka för att fl er ska välja att färdas 
kollektivt
● Att det skapas säkra pendelparkering-
ar på strategiska platser i länet 
● Att det ska fi nnas el-laddstolpar på 
strategiska platser i länet
● Att periodbiljetter på buss ska gälla 
såväl inom stads- som länstrafi k 
● Införa seniorrabatt på bussarna under 
dagtid
- Utveckla Länspendeln mellan Nora 
och Laxå



Miljö
En av grunderna i Kristdemokratin är 
förvaltarskapstanken. Den innebär att 
den politik vi för ska utgå från att vi 
lånar jorden av våra barn och barnbarn. 
I miljösammanhang innebär det att 
vi inte får förbruka vår jord och dess 
tillgångar. Den kanske viktigaste miljö-
frågan idag är att motverka den globala 
uppvärmningen av jorden. Där har vi 
alla ett ansvar att ta, inte minst off ent-
liga verksamheter. Regionen Örebro län 
har en särskild nyckelroll i länets arbete 
för ett samhälle där skadlig miljöpåver-
kan minimeras, energin är förnyelsebar, 
trafi ksystemen hållbara, bostadsmiljöer 
sunda och där naturresurser tas tillvara 
i ett kretslopp. Kristdemokraterna stäl-
ler därför höga krav på att Regionens 
verksamhet bedrivs så miljövänligt, 
klimatsmart och hållbart som möjligt.

Bredband
Tillgång till bredband och fi bernät blir allt viktigare för att vi ska klara vardagen. 
Fler och fl er betalar sina räkningar över internet, allt mer kommunikation sker 
över e-post eller via sociala medier och den fysiska posten tar allt mindre plats. 
Trots det är det allt för få boende ute i länet som har tillgång till bredband eller 
fi ber. Bredband är också en nödvändighet för att företagare ska kunna bedriva 
verksamhet på landsbygden. Oavsett var i länet du bor eller verkar ska det fi nnas 
tillgång till bredband. 

Kristdemokraterna vill:
● Att det ska fi nnas 100% bredbandstäckning i hela länet

Kristdemokraterna vill:

● Ställa höga klimat- och energikrav vid 
Regionens ny- och ombyggnationer
● Arbeta för en ökad andel ekologiska 
och närproducerade livsmedel i mål-
tidsverksamheten på sjukhusens vård-
avdelningar
● Främja upphandling av närodlade 
livsmedel genom mindre upphandlingar
● Att Länstrafi kens bussar ska ha fos-
silfria drivmedel
● Att Regionen i samverkan med kom-
muner, organisationer och företag 
utvecklar en infrastruktur för fossilfria 
bränslen
● Att Region Örebro län övergår till 
förnybar energi



Personal som mår bra och trivs på jobbet är grunden till ett 
gott arbetsklimat och till arbetsplatser som växer och utveck-
las. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. 
Med drygt 10 000 anställda bär Regionen ett stort ansvar för 
medarbetarnas arbetsmiljö och trivsel. Idag misslyckas Regio-
nen allt för ofta med både rekrytering av ny personal och inte 
minst med att behålla de som redan är anställda hos oss. Det 
har lett till stor kompetensbrist inom sjukvården. Därför är det 
av stor vikt att Regionen tar till vara all kompetens och erfa-
renhet som fi nns. Äldre över 67 år som vill arbeta vidare ska 
uppmuntras. 

Vi Kristdemokrater är övertygade om 
att ledarskapet är nyckeln för att skapa 
en arbetsplats som de anställda ser fram 
emot att gå till. Framför allt sjukvår-
den är en organisation som ofta byg-
ger uppifrån och neråt. Men för att en 
organisation ska må bra måste persona-
len, de som utför det vardagliga arbetet, 
känna sig delaktiga. 

Allt för många av vårdcentralerna i 
länet är idag beroende av hyrläkare. Det 
är ett dyrt och ineff ektivt system som 
inte är till fördel vare sig för patienterna 
eller för arbetskamraterna. Kristde-
mokraterna anser att Regionen måste 
arbeta långsiktigt och strategiskt för att 
bryta hyrläkarberoendet. Både arbets-
laget och patienterna förtjänar att veta 
vilken läkare de kommer möta under 
dagen. 

Många av medarbetarna inom Regionen 
arbetar under fysiskt och psykiskt tunga 
arbetsförhållanden, och med arbetstider 

som kan variera stort. Inom sjukvården 
vill vi Kristdemokrater införa vårdservi-
ceteam för att avlasta vårdpersonal från 
servicearbete som kan utföras av annan 
kompetens. Tyvärr är allt för många av 
Regionens medarbetare sjukskrivna. 
Det måste tas på allvar, och arbetsmil-
jön måste förbättras. 

Det är viktigt att medarbetare inom 
Regionen får möjlighet att avancera och 
fördjupa sina kunskaper. Utbildning i 



koppling till anställning ser vi därför 
som en nödvändighet både för utveck-
lingen för Regionen och för personalens 
trivsel. Det är dessutom viktigt att vida-
reutbildningen leder till utökat ansvar 
och lönepåslag därefter. Det ska löna sig 
att kunna och utföra mer. 
Vi vill också understryka att hot och 
trakasserier mot personal är oaccepta-
belt. Den sista tiden har vi gång på gång 
fått höra berättelser om sjukvårds- och 
länstrafi kspersonal som blivit hotade, 
skadade eller på annat sätt utsatta för 
trakasserier. Regionens personal ska 
känna trygghet i sitt arbete. 

Kristdemokraterna vill:

● Att sjukvårdspersonal ska kunna vida-
reutbilda sig på arbetstid
● Att det ska fi nnas fasta läkare på vård-
centralerna för att öka tryggheten och 
kontinuiteten för patienterna och övrig 
personal
● Att medarbetarna ska vara delaktiga i 
utformandet av sin arbetsplats
● Att Region Örebro län ställer sig 
positiv till de som vill fortsätta jobba 
efter 67



- Rösta på Kristdemokraterna!
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