
26 punkter för ett 
bättre Västra Götaland

Västra Götalandsregionen



Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland 
med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för 
hälso- och sjukvården vilar på centrala kristdemokratiska 
värdeprinciper och vår politik utgår från det okränkbara 
människovärdet. De som har de största behoven ska ges 
företräde till vården. De grupper som har svårt att göra 
sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter ska garan-
teras särskilt stöd. Vården ska vara solidariskt finansierad.

För att kunna finansiera en god hälso- och sjukvård måste 
det finnas ett starkt näringsliv. Regionen har en viktig roll 
att spela för att skapa gynnsamma förutsättningar för de 
företag som verkar i Västra Götaland.  

Med fokus på barns och ungas uppväxtvillkor vill Kristde-
mokraterna skapa ett bättre Västra Götaland. Här presen-
teras 26 punkter som vi vill genomföra om vi får väljarnas 
förtroende i valet 2014.

För en trygg vård och ett värdigt 
omhändertagande
Utöka antalet vårdplatser - inför en vårdplatsgaranti 

För patienter kan det kännas otryggt och integritetskränkande att vårdas i 
korridorer och sköljrum inför andra patienter och deras anhöriga. Värdig 
vård bedrivs i säkra utrymmen som är avsedda för omvårdnad.

• Utöka antalet vårdplatser och inför en regional vårdplatsgaranti.

Inför en 
vårdplatsgaranti



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. Så ser det inte ut i dag. 

• Utöka antalet ambulanser och införskaffa ytterligare en 
ambulanshelikopter.

Kortare väntetider på akuten 

Många upplever akutvården som en lång väntan i stället för ett akut 
omhändertagande. Det är viktigt att minska väntetiderna och förbättra 
patientupplevelsen på akuten. 

• Inrätta akutläkartjänster på akutmottagningarna.

Bota läkarbristen inom psykiatrin

Läkarbristen inom psykiatrin, inte minst inom barn- och 
ungdomspsykiatrin, är akut. Endast vid en tredjedel av besöken på barn- 
och ungdomspsykiatrin får patienten träffa en läkare. 

• Satsa mer pengar på psykiatrin för att göra denna sektor till 
en framtidsbransch samt för att underlätta rekrytering av 
specialistutbildad personal. 

Stärk primärvården med psykologer 

För att råda bot på den psykiska ohälsan behöver vi satsa mer på 
förebyggande åtgärder och tidiga insatser. Den vanligaste ingången 
till vården är den egna vårdcentralen - ungefär var tredje besök på 
vårdcentralen beror på psykisk ohälsa. Vårdcentralerna måste förstärka 
arbetet med tidiga insatser mot psykisk ohälsa. 

• Inrätta ett regionalt vårdprogram inom primärvården för tidiga 
insatser mot psykisk ohälsa. 

• Anställ fler psykologer inom primärvården.

utöka antalet
 ambulanser



Motverka psykisk ohälsa bland unga

Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat kraftigt under de senaste 
årtiondena och är en av de största utmaningar som hälso- och sjukvården 
står inför. 

• Utöka ungdomsmottagningarnas öppettider samt stärk samverkan
mellan familjecentralerna, vårdcentralerna och elevhälsan.

• Korta väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

• Ge alla tillgång till behandling inom rimlig tid.

• Förbättra tillgången till diagnostik och behandling för barn med
neuropsykiatriska problem.

Förbättra vården för kroniskt sjuka

Ungefär 15 procent av befolkningen har en kronisk sjukdom. Vi anser att 
en särskild strategi bör utarbetas för att utveckla och förbättra hälso- och 
sjukvården för personer med kroniska sjukdomar. Aspekter som kan vara 
aktuella att lyfta fram i strategin är patienternas inflytande över vården, 
samordning av vårdinsatser samt förebyggande insatser. 

• Inrätta en kronikerstrategi i Västra Götalandsregionen.

Förebygg ohälsa i tid

Genom att förhindra att människor blir sjuka går det att bespara sjukvården 
stora kostnader. Men framför allt kan man bespara människor onödigt 
lidande. För att motivera till fler förebyggande och hälsofrämjande insatser 
från primärvårdens sida ska det vara lönsamt för vårdcentralerna att 
förebygga sjukdom. 

• Ge vårdcentralerna förutsättningar att erbjuda lättillgänglig, effektiv
och livsstilsrelaterad vägledning vid sidan av ”vanlig” primärvård.



Mer makt och valfrihet till patienten
VG Primärvård är en vårdvalsmodell som innebär att alla i Västra 
Götalandsregionen numera har möjlighet att fritt välja vårdcentral i hela 
regionen. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika 
utförare. Det medför att makten flyttas från politikerna till patienterna. 
Vårdvalen måste fortsätta utvecklas med hänsyn till patienternas behov och 
önskemål.

• Utöka vårdvalen  så att det omfattar fler områden än primärvård och 
rehabilitering. 



Patienten ska ha mer
makt och valfrihet

Lokalsjukhusen behövs

Starka och dynamiska lokalsjukhus ger många av regionens invånare tillgång 
till en nära sjukvård. Sådana enheter skapar trygghet och är centrala för att 
göra många mindre orter attraktiva att leva och verka i. Lokalsjukhusen bör 
ha en viss bredd av olika verksamheter - på så vis får de bäst förutsättningar 
att utvecklas. 

• Utveckla närsjukvården och rehabiliteringen på lokalsjukhusen.

Vården stannar utan kompetensutveckling

Allt färre sjuksköterskor väljer en specialistutbildning. Denna trend måste 
vända. 

• Ge sjuksköterskorna rätt till betald specialistutbildning.

Förbättra samarbetet med kommunerna

En av orsakerna till överbeläggningar på sjukhusen är att kommunerna 
saknar tillräcklig beredskap att ta emot patienter som är färdiga att skrivas 
ut, men som behöver komma till någon form av särskilt boende. Det är 
inte acceptabelt att enskilda patienter hamnar i kläm på grund av dålig 
samverkan mellan kommun och region. 

• Skapa mellanvårdsplatser i samverkan mellan region och kommun för 
patienter som väntar på plats till kommunalt boende.



För sund tillväxt och hållbar utveckling
En kollektivtrafik för alla i hela regionen

En förutsättning för att Västra Götaland ska bli en väl sammanhållen och 
framgångsrik region är att det finns ett väl fungerande och miljövänligt 
transport – och kommunikationssystem. Infrastruktur handlar om mer än 
att ta sig från en plats till en annan. Infrastrukturen hjälper människor att 
mötas, arbeta, studera, och besöka nya platser. Infrastruktur bygger broar 
mellan regionens olika delar och underlättar umgänge mellan människor. 
Med hänsyn till miljön är det viktigt att utveckla kollektivtrafiken. Det är 
av stor vikt att man så långt som möjligt kan ta sig fram med kollektiva 
färdmedel i hela regionen.

• Inför ett enklare biljettsystem som är flexibelt och anpassat efter 
resenärens behov.

• Utveckla fritidskortet så att fler ungdomar ges chansen till ett 
förmånligt resande i regionen.

• Skapa fler pendelparkeringar för att öka kollektivtrafikens 
attraktionskraft.

En arbetsmarknad med plats för unga

Västra Götalandsregionen är en mycket stor arbetsgivare och måste 
vara ett föredöme när det gäller att erbjuda traineetjänster och interna 
utbildningar för ungdomar och nyutexaminerade. Folkhögskolorna i 
Västra Götaland erbjuder med sin speciella pedagogiska form och långa 
tradition ett viktigt alternativ till annan högre utbildning.  

• Erbjud fler ungdomar och nyutexaminerade intern utbildning och 
traineetjänster inom Västra Götalandsregionen.

• Synliggör folkhögskolornas viktiga roll i utbildningsverksamheten. 

Infrastrukturen hjälper
människor att mötas



Öka barns och ungdomars delaktighet i kulturen

Kulturen ska finnas med som en naturlig del i barns och ungdomars liv 
och uppväxt. Regionens kulturverksamheter har en viktig uppgift i att 
samverka med skolan för att förmedla kulturupplevelser till barn. Dessa 
insatser är inte minst viktiga för de barn som av olika skäl inte annars får 
sådana möjligheter. 

• Inför ett kulturpass som ger fri tillgång till olika kulturevenemang som 
är riktade till barn och unga.  

• Inrätta kulturarvsskolor för barn och unga så att de får ta del av äldre 
människors berättelser om tidigare bruks- och levnadsmönster. 

Främja forskning och utveckling

I Västra Götaland har den nära kopplingen mellan akademi, sjukvård och 
företag varit mycket viktig för utvecklingen. Västra Götaland ska fortsätta 
utvecklas till en attraktiv och konkurrenskraftig region inom life science 
samt attrahera forsknings- och  utvecklingsmedel och kapital, till akademi, 
institut och företag. 

• Skapa förutsättningar för Västra Götalandsregionen att bli ledande 
inom forskning som syftar till att förbättra liv och hälsa, så kallad life 
science. 

Folkhögskolor, 
kulturpass och
 kulturarvsskolor 



Ta till vara Västra Götalandsregionens maritima värden

Västra Götalandsregionen har många maritima värden genom sin kustmiljö, Göta 
älv, Dalslands kanal, Göta kanal samt de stora sjöarna Vänern och Vättern. Den 
maritima näringen har historisk förankring, inte minst genom en omfattande 
varvsindustri. I dag är regionen ett centrum för forskning och utveckling kring 
havsmiljö och marin utveckling. Sjöfarten kan på ett energieffektivt sätt ersätta stora 
volymer av vägtransporter av gods. 

• Öka andelen gods via Skagerak, Vänern, och Nordsjön.



För ett hållbart Västra Götaland

Västra Götalandsregionen ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och 
vara en föregångare på miljöområdet. Men då krävs en framsynt regional 
planering, resurshushållning, energibesparing, övergång till förnyelsebara 
energikällor samt konsekvent minskade utsläpp.   

• Gör Västra Götalandsregionens verksamheter oberoende av fossila 
bränslen.

För ett hållbart
Västra Götaland





Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen
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