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Alla ska ha en närhet till den sjukvård 
de behöver och vården ska anpassas 
efter vars och ens behov och situation. 
För att skapa en bra vård på rätt nivå 
för äldre invånare är det viktigt att 
kompetensen kring äldres sjukdomar 
och vårdbehov stärks inom närsjukvår-
den. 

Kristdemokraterna vill utveckla hälso- 
och sjukvården med hjälp av LEAN-
modellen. Denna går ut på att öka vär-
det för patienten genom att sätta större 
fokus på att ta till vara på personalens 
idéer och kompetens och minska slö-
seri. Brister inom logistik, schemalägg-
ning, rutiner och organisation kan leda 
till enormt slöseri av både pengar, ut-
rymme, personal och energi. Därför vill 
Kristdemokraterna verka för en effek-
tivisering som inte drabbar patienter 
och personal negativt utan tvärtom 
ökar värdet genom förbättrade rutiner 
och minskat slöseri. 
 
Vårdgaranti 
Dagens vårdgaranti anger att man ska 
få tid hos allmänläkare inom sju dagar 
och tid hos specialist inom 90 dagar. 
Efter beslut om behandling ska man få 
tid inom 90 dagar.  
 
Egentligen är rätten att få vård i tid så 
självklar att en vårdgaranti inte borde 
behövas. En fungerande vårdgaranti är 
därför endast ett delmål för oss. Hu-
vudambitionen är naturligtvis att var 
och en ska få vård när han eller hon 
behöver, utan att behöva vänta. Mot 
bakgrund av dagens kösituation menar 
vi ändå att det finns ett behov av att 
formellt garantera patienterna vård 
inom viss tid.  

Sjukvård - Faktablad 
Vårdcentraler 
Vårdcentralerna och de små sjukhusen 
utgör basen i hälso- och sjukvården 
och ska erbjuda en god tillgänglighet i 
hela Västra Götalandsregionen. Ut-
gångspunkten är att dessa ska kunna 
hantera en stor del av det totala sjuk-
vårdsbehovet.  
 
För att klara detta krävs det fler all-
mänspecialister. Framför allt krävs det 
satsningar på de små sjukhusen som 
behöver få möjlighet att utvecklas som 
självständiga enheter och slippa stän-
diga hot om nedläggning. 
 
VG Primärvård 
VG Primärvård är en vårdvalsmodell 
som innebär att alla i Västra Götalands-
regionen numera har möjlighet att fritt 
välja vårdcentral i hela regionen. Vård-
val ger patienter utökade möjligheter 
att välja mellan olika utförare. Det 
medför att makten flyttas från politi-
kerna till patienterna.  
 
Vårdvalen måste fortsätta utvecklas 
med hänsyn till patienternas behov och 
önskemål. 
 
Närsjukvård 
Närsjukvården karaktäriseras av geo-
grafisk närhet och kapacitet att be-
handla de vanligaste hälsoproblemen. 
Grundtanken med närsjukvård är att 
vårdkompetensen ska samlas runt pati-
enten som så långt som möjligt ska 
slippa bli hänvisad fram och tillbaka för 
olika undersökningar och behandlingar. 
Vi vill se att den öppna vården utanför 
sjukhusen kan få utvecklas och uppnå 
en bred kompetens av flera yrkeskate-
gorier. 
 
 

 
 

 


