Kristdemokraternas
VALPROGRAM
För Landstinget Sörmland
2018-2022

Du ska kunna lita
på vården

En vård som är tillgänglig, värdig och
säker – Kristdemokraternas valprogram
för Sörmland 2018-2022
Människans unika och okränkbara värde är grunden för kristdemokratin och Kristdemokraternas
vårdpolitik. Alla människor har rätt till en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska vara offentligt
finansierad men behöver inte vara offentligt producerad. Vårt uppdrag är att tillgodose
sörmlänningarnas behov av säker och tillgänglig vård och då är driftsformen inte det viktigaste.

KD vill att landstinget ska:
Förstatligas
Erbjuda tillgänglig vård
Erbjuda säker vård
Vara en bra arbetsgivare
Ge makt åt patienten
Ha högsta prioritet på vård av psykisk ohälsa hos barn och unga
Satsa på barnsjukvården
Satsa på ett rikt kulturutbud
Arbeta för en hållbar miljö
Satsa på kommunikationer för en god tillväxt
Använda skattepengarna effektivare

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjukhusvården måste förstatligas
DAGS ATT SKROTA LANDSTINGEN FÖR EN JÄMLIK VÅRD ÖVER HELA LANDET
En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika
villkor. Trots det visar data från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på oförsvarliga skillnader
mellan olika landsting när det gäller medicinska resultat, tillgänglighet, följsamhet till nationella
riktlinjer, läkemedelsanvändning, bemötande med mera.
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Fakta visar att vården i Sverige inte är jämlik. I stället skiljer den sig åt beroende på var i landet man
bor. Samtidigt finns det även stora skillnader inom landstingen – vilket är tecken på ineffektivitet.
Naturligtvis kan skillnader mellan landstingen vara positiva och driva på utvecklingen inom många
områden. Men att medicinsk kvalitet och medicinska resultat skiljer sig så stort åt är inte rimligt när
det gäller stora folksjukdomar.
Den snabba medicinska utvecklingen gör att behovet av specialisering ökar. Det innebär att resurser
och kompetens behöver koncentreras. Varje enskilt landsting kan inte driva en sådan utveckling.
Kristdemokraterna vill att staten tar över ansvaret för all sjukvård. Oavsett var i landet du bor ska du
ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid. Effekterna för patienter, stat och nuvarande
huvudmän måste belysas. Vården ska vara patientfokuserad, effektivare, rättvis, jämlik och jämställd.

Vi vill:
Skrota landstingen - staten ska vara huvudman för all sjukvård
Att sjukvården ska vara jämlik över hela landet

Valets viktigaste fråga
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN - VALETS VIKTIGASTE FRÅGA
Den som blir sjuk ska kunna lita på att vården fungerar årets alla dagar, oavsett var man bor.
Vården ska vara tillgänglig och av god kvalitet, och flera kontaktvägar ska vara möjliga att välja.
Utvecklingen av IT i vården går snabbt och ska göra det möjligt för patienten att få ett ökat
inflytande och vara delaktig i sin vård och behandling. Den enskildes behov och önskemål är viktiga
och det ska vara möjligt för alla patienter att kunna välja vårdgivare och var man vill få vård
någonstans.
Digitala lösningar har kommit för att stanna och är en utveckling vi stödjer. Vård via nätet ska vara
en naturlig del av vården och underlätta för de som har behov av digitala möten.
Landstinget Sörmland har en bekymmersam situation med överbeläggningar och stängda
vårdplatser. Vi har högst antal överbeläggningar i landet och kostnaderna för inhyrd personal
beräknas till en kvarts miljard för år 2017. Det är en ohållbar situation för både personal och
patienter.
Väntetiderna i vården har ökat. Under år 2017 hade mellan 550 och 1 100 patienter väntat längre än
tre månader på vård- och behandling. Det är en mycket kraftig försämring sedan år 2015 då
motsvarande antal var mellan 270 och 700. Situationen är också mycket försämrad när det gäller
väntan på specialistvård. I januari och februari hade fler än 2 500 sörmlänningar väntat längre än 90
dagar på sådan vård.
Sedan den S-märkta regeringen tillträdde har uppfyllelsen av vårdgarantin för specialistvård drastiskt
försämrats. Från 40 000 personer år 2014 till 70 000 personer år 2017. Vi kallar det #välfärdssveket.
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Vi vill återupprätta välfärdslöftet genom att satsa på fler vårdplatser, kapa köerna i vården och
överföra ansvaret för vården till staten.
Att införa vårdnära service på sjukhusens vårdavdelningar är nödvändigt för att avlasta
vårdpersonalen och minska stressen.
Trygga och säkra utskrivningar behövs för att förbättra vården av svårt sjuka äldre, liksom satsning
på mobila team och sjukvård i hemmet.

En tillgänglig vård
VÅRT VALLÖFTE-MINSKA VÄNTETIDERNA OCH FRITT FRÅN KÖER
Sörmlands landsting kan i dag erbjuda en i huvudsak säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Men
mycket kan, och behöver, förbättras. Arbetet med att korta köerna till vård och behandling på
sjukhusen ska prioriteras - vården ska vara fri från köer.
Långa väntetider på akutmottagningarna är vanligt. Patienter kan få vänta 10-12 timmar innan de får
hjälp. Nuvarande strukturer och arbetssätt måste förändras, likaså bemanningen. Det behövs också
tillgång till fler kompetenser på akuten.
Fler vårdplatser krävs för att minska överbeläggningarna och förhindra att patienter vårdas på fel
avdelning. De ska ha vård på rätt klinik med rätt kompetens. Ingen ska nekas en vårdplats eller tvingas
ligga i en korridor på grund av platsbrist.
På akutmottagningarna ska vård ges inom max två timmar. Om patienten inte fått vård inom två timmar
ska patientavgiften betalas tillbaka.
Så kallade Minutkliniker vid länets köpcentra kan erbjuda lättare behandlingar och vaccinationer.

Vi vill:
Införa digital mottagning för unga diabetiker
Satsa på digitala lösningar och e-Hälsa för ökad tillgänglighet i vården
Satsa på fler vårdplatser och vässa vårdgarantin
Minska väntetiderna på akuten
Bemanna och schemalägga läkare på Mälarsjukhusets och Nyköpings
lasaretts akutmottagningar
Ha permanenta lättakuter i primärvården
Införa Minutkliniker i Sörmland
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Personalen är vårdens viktigaste resurs
LANDSTINGET MÅSTE BLI EN BÄTTRE ARBETSGIVARE
En avgörande del i arbetet med att förbättra tillgängligheten är att landstinget måste bli en bättre
arbetsgivare. Anställda ska trivas på jobbet, ha möjlighet att vara delaktiga i förändringar och kunna
påverka sin arbetssituation. Då kan landstinget bli en attraktiv arbetsplats, en god arbetsgivare,
behålla personal och minska ohälsan hos anställda. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva en
vård av hög kvalitet med rätt kompetens i framtiden.
Landstinget Sörmland har en bekymmersam situation med brist på vårdplatser. Konsekvenserna
märks tydligt. Sörmland har flest överbeläggningar i landet och ibland vårdas patienter på fel
avdelningar.
Det har gjorts nödvändiga lönesatsningar för sjuksköterskor som arbetar i en dygnet runt-verksamhet.
En ny tjänst, vårdledare, har införts, och ett pilotprojekt för arbetstidsförkortning.
Projektet Framtidens vårdavdelning har startat vilket innebär att servicepersonal tar hand om kök,
patienttransporter, patientnära städning och hantering av förrådsmaterial. Syftet är att
vårdpersonalen ska få nödvändig avlastning och mer tid för patienterna.
Naturligtvis ska landstinget arbeta för att främja en god hälsa bland personalen. Utöver den
individuellt uttagbara friskvårdssubventionen ska alla landstingsanställda ges möjlighet till en timmes
friskvård, som träning, per vecka på betald arbetstid. Det är en satsning som förebygger stress,
belastningsskador och sjukskrivningar. Den bidrar samtidigt till ökad trivsel och ökad effektivitet.
Fortsatta satsningar på kompetensutveckling är nödvändigt. Undersköterskor och sjuksköterskor ska
ha möjlighet att fortbilda sig på betald arbetstid.

Vi vill:
Ha en nollvision för att minska beroendet av hyrpersonal
Att vårdnära service ska finnas på våra sjukhus och i primärvården
Smarta IT-lösningar för dokumentation
Minska administrationen för personal med vårdansvar
Ge vårdpersonal större ansvar och befogenhet att utveckla vården
Att heltid ska vara norm - deltid en möjlighet för personalen
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Vården måste vara säker
VARJE ÅR DRABBAS PATIENTER AV VÅRDSKADOR SOM KAN UNDVIKAS
En vårdskada av varierande allvarlighetsgrad inträffar vid nästan 8 procent av alla vårdtillfällen. Det
innebär att cirka 100 000 patienter årligen drabbas i Sverige. Vårdskador förekommer dubbelt så ofta
hos utlokaliserade patienter, det vill säga en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den
som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.
Vid en vårdrelaterad skada ökar vårdtiden i genomsnitt från 6 dagar till 14 dagar.
Cirka 800 000 vårddagar per år beror till stor del på vårdskador.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är kostnaderna för vårdskador cirka 8,1 miljarder
kronor per år i Sverige. I Sörmland handlar det om cirka 240 miljoner kronor årligen. Summan
inkluderar inte återinläggningar, nyinskrivningar, förlorad arbetsinkomst eller sjukskrivningar – utan
endast kostnaden för extra vårddagar i samband med vårdtillfället när skadan uppstod.

Vi vill:
Att varje patient ska vårdas på rätt vårdnivå
Utveckla vården i hemmet genom SSIH
Ha fler vårdplatser för att minska överbeläggning
Införa alkoholstopp för patienten en tid före planerade operationer

Hälsoval i primärvården
BESLUT OM BEHANDLING SKA GÖRAS I SAMFÖRSTÅND MED PATIENTEN
I mötet med sjukvården är det viktigt att både patienter och anhöriga känner trygghet och tillit. De ska
kunna förvänta sig god service samt lättillgänglig och relevant information. Ett ansvarsfullt, värdigt och
omtänksamt bemötande får inte förhindras eller försvåras av organisatoriska gränser inom vården.
Första januari 2010 infördes Hälsoval i Sörmland. I dag kan alla sörmlänningar fritt välja vilken
vårdcentral man vill tillhöra, det vill säga lista sig hos. Patientlagen från år 2015 gör det också möjligt
att fritt välja vårdcentral över hela landet.
Primärvården ska vara basen i sjukvården. Digitala lösningar kommer att förändra vården allt mer.
Smarta lösningar med mobilen gör att vi kan få kontakt med vården på ett enkelt och effektivt sätt.
Vi vill fortsätta arbetet med att göra vården mer personcentrerad. Den ska utgå från patienten och
vården ska alltid ske i samverkan med patienten enligt devisen ”alla beslut om mig, med mig.”
Utgångspunkten är att patienten är en fri individ med egna upplevelser och kunskaper om sin
sjukdom. Därför ska vård inte bara utformas utifrån det medicinska perspektivet utan man ska ta
hänsyn till patientens livssituation. Patientens behov, önskningar och preferenser ska respekteras.
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Att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är nödvändigt om vi ska uppnå målet att
Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. Den psykiska ohälsan bland unga behöver mötas med
kraftfulla åtgärder. Det ska vara enkelt att få kontakt och tid för samtal för den som mår psykiskt
dåligt.

Vi vill:
Ha en personcentrerad vård
Fler digitala lösningar för kontakt i primärvården
Fler seniormottagningar för multisjuka äldre
Samtalsmottagningar för barn och unga för att förebygga psykisk ohälsa

Vård när själen blir sjuk
SJUKVÅRDEN SKA BRY SIG OM BÅDE FYSISKA OCH PSYKISKA ÅKOMMOR
En människa är så mycket mer än sin fysiska kropp. Ibland blir själen sjuk och behöver vård. Men
fortfarande står tabun, skam och skuld i vägen för att människor ska få den vård som krävs, och i tid.
Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan, inte bara de fysiska åkommorna. Vården måste
bli bättre på att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa.
Många drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Andelen personer som lider av allvarlig psykisk
sjukdom tycks inte ha ökat under senare år. Däremot har andelen personer som upplever psykiska
besvär ökat. Det handlar framför allt om flickor i tonåren och unga vuxna.
Cirka 50 000 personer i Sverige har en schizofrenidiagnos och cirka 1-2 procent har en
personlighetsstörning.
Studier visar att depression är vanligt. Upp till 40-50 procent av kvinnorna och cirka 30 procent av
männen i Sverige har någon gång under livet drabbats av depression som kräver behandling.
Många människor har inte fått, och får inte, den psykiatriska vård som de behöver. Staten, kommuner
och landsting har ett gemensamt ansvar för att komma till rätta med bristerna.
Satsningar på psykiatrisk vård och omsorg ska vara prioriterat inom hälso- och sjukvården. Arbetet ska
präglas av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskilda patientens behov. Såväl akut sjuka som
kroniskt sjuka patienter ska utifrån sina behov beredas plats inom slutenvård alternativt öppenvård,
och inom närsjukvården.
Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Den
psykiska ohälsan har ökat trycket på Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Sörmland är trycket på
mottagningarna extra högt och personalen har en pressad arbetssituation.
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Vi vill:
Utveckla vården vid beroende av alkohol, droger och läkemedel
Att Barn- och ungdomshälsa ska finnas i hela länet
Att stöd och utbildning erbjuds alla småbarnsföräldrar
Utveckla Elevhälsan i länet tillsammans med kommunerna
Att det ska finnas samtalsmottagningar för unga vuxna
Möjlighet till självinskrivning på psykiatrisk avdelning för patienter i
psykiatrin

En trygg och säker barnsjukvård
NU ÖPPNAS SLUTENVÅRDPLATSERNA FÖR BARN I NYKÖPING
Stängningen av slutenvårdsplatserna för barn på Nyköpings lasarett år 2005 har skapat stor otrygghet
hos både barn och föräldrar. Att tvingas åka med sjuka barn över hela länet till Eskilstuna och sedan
vänta många timmar på akutmottagningen är riskfyllt. På vardagar efter klockan 21 och under helger
tjänstgör inga barnläkare så barnen bedöms av annan läkarkompetens. Det skapar press och stress, och
det är inte ett patientsäkert bemötande.
I dag byggs det som aldrig förr i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Många av de som flyttar till
dessa kommuner är barnfamiljer, och behovet av nära barnsjukvård och slutenvårdsplatser ökar.
Mot bakgrund av detta avsatte Kristdemokraterna medel i vår budget för att öppna slutenvårdsplatser
för barn på Nyköpings lasarett. Vi motionerade i landstingsfullmäktige om detta och den 6 november
2017 beslutade den styrande koalitionen att öppna medicinska observationsplatser för barn på
Nyköpings lasarett.

Vi vill:
Öppna slutenvårdplatser för barn i Nyköping
Ha en jourlinje för barnläkare i Nyköping
Att det finns Familjecentraler i alla Sörmlands kommuner, som stöd för
barnfamiljerna
Införa barnskyddsteam
Ha en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Ha ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld
Ha fler hembesök av BVC och socialtjänst hos förstagångsföräldrar
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Trygg och värdig vård för alla äldre
DEN GERIATRISKA KOMPETENSEN MÅSTE ÖKA OCH MÖTA ÄLDRES BEHOV
Andelen äldre i befolkningen växer och patientgruppen står för huvuddelen av vårdbehoven. Den
geriatriska kompetensen måste därför öka och äldresjukvården behöver organiseras för att bättre
möta utvecklingen. Äldre och multisjuka med komplex sjukdomsbild ska erbjudas en adekvat och
anpassad vård. Lika viktigt är att ge äldre det stöd som de behöver för bibehållen hälsa och att
förebygga sjukdomar.

Vi vill:
Införa närvårdsenheter med inriktning på multisjuka äldre
Införa mobila team för multisjuka äldre
Införa fler seniormottagningar - i dag finns endast en sådan, i Oxelösund
Slopa åldersgränsen för mammografi: Kalla även kvinnor över 74 år till
undersökning. Och sänk den undre gränsen från 40 år till 30.
Att ingen människa ska behöva dö i ensamhet

En levande kultur och lärande för livet
KULTUREN BERIKAR MÄNNISKAN OCH ÖKAR LIVSKVALITETEN
Landstinget har en viktig uppgift när det gäller att skapa en levande kultur i länet. De som bor i vårt
vackra landskap ska ha god tillgång till konst, musik, teater, naturupplevelser och en utbildning som
motiverar till lärande för livet.
Kulturen är en avgörande del i människors liv. Genom kulturen kan människor mötas, utvecklas och
finna mening i tillvaron. Forskning visar att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare.
Vi anser att kultur på recept ska ingå som en del av rehabilitering i vården.
Det är viktigt att stärka barns och ungdomars delaktighet i kulturen. I dag får alla barn mellan 5 och
15 år uppleva teater, dans och musik genom Scenkonst Sörmland.
Länsmuseet i Nyköping som färdigställs och invigs hösten 2018 kommer att få stor betydelse för
Sörmlands olika kulturella verksamheter. De nya lokalerna gör att museets samlingar kan exponeras
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och nya utställningar visas. Samtidigt som besökarna bjuds på spännande kulturupplevelser får
personalen en ny och modernare arbetsmiljö.
Det nya museet blir en tydlig mittpunkt som länsmuseet saknar i dag. Det utesluter inte att Sörmlands
museum fortsatt kommer att ha minst lika mycket verksamhet av alla de slag runt omkring i länet.

Vi vill:
Satsa på folkhögskolorna – lärande för livet som främjar kultur, integration och
hälsa
Bevara vårt kulturarv och utveckla nya kulturella upplevelser genom det nya
länsmuseet
Ge alla barn i Sörmland tillgång till kulturella upplevelser
Främja ett rikt friluftsliv vid Nynäs för avkoppling och naturupplevelser

Vikten av ett hållbart miljöarbete
VI VILL VÄRNA JORDEN VI LÄMNAR TILL KOMMANDE GENERATIONER
Förvaltarskapstanken, omsorgen om vår gemensamma miljö, är en central del av den kristdemokratiska ideologin. Självklart ska arbetet med en hållbar utveckling på miljöområdet prioriteras av
landstinget. Vi behöver minska klimatpåverkande växthusgaser, och satsa på energieffektivisering och
förnybara energikällor.
Landstinget orsakar varje år utsläpp av cirka 10 000 ton koldioxid från den egna verksamheten och
från besökarnas resor. Det finns därför stor anledning att underlätta för både personal och besökare
att åka kollektivt eller cykla till våra inrättningar.
Landstinget har verksamheter i hela länet vilket innebär att vi har många och långa transporter. Det
handlar om ambulanstransporter, sjukresor, varutransporter och personal som dagligen åker bil i länet.
Landstingets alla transporter bör ske med förnyelsebara bränslen för att minska belastningen på vår
miljö. Vidare behövs ökade möjligheter att ha videokonferenser, något som både sparar tid och
minskar utsläppen.
Upphandling är ett viktigt verktyg för att minska miljöpåverkan och nå en hållbar utveckling.
Upphandlingar ska därför göras enligt gällande policy. Uppföljning ska ske kontinuerligt för att
politiken ska kunna vidta nödvändiga åtgärder.
Vi vill att alla köttråvaror som serveras i landstingets regi ska ursprungsmärkas. I många länder följer
man inte rekommendationer för antibiotika i djurhållningen vilket bidrar till den ökande, farliga,
antibiotikaresistensen.
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Vi vill:
Med Kloka listan ta ansvar för läkemedelsanvändning och dess miljöpåverkan
Förbjuda mikroplaster
Att alla transporter i landstinget bör ske med förnyelsebara bränslen
Att köttråvaror som serveras i landstingets regi ska ursprungsmärkas

Kommunikationer för god tillväxt
EN VÄL FUNGERANDE KOLLEKTIVTRAFIK ÄR VIKTIG FÖR ALLA
Landstinget Sörmland är en av flera delägare i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. En väl fungerande
kollektivtrafik har stor betydelse för möjligheterna att nå samhällsmål som hög sysselsättning, höjd
utbildningsnivå och goda livsvillkor. Resandet med kollektivtrafik i Sörmland ökar och
kollektivtrafiken kommer att bli allt viktigare i framtiden.
I Mälardalstrafik AB, MÄLAB, samarbetar Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro
och Sörmland för att utveckla den regionala kollektivtrafiken. Syftet är att förbättra och förenkla
resandet då allt fler invånare reser mellan länen för att arbeta och studera. Sedan en tid tillbaka är länen
överens om ett nytt trafikavtal och inköp av 33 nya tåg. Tanken är att trafiken i regionen ska utökas i
två steg. Den första utökningen skedde 2016. Nästa steg tas linjevis när de nya fordonen sätts i trafik,
preliminärt 2019-2020.
MÄLAB har också utformat ett gemensamt prissystem med pendlarbiljetter, Mälardalstaxan, som
infördes hösten 2017. Den innehåller periodkort där både den regionala tågtrafiken och den lokala
kollektivtrafiken ingår.
Den förbättrade tågtrafiken kommer att öka efterfrågan på anslutningar. Det finns därmed anledning
att ytterligare anpassa busstrafiken efter tågens tidtabeller

En ekonomi för trygg vård i Sörmland
EFFEKTIV ANVÄNDNING AV SKATTEPENGARNA
Landstingets skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag ökar visserligen
år 2018 med 352 miljoner kronor, eller 4,2 procent, jämfört med budget för 2017. Men vi måste ändå
satsa på en god ekonomi med effektivare användning av skattepengarna.
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Vi vill:
Minska kostnader för utomlänsvård
Minska kostnader för inhyrd personal
Satsa på mer förebyggande och hälsofrämjande insatser i vården
Satsa på digitala lösningar i vården

Kristdemokraterna i Sörmland
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