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Inledning – Framtidens hälso- och sjukvård
Budget 2016 med inriktning 2017-2018
Vi har i framställningen av denna budget arbetat med ledord som vision, nytänk, förebyggande hälsovård,
rätt man på rätt plats (fortsättningsvis benämns man med person i budgettexten), tillgänglighet och rättvis
vård. Vår ambition är att erbjuda medborgarna i Kronoberg Sveriges bästa hälso- och sjukvård med en för
perioden oförändrad skattesats
Vår budget är skriven utifrån vad vi tycker att våra invånare ska kunna förvänta sig av en modern hälso- och
sjukvård samt en uppgraderad kollektivtrafik. En kollektivtrafik som mer utgår från resenärernas behov
än utifrån vad trafiken idag kan erbjuda. Vi vill införa ett mer lösningsorienterat och entreprenörsdrivet
arbetssätt. Det är en nödvändighet då många utav framtidens lösningar ännu inte är uttänkta. Man får
aldrig tillåta sig att stanna upp och vara nöjd med nuläget.
Budgeten tar fasta på en något osäker omvärld och det är fullt möjligt att konjunkturläget ser helt
annorlunda ut när vi närmar oss slutet av budgetperioden. Region Kronobergs verksamhet måste ur det
perspektivet vara långsiktigt hållbar med god ekonomisk hushållning som följd. Att överskrida de resurser
som ställs till förfogande är att skuldsätta kommande generationer.
Vi vet att en höghastighetsbana skall dras genom länet, preliminärt klar under 20-talets senare hälft. Med
tanke på de utmaningar och möjligheter som en höghastighetsbana innebär i form utav en ökad befolkning
och en modernare infrastruktur så ser vi det som helt nödvändigt att ett nytt regionsjukhus skall stå färdigt
vid samma tidpunkt som höghastighetsbanan blir förverkligad. Sjukhuset skall vara placerat med optimal
tillgänglighet för alla som uppsöker det. I ett nytt sjukhus finns även psykiatri inbyggd som en naturlig del.
Vi ser en stor utvecklingspotential i arbetet med att åstadkomma en förändring av de stora ohälsotal som
finns även i vårt län och vill därför att det förebyggande hälsoarbetet får en markant högre status än i
dagsläget. Förvisso är det så att ansvaret för en god allmänhälsa hos Kronobergarna i första hand ligger hos
individen själv. Samtidigt så uppmanar vi Region Kronoberg att ligga steget före genom att förbereda sina
vårdcentraler för en övergång till att bli hälsocentraler. Ett ytterligare sätt att på riktigt visa att man vill vara
optimalt tillgänglig för kronobergarna är genom att införa mobila vårdcentraler på prov.
Vi har i vår budget lagt krutet mera på vad vi vill att Region Kronoberg skall erbjuda sina innevånare.
Istället för att detaljpeta med lite siffror hit och dit anser vi det viktigare att vara visionär och
framåtblickande mot en långsiktigt ekonomiskt hållbar, framtidssäker och attraktiv region med stadig
positiv befolkningsutveckling som resultat. Med vår budget erhåller Region Kronoberg en friskare och
hälsosammare befolkning på såväl kort som lång sikt!

John Hed
Gruppledare för Sverigedemokraterna I Region Kronoberg
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Hälso- och Sjukvård
Region Kronoberg kan med rätt attityd och ett utökat fokus på att få rätt person på rätt plats korta
väntetiderna i vårdköerna. Det är vår absoluta tro och ambition att tillgängligheten till vård i Kronoberg ska
ske enligt modellen 0 -3 -30 -30.
0 -dagar. Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks. Det kan ske via telefon
eller genom besök.
3 -dagar. Alla ska erbjudas besök på vårdcentral för nya medicinska problem eller kraftig försämring av
kronisk sjukdom inom 3 dagar (den nationella vårdgarantin säger 7 dagar).
30 -dagar. Alla som remitteras till den specialiserade vården ska erbjudas besök inom 30 dagar (den
nationella vårdgarantin säger 90 dagar).
30 -dagar. Vård ska erbjudas inom högst 30 dagar efter beslut om behandling. (den nationella vårdgarantin
säger 90 dagar).
0-3 -30 -30 kan möjliggöras genom bättre tillgänglighet för patienterna, rätt person på rätt plats samt
effektivare flöden av vården. Kortare vårdköer och ett för kronobergarna förbättrat välmående går hand i
hand.
När någon ringer efter ambulans ska den anlända inom rimlig tid och ambulans-effektiviteten måste
löpande ses över. Detta gäller såväl landtransporter som lufttransporter. Det måste införas en riksnorm för
hur lång tid det ska ta för ambulansen att nå alla invånare. Alla ska känna sig trygga i att ambulansen är
snabbt på plats.
Vi vill att alla kommunikationskontor som har kontakt med brukare och patienter är baserade i Sverige.
Vårdcentral och tandvård måste precis som idag finnas i alla kommuner. Snarast möjligt bör också
möjligheterna till utökade öppettider ses över.
Som en del av en kvalitetssäkrad och effektiv vård ser vi en nödvändighet av att patientens första
läkarkontakt är allmänspecialiserad. Dels för att få en så kvalificerad bedömning/diagnos som möjligt och
för att slussa vidare patienten till rätt avdelning för eventuell fortsatt behandling.
Vi vill även att invånarna i Kronoberg i större utsträckning ska uppmärksammas på de förmåner som finns
inom tandvården.

Framtidssäker sjukvårdskedja

Kortare vårdköer spelar en väsentlig roll i en framtidssäker och effektiv hälso- och sjukvårdskedja.
Tillgängligheten vid länets vårdcentraler ska vara så hög, att invånarna erbjuds vård på rätt nivå och i rätt
tid. Idag redovisar vi ofta den faktiska tillgängligheten till hälso- och sjukvården, men inte den upplevda
tillgängligheten. Hur invånarna upplever vår tillgänglighet i relation till den faktiska tillgängligheten är
värdefull information för vårt förbättringsarbete för att bli en kvalitetsstyrd region.
Vi ska förbättra tillgängligheten genom att i första hand förverkliga/realisera ett förbättrat logistiskt
flöde av patienter och personal men även utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en
högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård.
En effektivare vård kan även minska läkemedelsanvändningen på såväl kort som lång sikt.
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Mobil Vård

Vi ska göra medborgarnas hälso- och sjukvård mera anpassad till dem istället för tvärtom utifrån tesen att
Region Kronoberg är till för Kronobergarna och inte tvärtom. Ett första steg är att vi ”mobiliserar hälso- och
sjukvården”. Rent praktiskt innebär det mobila vårdcentraler som även inkluderar idag befintliga mobila
läkarteam.
Mobila vårdcentralers existensberättigande vilar på ett antal grunder. De kan dels täcka upp ett behov på
ett effektivare sätt där ingen vårdcentral finns i närområdet idag. Dels kan de göra punktinsatser kanske
1-2 ggr/vecka vid exempelvis vårdboenden. Istället för att vårdtagarna skall åka iväg var för sig med
färdtjänst eller ambulanstransport, kan en mobila vårdcentral komma till dem istället – resurseffektivt och
patientnära. Mobila vårdcentraler skulle på sikt kunna utföra en väsentlig del av det arbete som dagens
vårdcentraler står för.
Vi ska införa hälso-/vårdenkät för effektivare och mer individuellt anpassad behandling av patienter, dels
för att åstadkomma en bättre uppföljning av varje patient och en utökad patientsäkerhet. Rätt utformad
åstadkommer enkäten även möjlighet att förebygga olika symptom såväl som att man vid patientkontakten
kan behandla för kanske något ytterligare symptom. Framförallt hjälper det vårdgivaren att få en bättre
helhetsbild bild av patienten och ger även patienten en klarare bild av sin situation. Exempel: Inför besöket,
finns det något annat vi bör kika på eller som vi kan behandla för.

Medarbetare
Inflytande och delaktighet.

När olyckan är framme och man behöver opereras är det ingen som frågar efter doktorns namn. Det man
förväntar sig som patient är att bemötas med yrkeskunskap och integritet. Mångfaldsplaner som syftar till
att kvotera eller skapa en spegling av befolkningsstrukturen inom vården är ett tecken på att verksamheten
har slutat bry sig om patienterna. Läkare och annan vårdpersonal ska anställas utifrån sin kompetens.
Samtidigt är det viktigt att förutsättningar och arbetsmiljö förbättras så att äldre och erfaren personal
uppmuntras att stanna kvar inom vården. Kompetensen och yrkeskunskapen ska vara avgörande.
För att skapa bra och effektiva arbetslag krävs det att alla drar åt samma håll, talar samma språk och följer
samma regler. Alla ska uppleva att de kan bidra till att utveckla arbetet istället för att man fastnar i sedan
länge befästa traditioner på respektive avdelning som riskerarar att hindra fortsatt utveckling.

Säkerhet

Inom Region Kronoberg ska all ny personal inkomma med utdrag ur belastningsregistret och kontroll
hos tidigare arbetsgivare skall göras för att i möjligaste mån undvika anställning av personal olämplig för
verksamheten. All personal ska väljas utifrån sina färdigheter. All vårdpersonal ska tala förståelig svenska,
uppträda professionellt i sin yrkesroll och agera på ett föredömligt sätt.

Värdegrund

Region Kronoberg ska vila på en gemensam värdegrund som ska vara tydlig för både chefer, medarbetare
och invånare. Mot bakgrund av regionbildningen behöver vi formulera en gemensam värdegrund för den
nya organisationen. Värdegrundsarbetet involverar alla medarbetare och initieras under 2015. Att utveckla
och etablera varumärket Region Kronoberg internt är en del av det arbetet.
Respekt och jämlikhet skall vara självklarheter inom vården. Regionen ska även vara mycket lyhörd
gentemot medborgarna och de problem man möter. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar när det
gäller möjligheterna att skapa arbetstillfällen för människor med funktionsnedsättning. Det är inte
bara en fråga om etik och moral utan i högsta grad också en fråga om att synliggöra att människor med
funktionsnedsättning är kompetenta medarbetare och att nyttja den resursen.
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Ingen i samhället får vara passiv inför kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett viktigt fundament i
värdegrundsarbetet är att diskriminering utifrån kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell
läggning, religion, politisk uppfattning eller ålder aldrig får förekomma. Region Kronoberg har ett ansvar
att garantera rätten till vård och hälsofrämjande åtgärder för alla. Men även ett ansvar för att ungdomar,
främst flickor som utsätts för förtryck, erbjuds bästa möjliga stöd i olika former. De flickor som lever under
hedersförtryck gör det i vissa fall med fara för livet. Kunskapen om hedersvåld behöver förbättras avsevärt.
Regionen måste ta krafttag på detta område.

Utmaning

I dagsläget saknas det tillräckliga incitament för att utbilda sig inom vårdyrket vilket riskerar att leda till
kunskapsbrist när andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskar. En möjlighet är att medarbetare
erbjuds specialistutbildning med bibehållen lön. Som ett led i att göra Region Kronoberg till en attraktivare
arbetsgivare anser vi det vara av yttersta vikt att heltidsscheman ska erbjudas till medarbetare som
önskar detta samt att vi ska se över schemaläggningen för att minska antalet delade turer samt
rotationstjänstgöring inom hälso- och sjukvården ytterligare. I samband med detta ska även en översyn av
grundbemanningen göras.
Tillsammans med länets kommuner ska vi arbeta för att öka intresset bland ungdomar för framtida
utbildning och arbete inom vård och omsorg. Samverkan med universitet, högskolor, yrkeshögskolor och
andra utbildningsarrangörer är viktigt i syfte att stimulera till utbildning och forskning både för våra egna
medarbetare och framtida medarbetare. Vi ska tillvarata och erbjuda stöd till de medarbetare som vill
utveckla entreprenörskap och innovationer.
Genom projektet ”Studentmedarbetare Kronoberg” som Region Kronoberg driver erbjuds
högskolestudenter kvalificerade och relevanta jobb under studietiden, vilket bidrar till att de får möjlighet
att skapa ett kontaktnät inom det regionala arbetslivet. Syftet är att förbättra förutsättningarna för
arbetsgivare i Kronobergs län att rekrytera högskoleutbildad personal och att öka studenters benägenhet
att stanna kvar i regionen efter examen.

Kompetens

I Region Kronoberg ska det vara jämlika och rättvisa löner. Särskild vikt ska läggas på att utjämna eventuella
löneskillnader mellan män och kvinnor. Det skall göra skillnad i lönekuvertet när personal vidareutbildar sig,
exempelvis till specialistsjuksköterska eller specialistundersköterska inom något område. Kompetent och
utbildad personal samt nytänkande är viktiga drivkrafter för utveckling.
Vår viktigaste resurs är just den anställda personalen och som arbetsgivare har Region Kronoberg ett ansvar
att motivera och erbjuda fortbildning samt karriärmöjligheter för alla anställda. Region Kronoberg skall
aktivt arbeta för att antalet utbildningsplatser ökas. Detta kan göras genom en utökad samverkan i första
hand med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet, men även med marknadsföringsinsatser utanför
detta område.

Hyrläkare/ inhyrd personal

Vi måste vara medvetna om dagens behov av så kallade hyrläkare. Det är tyvärr ett nödvändigt ont för att
kapa topparna i belastningen inom sjukvården när vi har brist på egen personal.
Eftersom många vårdutbildade personer väljer att jobba i något av våra grannländer istället för i Sverige,
måste man fundera på om det egentligen är en brist på utbildad vårdpersonal eller att problemet snarare
är att man inte klarar av att i tillräcklig grad attrahera och behålla personal. Det är inte enbart den
ekonomiska aspekten som anges som den primära anledningen till att personal söker sig utomlands. Det är
även andra delar i anställningsförhållandena, som att man vill jobba med det man är anställd för, t.ex.
vårda patienter och i större utsträckning kunna planera sin arbetstid. Det är av yttersta vikt att
arbetsgivaren samråder med de olika personalgrupper som finns, för att ta till ig personalens erfarenheter
innan olika beslut fattas. Region Kronoberg har enligt medarbetarenkät förhållandevis hög grad av
delaktighet, något som vi måste förvalta väl.
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Vi ska i ännu högre grad än tidigare lägga fokus på att stärka våra medarbetare och chefers viktigaste
kommunikativa förmågor: tydlighet, lyhördhet och förmåga att skapa sammanhang och ge bra
återkoppling.
Dagens situation med läkare eller sjuksköterskor som hjälper till och städar ”varannan torsdag” eller lägger
alldeles för mycket tid till administration är fullkomligt slöseri med resurser. Med rätt person på rätt plats
får vi en bättre hälso- och sjukvård för kronobergarna och en effektivare och bättre presterande personal
samt resurser över till annat.
Regionen ska i högre grad vara lyhörd gentemot personalen och tydliggöra att man ser positivt på nya
problemlösningar och ett entreprenörsdrivet tänk. Chefer inom Region Kronoberg måste uppfylla de
krav som ställs från Hälso- sjukvårdsnämnden samt Regionstyrelsen. Region Kronoberg är länets största
arbetsgivare vilket innebär ett stort ansvar. En bra personalpolitik är viktig ur många avseenden. Personalen
är vår viktigaste resurs och alla ska trivas på sin arbetsplats utan att känna en tyngd över axlarna varje
morgon när man ska ta sig dit. Det är positiva och kunniga medarbetare som presterar det bästa arbetet
samt skapar den bästa arbetsmiljön.

Möjlighet att välja vård i Kronobergs län

Med ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård är det sannolikt att kronobergarna väljer
vård i Kronobergs län. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög grad av
tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir förstahandsvalet även i framtiden.
Vårdval Kronoberg ger invånarna möjlighet att välja var de vill ha sin basala hälso- och sjukvård.
Medborgarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska utvecklas för att
underlätta det aktiva valet. Syftet är att invånarna ska kunna ta del av kvalitetsresultat på 1177.se.
Primärvården som är specialiserad på att se hela människan ska vara den naturliga första vårdkontakten för
medborgarna. Vid behov remitteras patienten vidare till specialiserad sjukvård. Inom allmänmedicinen skall
75 % av läkarkåren ha specialistkompetens.

Delaktighet

Om patienten önskar ska närstående ges möjlighet att delta i vården, vilket stärkts i ny patientlag under
2015. Lagen stärker även barns inflytande över sin vård: barnets bästa ska beaktas där hälso- och sjukvård
ges till barn. Anhörigvården är en viktig och stor del av den nära vården. Den avlastar hälso- och sjukvården
och omsorgen och förtjänar ett aktivt stöd. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utveckla
stödet till anhörigvårdare.

Patientsäkerhet

Den som vårdas ska bli bättre. Ingen kan med säkerhet säga hur många människor som årligen skadas eller
dör i sjukvården på grund av undvikbara misstag eller olyckshändelser. Socialstyrelsen gjorde 2008 en
uppskattning om att det rörde sig om 3 000 döda, 10 000 invalidiserade och 100 000 skadade varje
år. Uppskattningsvis så är närmare var fjärde patient vid sjukhusens akutmottagningar där på grund av
läkemedelsrelaterade orsaker.
Särskilt utsatta är redan multisjuka äldre där försvaret mot nya sjukdomar är nedsatt. Skador p.g.a. felaktig
medicinering och eller fel dosering ger förutom individuellt trauma stora kostnader. Ingen patient ska bli
sjukare eller skadas i vården. Genom säker och god vård kan andelen patienter med vårdskador minskas.
Stort fokus måste göras på detta område för att kunna arbeta förebyggande i framtiden och därmed minska
risken för vårdrelaterade skador.
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Karensdag, vårdansvar
Det finns uppenbara brister i arbetet med vårdplaneringen. Patienter kan vara hemförlovade och personal
i hemkommunen är inkallad. Denna personal bekostas av kommunen och alldeles för ofta upptäcks sen att
patienten inte var frisk nog att skickas hem. Därför vill vi införa en ”karensdag” som innebär att om
patienten behöver läggas in för samma åkomma inom 24 timmar efter hemkomst ska Region Kronoberg
stå för de merkostnader som uppkommit för kommunen.
Vi gör en samhällsekonomisk vinst samtidigt som vi fokuserar på att minska återinläggningar.

Smittskydd

En god allmänhygien är av största vikt för att förhindra smittsamma sjukdomar och smittspridning inom
vården. Vi måste kontinuerligt sträva efter att bli bättre på detta och aldrig luta oss tillbaka i kampen mot
smittspridning. Fortlöpande, uppdaterad information är oerhört viktigt.
Tuberkulos har ökat kontinuerligt i Sverige sedan 2003. Smittspridning av tuberkulosbakterien kan hindras
genom att det införs obligatoriska hälsoundersökningar för att upptäcka tuberkulos hos nyanlända
från högriskområden. Den huvudsakliga anledningen till den ökade smittspridningen är en massiv
utomeuropeisk invandring från högriskområden som en ansvarsfull invandringspolitik skulle råda bot på.
Sverige har under många under många år varit befriade från en del svårare sjukdomar genom aktiva
insatser. Region Kronoberg ska därför uppmana och aktivt verka för att samtliga nyanlända till Sverige
genomgår en hälsoundersökning, för deras egen hälsas skull och för att hindra smittspridning av bland
annat TBC, malaria, mässling, och HIV.
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Regional utveckling
Region Kronoberg ska vara drivande i frågor som rör regional utveckling. Regionen har, i egenskap av
direktvalt politiskt organ, möjlighet att driva regionala utvecklingsfrågor med eget mandat, vilket är en
skillnad från tidigare struktur inom regional utveckling i länet. Grunden för arbetet är den regionala
utvecklingsstrategin (RUS). Samtidigt bygger regional utveckling på samsyn, där olika intressenter i regionen
såsom kommuner, myndigheter, näringsliv och civila samhället bidrar till att uppsatta mål nås.
Genom att skapa en så attraktiv region som möjligt så får vi en positiv befolkningsökning. Vårt fokus för att
uppnå en högre inflyttning till länet bör ligga i att valet handlar om den bästa hälso- och sjukvården samt
att Kronoberg skall vara den attraktivaste regionen att leva och verka i. Region Kronoberg samverkar med
kommunerna med syftet att hitta lösningar. Detta i sig kommer innebära en effektivare organisation och i
förlängningen större skatteintäkter.
Region Kronoberg skall eftersträva en kostnadseffektiv befolkningsökning där fokus ska ligga på stort
utbyte till låg kostnad. Ett exempel på just kostnadseffektiv befolkningsökning är att man aktivt jobbar
för att Linnéuniversitetets studenter i större omfattning skriver sig som boende i regionen. På så vis ökar
befolkningen utan egentlig nyinflyttning. Människorna finns redan på plats och kommer därför inte att
påverka infrastrukturen ytterligare trots ett större antal registrerade invånare.

Kollektivtrafik i Kronoberg

Region Kronoberg ska på allvar visa vägen och föregå med gott exempel vad gäller innebörden av en
levande landsbygd på såväl kort som lång sikt. Vi ska höja prioriteten vad gäller landsbygdens tillgång
till kollektivtrafik. Tillgång till kollektivtrafik är en av de viktigaste beståndsdelarna för tillväxt utanför
tättbebyggda områden. Tillgängligheten till kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling. Den är
också betydelsefull när företag och invånare väljer lokalisering och boende.
Det primära vid mätning av kollektivtrafiken bör vara antal personkilometer istället för antal resor. För
att även sträva efter att minska CO2 utsläpp ska alltid en långväga resande anses viktigare än en kort då
resultatet blir mer betydande. Ändringar och statistik skall vara så beskaffade att de insatser som görs
med denna som grund verkligen gör skillnad för miljön. Kronobergarna skall ses och behandlas som
kunder som förtjänar bästa möjliga service. Vi måste även se över regionens intjäningsmöjligheter som
annat än höjda biljettpriser. En bättre formulering vore att reformera prissättningen, främja samåkning –
samåkningsgrupper – möjlighet med kollektivåkningsregister där invånare kan anmäla sitt intresse.
I en förlängning vill vi att region Kronoberg i större skala ser över möjligheterna till utökad så kallad
anropsstyrd trafik via sms/ app-anrop. Med samlad information från kollektivåkningsregistret och den
anropsstyrda trafiken kan man bygga en erfarenhetsbank kring hur resandet ser ut mera i detalj. Därmed
kan man även förutse om det skall göras några förändringar kring befintliga busslinjer alternativt några nya
dras.
Vår region har kommit långt med miljötänket men det räcker inte. Med den utveckling vi ser i samhället
med förtätade stadskärnor ser vi ett stort behov av att helt frångå förbränningsmotorer i stadstrafiken. Både
för att minska bullernivån och utsläppen i stadskärnan och för att leda kollektivtrafiken i rätt riktning ska vid
utgångna avtal stadsbussarna ersättas med mer CO2 neutrala eldrivna bussar med snabbladdningsmöjlighet
vid ändhållplatser samt vid resecentrum i staden. Regionen ska även starta ett forskningssamarbete med
Linneuniversitetet för att ta fram en långsiktigt hållbar utvecklingsplan vad gäller CO2 neutral kollektivtrafik.
VI vill att Region Kronoberg säger upp eller omförhandlar avtalet med den partner som idag säljer
reklamplats på bussar och tåg. Alternativt hittar man en egen form för att själva driva denna verksamhet då
möjligheterna till intäkter från denna marknad inte är oväsentliga.
Regionen har inom sina länsgränser flera innovationscentra som vi ska hålla en löpande dialog med
angående rådande utmaningar samt områden där vi önskar förbättring och extern tankekraft inom
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regionens verksamhetsområden. Vi vill att en innovationssluss, som ska ta tillvara utvecklingsidéer hos
personalen och öka samverkan med näringslivet, ska inrättas med syfte att underlätta introduktioner av nya
problemlösningar inom vården. Personer som ska medverka i de här innovationsslussarna ska handplockas
utifrån kriteriet att de är lösningsorienterade och driftiga och vågar tänka utanför normaliserade ramar.
Det är även viktigt att följa effektiviseringsprogram som skulle kunna överföras från annan processindustri.
Det bör göras delvis genom kontakter och mässbesök men även genom att implementera ett ökat Leanorienterat arbetssätt i organisationen. Vi stödjer de strategiska mål som är uppsatta inom Region Kronoberg
men det finns en del kvar att jobba på. Framförallt när det gäller sjukvårdrelaterade infektioner som inte ser
ut att minska utan istället öka jämfört med tidigare år.
Vi uppmanar Region Kronoberg att bedriva:
• Forskning och utveckling för att ge bästa möjliga konkurrenskraft.
• Forskning och utveckling som ska omsättas i verksamhetsutvecklingen.
• Evidensbaserad och säker vård med hög kvalité
• Effektiv hälso- och sjukvård.
• Innovativt och systematiskt förbättringsarbete.
• Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Livsmedel

I framtidens Kronoberg är det viktigt att ha en klar bild av prioritet vad gäller den mat som tillagas och
serveras i regionens försorg. Den inhemska produktionen av mat, inte minst när det gäller djurhållning
tillhör den bästa i världen. Den konventionellt producerade maten från Sverige står sig mycket väl och kan
i många fall anses som ett bättre miljöval än utländskt producerad eko mat. Vid upphandling ska
nedanstående prioriteringsordning följas för att främja den regionala utvecklingen.
1. Närproducerade ekologiska livsmedel.
2. Svenska ekologiskt framställda livsmedel.
3. Svenska konventionellt framställda livsmedel, i första hand producerat i våra
närområden.
4. Ekologiskt framställda livsmedel från utlandet.
5. Konventionellt framställda livsmedel från utlandet.
För att möjliggöra rättvis en uppföljning inom området mat, ska all jämförelse presenteras i volym i
förhållande till varandra snarare än som kostnad. Det skiljer något i pris och en jämförelse i kostnad kan
därför bli väldigt missvisande för det egentliga utfallet.

Nya Behov
I dagens Kronoberg ser vi stora behov att använda personalresurser på bästa möjliga sätt. Administrativa
arbetsuppgifter tar allt mer tid och fokus från arbete med kvalitativ vård/service. Det skall förändras!
Läkare och sjuksköterskor skall inte behöva överadministrera. Rätt person på rätt plats frigör kapacitet och
ger i förlängningen en förbättrad hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården är till för kronobergarna och
inte tvärtom.
I Region Kronoberg ska patienter känna sig trygga med att vi har kompetenta och utbildade medarbetare
inom sjukvården. Region Kronoberg ska vara aktiv i att vidareutbilda personalen och ha ett starkt fokus på
kompetensutveckling. Nya krav och en snabb teknikutveckling inom sjukvårdens område innebär att det
livslånga lärandet är en del av verkligheten att förhålla sig till. Kompetensförsörjningen inom läkarområdet
är en kärnfråga för att verksamheten på vårdcentraler och sjukhus ska fungera. Här krävs det långsiktiga
planer för att möta framtida behov av utbildade läkare och övrig personal.
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Förebyggande undersökningar

Det finns idag säkra indikationer på att screening för att upptäcka tjocktarmscancer och bukaortaaneurysm
sänker antalet dödsfall och minskar ett eventuellt lidande för de drabbade om det upptäcks i tid. För att tidigt
upptäcka cancer inom riskområdena vill vi erbjuda kostnadsfritt prostatacancerprov (PSA), gynekologisk
cellprovtagning, HPV-test, mammografi samt melanom-test (melanom är den cancerformen som ökar mest i
Sverige). Detta ska ske per automatik och skickas ut med regelbundenhet till alla personer som uppnått
medicinskt betingad ålder.

Sveriges Modernaste Sjukhus 2030

Oavsett hur väl man effektiviserar eller pusslar med befintligt sjukhus kommer detta inte räcka till att möta
framtidens behov. Med den befolkningsökning som sker kontinuerligt i Växjö med omnejd krävs inom snar
framtid ett helt nytt sjukhus. Visionen är att detta ska utformas så det är enkelt att bygga till på bredd och
höjd, tänk lego. Efterhand som man färdigställer kan man successivt flytta in avdelning för avdelning.
Placering samt utformning för det nya sjukhuset ska undersökas och projektering kan vara färdig under
2018 för en planerad byggstart runt 2020.
Med förutsättning av ovanstående kan Sveriges modernaste sjukhus vara i full drift 2028-2030. Då
inrymmande såväl somatisk som psykiatrisk vård samt hälsovårdande funktioner. Ett avyttrande av
nuvarande lasarettsbyggnad blir en positiv vinst bokföringsmässigt då marknadsvärdet vida överstiger det
bokförda värdet.
Det ligger i linje med de långtgående planerna på en höghastighetsbana att förbereda för tillväxt. Med
dragning genom vår region ökar attraktionskraften i Kronoberg. Med höghastighetsbanan måste vi
sannolikt planera för ytterligare befolkningsökning varför behovet av ett nytt framtidssäkert sjukhus blir
ganska uppenbart. En annan utvecklingsmöjlighet är att specialiserad vård i vår region kan ge oss ökat
inresande i form av sjukhusresor för vård i vår region. Det bör sannolikt även ge möjlighet till mer långväga
arbetspendlande personal.

Utökad service

Utifrån möjligheterna med E-journal, ska vi erbjuda våra medborgare extra service. Vid bokade besök
ska det finnas möjlighet för patienten att samtidigt boka in ett extra test t.ex. PSA-prov i samband med sitt
sjukhusbesök. Totalt bör man ha 3-5 olika bokningsbara ”områden” varav 1-2 kontroller blir valbar
för respektive patientgrupp. Undersökningen/provtagningen eller testet utförs därefter i samband med
ordinarie besök. Efter utfört test nollställs bokningsmöjligheten och efter ett visst antal år blir det aktuellt
igen.
Vi vill med detta bland annat underlätta i de fall där det kan upplevas som pinsamt att uppsöka vården. Det
blir ett naturligt förfarande att undersöka sig. Regionens vinst, ofantlig! Vi kommer upptäcka illavarslande
tillstånd i tid och vi har gjort det med minimal extra läkartid.
Vi vill införa en vårdenkät som på sikt skall resultera i förbättrad hälsa. Via den här enkäten går det att
mäta personalinsatser med uppföljningar i olika parametrar. Genom kontinuerlig utvärdering kan vi få ett
ökat fokus på bemötande, rätt vård i rätt tid, men även jobba in ett mer salutogent arbetssätt. Med andra
ord skall patienten vara i fokus.
Alla vårdtagare ska efter sitt planerade besök hos läkare få möjlighet till återkoppling och omdöme/betyg.
Detta ska inte göras i direkt anslutning till vårdbesöket utan då någon tid avlöpt. Ca3 veckor borde vara
rimlig tid för att patienten efter sitt besök ska ge en objektiv bild av sitt besök. Det ska finnas möjlighet att
denna förfrågan kan göras via telefon, t.ex. för äldre men även i digital form för de som så önskar.
Huvudsyftet med undersökningen är att få svar på hur patienten mår efter sitt besök.
Vi fångar upp eventuella obesvarade frågor och våra medborgare blir omhändertagna på det sätt som de är
värda, med respekt!
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E-bokning

För att komma tillrätta med personal och utrymmesbrist samt förbättra patientflödet ska vi se över hur vi
kan frigöra resurser i så kallade flaskhalsar. Detta även för att patienten skall få en så positiv upplevelse som
möjligt vid sitt besök. Vi har idag en foajé/ankomsthall som är kraftigt underutnyttjad samt receptioner
på varje avdelning. Dessa receptioner skulle med fördel kunna slås samman till en mottagningshall på
entréplanet. Det skulle ge en tryggare miljö för vår personal samt kunna kompletteras med digitala
anmälningsstationer/självbetjäningsterminaler.
På varje plan ska värdar/värdinnor med god serviceanda som främsta egenskap vara behjälpliga för att
upplevelsen på sjukhuset skall upplevas smidigare. Dessa är till för att snabbt hjälpa patienten till rätta. Det
är viktigt att man tänker rätt vid tillsättningen av dessa servicetjänster så att man inte i första hand tillsätter
vårdutbildad personal.
Man skulle med detta system även göra små justeringar i turlistorna t.ex. om en patient är tidig och en
annan är sen. Då det tar ett antal minuter från ”inloggning” i foajén till avdelningen kan denna tid utnyttjas
till annan patient. Med ett jämnare flöde blir arbetsbelastningen för vårdpersonalen mindre hektisk och ett
inte obetydligt steg mot att minska sjukfrånvaron har tagits.
Frilagda utrymmen på varje avdelning kan istället för reception användas för ett bättre ändamål, nämligen
vård!

Folkhälsa
Eget ansvar och förebyggande hälsoarbete
Svenskarna är ett av världens friskaste folk. Vårt främsta hälsomål är att vi i Sverige ska behålla denna
topposition. Förutsättningen för god livskvalité är en god hälsa. Skillnaden mellan folkhälsa och hälsa kan
beskrivas som så att folkhälsa är ett mål för samhället medan hälsa är en resurs för individen. Med folkhälsa
avser vi befolkningens övergripande hälsotillstånd där hälsan ska vara så bra som möjligt.
Region Kronoberg ska uppmana och aktivt verka för att samtliga nyanlända till Sverige genomgår en
hälsoundersökning, för deras egen hälsas skull och för att hindra smittspridning av bland annat TBC,
malaria, mässling, och HIV. Ett flertal av dessa sjukdomar har tidigare varit utrotade i Sverige.
Vad som är viktigt att slå fast är att den övergripande delen av ansvaret för en individuellt god och
förbättrad allmänhälsa ligger hos den enskilda individen. Rollen som Region Kronoberg skall spela är
som en hjälpande hand. Vi som individer ansvarar själva för vad vi äter och dricker samt för vilka fysiska
aktiviteter vi sysselsätter oss med.
När det gäller det förebyggande hälsoarbetet bör Region Kronoberg höja prioriteten snarast möjligt. Initialt
kan man på vårdcentraler införliva hälsocentraler. På så vis tar regionen ledartröjan i det förebyggande
arbetet genom att säga: Hit är du välkommen! Detta redan innan eventuella ohälsoproblem eller symptom
på sjukdom har uppstått.
Det viktiga är att Regionen sänder en tydlig signal om att det förebyggande hälsoarbetet ges högsta
prioritet i första linjen.
Hälsocentralen kommer i förhållande till vårdcentralen spela en allt viktigare roll i kronobergarnas
vardag. Med ett mera preventivt arbetssätt kan vården fånga upp sjukdomssymptom och andra
ohälsoproblem på ett tidigare stadium och därmed bidra till ett bättre allmänhälsotillstånd hos
kronobergarna. En friskare befolkning innebär en betydande samhällsvinst.
Hälsocentralen skall även den kunna bli en del av den mobila vårdcentralen och e-läkaren. Vi är övertygade
om att den ambulerande hälso- och sjukvården kommer att spela en viktig roll i framtiden.
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Det viktigaste för att förhindra och förebygga sjukdomar i tid är screening, mammografi, gynekologiska
cellprovskontroller, HPV-test och hälsosamtal samt kampanjer mot olika sjukdomar tillsammans med
organisationer för respektive inriktning av sjukdomsgrupp.
Arbete med hälsa och rehabilitering i vården skall bli bättre. Möjligheten att använda djur och natur som
terapi liksom tillgången till positiv kultur skall öka.
Den som vårdas ska bli bättre, inte riskera att bli sämre eller drabbas av ytterligare sjukdom. Ingen patient
ska bli sjukare eller skadas i vården. Genom säker och god vård kan andelen patienter med vårdskador
minskas. En säker och trygg vård ger enbart vinnare. Regionen måste säkerställa att läkare och övrig
vårdpersonal arbetar med att få ner vårdskadorna i Kronoberg.
Samarbete mellan skolhälsovården och Regionen när det gäller skolungdomars hälsa ska öka. Den allt mer
överviktiga befolkningen kommer att innebära stora belastningar på sjukvården i framtiden om inte riktade
insatser mot överdriven fetma görs tidigt. Här har skolhälsovården ett stort ansvar att samverka med länets
dietister och kuratorer. Viktigt är också kampen mot ätstörningar bland ungdomar. Det är därför angeläget
att regionen uppmuntrar skolor att servera näringsriktig och hälsosam kost. Även informationskampanjer är
viktiga och av stort värde för skolan.
Många unga är idag deprimerade och stressade. När inte skolans prioriteringar för elevhälsan räcker till för
att stötta eleven så måste Region Kronoberg finnas där och hjälpa våra ungdomar till en positivare tillvaro.

Funktionsnedsättning

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att människor med funktionsnedsättning får
det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. När människor hindras från att göra egna
val och leva självständiga liv kan ohälsa skapas.En stor del av denna ohälsa uppstår på grund av hinder i
omgivningen som begränsar aktiviteter och delaktighet.
För att de med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhällets tjänster krävs det att lokaler, byggnader,
utemiljö, information och de olika verksamheterna är tillgängliga oavsett funktionsförmåga. Många
människor i Kronoberg behöver under delar eller hela sitt liv använda sig av olika tekniska hjälpmedel för att
kunna ha ett aktivt liv på samma villkor som andra. Det kan handla om allt ifrån rullstolar till hörapparater.
Att ge den enskilde mer inflytande över valet av hjälpmedel är positivt eftersom det skapar bättre
förutsättningar att möta varje persons behov. Regionens hjälpmedelscentraler måste vara mer flexibla så
att patienter inte uppfattar någon begränsning i tillgängligheten i vare sig sortiment eller service. Personer
med funktionsnedsättning vet oftast själva bäst vad som kan underlätta den dagliga livsföringen.
Det finns ett behov av att öka valfriheten och underlätta vardagen för alla som behöver hjälpmedel genom
att införa fritt val som ett komplement till den vanliga förskrivningen av hjälpmedel. Brukarorganisationerna
har en viktig roll i att bevaka och föra fram de intressen och krav som personer med funktionsnedsättning
har. Vi anser att dessa organisationer är en stor och viktig resurs och samarbetspartner för regionen i arbete
med att förbättra vården och levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet för döva och hörselskadade förutsätter välfungerande tolkservice. Tolkning för fritid och
rekreation prioriteras ofta lågt. Vi vill tillgodose att döva och hörselskadade inte utestängs från möjligheten
att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska få tillräcklig hjälp, information och samordning med den
omfattande arbetsbörda som kan föreligga. En väl fungerande habilitering är väsentlig betydelse för barn
och ungdomar så de kan utvecklas till självständiga individer.

13

Barn och ungdomar

Barns rättigheter är något vi vill värna om, liksom att FN:s barnkonvention även fortsättningsvis skall tas
i beaktande vid alla beslut. Genom ett barnperspektiv sätts barnens bästa i fokus. Målet är att barn och
unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Region
Kronoberg ska bemöta och behandla alla barn i enlighet med svenska värderingar.
Familjens betydelse för barnets uppväxt är av största vikt. Region Kronoberg skall verka för att våra barn ges
möjlighet att växa upp under trygga och jämlika förhållanden, En trygg uppväxt som skapar förutsättningar
för stabila och ansvarstagande samhällsmedborgare.
En ökad samverkan mellan samhällets olika organisationer och ideella organisationer får långtgående
positiva följder för föräldrar, barn och samhället i stort. En bra grund från barnsben är den absolut bästa
hälsofrämjande åtgärden för framtiden.
Dagens samhälle brottas med problem såsom högt antal aborter, ökad spridning av sexuellt överförbara
sjukdomar och missbruk av droger, med psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar som följd. I motsats
till detta står vår vision om det goda samhället som stödjer ungdomarna, ger dem trygghet i sin identitet,
stabila uppväxtförhållanden och därmed goda förutsättningar inför framtiden.
Vi vill också höja ett varningens finger för den ökade smittspridningen av sexuellt överförbara sjukdomar.
Vi vill att informatörer från regionen tillsammans med polismyndigheten genomför gemensamma
informationsdagar för skolungdomar i Kronoberg i förebyggande syfte, så att alla kan känna sig trygga.
Genom ökat förebyggande arbete mot bland annat våld och missbruk kan stora besparingar göras på längre
sikt. En enda person som hamnar snett i samhället med till exempel missbruk eller kriminalitet som följd
kostar samhället många miljontals kronor.

Äldre

De äldres hälsa och välbefinnande är av stor betydelse för vilka framtida krav som kommer att ställas på
sjukvården. Därför är det viktigt att personal som möter äldre har kunskap om vad som främjar hälsa, till
exempel betydelsen av kost och fysisk aktivitet. Den mat som serveras inom Region Kronoberg ska vara
näringsriktig, när- och nylagad samt välsmakande.
En av få stora studier som gjorts i Sverige på detta område påvisar att äldre människor som fått
läkemedelsgenomgång av apotekare inom akutsjukvården gör betydligt färre återbesök. Undersökningen
visade vidare att sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel minskade med hela 80 procent. En långsiktig
strategi är att utveckla denna kunskap inom sjukvården i Kronoberg och utnyttja kompetenssamverkan för
att komma åt problem med övermedicinering. Detta måste ses som prioriterat område. Inte minst för att
studier visar att en del fall av demens har sin grund i just övermedicinering.

Palliativ vård

I Region Kronoberg ska alla som har behov av palliativ vård, oavsett diagnos, erbjudas den av kompetent
och välutbildad personal oavsett var i Kronoberg man bor. Vården vid livets slut ska präglas av värdighet,
omtanke och respekt för patienten. Rätten till fullgod smärtbehandling ska vara en självklarhet, men också
psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patienter och närstående. Palliativ vård ska erbjudas
varhelst patienten väljer att vårdas. I hemmet, på ett sjukhem, ett sjukhus eller på ett hospis. Vården ska
organiseras så att det blir naturligt för anhöriga att vara tillsammans med patienten den sista tiden.
Att förlora ett barn är varje förälders mardröm, men inom den vanliga vården finns oftast inte tiden,
kunskapen eller utrymmet för den lindrande, tröstande vård som ska ta vid när den akuta vården är över.
Många föräldrar kan vittna om den ensamhet och utsatthet de känt när deras barn ansetts färdigbehandlad.
Vi vill ge utsatta familjer det allra bästa i en extremt svår situation i livet. Närstående till någon som är
döende eller allvarligt sjuk behöver också få stöd och omtanke för egen del. Annars är risken stor att den
närstående i längden inte orkar med den psykiska belastning som omsorgen av den sjuke innebär.
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Missbruksproblematiken inom ANDTS (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel)

Det förebyggande arbetet inom ANDTS måste ha fortsatt hög prioritet där spelberoende är ett nytt område
där det sannolikt finns ett stort mörkertal om dess omfattning. Spelberoendet har olika dimensioner. Det
kan vara spel via traditionellt datorspelande, online gamingsiter, casinospel online, traditionella casinon
eller diverse kortspelsklubbar. Listan kan göras väldigt lång.
Människor i ett missbruksbeteende kan drabbas på flera sätt, ekonomiskt, psykiskt, förstörda
familjesituationer m.m. Forskningen är överens om att det är samma substanser i hjärnan som triggar
detta beroendet/missbruket som vid andra typer av missbruk (alkohol, droger, cigaretter m.m.). Det som
är väldigt oroande är att detta är ett missbruk som beroende på dess tillgänglighet kan påbörjas väldigt
lågt ned i åldrarna. Vi vill därför att Region Kronoberg inom arbetet med ANDTS skall ha ett högt fokus på
spelmissbruksområdet.
Rökning är långt ifrån jämnt fördelat i befolkningen och arbetet med att få medborgarna att sluta röka får
inte stanna av. Ett intensivt arbete måste fortgå på detta område samt omarbetas för att ännu bättre nå
de grupper där dagligrökningen är som mest omfattande. I huvudsak gäller detta lågutbildade, arbetslösa,
förtidspensionerade, långtidssjukskrivna samt utomnordiska invandrare.

Taxor och avgifter

Utgångspunkten är allas lika värde. Region Kronoberg skall ha ett tydlig och likvärdigt kostnadsuttag med
innebörden att såväl gammal som ung, fattig eller rik, utlandsfödd eller svensk har en tydlig och likvärdig
patientavgift och medicinkostnad. Asylsökande och illegala invandrare skall dock betala full taxa då de inte
är med och bidrar till välfärden.

Likvärdig syn

Reducerad synförmåga hos ungdomar bör behandlas som vilken funktionsnedsättning som helst.
Funktionsnedsättning beskrivs som en av de vedertagna diskrimineringsgrunderna. Problematiken åtgärdas
enkelt med ett glasögonbidrag.

Tolktjänster

Med de besparingskrav som tidigare drabbat våra sjukvårdande enheter är det nu absolut nödvändigt att
se över möjligheterna för att dagens kostsamma tolktjänster fullt ut ska bekostas av annan myndighet. Det
är orimligt att Region Kronoberg ska stå för kostnaderna kring tolkning för människor som varit boende
i Sverige under många år. De tolktjänster som erbjuds ska i huvudsak erbjudas via video, inte minst av
kostnadsskäl.
Man kan på ett snabbt och smidigt sätt nyttja denna teknik även i de fall patienten möter utlandsfödd
personal som ännu inte behärskar språket fullt ut. Denna kostnad faller på regionen då våra medborgare
ska kunna förvänta sig ett bemötande på fullgod svenska.

Tandvård

Vi anser det anmärkningsvärt att munhålan idag inte ingår i kroppen i regionens mening, därför vill vi
att tandvård ska implementeras för att i framtiden fullt ut omfattas av hälso- och sjukvårdsförsäkringen.
Kostnaderna för tandvård har gjort att många helt eller delvis avstår från tandvård då de helt enkelt inte har
ekonomin för detta. Det leder till allt fler allvarliga, dyra och mer svårbehandlade tandskador hos unga och
vuxna.
Det är orimligt att personer som vistas olagligt i landet får näst intill gratis tandvård medan många
medborgares tänder vittrar sönder på grund av för höga kostnader.
Genom förebyggande åtgärder, kopplat till individens livsmiljö och förutsättningar, skapas möjligheter till
friska tänder på lång sikt. Vi vill att vårt fina abonnemangssystem marknadsförs för att ge medborgarna
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möjlighet att ta hand om sina tänder. Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och sjukdomar. Munnen
tillhör och påverkar resten av kroppen. Samarbete och utbyte av kunskap mellan tand- och sjukvården
måste förbättras och under kommande år måste förebyggande tandvård prioriteras.
Fluorsköljning för skolbarn är ett sätt att arbeta proaktivt. På sikt är det vår uppfattning att tandvården
ska inrymmas inom sjukvårdens högkostnadsskydd. Detta ska implementeras i flera steg med början i en
regelbunden kostnadsfri kontroll av tänderna där även enklare förebyggande vård utförs. Detta för att ge
en status till den undersökta och i möjligaste mån undvika skillnad i tandhälsa på grund av ekonomiska
förutsättningar. Folktandvården måste arbeta aktivt för att kötiderna till specialisttandvården, liksom övrig
vård, ska sänkas markant.

Psykiatri
Länets höga ohälsotal behöver ett nytt tänk och tillvarata kompetens såväl lokalt, regionalt som
globalt. Kötiderna måste ner så att vi även här uppnår tillgänglighet enligt 0-3-30-30. Högre individuell
behandlingsform är önskvärd, inte enbart medicinering. Psykisk ohälsa har blivit ett akut folkhälsoproblem.
Depressioner har blivit allt vanligare. Allt flera sjukskrivningar idag beror på psykisk ohälsa, vilket både
utifrån aspekterna mänskligt lidande och samhällsekonomiskt är fullständigt oförsvarligt. Denna ökning av
psykisk ohälsa är att betrakta som ett växande folkhälso- och samhällsproblem.
Vi ser det som mycket oroande att detta även är ett problem som ökar bland barn och ungdomar. Antalet
suicid ökar även bland barn och ungdomar och det ges inte tillräckliga resurser för att utreda orsakerna.
Med tredubbling av förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn upp till 14 år under de senaste
åren borde ett mönster kunna skönjas för att med denna kunskap som underlag gå till botten och lösa
problematiken.
Ett ökat fokus måste läggas inom psykiatrin för att komma tillrätta med såväl skenande kostnader som den
utbredning av ohälsa som äger rum hos våra unga, vår framtid!
Ett utökat samarbete med våra kommuner måste till för att med gemensamma krafter möta upp den
psykiska ohälsa som sprider sig i allt större utsträckning. För att se krasst på saken har sällan psykiatrin i sig
ansvaret för den ökade tillströmningen av människor med psykisk ohälsa, utan problembilden har vuxit till
ohållbarhet i hemkommunen och psykiatrin får ansvaret att lösa år av dessa tillkortakommanden.
Det finns samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos unga. Barn och ungdomar som idrottar har
i stor utsträckning högre självkänsla, ingår i flera sociala nätverk, är mer emotionellt stabila samt lider i
mindre omfattning av psykosomatiska besvär. Genom måttligt regelbunden motion kan depressiva besvär
förebyggas hos barn och ungdomar. Följaktligen finns stora vinster för såväl individen som samhället i stort
att förebygga ohälsa och uppmuntra till ett liv i rörelse som en del av det förebyggande arbetet.
För de människor som ligger i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa krävs det tidiga insatser och återigen
en samverkan mellan kommuner och region/landsting. Genom samverkan med socialtjänst och skola
samt en effektivisering kan psykiatrin dels agera förebyggande och dels ge rätt vård i rätt tid. Människor
med psykisk ohälsa skall ha samma möjligheter att leva och bo som alla andra medborgare. Med hjälp
av personliga ombud finns det möjlighet att skapa förutsättningar för att dessa människor skall få ett
självständigt liv som förhoppningsvis bidrar till tillfriskande.
När och om extra insatser behövs är väntetiderna till det första samtalet både inom primärvården och
psykiatrin orimligt långa och därmed helt oacceptabla. Utgångspunkten ska vara att personer med psykisk
ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, säker och tillgänglig vård av god kvalitet på samma sätt som personer
med somatisk ohälsa. Där möjlighet finns ska det i större utsträckning vara möjligt att vara delaktig i val av
behandling samt utförare.
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Det är vår uppfattning att vi måste få ned kötiderna inom psykiatrin på samma vis som inom somatiken,
med tillgänglighet enligt 0-3-30-30 och det är med den utgångspunkten som vi vill se över verksamheten
för att kunna göra rätt satsningar inom den psykiatriska vården i Kronoberg. Människor med psykisk ohälsa
ska ges möjlighet till ett självständigt, värdigt och aktivt liv i gemenskap med andra.
Forskning och annan samverkan med universitet kan skapa förutsättningar för en förbättrad psykiatri.
Inom närsjukvården bör den psykiska kompetensen öka genom bättre samverkan mellan berörda aktörer. I
samråd med kommuner ska psykiskt funktionsnedsatta erbjudas ett personligt ombud.
Valfrihet ska gälla för patienter till psykiatrin. Det ska stå vårdtagaren fritt att välja vård genom region eller
privat aktör. Denna grupp riskerar ofta att hamna mellan olika stolar då många parter ofta är inblandade
och alla dessa anser sig ha sina egna ansvarsområden. Ett färre antal aktörer och ett stort ansvarstagande
bland dem som finns är något att eftersträva.

Arbete på recept

Region Kronoberg röner idag framgång med konceptet ”fysisk aktivitet på recept”. Det är bra men inte
tillräckligt. Vi ser även en värld där framförallt unga människor med neuropsykiatrisk problembild lätt
kan hamna snett. Man är i samhället antingen handfallen och vet inte riktigt hur man ska hantera dessa
människor och deras förmågor eller så ställs en diagnos på personen och därmed anses lösningen vara på
plats och personen ska lära sig att vara ”annorlunda” på egen hand.
Samtidigt är det ett faktum att inom gruppen av människor med neuropsykiatrisk problematik finns
framgångsrika entreprenörer, företagsledare, politiker och andra yrkeskategorier som på olika sätt är
framgångsrika i det man gör trots att man lever med något eller några av dessa ”besvär” och menar att det
varit deras största tillgång i livet.
I syfte att åstadkomma en förändring till det bättre ska vi införa ”arbete på recept”. Vi är övertygade om
att det är en bättre lösning än att som idag endast medicinera bort ”bekymret”. Vi ser individen istället för
problemet och därmed åstadkommer vi dels en förändring och en förbättring för de som är drabbade och
dessutom så kan användningen utav antidepressiva läkemedel samt även det psykiska lidandet i allmänhet
minskas.
Med mindre psykiskt lidande, mindre omfattande medicinering samt ett förnuftigt användande av dessa
personella guldgruvor minskas kostnaderna för samhället och inkomstmöjligheterna förbättras. Mindre
läkemedelskostnad = bättre ekonomi som kan användas i förebyggande arbete och i omställningen rätt
person på rätt plats. E-journal samt e-läkare kommer ha stor betydelse i detta arbete.
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EKONOMIPERSPEKTIVET
Ekonomi för handlingsfrihet

Lagregler om god ekonomisk hushållning innebär att det ställs tydliga krav på att fastställa finansiella
mål, leva upp till dem och vidta åtgärder för att återställa balansen om det uppstår negativa resultat.
Inriktningen för den ekonomiska politiken i Region Kronoberg är en stark, stabil och långsiktig ekonomi.
Medborgarna ska känna att de får ut bra och effektiv verksamhet för de skattepengar och patientavgifter
som de erlägger till regionen.
Varje generation ska bära sina kostnader för den service som de beslutar om och själva konsumerar. Lika
självklart som det är för svenska medborgare att betala för sig när de är utomlands och tar del av sjukvård
som finns där, lika självklart tycker vi det är att illegala invandrare, asylsökande och andra som anser sig ha
fri tillgång till välfärd också är med och betalar vad sjukvården kostar.
Handlingsfriheten urholkas när moralen att betala för sig till sjukvården minskar.
Vad händer om många fler väljer att inte vara med och finansiera våra kostnader? Har du arbetat och
betalat skatt i hela ditt liv ska du inte betala flera hundra procent mer i avgifter vid ett besök inom hälsooch sjukvården än någon som inte har rätt att vistas i landet.
En god ekonomisk hushållning av resurser ska spegla hela verksamheten. Långsiktiga strategier, minskad
administration och flexibelt tänkande ska ge de boende i Kronoberg den bästa vården. Regionen bör också
lägga fokus på läkemedelshantering. Inte bara internt utan även bland de privata vårdproducenterna för att
få ned läkemedelskostnaderna.
För att Region Kronoberg ska kunna hantera konjunktursvängningar måste det finnas överskottskapital
i form av eget kapital för att finansiera satsningar och inte låta kommande generationer ta notan. Inom
regionen ska kapital avsättas för att täcka framtida pensionskostnader. De investeringar som görs ska vara
självfinansierade i största möjliga mån. Ett självklart krav är att regionen utnyttjar tillgängliga resurser på
bästa kostnadseffektiva sätt.
VI ser det dock som en orimlighet att nå upp till det vedertagna målet om 2 % överskott 2016 samtidigt som
man ska ställa om verksamheten att fullt ut bli en attraktiv framtidsorienterad region utan att höja skatten.
Vi föreslår därför ett lägre mål för 2016 och 2017 för att sedan höja målet med effektiviseringar på plats.
Till de nämnder som inte använder sina anslag fullt ut skall om inte särskilda omständigheter råder tilldelas
minst 50 % av överskottsmedel i nämnden till kommande års arbete.

Skatteintäkter

Svensk ekonomi utvecklas svagt på grund av fortsatta problem i den globala ekonomin. Återhämtningen
går långsamt och skatteunderlaget visar en svag utveckling de närmaste åren. I regeringens vårproposition
presenterades inga nya egentliga satsningar till landstingssektorn.
Region Kronoberg ska vara en aktiv part för att nå överenskommelser med externa aktörer för
medfinansiering av insatser som skapar ett ekonomiskt värde eller är tillväxthöjande.

Utdebitering av regionskatten

För att finansiera Regionens utbud av tjänster betalar kronobergare landstings/regionskatt och
patientavgifter. Förslag på utdebitering av skatt 2016 för Region Kronoberg står oförändrat mot 2015, 11,60
kr.

Investeringar 2016-2018

Ett stort antal investeringsbeslut, inte minst när det gäller tillbyggnation är tagna sedan tidigare. Vi anser att
en mer hållbar och framtidssäker lösning är att påbörja byggnation av en ny sjukhusanläggning på en bättre
lämpad plats. Vi ser det därför som rimligt att omedelbart påbörja arbetet med planering för regionens nya
vårdinrättning för att rusta regionen för framtiden!
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Mnkr

2016

2017

2018

Budgeterad nettokostnad fg år

5 077

5 338

5 573

140

158

170

Hälso- och sjukvård

60

14

10

Trafik

17

8

6

Regional utveckling

1

0

0

Kultur

0

0

0

Grimslövs folkhögskola

0

0

0

Regionstyrelsen

43

55

33

Summa prioriteringar

121

77

48

Budgeterad nettokostnad

5 338

5 573

5 791

Prognos finansiering

5 395

5 581

5 768

11

11

11

-27

-58

-86

0

0

0

5 380

5 534

5 694

42

-38

-97

0,8%

-0,7%

-1,7%

41

64

89

-102

-186

Generell uppräkning
Prioriteringar

Finansnetto
Finansiell kostnad pensioner
Justering skattesats
Prognos finansiering
Resultat

Resultatmål

uppfyllt

Finansierings-/ effektiviseringsbehov för 2% resultat
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RESULTATBUDGET (mnkr)

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

-4 480

-4 865

-5 137

-5 352

-5 570

877

-4 865

-5 137

-5 352

-5 570

-5 357

0

0

0

0

-186

-212

-201

-221

-221

7

0

0

0

-4 659

-5 077

-5 338

-5 573

-5 791

3 847

4 149

4 353

4 533

4 714

954

1 016

1 042

1 047

1 054

42

26

12

12

12

Finansiella kostnader*

-28

-33

-28

-59

-87

-varav finansiell del pensioner

-18

-25

-27

-58

-86

4 815

5 158

5 380

5 534

5 694

156

81

42

-38

-97

102

186

64

89

Verksamhetens intäkter och kostnader, netto*
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

SUMMA FINANSIERING
ÅRETS RESULTAT*
finansierings-/effektiviseringsbehov för 2% resultat
JUSTERAT RESULTAT enligt balanskravet

156
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81

Sverigedemokraterna föreslår Regionfullmäktige besluta,
•

Att fastställa nettokostnadsram till 5338 mkr enligt upprättat förslag till resultatbudget 2016 för
Region Kronoberg.

•

Att fastställa skattesatsen för 2016 till 11,60 kr.

•

Att Region Kronoberg skyndsamt inleder arbetet med att finna ny strategisk plats för nytt
regionsjukhus för att kunna förbereda byggnation för detsamma i enlighet med budgettext.

•

Att Region Kronoberg skall föra en god ekonomisk hushållning bland annat för att kunna hantera
konjunktursvängningar.

•

Att Region Kronoberg inför mobila vårdcentraler på prov

•

Att Region Kronoberg förbereder vårdcentraler för övergång till hälsocentraler

•

Att Region Kronoberg inför ankomstregistrering på entréplanet med möjlighet till optimering av
patientkön.

•

Att administrativt arbete för läkare och sjuksköterskor skall minskas.

•

Att Region Kronoberg lägger högre prioritet på arbetet mot spelberoende.

•

Att Region Kronoberg inför arbete på recept som ett komplement till behandling.

•

Att PSA-test, HPV-test och mammografi per automatik och kostnadsfritt ska erbjudas till personer
som uppnått medicinskt betingad ålder.

•

Att Region Kronoberg inför prioritetsordning enligt följande vid upphandling av livsmedel:
1 Närproducerade ekologiska livsmedel.
2 Svenska ekologiskt framställda livsmedel.
3 Svenska konventionellt framställda livsmedel, i första hand producerat i våra närområden.
4 Ekologiskt framställda livsmedel från utlandet.
5 Konventionellt framställda livsmedel från utlandet.

•

Att munhålan som i vår mening tillhör kroppen, succesivt implementeras i försäkringsskyddet via
hälso- och sjukvårdsförsäkringen.

•

Att gamla och multisjuka erbjuds personlig vårdlots.

•

Att Region Kronoberg i sina kvalitetsmätningar även mäter den av patienter upplevda
tillgängligheten och vårdupplevelsen, samt att man på prov inför hälso/vårdenkäter så att både
personal och patienter/kunder får en bättre helhetsbild.

•

Att primärvården ska erbjuda kontakt via telefon eller besök samma dag (inom 24 timmar) vård
söks.

•

Att läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar.

•

Att från beslut om remiss har fattats får det gå högst 30 dagar till första besök.

•

Att från beslut om behandling har fattats får det gå högst 30 dagar tills behandling påbörjats.

•

Att Region Kronoberg gällande åldringsvården i synnerhet men även generellt börjar arbeta utifrån
ett ökat salutogent arbetssätt.
19

•

Att Region Kronoberg när det gäller kollektivtrafiken börjar mäta resande utifrån personkilometer
istället för antal resor då detta blir mer rättvisande ur ett miljöperspektiv.

•

Att Region Kronoberg utarbetar möjligheter till fler intäktsströmmar utöver biljettpriserna inom
kollektivtrafiken.

•

Att Region Kronoberg i sitt utvecklingsarbete startar en innovationssluss med fokus på att lösa
flaskhalsar och eventuella tekniska problem i regionens verksamhet.

•

Att Region Kronoberg beslutar införa ett mer lösningsorienterat och entreprenörsdrivet arbetssätt
som på ett enkelt sätt ska kunna implementeras på ett enkelt sätt av såväl tjänstemän som övrig
personal.

•

Att Region Kronoberg skriver in politisk uppfattning som tillägg till de befintliga
diskrimineringsgrunderna.

•

Att Region Kronoberg inför karensdag i samband med att patienter skickas hem för att komma åt
brister i vårdplaneringen

•

Att Region Kronoberg inför rätten till heltid för den vårdpersonal som så önskar genom att utveckla
en mer flexibel arbetsplats.

•

Att Region Kronoberg inför möjlighet till tolktjänst för att undvika missförstånd i de fall då
vårdpersonal inte fullt ut behärskar det svenska språket.

•

Att Region Kronoberg ser till alla människors lika värde och inför ett rättvist och likvärdigt
kostnadsuttag för patientavgift och läkemedel för alla kronobergare.

•

Att Region Kronoberg under överskådlig framtid fortsätter som delägare i Smaland Airport.
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Till slut
Vi har under vårt budgetarbete utgått från Sverigedemokratiska värderingsgrunder. Därutöver har vi även
använt oss utav något material från tjänstemännens budgetförslag där så har varit relevant. De ändringar
som är gjorda för att anpassas till vår budget är markerade i texten. I de fall läsaren upplever att man inte
hittar svar på sin frågeställning hänvisar vi till tidigare tjänstemannaförslag för budget 2016-18 då detta i
grunden är ett välformulerat dokument och utgör ett bra komplement till vår egen budget.

Några av oss som varit med och arbetat fram vårt budgetförslag. Vanliga människor, med vanliga arbeten, och vanliga löner i en
småländsk konferensidyll.
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