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Vår vision: Vård i världsklass!

Huvudstadsregionen i 

ett av världens rikaste 

länder ska inte nöja sig 

med mindre än det bästa.



Vården ska präglas av ständig 
kvalitetsutveckling, tillgänglighet, 
mångfald och valfrihet. 

Stockholmarna ska kunna lita på 
vårdens kvalitet i allt från 
medicinska bedömningar, 
behandlingar, omvårdnad till 
bemötandet. 

Vården ska drivas så effektivt som 
möjligt så att vi kan få ut så 
mycket bra verksamhet som 
möjligt för skattepengarna. 

Vården är en framtidsbransch 
som måste kunna locka många 
skickliga medarbetare.

Invånarna i Stockholms län ska ha 
tillgång till vård i världsklass. 



Kärnan i vårt sjukvårdssystem

• Husläkaren och distriktssköterskor är spindlar i 
nätet för patientens vård och ska finnas nära. 

• Vi vill ha fler småskaliga lösningar hellre än få 
storskaliga. Där har primärvården en nyckelroll. 
Primärvården måste bli starkare. 

• Husläkarens uppdrag fördjupas, med ansvar för 
patientens hela vård, inkl. samordningsansvar 
gentemot sjukhusspecialister. 

• Primärvården utformas så att den blir mer 
serviceinriktad - med bl a IT, korta kötider, inga 
onödiga återbesök etc. 
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Du bestämmer – mer valfrihet

När människor själva får 
möjlighet att välja sin vårdgivare 
ökar deras egenmakt och 
möjlighet att fortsätta bestämma 
över sitt liv och sin vardag. Den 
ökande konkurrensen blir också 
en effektiv kvalitetssporre för 
vårdgivarna.

Vårt koncept: Vårdval Stockholm!



Valfrihet, hur då?

Bejaka mångfalden!
Principen ska vara att människor 
själva ska får välja vård. Vi ska 
använda LOV överallt där det är 
möjligt. Vi ska också fortsätta
med fri etablering. 

Stopp för (s) företagsstopp
Genomförs en sådan begränsning
för vårdföretag försvinner viktiga 
positiva drivkrafter för 
utveckling av vården

Vårdval EU!

Patienter ska kunna söka planerad 

vård i andra länder utanför Sverige. I 

första hand inom EU, och på sikt

även i andra länder. I Stockholm vill 

vi att man redan nu ska få söka vård i 

Europa utan förhandstillstånd. 

Vi finansierar vården tillsammans

Valfrihet ska ge alla möjlighet att 

välja, inte bara de rika ska kunna

välja själva.



Jämlik tillgång till vård…

• Alla ska ha rätt till likvärdig 
vård, oavsett var man bor, 
inkomst, kön, etnisk 
bakgrund…

• Det måste vara enkelt att 
nå sin husläkarmottagning 
rent fysiskt, lätt att komma 
i kontakt och boka möten. 

• En mer tillgänglig vård blir 
en mer rättvis vård och ett 
viktigt inslag i en liberal 
vårdpolitik för alla.

.



Tillsammans…

Utveckla samarbetet 
mellan kommunerna 
och landstinget för 
patientens bästa.



Kommun-landsting
I skarven mellan kommunen och landstinget 

kan den enskilda människan hamna i 
kläm…

…de äldre, de psykiskt sjuka, missbrukare och 
ibland barn med funktionsnedsättning.

• Skapa nätverk kring den enskilda 
människan och gör dem till VIP-patienter. 

• Kontinuitet, trygghet och helhetsansvar
för dessa grupper är våra ledord. 

• I synnerhet de äldre multisjuka behöver 
en egen ”dirigent” som kan leda och 
samla hela det nödvändiga nätverket. 
Husläkarens är förstås central här. 



Barnen i vårdens gräddfil

Vi vill ge barnen en
gräddfil till vården. 
Det innebär bland annat:

• Om barnen blir sjuka är det mera rimligt 
att doktorn kan göra hembesök än att 
barnfamiljer sitter långa tider i väntrum.

• Barn med psykisk ohälsa ska snabbt få 
hjälp. 0-kö till barnpsykiatri! 



Hälsan, då?

Den egna hälsan är något individen själv kan

påverka. Landstinget kan hjälpa till och

förebygga genom…

• Lätt tillgänglig kunskap och motivationsarbete
kring levnadsvanor och egenvård. 

• Vårdgaranti också för förebyggande åtgärder t ex 
stöd för att sluta röka. 

• Husläkarmottagningarna kan bidra mer i det 
förebyggande arbetet.



Eget rum på nätet
• Vården ska använda modern teknik.

• Tekniken ska underlätta kontakten med 
vården för patienten. 

• Patienten ska ha kontroll över informationen 
om sin egen sjukdomshistoria.  Vi vill samla 
all information om vård och behandling hos 
olika vårdgivare  i patientens eget rum på 
nätet. (I akuta lägen ska rummet kunna 
dyrkas upp).

• Där ska man kunna se provsvar, boka tider 
och hålla kontakt med exempelvis sin 
husläkare.

• Läkare ska kunna, med patientens samtycke, 
ta reda på vilka mediciner en patient 
använder .



Ständig kvalitetsutveckling

Bra kvalitet sparar pengar

Kvalitetsbristkostnader – när 

vården inte håller måttet – utgör

mellan 20 % av vårdkostnaderna. 

Patientens rätt till säker vård

Alla människor har rätt att möta

en kompetent vård. En patient som 

utsätts för felbehandlingar måste 

kompenseras. Det ska kosta att 

felbehandla.

Mera mångfald i vården

Ett stort utbud av olika aktörer, såväl 

privata som offentligt och ideellt drivna, 

driver kvalitetsutveckling. 

Med ökad konkurrens inom välfärds-

tjänsterna skapas nya innovationer, ökad 

kostnadseffektiviteten och ett större

utbud av bra vård 

att välja mellan. 



Landstingets organisation

Mål, medel och uppföljning ska politiker 

fokusera på.

Att sköta vården ska vårdens kompetenta 
medarbetare göra. Det viktiga är inte att 
personalen är anställd av landstinget. Det 
viktiga är att erbjuda vård av hög kvalitet 
till patienterna. 



Vården – en framtidsbransch
Vård och omsorg erbjuder spännande arbeten för många människor. Vi måste göra vården ännu 
mer attraktiv i framtiden. 
• Bejaka mångfalden - Mångfald är viktigt, också för personalen. Genom att man som anställd inom 
vården får flera olika arbetsgivare att söka sig till ökar möjligheterna att forma sitt arbetsliv efter 
egna önskemål.    
• Vårdtjänster i globaliseringen – Vi ska uppmuntra en stark tjänstesektor, även i vården, som kan
verka lokalt ock globalt. Så kan företag utvecklas på en internationell arbetsmarknad. 



Sammanfattning:

• Tillgänglighet
• Kvalitet
• Stort förtroende för vården
• Valfrihet och mångfald
• God hälsa


