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Förord 
Detta är ingen vanlig politisk rapport som presenterar detaljerade lösningar på alla de 
utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Vi har heller inte låtit oss begränsas av 
budgetrestriktioner eller de påverkansmöjligheter som Folkpartiet Liberalerna har idag 
i Stockholms läns landsting. Vårt mål har istället varit att frigöra tanken och ta fram en 
rapport som hjälper oss att lyfta blicken från de frågor som vi kämpar med i vardagen, 
och presentera en långsiktig liberal vision av hur hälso- och sjukvården i 
Stockholmsregionen skulle kunna se ut efter en tid med starkt Folkpartistyre. 
 
Visionsgruppen skapades i februari 2012 för att på landstingsgruppens uppdrag 
formulera en liberal framtidsvision för hälso- och sjukvården. Visionen ska kunna 
fungera som en liberal kompass inför svåra vägval i dagens vårddebatt, men också 
kunna erbjuda inspiration och konkreta, värderingstyrda svar på många av de frågor 
som är aktuella i landstingets förnyelsearbete.  
 
Istället för att dela in rapporten efter medicinsk specialitet, diagnosgrupp eller vårdnivå, 
har vi valt att presentera våra förslag i form av visionära berättelser utifrån individens 
perspektiv av hur hälso- och sjukvården borde fungera. De liberala livsberättelserna 
inleds med en kort ingress som beskriver problembilden, och avslutas med några korta 
förslagspunkter som understryker vilka förhållanden i dagens vård som vi vill utmana 
och förändra. Vissa av våra förslag är redan på gång, medan många är mer visionärt 
långsiktiga. 
 
Vår förhoppning är att varje tema som tas upp i rapporten ska kunna ligga till grund för 
konkreta handlingsplaner, fördjupade politiska program och kampanjer. Dessa skulle 
kunna utformas under en seminarieserie där engagerade liberaler får möjlighet att 
konkretisera och utveckla de konkreta förslag som krävs för att visionen ska bli 
verklighet. Därmed kan visionen omsättas till politisk handling i landstingsgruppens 
löpande arbete, och erbjuda en grund inför kommande valrörelser. Visionsgruppen har 
arbetat självständigt med stöd av landstingskansliet, och har format sina förslag genom 
kreativa diskussionsmöten under tio mötestillfällen från mars till oktober 2012.   
 
Stockholm den 11 oktober 2012 
 
 
 
Daniel Forslund 
Visionsgruppens ordförande 
 
 
 
Visionsgruppen bestod av: 
Daniel Forslund (ordförande), Moa Bäckström, Jessica Ericsson, Christoffer Fagerberg, 
Magnus Liljegren, Ninos Maraha, Moa Rasmusson och Lars Tunberg. Gruppens arbete 
bistods av landstingskansliet genom Cecilia Carpelan och Mårten Wallenström. 
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Sammanfattning – 45 liberala förslag för framtidens sjukvård! 
   
 

1. Framtidens vård är en personlig sjukvård med guldkant! 
a. patienter och anhöriga ska ha möjlighet att köpa extratjänster som förhöjer 

upplevelsen av vården, underlättar tillfrisknandet genom ett ökat välbefinnande 
och ger möjlighet att fortsätta ett aktivt liv även som patient 

b. alla vårdgivare inom Stockholmsregionen ska aktivt stimulera möjligheten för 
entreprenörer att erbjuda patientnära tjänster i alla verksamheter där det inte 
riskerar patientsäkerheten 

c. vårdgivarna ska kunna erbjuda enkelrum vid alla sjukhusvistelser för att främja 
integritet, patientsäkerhet och anhörigkontakter 

d. vårdenheter som byggs eller renoveras ska planeras utifrån människans möte 
med vården med en välkomnande arkitektur, en hemlik miljö och smart teknik 
som underlättar för både patienter och personal. 
 

2. Tillgänglig information stärker patientmakt och patientsäkerhet! 
a. patienten ska ges förfoganderätt över den egna informationen i journaler, 

register och databaser, kunna besluta om att medge åtkomst till behörig 
vårdpersonal vid sammanhållen journalföring samt kunna dela ut läsbehörighet 
till anhöriga eller närstående 

b. vårdens arbetssätt, kultur och IT-stöd ska anpassas för att patienten själv ska 
kunna samskapa information om sin egen hälsa tillsammans med 
vårdpersonalen 

c. vårdens journalsystem ska vidareutvecklas till interaktiva dokumentations- och 
beslutsstöd som kan nås enkelt och säkert av både patienter och vårdpersonal 

d. vårdgivare i Stockholmsregionen ska ta ett aktivt ledarskap för att stimulera ett 
brett utbud av smarta e-tjänster och applikationer som utvecklas i fri tävlan 
mellan olika entreprenörer och företag. 
 

3. Vården ska vara jämlik och tillgänglig för alla! 
a. jämförelser av olika vårdgivare ska utvecklas och göras tillgänglig för 

allmänheten för att underlätta människors möjligheter att göra val utifrån sina 
egna önskemål och behov 

b. samtliga patienter ska aktivt erbjudas möjlighet till ”second opinion” när 
behandlingsmålen inte kunnat uppnås 

c. papperslösa flyktingar ska erbjudas såväl akut som planerad hälso- och sjukvård 
efter behov 

d. vårdgivare som kraftigt avviker från beställarens intentioner om jämlik vård 
genom att exempelvis välja bort olönsamma patienter, mister sin rätt att verka i 
hela Stockholmsregionen. 
 

4. Inkludera anhöriga och närstående i patientens vård! 
a. en generell anhörigutbildning ska erbjudas anhöriga och närstående till kroniskt 

och svårt sjuka patienter  
b. barn till svårt sjuka föräldrar ska få en egen kontaktperson och information 

anpassad utifrån barnets ålder 
c. personliga vårdkoordinatorer som på ett professionellt sätt företräder patienten 

och de anhörigas intressen samt planerar hela vårdprocessen ska erbjudas alla 
patienter som tilläggstjänst. 
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5. Äldre patienter ska garanteras en skräddarsydd och god vård! 
a. läkemedelsgenomgångar ska göras i samband med varje överföring mellan 

vårdgivare för att förhindra oönskade interaktioner av olika läkemedel 
b. alla patienter med två eller flera diagnoser som riskerar medföra komplikationer 

eller av annan anledning har behov av extra stöd erbjuds en kostnadsfri 
vårdkoordinator 

c. all vårdpersonal som möter äldre kompetensutvecklas för att kunna se, möta och 
behandla äldre patienter på rätt sätt 

d. uppföljningen av de äldres behandling inom vården intensifieras och de 
vårdgivare som till följd av felbehandlingar orsakar den äldre patienten skador 
får ta ett ökat ekonomiskt ansvar. 
 

6. Mer hälsocoachning och förebyggande hälso- och sjukvård! 
a. vårdgivare ska ersättas efter hur många patienter man håller friska, inte enbart 

för de som tvingas till vårdbesök på grund av sjukdom 
b. stockholmarna ska kunna köpa hälsoundersökningar och hälsocoachning som en 

tilläggstjänst i primärvården  
c. riktade insatser till grupper med sämre hälsa och större behov av stöd ska 

intensifieras 
d. ett nationellt vaccinregister för allmänheten ska inrättas. 

 
7. Mer samverkan mellan regional och lokal nivå! 

a. ekonomiska incitamentsmodeller för samverkan mellan kommun, landsting och 
stat ska utarbetas för att människor inte ska drabbas av ohälsa och sjukdom 

b. samverkansuppdraget förtydligas och premieras i samtliga relevanta avtal 
c. en utredning ”Vård och omsorg i en framtida Region Stockholm” ska initieras 
d. alla samverkansparter ska enkelt kunna göra avvikelserapportering i de fall där 

individen inte får det stöd hon har rätt till 
e. samverkan mellan region och kommun kring sociala investeringsfonder ska 

prövas. 
 

8. Vårdval Europa ger gränslöst bra vård! 
a. alla patienter ska tillförsäkras den bästa möjliga vården, oavsett hos vilken 

vårdgivare i Europa den erbjuds 
b. alla patienter ska fritt kunna välja vårdgivare inom Sverige och EU 
c. alla patienten ska aktivt informeras om en behandling kan erbjudas snabbare 

eller till högre kvalitet i ett annat EU-land 
d. Stockholmsregionen ska aktivt utveckla arbetet med vårdexport och 

etableringen av Europeiska specialistcentra vid regionens sjukhus. 
 

9. Målgruppsanpassad vård ger effektiva vårdflöden! 
a. alla patienter ska ges möjlighet att enkelt kunna välja vårdgivare utifrån 

personliga preferenser genom en webbaserad söktjänst som sållar fram de 
vårdgivare som uppfyller personliga sökkriterier 

b. ersättningssystemen ska utvecklas för att premiera vårdgivare med goda 
behandlingsresultat och som erbjuder en sammanhållen vårdprocess utifrån 
individens samlade behov 

c. etableringen av målgruppsanpassade vårdmottagningar ska aktivt stimuleras. 
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10. Vårdval och vårdföretagande möter en mångfald av behov! 
a. tilläggstjänsten ”Personlig vårdkoordinator – din lots i sjukvården” ska erbjudas 

samtliga patienter som ett erbjudande av privata tjänsteföretag som 
auktoriserats av regionen 

b. entreprenörer som vill komplettera den befintliga vården med eHälsolösningar 
ska erbjudas en enkel anslutning till standardiserade tjänster 

c. vårdgivare i Stockholm ska spegla befolkningens sammansättning och aktiva 
insatser ska stimulera fler kvinnliga vårdföretagare och vårdföretagare med 
utländsk bakgrund. 
 

11. Forskning och innovation ger en vård i världsklass! 
a. en satsning på spjutspetsforskning i nära samarbete med regionens vårdgivare, 

akademiska miljöer och forskningsintensiva företag ska göras för att stimulera 
Stockholmsregionens konkurrens- och innovationskraft 

b. avtal och ersättningssystem ska säkerställa att vårdgivare har tid och resurser 
att bedriva patientnära klinisk forskning 

c. personal och verksamhetschefer som utmanar gamla rutiner och arbetssätt och 
aktivt bidrar med idéer om hur verksamheten kan utvecklas och förbättras ska 
premieras ekonomiskt 

d. patienters och anhörigas upplevelse av behandling ska regelmässigt samlas in 
och systematiskt användas för att höja kvaliteten i vården 

e. Stockholmsregionen ska i samarbete med regeringen införa skattebefriade 
forsknings- och innovationszoner där nya behandlingsmetoder, teknik, 
arbetssätt och ersättningssystem kan prövas, valideras och utvärderas. 
 

12. Ekonomiska styrmedel ska belöna nytänkande och innovation! 
a. ekonomiska styrmedel såsom ersättningssystem och incitamentsmodeller ska 

anpassas för att aktivt styra mot nytänkande, innovation och effektivitet genom 
att belöna progressiva vårdgivare och ekonomiskt bestraffa de 
förändringsobenägna 

b. nya indikatorer och modeller ska utvecklas för att fånga värdet av 
verksamhetsutveckling och ställa det i relation till patientnytta och kostnaden för 
att behålla gamla, ineffektiva arbetssätt, teknikstöd och behandlingsmetoder 

c. anonyma ”testpatienter” ska användas av beställaren för att kontrollera 
bemötande, tillgänglighet, upplevd vårdkvalitet och processeffektivitet i 
utförarledet för att säkerställa en hög kvalitet i vården. 
 

13. En vård i världsklass kräver personal i världsklass! 
a. personalens kreativitet ska stimuleras genom ekonomiska incitament, 

bonussystem och ökad lönespridning 
b. forskning om process- och organisationsutveckling ska premieras karriärmässigt 

lika högt som klinisk forskning 
c. ett faddersystem ska införas för att snabbare tillvarata och introducera 

kompetens i form av invandrade personer med utländsk vårdutbildning. 
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En personcentrerad vård som möter individuella behov 

Framtidens vård är en personlig sjukvård med guldkant! 
Vården ska vara jämlik och tillgänglig för alla. Att alla ska behandlas och bemötas med 
hög kvalitet utifrån individuella behov oavsett ekonomiska förutsättningar är en 
självklarhet. Men utformningen av vården behöver utvecklas och förnyas. Det handlar 
exempelvis om utformningen av den fysiska sjukhusmiljön, som är avgörande för att mötet 
mellan patienten och vården ska upplevas som tryggt och odramatiskt. Genom skapandet 
av Nya Karolinska Sjukhuset har Stockholm möjlighet att sätta en ny standard för svensk 
hälso- och sjukvård, där själva sinnebilden av vad ett sjukhus är kan ändras i grunden. För 
att anpassa vården efter människors behov behöver också patienter och anhöriga får 
möjlighet att kunna förgylla en oönskad sjukhusvistelse genom att köpa olika 
tilläggstjänster som levereras av entreprenörer med avtal med vården. Det är dags för 
vården att ändra sig efter patientens behov, inte tvärtom! 
 
På alla nivåer i vården har miljöernas betydelse för vårdupplevelsen uppmärksammats, 
och patienterna möts nu av välkomnade miljöer med möjlighet till en stunds avkoppling 
före mötet med vårdpersonalen. Tillgång till fika, enkla tidsfördriv eller lek för barnen är 
en självklarhet liksom möjlighet att vänta i avskildhet för de patienter som har svårt att 
vänta tillsammans med många andra människor. 
 
Alla patienter som behöver inneliggande vård välkomnas till sitt eget rum med möjlighet 
till övernattning för anhörig om det fungerar med patientens hälsotillstånd. För vårdens 
yngsta patienter inom barnsjukvården är det en självklar rättighet att alltid ha en 
förälder med sig under hela vårdvistelsen. Alla patienter har tillgång till egen surfplatta, 
framförallt för att ge ett ytterligare verktyg för att kunna kommunicera med vårdgivaren 
och underlätta vistelsen genom att få uppdaterad information om nästa steg i 
vårdkedjan, kunna välja mellan de olika goda och näringsriktiga maträtter som erbjuds 
och kunna boka de tilläggstjänster man önskar men också för att erbjuda tidsfördriv.  
Vid många av de avdelningar där patienter vårdas längre perioder har också volontärer 
bjudits in för att förgylla tillvaron genom exempelvis kultur och lek. 
 
Idag kan vården möta personliga behov från inneliggande patienter genom att erbjuda 
en rad erbjudanden och tjänster. Det kan till exempel handla om mjukare lakan eller att 
kunna köpa ett glas vin till maten. Vårdgivarna stimulerar företagande och 
entreprenörskap på nya sätt genom att låta företag sälja sina produkter och tjänster 
inne på vårdenheterna till de patienter som så önskar. Nu finns det små trevliga caféer i 
väntrummen, salonger för skönhetsvård och försäljning av olika matalternativ för både 
patienter och närstående. Likaså finns det möjlighet att bjuda sina anhöriga på en god 
middag eller tårta om sjukhusvistelsen krockar med barnens födelsedag. Eftersom en 
stor andel av stockholmarna är ensamhushåll kan alla patienter som oroar sig för vem 
som ska ta hand om blommorna eller katten under sjukhusvistelsen få hjälp att kontakta 
de serviceföretag som erbjuder personlig hemservice för regionens patienter. 
 
Tiden då sjukhus och vårdcentraler byggdes utifrån vårdpersonalens specialiteter 
snarare än för människor är sedan länge borta. Nya Karolinska Sjukhuset blev den 
katalyserande faktor som många hoppades, och utlöste en våg av framgångsrika 
ombyggnationer och renoveringar av regionens vårdenheter. Spjutspetskompetens och 
högspecialiserad vård arbetar nu sida vid sida i tvärprofessionella team som tar ansvar 
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för helheten, där själva byggnaden stimulerar till samverkan, öppenhet och trygga 
patientmöten. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 patienter och anhöriga ska ha möjlighet att köpa extratjänster som förhöjer 

upplevelsen av vården, underlättar tillfrisknandet genom ett ökat välbefinnande 
och ger möjlighet att fortsätta ett aktivt liv även som patient 

 alla vårdgivare inom Stockholmsregionen ska aktivt stimulera möjligheten för 
entreprenörer att erbjuda patientnära tjänster i alla verksamheter där det inte 
riskerar patientsäkerheten 

 vårdgivarna ska kunna erbjuda enkelrum vid alla sjukhusvistelser för att främja 
integritet, patientsäkerhet och anhörigkontakter 

 vårdenheter som byggs eller renoveras ska planeras utifrån människans möte 
med vården med en välkomnande arkitektur, en hemlik miljö och smart teknik 
som underlättar för både patienter och personal. 

 

Tillgänglig information stärker patientmakt och patientsäkerhet! 
Tillgången till vital information är grunden i en säker och välfungerande hälso- och 
sjukvård. Individens rätt att själv förfoga över informationen om sin egen hälsa och enkelt 
ges tillgång till öppna redovisningar av vårdens resultat och kvalitet är själva grundbulten 
i en modern, liberal sjukvård. Informationen ska hålla hög kvalitet och vara strukturerad 
så att den kan målgruppsanpassas. Den ska nås enkelt och säkert genom olika 
eHälsolösningar mellan olika vårdgivare och vårdnivåer, och därmed kunna användas i sin 
fulla potential av patienter, vårdpersonal, beslutsfattare och forskare. Informationen ska 
vara skyddad så att patientens integritet kan garanteras och makten över informationen 
ska ligga hos patienten själv. eHälsa stärker individens frihet och ger möjlighet att hantera 
vårdens kunskap och resurser på ett mer effektivt sätt. 
 
Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade enormt sedan alla patienter gavs möjlighet 
att enkelt kunna logga in och läsa sin egen journal och styra vilken information som ska 
vara öppen eller spärrad när man besöker en ny vårdgivare. Genom det nya nationella 
hälsokontot finns all information som patienten behöver på ett ställe, där man får en 
överblick av alla kommande vårdbesök, remisser och labbsvar. Många uppskattar 
särskilt möjligheten att kunna dokumentera sin egen hälsa, där man också kan välja att 
dela med sig av viss information till sin läkare inför vårdbesöket. Genom att 
informationen nu samskapas av patienten och vårdpersonalen har patientjournalen 
blivit ett viktigt arbetsredskap för bägge parter, både i det förebyggande hälsoarbetet 
och för vård, behandling och rehabilitering.  
 
Antalet felbehandlingar har minskat radikalt sedan vårdpersonalen snabbt får tillgång 
till en samlad bild av tidigare vårdbesök, undersökningar och labbsvar. Gamla tiders 
journalsystem har ersatts av ett smart och användarvänligt system för dokumentation 
och beslutsstöd, där personalen fortlöpande informeras om nya forskningsrön, riktlinjer 
och rekommendationer samtidigt som man vägleds att på ett snabbt och standardiserat 
sätt dokumentera allt som är relevant. Personalen har säkra mobila enheter som gör att 
de kan nå alla system oberoende av vart de är. Dubbelregistreringen i journalsystem och 
kvalitetsregister är äntligen borta, eftersom all information nu hålls samlad i ett system. 
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Beroende på vilken behörighet och funktion personalen har som loggar in, når man olika 
delar av samma informationsmängd. 
 
Vårdbiträdet på äldreboendet har en fortlöpande dialog med personalen på sjukhuset 
när någon av de boende behöver akutsjukvård. Sedan de administrativa gränserna 
mellan äldreomsorg och sjukvård suddats ut arbetar vård- och omsorgspersonal i team 
kring de äldres behov, där informationen om vårdplaner och ny medicinering direkt 
finns tillgängligt för omsorgspersonalen så snart den äldre patienten är 
utskrivningsklar. De som arbetar i hemtjänst och hemsjukvård har samma möjlighet till 
dokumentation och beslutsstöd som personalen på sjukhusen, och tryggheten och 
livskvaliteten för de äldre har ökat markant. 
 
När ett företag eller forskargrupp har tagit fram en ny innovativ hälsoapplikation kan de 
enkelt certifiera sin lösning och få ut den till målgruppen, eftersom Stockholmsregionen 
nu fullt ut tillämpar de nationellt överenskomna standarderna för hur tekniska 
lösningar ska få kommunicera med vårdens IT-system. Sedan man skapade enhetliga 
regler för säkerhet och integritet har utvecklingen av smarta hälso-appar exploderat, 
och tjänster som det gamla landstinget tidigare själv aldrig skulle kunna erbjuda finns 
nu enkelt tillgängliga för alla. När patienten loggar in på sitt hälsokonto presenteras 
individanpassade tips på appar som kan ge råd, stöd eller coachning utifrån den egna 
hälsosituationen. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 patienten ska ges förfoganderätt över den egna informationen i journaler, 

register och databaser, kunna besluta om att medge åtkomst till behörig 
vårdpersonal vid sammanhållen journalföring samt kunna dela ut läsbehörighet 
till anhöriga eller närstående 

 vårdens arbetssätt, kultur och IT-stöd ska anpassas för att patienten själv ska 
kunna samskapa information om sin egen hälsa tillsammans med vårdpersonalen 

 vårdens journalsystem ska vidareutvecklas till interaktiva dokumentations- och 
beslutsstöd som kan nås enkelt och säkert av både patienter och vårdpersonal 

 vårdgivare i Stockholmsregionen ska ta ett aktivt ledarskap för att stimulera ett 
brett utbud av smarta e-tjänster och applikationer som utvecklas i fri tävlan 
mellan olika entreprenörer och företag. 

 

Vården ska vara jämlik och tillgänglig för alla! 
Hälso- och sjukvård ska utgå och planeras utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Liberalismen 
utgår från mänskliga fri- och rättigheter, och det är vår uppgift att förverkliga dessa givna 
rättigheter. Rätten till en god hälsa är en av den mest centrala av dessa rättigheter och ska 
garanteras alla på lika villkor. Hälso- och sjukvårdens ska möta patienter och anhöriga 
där de befinner sig och anpassa vårderbjudandet efter varje patients förutsättningar, 
behov och önskemål. För att möta denna mångfald av vårdbehov krävs en mångfald av 
erbjudanden. I en liberal vård är detta centralt, liksom att låta en mångfald av privata, 
idéburna eller offentliga vårdgivare erbjuda denna vård. Mångfalden av vårdgivare har ett 
egenvärde. God hälsa och jämlik vård uppnås i matchningen mellan patientens 
förväntningar och vårdens utbud. Jämlik vård är ur ett liberalt perspektiv därför inte 
synonymt med likadan vård, utan en individuellt anpassad behandling som ger det mest 
effektiva medicinska resultatet. 
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I och med introduktionen av vårdvalsreformen uppnåddes stora förbättringar i 
tillgänglighet. Fortfarande var dock vården till stora delar ojämlik. Genom ett 
målrelaterat ersättningssystem lyckades man i Stockholmsregionen uppnå såväl en 
diversifierad och effektiv vårdmarknad som god hälsa och jämlik vård. Genom att 
ojämlikheter i vården sågs som potentiella förbättringsmöjligheter kunde de också 
bekämpas genom riktade ersättningar som premierade de mest offensiva och 
nytänkande vårdgivarna. 
 
Även om dåtidens ersättningssystem hade goda syften var de ibland behäftade med 
svagheter, som stundtals ledde till att vårdgivare valde de patienter som betalade sig 
bäst. Diskussioner om vårdgivares moraliska ansvar att bemöta och behandla alla 
patienter oavsett behov ledde så småningom fram till den överenskommelse som visat 
sig effektiv: vårdgivare som kraftigt avviker från regionens intentioner om jämlik vård 
genom att exempelvis välja bort olönsamma patienter, mister sin rätt att verka i hela 
Stockholmsregionen. 
 
Det var länge känt att vård som byggde på allmänna utfästelser som ”vård efter behov” 
gynnade de resursstarka och de som kunde orientera sig i hälso- och sjukvårdssystemet. 
Genom att stärka tillgången till lättåtkomlig information i kombination med utbyggda 
patienträttigheter stärktes patientens ställning och ojämlikheterna kunde utjämnas. 
Detta var särskilt tydligt i övergångarna mellan olika vårdgivare och vårdnivåer. 
 
Med ökad information och kunskap hos såväl vårdgivare som patienter och anhöriga har 
ojämlikheter inom vården kunnat motverkas. Rankningen av vårdgivare, som idag ses 
som självklar, var mycket kontroversiell när den infördes men har kraftigt stärkt 
patientens ställning.  Ett annat exempel på en lyckad reform för ökad patientmakt är den 
personliga kravspecifikation patienten idag gör vid val av husläkare. Även beslutet att i 
större utsträckning uppmärksamma anhörigas roll har bidragit till en mer jämlik vård. 
 
Öppna jämförelser började som en jämförelse mellan landstingen, men det var först när 
informationen utvecklades så att den fullt ut också riktade sig direkt till patienterna som 
den fick ordentligt genomslag.  
 
Vårdgivarens roll har i takt med teknikutvecklingen kraftigt förändrats, från auktoritet 
till coach. Vårdpersonal arbetar idag i team tillsammans med patient och anhöriga för att 
nå bättre och snabbare behandlingsresultat. Patienter och vårdgivare sätter gemensamt 
upp mål för behandling. Om behandlingsmålen inte uppnås får patienten erbjudande om 
en annan behandling eller en alternativ vårdgivare. Möjligheten till second opinion 
erbjuds nu aktivt till samtliga patienter inom alla delar av vården när behandlingsmålen 
inte kunnat uppnås. 
 
Den nationella överenskommelsen om att ge papperslösa rätt till vård var ett viktigt och 
riktigt steg för en jämlik vård. Den stora liberala framgången, som dessutom visade att 
rädslan för okontrollerade kostnadsökningar var fullkomligt obefogad, ledde till att även 
planerad hälso- och sjukvård efter några år kunde erbjudas till alla papperslösa. 
Därigenom kunde man säkerställa både humanitet och en god medicinsk behandling där 
man undvek att gömda människor drog sig för vårdkontakter av rädsla för att bli 
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upptäckta. De liberala grundvärdena om att vård ska ges förutsättningslöst och utefter 
behov till alla är nu en självklarhet. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 jämförelser av olika vårdgivare ska utvecklas och göras tillgänglig för 

allmänheten för att underlätta människors möjligheter att göra val utifrån sina 
egna önskemål och behov 

 samtliga patienter ska aktivt erbjudas möjlighet till ”second opinion” när 
behandlingsmålen inte kunnat uppnås 

 papperslösa flyktingar ska erbjudas såväl akut som planerad hälso- och sjukvård 
efter behov 

 vårdgivare som kraftigt avviker från beställarens intentioner om jämlik vård 
genom att exempelvis välja bort olönsamma patienter, mister sin rätt att verka i 
hela Stockholmsregionen. 

 

Inkludera anhöriga och närstående i patientens vård! 
När någon blir sjuk förändras livet även för anhöriga. Oro över sjukdomen tar mycket 
kraft, samtidigt som man som anhörig vill vara stark för att stötta den som drabbats av 
sjukdom. Sjukvårdens kontakt med de anhöriga måste bli bättre. Genom att i större 
utsträckning inkludera anhöriga blir tillvaron för patienten både tryggare och trevligare. 
 
Många gånger har den sjuke fullt upp med att hantera sin egen situation och vill därför 
inte oroa eller belasta sina anhöriga. Det kan också vara svårt för många som är vana att 
klara sig själva att behöva be om hjälp eller att avgöra hur mycket stöd det är rimligt att 
begära från sina närmaste. Alla patienter har därför nu möjlighet att tillgängliggöra 
information kring den egna sjukdomen. Närstående erbjuds också information kring den 
aktuella sjukdomen och dess konsekvenser, vilket bidrar till att lugna oro, öka 
förståelsen och förutsättningarna att själv kunna bli ett bättre stöd. Eftersom barn vars 
föräldrar blir sjuka skuldbelägger sig själva och därmed far illa, så erbjuds nu alltid stöd 
till barnen för att säkerställa att de får information som är anpassad till deras förståelse 
och behov. En egen kontaktperson just för barnen ses numera som självklart.   
 
Den anhöriges ställning har stärkts genom införande av en rad anhörigrättigheter och 
anhöriga är idag en självklar del i vårdprocessen. ”Rätten till anhörigassistans vid akut 
insjuknande av äldre” som garanterar hjälp till anhöriga av såväl region som kommun 
inom fastslagen tid är en av de mest uppskattade reformerna. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 en generell anhörigutbildning ska erbjudas anhöriga och närstående till kroniskt 

och svårt sjuka patienter  
 barn till svårt sjuka föräldrar ska få en egen kontaktperson och information 

anpassad utifrån barnets ålder 
 personliga vårdkoordinatorer som på ett professionellt sätt företräder patienten 

och de anhörigas intressen samt planerar hela vårdprocessen ska erbjudas alla 
patienter som tilläggstjänst. 
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Äldre patienter ska garanteras en skräddarsydd och god vård! 
I en liberal vård är det självklart att alla människor har olika behov, önskemål och 
förutsättningar och att detta faktum inte upphör den dag vi fyller 65 år. Med en allt högre 
andel äldre i samhället ökar behovet av att anpassa vården till alltmer diversifierade 
behov. Begreppet pensionär behöver inte betyda multisjuk, men kan mycket väl göra det. 
Framtidens pensionärer förväntar sig att själva kunna välja de alternativ som passar just 
dem och har en ökad insikt i att det i hög grad är möjligt att påverka sin hälsoutveckling 
före, under och efter sjukdom. 
 
Medellivslängden och antalet friska år har fortsatt att öka parallellt med att vården i allt 
högre grad börjat möta och behandla individer istället för diagnoser. Till följd av det 
förändrade synsättet har patientens ställning i vården stärkts och en allt större vikt 
läggs vid att patienten efter egen förmåga ska kunna vara delaktig i sin egen hälsa lika 
väl före som under sjukdom. 
 
Färre äldre än någonsin behöver söka vård akut sedan primärvårdens uppdrag 
förtydligats, teknikstöden för vården utvecklats och ersättningsmodeller anpassats så 
att det blivit allt mer attraktivt att arbeta med personer med långvariga behov, i syfte att 
stimulera en så god hälsa som möjligt. 
 
För de som ändå drabbas av sjukdom finns en palett av äldreanpassade 
behandlingsalternativ att välja på.  Efter varje läkarbesök får patienterna en 
sammanfattning av det viktigaste som sagts i samband med läkarbesöket med sig hem. 
Alla patienter med mer omfattande behov där det finns risk för komplikationer eller 
som har svårigheter att ta till sig information, erbjuds också ett uppföljningssamtal med 
husläkare en tid efter besöket. För de individer som så önskar förs informationen vidare 
till anhöriga eller annan kontaktperson. 
 
Vid sidan av läkemedelsbehandling så väljer allt fler patienter att sköta uppföljningen av 
sin egen sjukdom från hemmet med hjälp av lättförståeliga hjälpmedel och 
distanskontakt med sjuksköterska eller läkare. Samtidigt kvarstår valet att ha den 
kontinuerliga uppföljningen vid vårdcentralen för de som föredrar den lösningen. 
 
Samverkan med andra aktörer både internt inom vården och externt med omsorgen har 
fått en tydligare plats inom vården, inte minst för de patienter som är i behov av mer 
avancerad vård och där det tidigare funnits risker för misstag i samband med 
överlämningar. De patienter som har mer omfattande behov kopplas samman med en 
vårdkoordinator som hjälper till att säkerställa att patienten inte behöver vänta onödigt 
länge vare sig på utredning, vård eller rehabilitering.  Till följd av att alla vårdens 
kompetenser nu fokuserar på de arbetsuppgifter som de är bäst på har 
resursanvändningen kunnat effektiviseras och personalen upplever samtidigt 
arbetsbelastningen som mer hanterbar vilket fått till följd att vårdskadorna minskat 
väsentligt och att vårdköer mer eller mindre blivit ett historiskt begrepp det ökade 
antalet patienter till trots. 
 
Den äldres valfrihet respekteras även i samband med svår sjukdom och sjukdom i livets 
slutskede. Patientens har alltid valet – om hon så vill – att välja bland olika lämpliga 
behandlingar så väl som var vårdens ska utföras. 
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För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 läkemedelsgenomgångar ska göras i samband med varje överföring mellan 

vårdgivare för att förhindra oönskade interaktioner av olika läkemedel 
 alla patienter med två eller flera diagnoser som riskerar medföra komplikationer 

eller av annan anledning har behov av extra stöd erbjuds en kostnadsfri 
vårdkoordinator 

 all vårdpersonal som möter äldre kompetensutvecklas för att kunna se, möta och 
behandla äldre patienter på rätt sätt 

 uppföljningen av de äldres behandling inom vården intensifieras och de 
vårdgivare som till följd av felbehandlingar orsakar den äldre patienten skador 
får ta ett ökat ekonomiskt ansvar. 

 

Mer hälsocoachning och förebyggande hälso- och sjukvård! 
I enlighet med liberal tradition förespråkas en aktiv socialpolitik från samhällets sida, där 
folkhälsoarbetet har sin givna plats. Folkhälsoarbete och hälsofrämjande insatser syftar 
till att utjämna ojämlikheter i hälsa samt att förebygga ohälsa och sjukdom hos 
befolkningen. Folkhälsoarbete kan både ses som sätt att främja individers hälsa och som 
insatser för att minska samhällets kostnader för hälso- och sjukvård. 
 
Arbetet med hälsoprevention har kommit en lång väg från gårdagens moraliska 
pekpinnar till dagens fokusering på aktiv hälsocoachning och förebyggande hälso- och 
sjukvård. Sedan Stockholmsregionen började arbeta systematiskt med en 
folkhälsopolicy i början på 2010-talet och riktade insatser för att uppfylla dess 
intentioner har ojämlikheter i hälsostatus successivt minskat. Stockholm har idag den 
högsta medellivslängden av jämförbara storstäder och livskvaliteten bland 
medborgarna är bland den högsta i världen. 
 
Några exempel på framgångsrika områden är suicidprevention där självmorden har 
halverats, rökningen som minskat dramatiskt samt övervikt och fetma där utvecklingen 
har vänt som en följd av aktiva insatser för att uppmuntra en god kosthållning. 
Bidragande orsaker till att utvecklingen vänt är att riktade insatser mot exempelvis 
rökning i vissa grupper har intensifierats samt att hälsofrämjande åtgärder premieras i 
alla vårdavtal. 
 
Hälsofrämjande insatser har fått ett allt större utrymme också i relation till den äldre 
befolkningen och arbetet bedrivs såväl via hälso-appar som via vårdcentralerna som 
ofta samverkar med både omsorgen och föreningslivet för att stötta individen. Till följd 
av det hälsofrämjande arbetet motionerar allt fler på regelbunden basis samtidigt som 
bara ett fåtal fortsätter röka. 
 
Medicinska framsteg som vacciner mot alzheimer och vissa cancerformer möjliggjorde 
omfördelning av resurser både på regional och lokal nivå, där satsningar på 
förebyggande insatser ytterligare har bidragit till att öka medellivslängden. Det IT-
baserade vaccinregistret har gjort att vaccinationsgraden har ökat genom att såväl 
hälso- och sjukvården som privatpersoner vet vem som vaccinerats mot vad och när. 
 
I Stockholm var utvecklingen av indikatorer inriktade på att mäta vårdens kvalitet det 
första steget i ett mer systematiskt sjukdomsförebyggande arbete. Detta visade sig vara 
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ett lyckokast. Förutom att kvalitetsindikatorerna legat till grund för ersättningssystem 
som premierar och ersätter vårdgivare för förebyggande insatser, så har 
kunskapsuppbyggnaden också givit möjligheter till hälsoekonomiska analyser och 
hälsokonsekvensbedömningar av förebyggande insatser. Hälsofrämjande och 
förebyggande hälso- och sjukvård är idag en egen specialitet och ett eget 
forskningsområde tack vara Stockholmsregionens framgångsrika arbete. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 vårdgivare ska ersättas efter hur många patienter man håller friska, inte enbart 

för de som tvingas till vårdbesök på grund av sjukdom 
 stockholmarna ska kunna köpa hälsoundersökningar och hälsocoachning som en 

tilläggstjänst i primärvården  
 riktade insatser till grupper med sämre hälsa och större behov av stöd ska 

intensifieras 
 ett nationellt vaccinregister för allmänheten ska inrättas. 

En sammanhållen och gränslös vård 

Mer samverkan mellan regional och lokal nivå! 
För en människa som blir sjuk eller av annat skäl beroende av vård spelar det ingen roll 
vilken huvudmans ansvar det är att se till att hon får god vård och alla förutsättningar för 
ett bra liv. För att alla individer ska få vård av högsta kvalitet måste det finnas ett 
självklart, tydligt och välfungerande samarbete mellan alla nivåer.  
 
Regionbildningen i Stockholm underlättade de samordningsproblem som präglat 
samverkan mellan landsting och kommuner i decennier. Att bara ha en huvudman har 
avsevärt förenklat en individcentrerad vårdsamordning i det som tidigare var olika 
huvudmäns ansvar. Eftersom alla har gemensam budget har diskussioner om 
kostnadsansvar minskat betydligt. 
 
Samverkan som tidigare var krånglig med olika huvudmän och organisationer, flyter 
idag betydligt bättre när det handlar om olika verksamheter i en och samma 
organisation. För en äldre individ kan denna samverkan exempelvis innebära att 
hemtjänst och vårdpersonal idag gör en gemensam vårdplanering innan den äldre blir 
utskriven från sjukhuset, där det tydligt framgår hur rehabiliteringen ska genomföras. 
För en yngre individ som lider av lindrigare psykisk ohälsa och psykosocial problematik 
innebär det att Barn- och Ungdomspsykiatri, socialtjänst, skola, skolhälsovård samt 
vårdnadshavare träffas för att lägga upp en gemensam vårdplan. Vid de tillfällen 
samordningen inte fungerar finns en väl fungerande avvikelserapportering, och 
orsakerna till problemen följs upp inom en fastslagen tid. 
 
Ytterligare en positiv följd av regionbildningen är att kontakter och samverkan med 
myndigheter underlättats. På detta sätt har också möjligheter till tydliga 
incitamentsmodeller för vården kunnat utformas. På flera områden finns samverkan 
med det statliga socialförsäkringssystemet som stimulerar vårdgivare att hålla 
människor i regionen friska och arbetsföra. 
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Ett annat framgångsrikt samverkansområde är barn och ungdomars hälsa. I och med att 
Barnkonventionen antogs som svensk lag har den också kommit att appliceras fullt ut i 
hälso- och sjukvården. Barnperspektivet är idag starkt och ständigt närvarande i 
regionen. Det råder samsyn mellan alla aktörer om att inga barn ska tillåtas falla igenom 
de sociala skyddsnäten. Regionbildningen möjliggjorde sociala investeringsfonder att 
spänna över såväl vård, omsorg och utbildningsväsende. I och med detta skapades ett 
omfattande skyddsnät runt barn i risk för utanförskap och breda hälsofrämjande 
satsningar riktade till alla barn och ungdomar. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 ekonomiska incitamentsmodeller för samverkan mellan kommun, landsting och 

stat ska utarbetas för att människor inte ska drabbas av ohälsa och sjukdom 
 samverkansuppdraget förtydligas och premieras i samtliga relevanta avtal 
 en utredning ”Vård och omsorg i en framtida Region Stockholm” ska initieras 
 alla samverkansparter ska enkelt kunna göra avvikelserapportering i de fall där 

individen inte får det stöd hon har rätt till 
 samverkan mellan region och kommun kring sociala investeringsfonder ska 

prövas. 

 

Vårdval Europa ger gränslöst bra vård! 
Visionen om fri rörlighet över gränserna är ett av grundfundamenten inom liberalismen. I 
en liberal vision för framtidens sjukvård är det därför självklart att utgångspunkten för 
politiken ska ligga hos den enskilda människan istället för hos samhället, hos individen 
istället för systemet. För att riva gränser mellan människor och länder krävs att vi bryter 
ner de legala och mentala barriärer som hindrar människor från att kunna utnyttja 
möjligheterna till en medicinsk behandling i toppklass som ett öppet Europa erbjuder. En 
av de viktigaste delarna i ett gränslöst Europa är att vi utan bekymmer ska kunna söka 
både akut och planerad vård, oavsett vart vi befinner oss inom EU/EES. 
 
Det europeiska patientrörlighetsdirektivet som antogs 2011 innebar en omvälvande 
förändring för patienternas möjlighet att få den bästa möjliga vården, oavsett var i 
Europa den fanns. När svensk lagstiftning ändrades för att möjliggöra ett Vårdval 
Europa, kunde alla patienter garanteras vård i toppklass. Störst förbättring blev det för 
patienter med ovanliga diagnoser och sällsynta sjukdomar, där specialistkompetensen 
endast finns på ett fåtal ställen i Europa. Genom ett nätverk av högspecialiserade 
universitetssjukhus kunde vårdkvalitet och patientsäkerheten stärkas, samtidigt som 
tillgängligheten ökade markant. 
 
Stockholmsregionen kunde etablera inte mindre än fyra Europeiska specialistcentra, dit 
patienter från hela Europa nu söker sig för att få tillgång till avancerad behandling. Detta 
blev ett avgörande steg för att stimulera kunskapsbyggnad och kompetensutveckling för 
regionens vårdpersonal, och var en avgörande orsak till att Stockholm nu blivit en av 
Europas ledande regioner för forskning, innovation och vårdutveckling. Genom sitt goda 
rykte byggt på lysande behandlingsresultat har Stockholm kunnat sälja överkapacitet på 
regionens sjukhus till utländska patienter även inom bassjukvården. Detta har inneburit 
en betydande resursförstärkning som möjliggjort offensiva satsningar både på 
renovering av de fysiska sjukhusmiljöerna och på fortlöpande kompetensutveckling av 
personalen.  
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Tidigare tvingades patienter till långa vårdköer i Stockholm istället för att snabbt 
erbjudas vård i Åbo, München eller Madrid.  Idag används vårdens resurser mer effektivt 
samtidigt som människor slipper vänta på att få vård och behandling. De öppna 
kvalitetsjämförelserna mellan vårdgivare i olika länder hade stor betydelse för 
utveckling och inspiration över landsgränserna när det gällde olika innovativa lösningar, 
system och modeller. Att Stockholmsregionen tidigt valde att låta sina invånare fritt få 
välja vårdgivare i Sverige och resten av Europa har starkt bidragit till att vården idag är 
mer patientsäker, tillgänglig och jämlik. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 alla patienter ska tillförsäkras den bästa möjliga vården, oavsett hos vilken 

vårdgivare i Europa den erbjuds 
 alla patienter ska fritt kunna välja vårdgivare inom Sverige och EU 
 alla patienten ska aktivt informeras om en behandling kan erbjudas snabbare 

eller till högre kvalitet i ett annat EU-land 
 Stockholmsregionen ska aktivt utveckla arbetet med vårdexport och etableringen 

av Europeiska specialistcentra vid regionens sjukhus. 

 

Målgruppsanpassad vård ger effektiva vårdflöden! 
Patienter har utifrån sina förutsättningar olika behov och önskemål. Att mötas av 
sjukvårdspersonal som förstår individens unika situation är viktigt för att rätt behandling 
ska erbjudas och för att patienten ska få en bra upplevelse av vården. 
 
Det fria vårdvalet är en lyckad reform som har vidareutvecklats under åren. Idag är 
möjligheten att söka vård utifrån personliga preferenser större än någonsin. Genom att 
ytterligare stimulera framväxten av målgruppsanpassad vård har regionens invånare 
givits möjlighet att söka vård som passar just dem. Reformen ledde till att det nu finns 
en stor mångfald av vårdgivare som erbjuder vård på olika språk, som har personal med 
särskild kompetens att möta personer med särskilda behov, alternativa öppettider eller 
erbjuder helt nya kontaktmetoder. 
 
Ett ökat fokus på patienten och dennes behov av vård och behandling har dessutom 
medfört att vårdverksamheterna i högre utsträckning än tidigare nyttjas dygnet runt. 
Utvecklingen inom eHälsa har bidragit till att patienter via internet nu kan markera 
kriterier som är viktiga för dem och på så sätt enkelt finna en vårdgivare som passar 
deras önskemål. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 alla patienter ska ges möjlighet att enkelt kunna välja vårdgivare utifrån 

personliga preferenser genom en webbaserad söktjänst som sållar fram de 
vårdgivare som uppfyller personliga sökkriterier 

 ersättningssystemen ska utvecklas för att premiera vårdgivare med goda 
behandlingsresultat och som erbjuder en sammanhållen vårdprocess utifrån 
individens samlade behov 

 etableringen av målgruppsanpassade vårdmottagningar ska aktivt stimuleras. 
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Vårdval och vårdföretagande möter en mångfald av behov! 
För att möta befolkningens krav på en vård som flexibelt anpassar sig till nya krav och 
behov, tar till sig nyheter och innovationer och ser varje människa behöver olika 
vårdformer existera sida vid sida. Människors experimentlusta och initiativkraft ska inte 
bara tillåtas utan uppmuntras. Inte längre ska en monopolistisk organisation fylld av 
hierarkier och byråkrati som i gamla dagar tillåtas stoppa utvecklingen. Istället ska den 
ersättas av många mindre entreprenörer verksamma inom vården. Närheten mellan 
vårdgivare och vårdsökande kommer genom detta förstärkas och den enskilde är inte 
längre utlämnad åt systemet. 
 
Det är idag lätt att få vård. Bra vård. Via en skräddarsydd applikation i mobilen har 
patienten kontakt med de vårdgivare som man själv valt utifrån personliga preferenser. 
Redan där, i mobilen, får man hjälp med vårdfrågor och kontakt med sin personliga 
vårdkoordinator, istället för att som förr i tiden behöva sätta sig i väntrummet på en 
vårdcentral. Förtroendet för vården ökade betydligt när nya sätt att kommunicera om 
sjukdom och ohälsa introducerades, exempelvis när möjligheten att enkelt följa och 
visualisera sina olika kontakter med vården. Patienten har idag själv rätt och rådighet 
över all medicinsk data och journaluppgifter. 
 
På vårdmarknaden finns numera många fristående aktörer, såväl större som mindre. 
Vissa är vinstdrivande aktiebolag, många är icke-vinstdrivande organisationer och en 
del har kooperativ organisationsform. Regionen driver ännu vissa egna kliniker och 
sjukhus. Vårdvalet som infördes i början av 2000-talet innebar en valfrihetsrevolution 
och en dramatisk ökning av tillgängligheten. 
 
Det finns snart inga områden inom vilka valfrihet inte råder. Denna valfrihet innefattar 
både fri etableringsrätt och vårdkonsumentens fria val av leverantör. 
Vårdentreprenörers kreativitet har vida överstigit alla förväntningar och vården sjuder 
numera av entreprenörskap och innovativa lösningar. Olika behandlingsmetoder och 
arbetssätt finns som alternativ sida vid sida.  Det är idag fritt att välja den metod och 
vårdgivare som man själv önskar mellan alla de verksamheter som drivs på vetenskaplig 
grund. 
 
Konkurrens på vårdområdet ses idag lika naturligt som att det finns olika restauranger, 
allt beroende på behov och personliga önskemål. Därmed är patientbemötandet helt 
grundläggande för de allra flesta vårdaktörers existens. Bemötandet är i världsklass. 
 
Möjligheter till att göra vinster i vården är helt kopplat till kvalitet och 
behandlingsresultat.  Därför kan stora och mindre aktörer existera sida vid sida med 
samma regelverk, men med en fri företagsamhet är också konkurrensen hård., till glädje 
både för regionen och patienten. Vårdföretag speglar idag väl vårdpersonalens 
sammansättning. Det är god balans mellan kvinnors och mäns företagande och många 
företagare har utländskt ursprung. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 tilläggstjänsten ”Personlig vårdkoordinator – din lots i sjukvården” ska erbjudas 

samtliga patienter som ett erbjudande av privata tjänsteföretag som 
auktoriserats av regionen 
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 entreprenörer som vill komplettera den befintliga vården med eHälsolösningar 
ska erbjudas en enkel anslutning till standardiserade tjänster 

 vårdgivare i Stockholm ska spegla befolkningens sammansättning och aktiva 
insatser ska stimulera fler kvinnliga vårdföretagare och vårdföretagare med 
utländsk bakgrund. 

En kunskapsintensiv, modern och innovativ vård 

Forskning och innovation ger en vård i världsklass!  
Att gå från idé till produkt, från vision till samhällsnytta, från investering till lönsamhet är 
varje forskares dröm. Vi liberaler ska stötta den medicinska forskningen och den 
innovativa sprängkraft som skapas i mötet mellan akademin, näringslivet och 
vårdgivarna. Detta är särskilt viktigt i tider när mycket av den forskning som tidigare varit 
förlagd till Sverige läggs ner eller flyttas till andra delar av världen. Då ska en liberal 
forskningspolitik fungera som en katalysator för framväxten av dynamiska kluster av 
företag och forskningsmiljöer inom life-science och medicinteknik som kan driva svensk 
hälso- och sjukvård framåt. 
 
Under 2010-talet gjordes flera strategiska investeringar som inkluderade både nya 
sjukhusbyggnader och förbättringar i planeringen av hälso- och sjukvården kombinerat 
med historiskt stora satsningar på medicinsk och klinisk forskning. 
 
Satsningarna på life-science var särskilt betydelsefulla mot bakgrund av de stora 
läkemedelsbolagens tillbakagång i Västvärlden, vilket ledde till att både kunskap och 
arbetstillfällen lämnade Sverige. För att säkra en fortsatt tillväxt inom life-science och 
medicinteknik var främjandet av olika kunskapsintensiva forsknings- och 
innovationsmiljöer inom Stockholmsregionens sjukvård helt avgörande. 
 
Införandet av skattebefriade zoner för forskning, innovation och verksamhetsutveckling 
gav helt nya möjligheter att pröva forskningsidéer med potential att bli 
konkurrenskraftiga. Tack vare ett nära samarbete mellan statliga forsknings- och 
innovationsmyndigheter, forskningsintensiva företag och regionens universitet och 
högskolor kunde framgångsrika test- och demonstrationsmiljöer etableras i 
vårdverksamheten, där både företag och vårdgivare kunde pröva nya innovativa 
behandlingsmetoder, tekniklösningar eller finansiella ersättningssystem i en säker 
miljö. Det nära samarbetet med den patientnära forskningen som nu bedrivs vid 
sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar, lade grunden till framväxten av nya 
läkemedel och medicinska innovationer.  
 
Genom etableringen av en tydlig struktur för att tillvarata förbättringsförslag och idéer 
från kreativa läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal om hur den egna 
verksamheten kan förbättras, kan Stockholmsregionen nu snabbt identifiera potentiella 
innovationsprocesser.  De lokala innovationskontor som nu effektivt tar omhand och 
realiserar personalens idéer har resulterat i oräkneliga nya kliniska produkter, tjänster 
och arbetsmetoder som givit mätbar nytta för verksamheten samtidigt som 
personalnöjdheten har ökat markant när idérikedom premieras av arbetsgivaren. 
Vården blev bättre på att identifiera nya innovationsprocesser och lyfta fram 
kompetenta anställda som vågade tänka nytt, i takt med att den snabba medicinska 
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utvecklingen ställde stora krav på att ny kunskap snabbt kunde implementeras i vården. 
Kreativiteten och initiativrikedomen hos vårdpersonalen premierades därför även 
ekonomiskt. Strukturella förändringar gjordes på beställarsidan för att säkerställa att de 
vackra orden inte bara skulle bli tomma deklarationer. 
 
Stockholm insåg tidigt behovet av regional samverkan, och ett fördjupat samarbete med 
Uppsalaregionen och Mälardalen har varit avgörande för konkurrenskraften på den 
internationella forskningsarenan. En satsning på spjutspetsforskning satte Sverige på 
kartan när Stockholm utvecklades till en attraktiv region för internationellt erkända 
forskare inom medicin och hälsa. 
 
Satsningen på att systematiskt använda kvalitetsregister för uppföljning av olika 
behandlingar och utveckling av nya vårdformer har rönt internationell uppmärksamhet. 
Inte minst den unika registreringen av patienters och anhörigas egna upplevelser av 
vården, som bidragit till avsevärda kvalitetsförbättringar. Digitaliseringen tog ett språng 
under den här tiden, där smarta webbtjänster, en bred användning av mobila enheter 
och väntrumsdatorer möjliggjorde mätningar av behandlingsresultat och livskvalitet i 
en helt ny omfattning. 
 
Som en konsekvens av detta kunde hälsoekonomiska värderingar och jämförelser av 
behandlingar utvecklas och ta fart. Tack vare detta har gamla behandlingsmetoder 
kunnat rensas ut och nya kunnat introduceras betydligt snabbare än tidigare. 
 
Forskningen kom återigen tydligare i fokus och är nu en naturlig och integrerad del av 
vårdens vardag. Det sågs som en förutsättning för att upprätthålla och utveckla vårdens 
kompetens och stimulera till medicinska framsteg. I regionen fanns tradition, resurser 
och kompetenta kunskapscentra, därmed fanns den grund som var avgörande för att 
Stockholmsregionen nu har blivit en världsledande aktör i patientnära klinisk forskning. 
 
Därmed kunde Stockholmsregionen spela en fortsatt viktig roll i den globala 
läkemedelsbranschen. Konsolideringen av Stockholm som en av världens allra främsta 
regioner inom medicinsk forskning var särskilt avgörande för att kunna ta fram nya 
verkningsfulla antibiotika och vid implementeringen av nanoteknik i vården. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 en satsning på spjutspetsforskning i nära samarbete med regionens vårdgivare, 

akademiska miljöer och forskningsintensiva företag ska göras för att stimulera 
Stockholmsregionens konkurrens- och innovationskraft 

 avtal och ersättningssystem ska säkerställa att vårdgivare har tid och resurser att 
bedriva patientnära klinisk forskning 

 personal och verksamhetschefer som utmanar gamla rutiner och arbetssätt och 
aktivt bidrar med idéer om hur verksamheten kan utvecklas och förbättras ska 
premieras ekonomiskt 

 patienters och anhörigas upplevelse av behandling ska regelmässigt samlas in 
och systematiskt användas för att höja kvaliteten i vården 

 Stockholmsregionen ska i samarbete med regeringen införa skattebefriade 
forsknings- och innovationszoner där nya behandlingsmetoder, teknik, arbetssätt 
och ersättningssystem kan prövas, valideras och utvärderas. 
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Ekonomiska styrmedel ska belöna nytänkande och innovation! 
Ersättningssystem och incitamentsmodeller är några av vårdens absolut starkaste 
styrmedel. Fel konstruerade kan de konservera gamla och ineffektiva arbetssätt, försena 
spridningen av nya forskningsresultat och behandlingsmetoder, eller hämma spridningen 
av innovation och nytänkande. En liberal sjukvård måste använda ekonomiska styrmedel 
för att belöna nytänkande vårdgivare som ständigt utmanar sig själva och den egna 
organisationen att erbjuda en målgruppsanpassad, säker och modern vård. Mätningar av 
kvalitet i behandlingen och total tid från insjuknande till fullt rehabiliterad bör användas 
som kvalitetsmått för förbättrade vårdflöden. 
 
När Stockholmsregionen genomförde en genomgripande förändring av 
ersättningssystemet och vågade ta steget in i en helt ny modell kunde man på några få år 
se betydande förändringar. Stockholm ersätter nu bara de senaste och mest effektiva 
behandlingsmetoderna, vilket kraftigt påskyndat tillämpningen av nya forskningsrön i 
vården. Denna utveckling påskyndades också när man skickade ut anonyma 
bedömningsgrupper och testpatienter som kontrollerar alltifrån bemötande och 
tillgänglighet till upplevd vårdkvalitet och processeffektivitet. 
 
Ett särskilt lyckat exempel var hur vårdens informationshantering snabbt förbättrades 
när Stockholmsregionen införde en nytt etappindelat incitamentssystem för 
vårdgivarna. Den innebar att de vårdgivare som var snabbast med att införa de nya IT-
stöden för patienter och personal fick en extra bonusersättning som belöning, medan de 
som var mer långsamma bara fick vanlig grundersättning. Vårdgivare som under längre 
tid misslyckades med att fasa ut gamla osäkra IT-system och ineffektiva 
behandlingsmetoder tvingades betala en stegvis ökande straffavgift, vilket medförde 
den snabbaste omställningen genom tiderna i Stockholmsregionens möjlighet att 
erbjuda en modern, tillgänglig och säker vård. På ett fåtal år lyckades länets samtliga 
utförare ansluta sig till de nya nationella kunskaps- och beslutsstöd som nu erbjuds 
genom smarta mobila enheter för vårdpersonalen. 
 
Genom tydligt utarbetade kvalitetsindikatorer för en mängd diagnoser och konsekventa 
kvalitetsmätningar skapades en efterfrågan på den bästa och mest effektiva vården. 
Förbättrade vårdflöden kunde frigöra betydande resurser. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 ekonomiska styrmedel såsom ersättningssystem och incitamentsmodeller ska 

anpassas för att aktivt styra mot nytänkande, innovation och effektivitet genom 
att belöna progressiva vårdgivare och ekonomiskt bestraffa de 
förändringsobenägna 

 nya indikatorer och modeller ska utvecklas för att fånga värdet av 
verksamhetsutveckling och ställa det i relation till patientnytta och kostnaden för 
att behålla gamla, ineffektiva arbetssätt, teknikstöd och behandlingsmetoder 

 anonyma ”testpatienter” ska användas av beställaren för att kontrollera 
bemötande, tillgänglighet, upplevd vårdkvalitet och processeffektivitet i 
utförarledet för att säkerställa en hög kvalitet i vården. 
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En vård i världsklass kräver personal i världsklass! 
Utan kompetenta medarbetare med personlig lämplighet kan vi omöjligen leverera den 
vård som våra medborgare har rätt att kräva från oss. Detta ställer stora krav på vår 
förmåga att attrahera de bästa medarbetarna och vår förmåga att se och ta till vara på de 
resurser som våra befintliga medarbetare har. Vården måste uppfattas som en 
framtidsbransch för både kvinnor och män, där möjligheterna både till kompetens- och 
löneutvecklingen är god. 
 
Grunden i det förändringsarbete som pågått de sista åren har varit att nå fram till en 
situation där rätt personal med rätt kompetens gör rätt saker syftandes till att 
patienterna ska få en optimal vård. Idag är det självklart att vården sätter patienten i 
fokus och att arbetet präglas av strävanden att ständigt effektivisera och förbättra. Efter 
mycket arbete befinner vi oss nu i en situation där vår personal känner att 
arbetsuppgifterna är meningsfulla, upplever goda möjligheter att utvecklas och känner 
att det också lönar sig för plånboken att bidra till att vården utvecklas. 
 
En avgörande framgångsfaktor har varit att tydligare särskilja administration och 
vårdproduktion. Visionen om rätt personal för rätt arbetsuppgifter har präglat 
förbättringsarbetet och idag är den administrativa belastningen på läkare och 
sjuksköterskor mycket mindre än på 2010-talet. En viktig del i arbetet har varit att 
kartlägga vilka kompetenser som behövs i samband med utförandet av olika 
arbetsuppgifter i syfte att säkerställa att alla utför de arbetsuppgifter de är mest 
lämpade för och som också medför mest patientnytta. 
 
I och med översynen av arbetsuppgifterna har sjuksköterskorna kunnat överta en del av 
läkarnas arbetsuppgifter samtidigt som undersköterskorna kunnat ta över en del av 
deras arbetsuppgifter. Detta har medfört att vårdpersonalen nu i högre utsträckning 
upplever att de arbetar med uppgifter som överensstämmer med deras kompetens. 
eHälsa har implementerats fullt ut och bidrar till att underlätta, utveckla och säkerställa 
arbetet. Framstegen som gjorts inom eHälsa, i kombination med att rollen som 
medicinsk sekreterare utvecklats, har bidragit till att vårdpersonalen inte längre 
upplever att administrationen inskränker deras möjligheter att ägna sig åt patienterna. 
 
Sammantaget har förändringarna medfört att viktig tid frigjorts framförallt för arbete 
med patienter men också för deltagande i den kliniska forskning som blivit en självklar 
och integrerad del av vården, syftandes till att ständigt höja den medicinska kvaliteten i 
vården. Det har också bidragit till att frigöra tid för den fortlöpande 
kompetensutveckling som det nu ställs krav på för samtliga yrkeskategorier som verkar 
inom vården. För de som känner att de vill vidareutvecklas ytterligare genom 
specialisering eller för byte till annat vårdyrke uppmuntras och lönar sig nu fortsatta 
studier. Bidragande till detta har varit det ökade utbudet av offentliga, privata och 
ideella vårdgivare som etablerat sig i regionen och som breddat arbetsmarknaden med 
ökade valmöjligheter som följd.    
 
En glädjande effekt av arbetet är att allt fler fått upp ögonen för olika vårdyrken vilket 
medfört att trycket på de olika vårdutbildningarna ökat markant. Parallellt med detta 
har vi utvecklat snabbare vägar för att validera och komplettera den kompetens som 
människor med utbildning inom vårdyrken från andra länder har med sig. Därför har vi 
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nu mycket goda möjligheter att välja ut sökande inte bara utifrån deras kompetens utan 
också i allt högre grad utifrån deras personliga lämplighet. 
 
Många invandrare och människor på flykt från världens krishärdar finner fortsatt ett 
nytt hem i Stockholmsregionen. En stor andel av dessa människor har en 
vårdutbildning, och kan utgöra en betydande kompetensresurs i form av potentiella 
vårdmedarbetare. Därför har regionen utvecklat ett faddersystem för att snabbt slussa 
ut personer med utländsk vårdutbildning till vårdgivare som står beredda att ta emot 
dem. 
 
Personalsammansättningen inom vården är idag jämställd, och vården ses inte längre 
som en kvinnodominerad arbetsplats. Vi har också medvetet strävat efter att uppnå en 
personalsammansättning som speglar vårt samhälle utifrån att vi är övertygade om att 
detta medför vinster både vad gäller bemötande av patienter och internt. En viktig del i 
detta har varit att tillgänglighetsanpassa vårdmiljöerna så att människor med olika 
funktionsnedsättningar känner sig välkomnade, inte bara som patienter utan också som 
anställda. 
 
Vikten av skilda erfarenheter och bakgrund har varit minst lika viktigt att eftersträva på 
chefsnivå där fokus nu i långt högre grad än tidigare ligger vid att ta tillvarata 
medarbetarnas kompetens inom alla yrkeskårer och inspirera dem till att utveckla sig 
själva lika väl som arbetsmetoderna. Möjligen har detta bidragit till att de tidigare 
hierarkierna inom vården i allt högre utsträckning luckrats upp. 
 

För att uppnå denna målbild föreslår Visionsgruppen att: 
 personalens kreativitet ska stimuleras genom ekonomiska incitament, 

bonussystem och ökad lönespridning 
 forskning om process- och organisationsutveckling ska premieras karriärmässigt 

lika högt som klinisk forskning 
 ett faddersystem ska införas för att snabbare tillvarata och introducera 

kompetens i form av invandrade personer med utländsk vårdutbildning. 

 
 


