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Alliansens 
vision

Alliansen vill
- Införa en ny ekonomisk styrmodell med kvalitetsindi-  
  katorer som är prestationsbaserade.

- Att landstinget tecknar sjukvårdsavtal med länets     
  sjukhus.

- Att Västerbottens läns landsting ska vara Sveriges     
  bästa sjukvårdsarbetsgivare.

- Öka den ekonomiska ersättningen till sjuksköterskor  
  för specialistutbildning samt utöka antal AT/ST-
  platser för läkare. 

- Att multisjuka äldre ska ha en gräddfil direkt in till    
  sjukvården.

- Satsa mer pengar på primärvården inom ramen för   
  Hälsovalet.

- Införa en nollvision för undvikbara vårdskador.

- Att man utreder möjligheterna för landstinget att sälja  
  högspecialiserad sjukvård utanför regionen.

- Tillskapa en forsknings- och utvecklingsmiljö så att   
  Norrlands universitetssjukhus erhåller ett nobelpris.   

Alliansens vision är att Västerbottens läns landsting ska vara 
bäst i landet på att erbjuda lättillgänglig hälso- och sjukvård 

med stor valfrihet och hög kvalitet.



Satsningar och prioriteringar 
för framtidens sjukvård!

Allians för Västerbotten har en stark tro på att saker och ting kan göras bättre i Västerbottens läns lands-
ting. Det går att få mer sjukvård för pengarna genom rätt satsningar och prioriteringar. Men det behövs 
en ny färdriktning och en ny politik när framtidens utmaningar för hälso- och sjukvården är stora.

I din hand håller du Alliansens landstingsplan och förslag på budget för år 2012-2015. Den innehåller 
en rad satsningar som kommer patienterna till godo och samtidigt nödvändiga prioriteringar för att få 
ekonomin i balans. Förnyelse av den ekonomiska politiken samt tydliga förslag på vad som bör ändras.

Sjukvården ska finnas nära patienterna, vara ständigt tillgänglig och ge ett gott bemötande. Att människor 
får vård på rätt vårdnivå och i rimlig tid sparar både mänskligt lidande och samhällets resurser. Primär-
vården ska därför vara det naturligt första valet för patienten att vända sig till. Alliansen vill göra stora 
satsningar på att få mer vårdpersonal och fler AT/ST-platser. Samtidigt görs kraftfulla satsningar på den 
specialiserade sjukvården, NUS:s profilområden, primärvård, mest sjuka äldre, psykiatri, missbruksvård 
samt barn- och ungdomspsykiatri.

Alliansen vill låta landstingets kompetenta personal ha större befogenheter och ansvar till ett självbestäm-
mande. Hittills har verksamheterna fått en viss mängd pengar utan att det kopplas till utförande eller pre-
stationer. Vi vill istället införa ett prestationsbaserat ekonomistyrmodell där det sker en synlig och daglig 
koppling till prestation och resultat med tydliga kvalitetsindikatorer. Alliansen tror på att varje människa 
är unik och besitter egna fantastiska förmågor därför bör vården skräddarsys för varje enskilt fall.

Nicklas Sandström Marianne Normark  Olle Edblom  Birgitta Nordvall
Moderaterna   Folkpartiet Liberalerna   Centerpartiet  Kristdemokraterna



Primärvård och 
äldrefrågor - 
vård i framkant



Förutsättningarna för primärvården har radikalt 
förändrats de senaste årtiondena. Det hänger sam-
man med att insatser som tidigare gjordes medan 
patienten var kvar på sjukhuset anses nu med rätta 
kunna utföras och slutföras inom primärvården och 
i hemmet. 

Av alla patientmöten sker 75 procent i primärvår-
den. Därför är det viktigt att det ges förutsättningar 
att det görs rätt bedömning i primärvården. Dessa 
bedömningar kan vara helt avgörande för hur den 
fortsatta vården skall lyckas. 

Ges primärvården de rätta förutsättningarna att 
fungera på ett patientfokuserat och effektivt sätt, 
kan onödiga besök på akutmottagningen undvikas. 
Erfarenheten visar att en väl fungerande primärvård 
ger positiva effekter på hela sjukvårdssystemet. Pri-
märvården är första linjens sjukvård. Den ska vara 
lätt att nå och finnas nära patienten.

Inom primär och äldrevården finns ett antal utma-
ningar och förväntningar som alliansen anser ska 
prioriteras under 2012.

Nära, trygg och säker 
primärvård 

Primärvården skall vara nära och skall upplevas 
trygg och säker av medborgarna. Alliansen slår fast 
att det ska finnas en hälsocentral i varje kommun. 
Där det är långa avstånd ska det vara möjligt att 
trygga den nära vården genom distriktssköterskefi-
lialer. I inlandet ska det också finnas akutplatser för 
att möjliggöra enklare inläggning och fungerande 
avlastningsplatser när särskild utrednings och be-
handlingsbehov uppstår.

En satsning på s.k. Glesbygdsmedicin med utveck-
lad distansöverbyggande teknik, akutplatser och lab 
och röntgenverksamhet vid vissa hälsocentraler/
sjukstugor underlättar såväl rekrytering av personal 

som möjliggör en nära och trygg vård för befolk-
ning i de glesa delarna av länet.

Vårdtagare skall ha rätt till hembesök av läkare och 
sjuksköterskor. En aktiv vårdplanering ska ske där 
både patienter och anhöriga medverkar och det 
skapar förtroende för vården, minskar väntetiderna 
och undviker att patienter bollas mellan olika vård-
nivåer.

Ett utvecklat vårdval

Vårdvalet som numera är lagstadgat har kommit 
för att stanna och har stor betydelse för att primär-
vården ska bli både tillgänglig och än bättre första 
linjens vård för länets befolkning. Alliansen anser 
dock att vårdvalet i Västerbotten kan utvecklas på 
följande sätt.

Vårdvalets omfattande uppdrag i Västerbottenbre-
da måste ses över i syfte att begränsas så att fler en-
treprenörer kan starta hälsocentraler. Därmed hade 
valfriheten för patienter och personal blivit större. 
Alliansen anser också att de rehabiliterande insatser 
som sjukgymnaster utför inom primärvården ska 
ligga utanför basuppdraget och fungera på samma 
sätt som före vårdvalsreformen.

Ersättningssystemet skall ses över så att ersättning 
för utfört arbete säkerställs inom primärvården och 
att dagens modell med ett brett uppdrag omprövas. 
Dessutom bör ett nytt listningssystem prövas som 
möjliggör att man kan bli listad hos olika vårdgivar-
kategorier.

Ersättning för kvalité och för minskad läkeme-
delsanvändning, minskad användning av stafettlä-
kare, hembesök och hälsofrämjande arbetssätt är 
exempel på aktiviteter som måste ses över. Upp-
draget till primärvården skall vara så utformat att 
det underlättar för nya vårdgivare att etablera sig. Vi 
anser att en mångfald av vårdgivare är positivt både 

Primärvård och 
äldrefrågor - 
vård i framkant

Den vardagliga sjukvård som bedrivs vid hälsocentraler eller andra vårdenheter och 
som inte kräver sjukhusets speciella resurser kallas primärvård. Den ska vara det 
naturliga första valet för patienten att vända sig till vid sjukdom. 
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för vårdens kvalitet och för personalen som får fler 
arbetsgivare att välja mellan. 

Patienter som inte gör något val av vårdenhet blir 
passivt listade på den vårdenhet som ligger närmast 
bostadsorten. Alliansen anser att passiv listning ska 
ske till närmaste vårdenhet oavsett om vårdenhe-
ten är driven av landstinget eller en privat aktör. Vid 
nyetablering av hälsocentral ska efter tre månader 
en omlistning ske till den nya hälsocentralen av de 
passivt listade.

Minskade väntetider till pri-
märvården och ökad valfrihet

Kraftfulla insatser måste till så att väntetiderna i 
primärvården blir acceptabla. Det kan ske genom 
särskilda resurser tillförs och genom flera vårdgivare 
inom primärvården. Då måste såväl vårduppdraget 
begränsas som ersättningssystemet förbättras. Vård-
garantins regler att få kontakt med sin hälsocentral 
den dagen man söker vård och rätten att träffa sin 
läkare inom sju dagar ska ligga fast och säkerställas.

Det ska gå snabbt att boka tid på sin hälsocentral. 
Sjukvårdsupplysningen ska förutom ge snabbt svar 
på frågor också direkt kunna boka tid på i första 
hand patientens listade hälsocentral.

Alla ska själva få bestämma vilken vårdgivare man 
vill gå till. Valfriheten i primärvården måste öka yt-
terligare, tex valfrihet att välja sjukgymnast. Vi be-
höver fler aktörer och entreprenörer inom vården. 
Det föder nya idéer och nya sätt att möta patienter 
samtidigt som vi får fler företag och nya jobb. Och 
det kommer att underlätta rekrytering av vårdper-
sonal och stimulera till bättre förmåner och bättre 
löneutveckling. Olika vårdgivare är också en förut-
sättning för att den enskilde västerbottningen ska få 
en verklig valmöjlighet.

Rekrytering av medarbetare 
måste stärkas

Idag finns ett 30-tal obesatta läkartjänster inom pri-
märvården. De löses genom vikarier och stafettlös-
ningar till allt mer orimliga kostnader.  Åtgärder för 
att minska dessa kostnader ska prioriteras. Att göra 

uppdraget attraktivt genom satsning på ny teknik, 
akutplatser, mindre vårdenheter och olika förmåner 
måste prövas.

En satsning på en bra arbetsmiljö där medarbetarna 
erbjuds varierade arbetsuppgifter, forskning och ut-
bildning blir viktig. Landstinget skall erbjuda kon-
kurrenskraftiga löner. 

Alliansen anser att ett speciellt ansvar måste tas för 
glesbygdsområden så att vården ges på likvärdiga 
villkor till alla i Västerbottens län. Alliansen vill öka 
kvalitén i vården i glest befolkade områden genom 
att dra nytta av ny teknik och uppmuntra använ-
dandet av telemedicinska tjänster samt uppvärdera 
arbetet inom glesbygdsmedicinens område. På det 
viset kan till exempel en distriktssköterska i Dikanäs 
på avstånd ta del av en läkares specialistkunskaper 
vid Lycksele lasarett.

Det förebyggande hälsoarbetet 
är viktigt 

Det förebyggande arbetet för att upprätthålla god 
hälsa är viktigt. Vi har var och en ett eget ansvar 
för vår hälsa. Däremot ska hälso- och sjukvården 
motivera och stötta patienter om en hälsofrämjande 
livsstil i kontakt med patienter.
 
Folkhälsoarbetet ska inriktas mot de faktorer som 
påverkar hälsan mest negativt såsom tobak, alkohol, 
narkotika, övervikt, fetma, dåliga matvanor, stress 
och brist på motion. Det tragiska våldet, både inom 
nära relationer och inom samhället i stort, måste 
ständigt uppmärksammas och motarbetas. Lands-
tinget har mycket att göra på detta område. Det kan 
handla om att utbilda personal till att bli bättre på 
att upptäcka våldsutsatta kvinnor och barn, ge stöd 
åt svaga familjer, vård för våldsbenägna män i sam-
arbete med kommunerna samt stödja olika frivillig-
organisationer.

Alliansen anser att FN:s konvention om barnets 
rätt ska beaktas i alla politiska beslut så att barnets 
bästa alltid kommer i första rummet. Att se till att 
alla barn har trygga och goda uppväxtvillkor är ett 
sätt att bidra till en god hälsa. De levnadsvanor som 
grundläggs i tidig ålder följer ofta med och påverkar 
resten av livet. Förebyggande insatser för att skapa 
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goda levnadsvillkor ska därför sättas in så tidigt i 
livet som möjligt.

Våra hälsokontroller ska fortsätta och utökas till 
30, 40, 50, 60 och 70 åringar. Särskilda insatser bör 
också vidtas så att de med funktionsnedsättning del-
tar i hälsoundersökningarna och system för att öka 
deltagandet för dessa grupper ska utformas.

Den epidemiologiska institutionen vid Umeå uni-
versitet har stor erfarenhet av forskning och utveck-
ling kring folkhälsa. Landstinget har också bidragit 
genom att samla in kunskap och folkhälsodata i 
samband med de årliga folkhälsokontrollerna. Det-
ta arbete bör utgöra en god bas för att Umeå univer-
sitet ska bli Sverigeledande i folkhälsoforskning och 
ett särskilt centrum för livsstil och beteendeforsk-
ning bör etableras i Umeå.

Den psykiska ohälsan måste 
på alla sätt motverkas. Och 
särskilda insatser måste riktas 
mot gruppen barn och ung-
domar. Det ska ske i samver-
kan med kommunerna.

Familjecentraler ska finnas i alla kommuner och 
även fungerande ungdomsmottagningar i samver-
kan med kommunerna, socialtjänsten och elevhäl-
san. Etablering av familjecentraler måste gå snab-
bare och familjecentralerna kan få se olika ut och 
organiseras olika beroende på de lokala förutsätt-
ningarna.

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar 
och ökningen av suicidfall i denna grupp är oro-
väckande. Psykisk ohälsa under uppväxtåren yttrar 
sig bland annat i form av beteendestörningar, käns-
lomässiga problem och försenad utveckling. Här 
krävs många olika förebyggande insatser. För att 
möta det ökande behovet krävs en utveckling och 
ekonomisk förstärkning av barn- och ungdomspsy-
kiatrin (BUP).

Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin är 
fortfarande oacceptabelt långa. Enligt vårdgarantin 
ska väntetiden vara högst 30 dagar för nybesök och 
ytterligare högst 30 dagar tills behandling sätts in. 
Eftersom övergången till vuxenpsykiatrin är en stor 

omställning för många ungdomar ska barn- och 
ungdomspsykiatrin behandla patienter upp till 20 
års ålder.

Samarbetet med kommunerna 
måste radikalt förbättras

Vården av äldre, barn och förebyggande folkhälso-
arbete bygger på ett utvecklat samarbete med länets 
kommuner. Former för ett sådant samarbete måste 
utvecklas och inte bara i diskussioner utan i verklig 
handling. 

Många äldre klarar att bo hemma med hjälp av sjuk-
vårdande och rehabiliterande insatser från lands-
tinget. Men det finns otydligheter när det gäller an-
svaret för hälso- och sjukvården utanför sjukhusen, 
vilket innebär problem med att få vården och om-

sorgen att fungera bra, inte 
minst för multisjuka äldre. 
Hemsjukvårdens organisa-
tion och huvudmannaskap 
måste därför lösas.

Den psykiska ohälsan hos 
barn och unga är ett gissel som måste finna lösning-
ar där kommun och landsting samverkar i familje-
centraler, ungdomsmottagningar och tillsammans 
med primärvården och elevhälsan.

Alliansen vill också utveckla samverkan mellan 
kommun och landsting om de äldre. Olika model-
ler ska kunna prövas allt ifrån särskilda avtal eller 
gemensamma nämnder. 

En utökad samverkan mellan ambulanssjukvården 
och räddningstjänsten bör finnas i alla kommuner, 
det som kallas I väntan på ambulans (IVP). 

Vården av äldre och multisjuka 
måste förbättras

De äldre lever allt längre, trots svåra sjukdomar och 
problem. Detta medför ökade behov av specialise-
rad geriatrisk och psykiatrisk vård och rehabilite-
ring. Förväntningar från kommande pensionärsge-
nerationer förväntas också bli högre jämfört med 
dagens. Till detta kommer också en medicinsk ut-

”Väntetiderna inom barn- och 
ungdomspsykiatrin är fortfarande 
oacceptabelt långa.”
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veckling som ger nya behandlingsmöjligheter. Det 
är viktigt att landstinget möter dessa utmaningar 
och att kunskap, utvecklingskraft och engagemang 
hos medarbetarna stärks.

För dessa patientgrupper är samverkan ett nyck-
elord. Och ett samlat omhändertagande, där det 
är viktigt att de inte behöver skickas runt till olika 
vårdgivare. 

Ge t.ex. äldre multisjuka en gräddfil förbi akuten 
rakt in till den specialistavdelning där den specifika 
kunskapen finns. Det skulle kunna ske genom att 
distriktsläkaren på hälsocentralerna direkt skriver 
in äldre patienter i sluten vård utan att behöva pas-
sera en akutmottagning. I allt för många fall skickas 
dessa patienter slentrianmässigt till sjukhusens akut-
mottagningar, där belastningen ökat allt mer. Allian-
sen vill att ett utvecklingsarbete startar där de äldres 
trygghet, säkerhet och värdighet garanteras.

Ge ett fortsatt och utvecklat stöd till anhöriga för 
deras omsorgsarbete för äldre. Engagerade och 
välinformerade anhöriga skapar trygghet för äldre 
patienter.

Psykiatri

Vården som erbjuds personer med psykisk sjukdom 
ska enligt HSL vara lättillgänglig och likvärdig över 
hela landet. Ambitionen måste vara att vården och 
rehabiliteringen ska utgå ifrån patientens eller bru-
karens behov och vara patientsäker, kunskapsbase-
rad och uppföljningsbar. Det är av central betydelse 
att de hinder som en psykisk sjukdom eller en psy-
kisk funktionsnedsättning kan leda till motverkas 
och förebyggs i livets olika skeden.

Såväl akut sjuka som kroniskt sjuka patienter ska 
utifrån behov beredas plats inom slutenvård alter-
nativt öppenvård. Ingen ska nekas plats eller skrivas 
ut på grund av platsbrist. Det ska finnas en mel-
lanvårdsform för eftervård inom den psykiatriska 
vården i Lycksele. 

Mellanvårdsplatser skulle kunna hjälpa till att lätta 
på trycket på den slutna vården i Skellefteå. Dess-
utom är det positivt för den sjuke att kunna få sin 
eftervård på hemmaplan i närheten av anhöriga. 

Det är viktigt att kvaliteten inom psykiatrin är lika 
hög som inom övrig vård och den ska vara likvärdig 
över hela länet. Attityden till psykisk ohälsa måste 
genom ökad information och kunskap förbättras 
och bli mer öppen, förstående och tolerant.

Tillnyktringsenheten

Behovet i samhället av vårdinsatser för personer 
med missbruk ökar stadigt där droger har fått en 
allt mer dominerande ställning. Missbruksvården på 
Norrlands universitetssjukhus erbjuder endast av-
giftning mellan tiderna 16:00 och 06:00. Dagtid om-
händertas missbrukare av polisen och erbjuds cell 
på polisstation, detta anser alliansen är ett ovärdigt 
omhändertagande av medborgare med missbruk. 
Därför satsar alliansen resurser på att ha en tillnykt-
ring dygnet runt i landstingets regi. Samarbete med 
kommunerna om dessa personer är av stor bety-
delse för att kunna erbjuda en sammanhållen och 
god vård för människor med missbruk. Missbruk 
är inte enbart en sjukvårdsfråga utan även en so-
cial fråga. Förutom att missbruk är förenat med ett 
stort lidande för den enskilde och för anhöriga är 
den förknippad med stora ekonomiska kostnader 
för samhället. Samhällsekonomisk är det lönsamt 
att jobba för att minska missbruket men givetvis är 
vinsten störst för den enskilde.

Geriatrik

Ökade hälso- och sjukvårdsinsatser för de äldre ver-
kar vara en följd av förändringar i kommunernas 
vård och omsorg. Inom länet finns en del problem 
med att medicinskt färdigbehandlade patienter och 
dementa är tvungna att ligga kvar på specialistav-
delningar på grund av att inget lämpligt kommunalt 
boende finns tillgängligt. Detta tränger undan andra 
patienter som behöver specialistsjukvården.

Vårdprocessen inom den geriatriska vården behö-
ver effektiviseras och optimeras ur ett patientper-
spektiv. Den geriatriska vården ska präglas av fasta 
vårdrelationer över längre tid och resurserna ska 
anpassas till varje patient. Det är ett arbetssätt som 
medför att den enskildes känsla av kontroll över sin 
situation och social samhörighet ökar, vilket är två 
mycket viktiga faktorer både för att behålla hälsa 
och för att lindra geriatriska sjukdomstillstånd.
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Läkemedel är en viktig och vanlig behandlingsform 
för äldre personer. När kroppen åldras blir den dock 
känsligare för läkemedel. Samtidigt kan det hända 
att man på äldre dar behöver många olika prepa-
rat samtidigt. Då ökar risken för biverkningar och 
läkemedelsproblem. Därför är det viktigt att medi-
cinerna används på rätt sätt och att det finns ruti-
ner för regelbundna läkemedelsgenomgångar inom 
äldresjukvården.

En policy för den geriatriska vården i länet ska tas 
fram i dialog med brukare och verksamheten

Tandvård 

Tandhälsan för vuxna är i Västerbotten är god. 
Bland barn och unga finns däremot tecken på att 
trenden med att tandhälsan stadigt förbättras håller 
på att plan ut. Tandhälsan hos våra barn och ungdo-
mar måste dock garanteras. Därför är det viktigt att 
tandvården fortsätter med sitt förebyggande arbete 
och tobaksprevention. Det behövs också ett brett 
arbete med att förbättra ungas kostvanor som är 
en starkt bidragande orsak till kariesangrepp. Det 
är viktigt att sjukvården och tandvården arbetar till-
sammans för att främja goda kostvanor. Informa-
tion når fram bättre när den upprepas av flera per-
soner. Utvecklingen bland unga med en allt högre 
konsumtion av socker måste stävjas.

Folktandvården ska fokusera på att främja en god 
tandhälsa. Samtidigt uppvisar verksamheten en god 
effektivitet och hög kostnadsmedvetenhet men i en 
nationell jämförelse förhållandevis kostsam. Inom 
folktandvården ska ett utvecklingsarbete med att 
bolagisera verksamheten påbörjas, vilket har gjorts 
inom andra landsting med gott resultat. Närhet och 
god tillgänglighet är framgångsfaktorer i en bolagi-
seringsprocess.

9.



Specialistsjukvård



I ett stort län med långa avstånd som Västerbotten 
måste det finnas en sjukhusorganisation som ger en 
trygg och patientsäker akutsjukvård. Länet behöver 
sina tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele, för 
att tillgodose behovet av akut sjukvård med förloss-
ning och specialiserad sjukvård i varje område. Det 
är också viktigt med trygga transporter eftersom 
tidsfaktorn kan vara helt avgörande vid enskilda 
akutfall. Helikopter- och ambulansflyg är en garant 
för en fungerande akutsjukvård där avstånden är 
långa. 

Den specialiserade sjukvården är till en del organi-
serad i länskliniker med verksamhet vid samtliga tre 
sjukhus. Alliansen vill att denna organisation vida-
reutvecklas för att höja kunskapen, kvaliteten och 
kostnadseffektiviteten. Det kan betyda att något 
av sjukhusen specialiserar sig på vissa operationer. 
Sjukhusen i Västerbotten är tillsammans en del av 
den regionala utvecklingen. 

Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus (NUS) är navet för 
den högspecialiserade vården och läkarutbildningen 
i hela Norrland. NUS ger service till 885 000 män-
niskor spridda över halva Sveriges yta. NUS har en 
speciell roll som regionsjukhus och universitetssjuk-
hus och är mycket viktigt för hela regionens utveck-
ling. NUS måste ha en stark position om  en region-
bildning inleds, då regionsjukvårdens organisation 
och uppdrag kommer att vara en av de viktigaste 
delarna. 

NUS har i ett antal jämförelser visat sig vara ett 
mycket kostnadseffektivt sjukhus men med en hög 
vårdkonsumtion. NUS har dock, till skillnad från 
övriga universitetssjukhus, ingen tydlig sjukhusled-
ning, vilket kan vara ett problem i kommunikation 
med andra universitetssjukhus i och utanför landet. 

Skellefteå lasarett

Skellefteå lasarett ansvarar för att tillgodose behovet 
av sjukhusvård hos de ca 80 000 invånarna i norra 
länsdelen. De flesta specialiteterna finns represente-
rade vid sjukhuset. 

För befolkningen innebär ett mindre sjukhus många 
fördelar såsom trygghet och närhet. Men mindre 
sjukhus är mer sårbara än stora sjukhus och har ofta 
större problem med att tillsätta vakanta tjänster. Ak-
tivare återgärder än idag måste därför vidtas för att 
rekrytera specialister både nu och i framtiden. För 
att möta behoven från den åldrande befolkningen 
behövs bland annat fler specialister inom geriatrik.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare och 
vidareutveckla verksamheten så att lasarettet får ett 
gott rykte och därmed blir intressant som arbets-
plats. 

Skellefteå lasarett har ett antal kliniker som utveck-
lat vårdmetoder som har haft betydelse för andra 
enheter inom landstinget. Det är viktigt att denna 
kompetens bibehålls och utvecklas.

Inlandssjukvården

Hälso- och sjukvården i södra Lappland har särskil-
da förutsättningar med långa avstånd, gles befolk-
ning och små kommuncentra. Inlandskommunerna 
med tillsammans 44 000 innevånare har under en 
lång rad av år haft en negativ befolkningsutveckling 
där andelen äldre ständigt ökar. De senaste åren har 
en utveckling med tillväxt inom bland annat gruv-
näring och en del andra verksamheter gett nya ar-
betstillfällen och en ökad tro på framtiden i inlandet. 

Landstinget ska ge de bästa förutsättningarna för en 
ökad tillväxt i inlandet. Landstinget måste ta fram 
en vision för inlandet som beskriver hur en hög kva-

Västerbottningarna ska erbjudas specialistsjukvård vid länets tre sjukhus, i Umeå, 
Skellefteå och Lycksele samt vid sjukstugorna i inlandet. Västerbottens läns lands-
ting måste ständigt vidareutveckla den högspecialiserade sjukvården för att behålla sin 
ställning i regionen.
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lité i hälso- och sjukvården bibehålls. Visionen ska 
syfta till att ge inlandsborna en kraftfull hälso- och 
sjukvårdsstruktur som stödjer tillväxten.

Lycksele lasarett är ett litet men välutrustat akutsjuk-
hus. Här är länets ambulanshelikopter stationerad. 
Sjukstugor med akutplatser innebär att den speciali-
serade sjukvården kan såväl avlastas som förstärkas 
i området. De i dag befintliga akutvårdsplatserna 
ska säkras. Den telemedicinska utvecklingen skapar 
en närhet mellan sjukstugorna och specialister vid 
Lycksele lasarett och vid NUS. En förstärkning vid 
sjukstugorna med digitaliserad röntgen och olika 
samverkanslösningar med kommunerna är andra åt-
gärder som ger inlandssjukvården stora möjligheter 
att utveckla glesbygdsmedicinen. 

Sjukvård i rätt tid

Regeringens kömiljard lanserades redan i september 
2008 och har sedan dess delats ut till de landsting 
som har kunnat korta köerna till operation och be-
handling inom sjukhus-
vården enligt uppställda 
kriterier. Efter utgången 
av 2010 kan konstateras 
att nio av tio patienter 
både fick komma till 
specialist i tid och – om det behövdes – fick sin ope-
ration inom vårdgarantins tidsgränser.

För 2011 skärpte regeringen reglerna för att få ta del 
av kömiljarden. Avstämningar för hur många pa-
tienter som väntar på besök eller åtgärd/operation 
görs månadsvis under hela året. Medlen kommer att 
fördelas utifrån resultaten vid varje månadsavstäm-
ning. För att få ta del av kömiljarden måste minst 70 
procent av patienterna i landstinget har väntat maxi-
malt 60 dagar på besök eller på operation/åtgärd 
inom specialistsjukvården. Även patientvald väntan 
inräknas.

Genombrottet för en bättre tillgänglighet i Sverige 
kan tillskrivas kömiljarden. Förr fick landstingen ex-
tra resurser utan att några krav ställdes. Kömiljarden 
är ett stimulansmedel som landstingen får i relation 
till hur väl man lyckas med att ge sjukvård till patien-
terna. Det är patienten som ska vara i centrum och 
inte organisationen. Köerna kan kortas när specia-

listsjukvårdens verksamheter tar tillvara alla tillgäng-
liga vårdresurser, både egna och privata, samt ser till 
hela uppdraget.

Vid avstämningen i mars 2011 hade 81 procent 
av patienterna väntat 60 dagar eller kortare på ett 
specialistbesök inom planerad specialiserad vård i 
Västerbotten. Vid samma avstämning hade 72 pro-
cent av patienterna väntat 60 dagar eller kortare på 
beslutad behandling inom planerad specialistvård i 
Västerbotten. 

Det kommer självfallet alltid att finnas tillfällen då 
en vårdkö av olika skäl är oundviklig och landstinget 
måste hänvisa patienter till andra vårdgivare. Det är 
också viktigt att patientens egna önskemål om tid 
för mottagning eller behandling tillgodoses.

Kvalitén är hög inom den specialiserade sjukvår-
den i Västerbotten men det räcker inte. Landstinget 
måste se till att följa vårdgarantin och undvika att 
patienter får vänta orimligt länge på en operation 

eller annan åtgärd. Men 
att korta vårdköer kostar 
pengar och inte minst 
den specialiserade vår-
den dras med stora eko-
nomiska underskott se-

dan många år tillbaka. För 2010 var det ekonomiska 
underskottet för den specialiserade sjukvården i 
Västerbotten -124 mkr.

Vårdgarantin

Vårdgarantin blev en lag den 1 juli 2010, som en del 
av hälso- och sjukvårdslagen och syftar till att korta 
vårdens samtliga väntetider. Vårdgarantin innebär 
inte att man har rätt till en viss vård, däremot att 
man har rätt att få vård inom en viss tid. Vänte-
tiden för specialiserad vård, besök och behandling 
ska inte vara längre än 90 dagar enligt vårdgarantin. 
Ingen patient ska behöva vänta länge än tre måna-
der på operation eller behandling. I de fall den egna 
vårdgivaren inte klarar av att uppfylla vårdgarantin 
ska den enskilde ha rätt att få vården utförd hos 
någon annan vårdgivare, offentlig eller privat. Det 
ökar patientens makt och trygghet i vården.

Vårdgarantin skapar också incitament för att för-

”Genombrottet för en bättre tillgänglighet 
i Sverige kan tillskrivas kömiljarden.”
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ändra verksamheten hos den enskilde vårdgivaren, 
vilket kan leda till såväl bättre resursutnyttjande 
som minskad risk för kö. Vårdgarantin är emellertid 
bara ett delmål i arbetet med att korta väntetiderna i 
vården. Målet är att vården ska vara tillgänglig utan 
onödiga och oönskade väntetider och köer.

Vårdgarantin ska utvecklas till att omfatta kompen-
sation till patienten i händelse av att vårdgivaren stäl-
ler in en operation eller behandling. Kompensatio-
nen ska utgå i form av att landstinget kompenserar 
patienten för samtliga merkostnader i samband med 
den uteblivna åtgärden, såsom förlorad arbetsför-
tjänst, barntillsyn och resa. Det finns även brister i 
informationen till patienterna som måste förbättras. 

I framtiden bör hela vårdkedjan ingå i vårdgarantin. 
Dagens vårdgaranti omfattar inte diagnostik och 
röntgen. Det finns logiska skäl till att vårdgarantin 
även skulle omfatta dessa områden.

Patientsäkraste landstinget 
år 2014

Förutom att vården ska ges inom vårdgarantins tids-
gränser måste den alltid vara patientsäker och trygg. 
Det innebär att patienten ska skyddas mot att få yt-
terligare skador på grund av exempelvis inläggning 
på sjukhus. Det finns kvalitetsbrister inom vården 
som dagligen orsakar människor lidande och död 
i onödan. Många av dessa vårdskador hade dock 
kunnat förebyggas och undvikas. Totalt uppskattas 
de vårdrelaterade infektionerna kosta 225 miljoner 
kronor och då är inte de extra läkemedelskostna-
derna inräknade. 

Under förra mandatperioden gav alliansregeringen 
Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartlägg-
ning av undvikbara vårdskador. Det var första gång-
en en sådan omfattande kartläggning gjordes. So-
cialstyrelsens vårdskademätning visade att det varje 
år inträffar omkring 100 000 undvikbara skador i 
vårdsverige. Av dessa leder cirka 3 000 till dödsfall. 
Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor 
som stadigt sjunkit och nu är nere runt 300 dödsfall 
per år.

Att patientsäkerheten varit så eftersatt är inte accep-
tabelt. Därför genomför regeringen, tillsammans 

med landstingen, flera åtgärder för att stödja ut-
vecklingen mot en säkrare vård. Förbättrad patient-
säkerhet är en av de viktigaste frågorna för hälso- 
och sjukvården framöver.

Ett särskilt stimulanspaket på cirka 2,5 miljarder 
kronor under åren 2011-2014 riktas till landstingen. 
Satsningen handlar om att med patientens behov i 
centrum uppmuntra, stärka och intensifiera patient-
säkerhetsarbetet. Ersättningen är prestationsba-
serad och målen tydliga. Endast de landsting som 
på ett mätbart sätt klarar av att förbättra patient-
säkerheten får ta del av pengarna. Utgångspunkten 
för satsningen är en nollvision när det gäller antalet 
undvikbara vårdskador. Alliansen anser att avdel-
ningar som visar resultat på minskade vårdskador 
ska få ta del av pengarna från den nationella sats-
ningen kring patientsäkerhet.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som 
drabbar patienter och brukare i samband med vård 
eller omsorg. Även personalen kan drabbas. Före-
komsten av VRI mäts genom nationella stickprov 
två gånger om året. Att all vårdpersonal alltid till-
lämpar de basala hygienrutinerna och klädreglerna 
är den mest grundläggande åtgärden för att före-
bygga och minska antalet infektioner i vården och 
minska lidandet för patienterna. Mätningen av VRI 
sker därför parallellt med mätningen av basala hy-
gienrutiner och klädregler. 

Vid mätningen oktober/november 2010 var ande-
len patienter som drabbades av VRI 11,2 procent i 
Västerbotten. Detta kan jämföras med 9,4 procent 
för hela riket. Följsamheten när det gäller basala hy-
gienrutiner var i genomsnitt 56 procent för sjukhu-
sen i Sverige. 

Den 1 januari 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag 
i kraft. Vårdgivarens, det vill säga ansvariga politi-
kers ansvar har därigenom blivit tydligare och det 
har blivit lättare för patienter att anmäla vårdskador. 
Patienter ska numera kunna anmäla en händelse, 
utan att behöva peka ut exakt vilken enskild läkare 
eller sjuksköterska som gjort fel. Nu blir det tydli-
gare att man måste se till hela vårdsystemet - utan 
att den enskilde läkarens/sjuksköterskans/annan 
personals individuella ansvar försvinner.
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Arbetet med journalsystemet ska kännas tryggt och 
ha ett enkelt handhavande. Patienten ska ha tillgång 
till sin egen journal vars information ska vara tillför-
litlig. Detta är en grundförutsättning för att kunna 
leverera en trygg och säker vård.

Den politiska ledningen i landstinget måste ge per-
sonalen bättre förutsättningar för att öka patient-
säkerheten och få alla inom sjukvården att arbeta 
mot samma mål. Det handlar om att premiera goda 
arbetssätt, ledningssystem och rutiner för uppfölj-
ning.

Patienträttigheter och jämlik 
vård

Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, et-
nisk tillhörighet, ekonomiska förutsättningar, bo-
stadsort, utbildning, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. Det är viktigt att patienten känner delak-
tighet i behandlingen och ges möjlighet till självbe-
stämmande. Forskning visar bland annat på positiva 
effekter på patienternas tillfrisknande om de får ett 
gott bemötande och kan vara delaktiga i att välja 
och planera sin vård.

Västerbottens läns landsting ska verka för en till-
gänglig vård och omsorg där personalen har möjlig-
het att utgå från den enskilda patienten. Den stärkta 
patentlagstiftningen ska ge dessa förutsättningar. 
Sjukvården ska präglas av ett gott och värdigt be-
mötande gentemot patienten. 

Landstinget är skyldigt att lotsa patienten rätt och 
informera om kösituationen både vid det egna sjuk-
huset och vid andra sjukhus i landet samt om var en 
operation med kortast väntetid kan fås på såväl of-
fentlig som privat driven klinik. Då landstinget inte 
har resurser, för en undersökning/behandling som 
patienten behöver, ska det inte finnas något hinder 
att söka vård hos annan vårdgivare inom ramen för 
vårdgarantin.

Kvalitetsregister som Öppna jämförelser ska vara 
tillgängliga för allmänheten som ska kunna jämföra 
kvalitén inom landstinget och mellan olika vårdgi-
vare i hela landet.

Allt fler äldre behöver 
specialiserad sjukvård 
 
Västerbottens befolkning blir allt äldre. I och med 
detta ökar sjukvårdsbehovet. Samtidigt går den tek-
niska utvecklingen mycket snabb och förväntning-
arna på vad sjukvården kan uträtta och de faktiska 
möjligheterna ökar ständigt. Specialistsjukvården 
måste vara dimensionerad utifrån denna verklighet. 
Vård och omsorg ska ges utifrån behov och på lik-
värdiga villkor. Äldre måste garanteras trygg, säker 
men också värdig vård. Detta förutsätter väl fung-
erande vårdkedjor, god vårdplanering och att lands-
tinget samverkar med kommunerna.

De äldre lever allt längre, trots svåra sjukdomar och 
problem. Detta medför ökade behov av specialise-
rad geriatrisk vård och rehabilitering. Förväntningar 
från kommande pensionärsgenerationer förväntas 
också bli högre jämfört med dagens. Till detta kom-
mer också en medicinsk utveckling som ger nya be-
handlingsmöjligheter. Det är viktigt att landstinget 
möter dessa utmaningar och att kunskap, utveck-
lingskraft och engagemang hos medarbetarna stärks 
och tas till vara i ökad utsträckning.

Särskilt äldre med många sjukdomar måste få ett 
gott bemötande och omhändertagande. Vårdpro-
cessen inom den geriatriska vården behöver effekti-
viseras och optimeras ur ett patientperspektiv. Den 
geriatriska vården ska präglas av fasta vårdrelationer 
över längre tid och resurserna ska anpassas till varje 
patient. Det är ett arbetssätt som medför att den 
enskildes känsla av kontroll över sin situation och 
social samhörighet ökar vilket är två mycket viktiga 
faktorer både för att behålla hälsa och för att lindra 
geriatriska sjukdomstillstånd.

Sälja sjukvård - för att 
utveckla den

Den svenska sjukvården kritiseras ofta för långa 
köer och för få vårdplatser. Men köerna har kortats, 
och trots kritiken ger internationella jämförelser 
Sverige toppbetyg när det gäller medicinska resul-
tat. En god kvalitet är en grundförutsättning för att 
kunna bedriva specialiserad och högspecialiserad 
sjukvård. 
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För att kunna bibehålla en hög kvalitet behövs en 
kritisk massa. Kirurger och specialister behöver helt 
enkelt tillräckligt många patienter att behandla och 
operera. Många patienter med svåra och kompli-
cerade sjukdomar är avgörande för att utveckla en 
kvalitativ specialistsjukvård. Erfarenheterna bygger 
tillsammans upp en bank av ovärderlig kunskap. 
Skickliga läkare övar kontinuerligt sina färdigheter 
vilket kommer patienterna till gagn.
Norrlands universitetssjukhus håller en hög nivå 
och redovisar bäst överlevnad i världen för patienter 
med skallskador. Specialisterna vid NUS har först 
och främst ansvar för en trygg läns- och region-
sjukvård som är tillgänglig för patienterna i norra 
regionen.

Vid sidan av detta finns möjlighet att dela med sig 
av sin kunskap och skicklighet till patienter från hela 
Sverige och världen för att samtidigt kunna bibehål-
la kvalitén inom specialistsjukvården i länet. Denna 
möjlighet har landstinget i Västerbotten inte upp-
märksammat tillräckligt. 

Detta kan ske genom att landstinget öppnar upp för 
att skapa en organisation inom den egna verksam-
heten som har till uppgift att bemöta och adminis-
trera utländska patienter. Ett annat alternativ är en 
helt ny organisation i bolagsform.

Huvudsyftet med att sälja högspecialiserad och 
specialiserad sjukvård är att skapa ett mervärde för 
sjukvården och patienterna inte minst för de som 
bor i regionen. Mot bakgrund av att befolknings-
underlaget minskar och andelen äldre blir allt större 
samtidigt som sjukvården blir alltmer kostsam är det 
helt nödvändigt att planera för framtidens sjukvård 
i Västerbotten. Det handlar om att tro på att också 
vårt län har mycket att erbjuda i både specialistkom-
petens och omvårdnad.

För att stimulera ansträngningarna för att vårt lands-
ting ska kunna sälja sjukvårdstjänster också utanför 
norra regionen, bör ett ekonomiskt överskott inom 
dessa verksamheter komma berörd verksamhet till-
godo. Dessutom bör kliniken och den duktiga per-
sonalen som arbetar där få ta del av extraordinära 
överskott, genom ett utvecklat prestationsbaserat 
bonussystem.

Det kan upplevas kontroversiellt att sälja sjukvård 
samtidigt som det finns patienter som väntar i vård-
köer. Men om patienter utifrån köper sjukvård till-
för det också pengar till sjukvården när både perso-
nal, lokaler och utrustning kan nyttjas bättre.

Landstinget bör utreda vilka möjligheter som finns 
för Västerbottens läns landsting på sjukvårdmark-
naden, både nationellt och internationellt. Väster-
botten är troligen inte det enda svenska landstinget 
med medarbetare som är positiva till att sälja sjuk-
vård till andra delar av landet, Europa och övriga 
världen.

Remisstvånget ska bort

Vården ska organiseras så att vårdkedjorna hålls 
samman och patientflödet ökar. Den senaste infor-
mationstekniken ska användas för att organisera ge-
mensamma vårdköer i hela landstinget.

För patienter som väntar på en operation eller be-
handling kan dålig tillgänglighet innebära ökad oro, 
lidande och försämrad livskvalitet. I värsta fall för-
värras tillståndet under väntetiden, vilket kan leda 
till mer omfattande ingrepp, längre sjukskrivningar 
och dyrare eftervård. Möjligheten till en lyckad re-
habilitering och till att återfå hälsan minskar. 

Västerbottens läns landsting är ett av åtta landsting 
i Sverige som kräver remiss för besök hos specialist. 
Genom att avskaffa remisstvånget, men ändå behål-
la remissystemet på frivillig basis förenklar man för 
patienten samtidigt som man minskar belastningen 
på primärvården. Möjligheten för primärvården att 
remittera patienter till specialistsjukvården ska alltså 
finnas kvar, men systemet ska inte vara tvingande. 
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Habilitering och 
rehabilitering för de 
med funktionshinder



Fritt val

Frihet och rätt att välja måste vara en hörnsten i stra-
tegin för att modernisera den offentliga välfärden. 
Som ett led i detta måste valfriheten även för män-
niskor med funktionsnedsättning öka. Det gäller allt 
från fritt val av hjälpmedel till val av vårdgivare. Med 
ökad valfrihet får den enskilde ökat inflytande och 
vårdgivare tvingas till ökad respekt och lyhördhet 
för den enskildes behov och rättigheter. Detta leder 
till att vårdens kvalitet utvecklas och förbättras.

Personer med funktionsnedsättning som är i behov 
av habilitering, rehabilitering, intensivträning eller 
hjälpmedel ska därför ges möjlighet att välja vem 
som ska leverera den tjänst man är i behov av. Vi vill 
införa ett system som innebär att skattepengarna 
ska följa den enskildes val.

Fritt val av hjälpmedel är ett valfrihetskrav som 
många funktionshindrade anser vara berättigat. 
Därför föreslår vi att detta införs i landstinget.

Upphandla lämpliga delar av 
hjälpmedelsverksamheten

Hjälpmedelsverksamheten innehåller förutom kon-
sultation även lagerhållning, rekonditionering, verk-
stad, logistik och transporter.

För att på ett bättre sätt kunna fokusera på hjälp-
medelsverksamhetens specialistfunktion vill vi upp-
handla de delar av verksamheten som andra aktörer 
kan utföra lika bra eller bättre. Ökad fokusering 
leder till högre kvalitet inom specialistfunktionen. 
Till områden som lämpar sig för upphandling hör 
exempelvis lager, rekonditionering, verkstad och 
transporter. Genom upphandling av lämpliga delar 
av hjälpmedelsverksamheten kan också bättre kon-
troll över kostnaderna uppnås.

Tillgänglighetsronder ska 
införas

Det finns många brister i landstingets lokaler som 
försämrar tillgängligheten för människor med funk-
tionsnedsättningar. Dörrar, hissar, informationer, 
färgsättningar, tekniska lösningar, och liknande är 
inte alltid utformade för att passa alla som söker sig 
till landstinget. För att upptäcka och åtgärda hinder 
vill vi införa ett system med tillgänglighetsronder. 
På liknande sätt som skyddsronder ska personer 
med kunskap om tillgänglighetsfrågor regelbundet 
genomföra tillgänglighetsronder i vårt landsting.

Inkludera hjälpmedel i den 
nationella vårdgarantin

Hjälpmedel och hörapparater ska omfattas av den 
nationella vårdgarantin. Vi ser hjälpmedlen som ett 
naturligt inslag i vårdkedjan. Att inkludera hjälp-
medlen i vårdgarantin kommer att leda till ökade 
kostnader för landstingets hjälpmedelsbudget. För 
att möta den ökande kostnadsutvecklingen vill Al-
liansen tillskjuta mer resurser till hjälpmedelsverk-
samheten.

Ökat ansvar för hjälpmedels-
kostnaderna

Under de senaste åren har hjälpmedelskostnaderna 
ökat avsevärt. Detta har att göra med att antalet 
personer som är i behov av tillfälliga eller ständiga 
hjälpmedel har ökat i Västerbotten. Orsakerna till 
detta är flera. En ökande andel äldre innevånare, 
mer och förändrad sjukvårdsproduktion, utveck-
ling av ny teknik samt krav på delaktighet och ett 
aktivt liv är några förklaringar. Stigande kostnader 
för hjälpmedel gör att de som förskriver hjälpme-
del måste ta ett ökat ansvar. Vi vill ge förskrivare 
utbildning och stöd i sitt arbete, bl a utbildning i 
förskrivarverktyget hjälpmedelshandboken som 
landstinget tagit fram.

Det politiska arbetet ska inriktas på att identifiera och undanröja de hinder som finns 
för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning. Så långt som 
möjligt måste vi skapa jämlikhet i levnadsvillkoren för människor oavsett funktions-
nedsättning.
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In- och utlämning av hjälpmedel

Förskrivna hjälpmedel behöver en bättre uppfölj-
ning. På samma sätt som förskrivare måste ta ökat 
ansvar för kostnaderna, så måste även brukare 
känna ett ansvar för att onyttjade hjälpmedel åter-
lämnas till hjälpmedelscentralen. Vi vill påskynda 
utvecklingen av ett modernt, effektivt och heltäck-
ande kontrollsystem för in- och utlämning av hjälp-
medel.

Arbete inom landstinget för de 
med funktionsnedsättning

Som arbetsgivare skall landstinget vara ett föredöme 
till att erbjuda sysselsättning till personer med funk-
tionsnedsättning. Inom landstinget finns det många 
olika arbetsuppgifter som denna grupp kan klara av.

Professur i handikappvetenskap

I dag bedrivs forskning om funktionshinder, inom 
skilda vetenskapsområden, vid Umeå universitets 
Centrum för handikappvetenskap. Det är ett tvär-
vetenskapligt nätverk av forskare, lärare, doktoran-
der, personer med funktionshinder samt praktiskt 
verksamma inom funktionshinderområdet. Denna 
forskning är viktig för att främja kunskapsuppbygg-
naden om funktionshinder.

Vi vill satsa på att utveckla forskningen om funk-
tionshinder. Vi kommer att arbeta för att en pro-
fessur i handikappvetenskap vid Umeå universitet 
inrättas.

”Som arbetsgivare skall landstinget vara 
ett föredöme till att erbjuda sysselsättning 
till personer med funktionsnedsättning.”
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Forskning & 
utveckling



Det är viktigt att förtydliga sambandet mellan den 
kliniska forskningen och omhändertagandet av den 
enskilde patienten. Det ska också betonas att efter-
som forskningen leder till såväl ökad hälsa som till-
växt i samhället så överstiger dessa vinster de relativt 
små kostnaderna som kommer av forskningen. Det 
råder alltså inga som helst tvivel om att medicinsk 
forskning är viktig och värdefull i många olika avse-
ende den kliniska forskningen är en grundförutsätt-
ning för att kunna garantera en god och högkvali-
tativ hälso- och sjukvård. Utan forskarna kan man 
aldrig garantera att nyvunnen kunskap kommer öv-
riga hälso- och sjukvården till del, eller att nya idéer 
förs in i forskningen. 

I dag är det problematiskt att belastningen av sjuk-
vården är stor på många av universitetssjukhusets 
kliniker. Dessutom råder det ofta brist på specialist-
läkare och specialistsjuksköterskor. Kravet på en till-
gänglig sjukvård gör att tiden för klinisk forskning 
för personalen blir allt mindre. Personalen måste 
prioritera det direkta patientarbetet före forskning-
en. I längden är det förödande för universitetssjuk-
husets utveckling och överlevnad. Alla personalka-
tegorier på ett universitetssjukhus måste ges tid och 
möjlighet till forskning och utvecklingsarbete.

Den kliniska forskningen utgår främst från uni-
versitetssjukhusen och det är därför vid dessa som 
kedjan mellan forskning, innovation och utveckling 
ska länkas samman. I sjukhusmiljön finns tillgång 
till de nödvändiga funktionerna såsom forsknings-
utbildad personal, närhet till utbildningsinstitutio-
ner samt den avancerade utrustning som ofta krävs. 
Där finns också patienterna, varför sjukvården är 
vad som dominerar sjukhusen. Forskningen kom-
mer ofta i skymundan.

Ett arbete med att bygga upp en organisation för att 
sälja högspecialiserad sjukvård ska påbörjas. Detta 
ska givetvis inte tränga undan annan vård utan ge ett 
mervärde för sjukvården.

Läkemedelsindustrin satsar omkring 20 procent av 
sina resurser på forskning och utveckling, medan 

svensk sjukvård satsar enbart 5 procent på detsam-
ma. Det måste förbli en politisk prioritering att all-
tid kunna satsa på den långsiktiga forskningen, även 
i tider av besparingar. En investering i forskning och 
utveckling lönar sig i längden. För detta krävs en ny 
form av ledarskap vid Norrlands universitetssjuk-
hus. Det krävs att hela den norra sjukvårdsregio-
nen tar sitt ansvar och det krävs ett gott samarbete 
mellan universitetet och sjukvården   även mellan 
landstingsledning och universitetsledning. Allians 
för Västerbotten har ett tydligt och högt ställt mål 
med sin satsning på forskning vid Norrlands univer-
sitetssjukhus. Satsningen ska leda till ett Nobelpris. 
Västerbottningarna och norrlänningarna är värda 
en högspecialiserad sjukvård.

Hållbar utveckling

Västerbottens läns landsting ska arbeta för en 
hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. 
Genom att betona vårt ansvar för kommande ge-
nerationer återspeglar denna ambition ett grundläg-
gande förhållningssätt till miljön och våra gemen-
samma resurser som krävs av Västerbottens läns 
landsting. En kretsloppsanpassad utveckling ska 
eftersträvas. Detta innebär att landstinget måste ha 
ett miljöfokus som spänner över alla verksamheter. 
Varor och tjänster för landstinget ska vid behov 
miljökonsekvensbeskrivas. Med ett miljömedvetet 
upphandlingsförfarande kan utvecklingen mot ett 
ekologiskt hållbart samhälle påskyndas. Och vi ska 
ge förutsättningar för lokal upphandling av närpro-
ducerad mat. 

Genom en förtroendefull samverkan med regio-
nens näringsliv kan nya tjänster och produkter inom 
miljöområdet skapas. Ett sådant samarbete kan bi-
dra till regionens tillväxt och öka sysselsättningen. 
Detta kräver att ett medvetet miljötänkande från 
början finns inbyggt i landstingets organisation och 
i det dagliga agerandet och beslutsfattandet. I det 
övergripande interna miljöarbetet är det därför vä-
sentligt att följa det Miljöpolitiska programmet som 
innehåller miljöpolicy och övergripande mål för 
miljöarbetet.

Landstingets sju profilområden är i dag hjärt- och kärlsjukvård, fetma och övervikt, 
luftburna transporter av intensivvårdskrävande patienter, funktionell neurokirurgi, 
neonatal intensivvård, onkologi och infektionssjukvård. Detta arbete ska utvecklas 
och uppmärksammas.
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Personal



Personalpolitik handlar om människosyn och för-
hållningssätt, inflytande och arbetsgemenskap, 
kommunikation och mötesplatser, medarbetarskap 
och ledarskap, hälsa och arbetsglädje samt organisa-
tion, lärande och utveckling. Alliansen i Västerbot-
ten vill säkerställa en god vård och det kan man bara 
göra genom en trygg och långsiktig personalförsörj-
ning. Vi vet att under de närmaste 10 åren behöver 
Västerbottens läns landsting rekrytera ca 5000 nya 
medarbetare. 

Konkurrensen kommer att vara stor om framtida 
medarbetare, inte minst när det gäller ungdomarna. 
Vi anser att det ska löna sig med vidareutbildning 
och kompetensutveckling. Alliansen i Västerbotten 
vill att Västerbottens läns landsting ska vara Sveri-
ges bästa sjukvårdsarbetsgivare.

Västerbottens läns landsting 
ska vara Sveriges bästa sjuk-
vårdsarbetsgivare

Stor konkurrens om blivande medarbetare måste 
mötas med aktiva åtgärder. Landstinget måste upp-
fattas som en attraktiv arbetsplats för redan anställ-
da, för seniorer samt för kommande generationer. 
Med framtida behov av medarbetare måste Väster-
bottens läns landsting vara det självklara valet.  

Genom inrättande av en ungdomspanel som refe-
rensgrupp kan landstinget kartlägga och fånga upp 
ungdomars förväntningar på framtidens arbetsliv. 
Det är viktigt att Västerbottens läns landsting mark-
nadsför sjukvården såväl nationellt som internatio-
nellt på alla vårdutbildningar och vid andra tillfäl-
len där landstinget kan möta framtida medarbetare. 
Landstinget måste aktivt söka upp elever och stu-
denter och presentera sig som en intressant arbets-
givare på alla vårdutbildningar.

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla om-
råden. Vidareutbildning och kompetensutveckling 

ska löna sig, landstinget ska ha konkurrenskraftiga 
löner. Lönen ska stimulera till förbättringar av verk-
samhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
Landstinget är en stor aktör med kvinnodomineran-
de yrken. Inom offentlig sektor är det tyvärr mycket 
vanligt med ofrivilligt deltidsarbete. Alla ska ha rätt 
att kunna försörja sig på sin lön och heltidsarbete 
ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet. 
Det ska vara möjligt att kombinera familj och fritid 
och där är flexibla arbetstidsmodeller lösningen. 

Med en stark känsla av sammanhang och delak-
tighet skapas en hälsofrämjande arbetsplats och 
landstinget ska driva en personalpolitik som gör 
att landstingets medarbetare får ihop sitt livspussel. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare för dagens an-
ställda och kommande generationer måste en god 
arbetsmiljö erbjudas där personal ges möjlighet att 
uppleva att de har haft tid för att utföra ett gott ar-
bete till patienterna.

Jämställdhet och motverka 
diskriminering

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män ska-
pas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och 
normer skapas, anser alliansen att jämställdhetsper-
spektivet måste finnas med i det dagliga arbetet, i 
politiken, i arbetslivet och i verksamheten. Ingen 
medarbetare ska känna sig negativt särbehandlad på 
grund av kön, religion, ålder, sexuell läggning, funk-
tionsnedsättning eller nationellt ursprung. 

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla områ-
den. Det innebär att förslag och beslut ska analyse-
ras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga 
möjliga konsekvenser för såväl kvinnor som män. 
Det ska vara självklart att lika lön ges för lika arbete, 
oavsett om det utförs av en man eller en kvinna. 
Även i forskarvärlden är det viktigt att sträva efter 
jämlika villkor för kvinnor och män. Maktlöshet 
skapar ohälsa. 

Personalen är landstingets viktigaste resurs. För att Västerbottens läns landsting ska 
kunna leverera en god, trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård är det viktigt att både 
personal och patient hamnar i fokus.
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hålla den befintliga personalen. När någon på egen 
begäran avslutar sin anställning hos landstinget ska 
orsaken undersökas och analyseras av arbetsgivaren.

Specialistutbildning för 
sjuksköterskor

Det är viktigt att landstinget tillvaratar medarbetar-
nas kompetens på bästa sätt och att det kontinuer-
ligt finns möjlighet till vidareutveckling. Antalet spe-
cialistsjuksköterskor har under en längre period haft 
en stadig nedgång. I Västerbottens läns landsting är 
det knappt 50 procent som har specialistutbildning. 

Alla patienter har rätt till en säker vårdmiljö och 
sjuksköterskor till en trygg arbetsmiljö. Specialist-
kompetens medför bättre vårdutnyttjande, omhän-
dertagande, välbefinnande, symptomminskning och 
högre överlevnad. Specialistutbildning för sjukskö-

terskor måste där-
för prioriteras så 
att inte denna brist 
hotar verksamheter 
och patientsäker-
heten. Landstinget 

måste stimulera sjuksköterskor att specialistutbilda 
sig och öka den ekonomiska ersättningen. Utbild-
ning ska dessutom löna sig.

Kompetensöverföring

Varje medarbetares kompetens och förmågor ska 
givetvis tas tillvara hos all personal. Alliansen är 
övertygad om att det finns mer att göra inom detta 
område. De befintliga resurserna måste användas 
på ett smartare sätt och vårdens arbetsgivare måste 
ta ansvar för att säkra kunskapsutvecklingen. Barn-
morskor kan utföra medicinska aborter, sjuksköter-
skor på vårdcentraler med specialistutbildning kan 
behandla smärta, diabetes, astma och KOL. Om 
kunskapen togs tillvara fullt ut i sjukvården skulle 
tillgängligheten bli bättre och köerna kortare. 

När det gäller arbetet med kompetensöverföring 
ska givetvis gällande lagar och förordningar följas. 
Både som arbetsgivare och arbetstagare finns det 
stora fördelar med att personalen vidgar sitt kom-
petensområde. Detta gäller givetvis alla yrkeskate-
gorier. Landstinget har i väldigt liten utsträckning 

Den hälsofrämjande arbetsplatsen med delaktighet 
och en stark känsla av sammanhang stärker hälsan 
hos personalen. Landstinget ska driva en personal-
politik som gör att landstingets medarbetare får 
ihop sitt livspussel genom att arbete, familj och fri-
tid går att kombinera. Vid sjukskrivningar måste ar-
betsgivaren ta det självklara ansvaret för att en tidig 
rehabilitering påbörjas. Landstingets kvinnor har 
högre sjuktal än män, därför bör landstinget arbeta 
med hälsa utifrån ett genusperspektiv.

Utbildningsplatser för läkare

Landstinget står i framtiden inför stora pensionsav-
gångar och för att säkerställa en god, trygg och till-
gänglig hälso- och sjukvård är behovet för nyrekry-
tering stort. Regeringens satsning på 37 nya platser 
på läkar- och tandläkarutbildning gör att prognosen 
ser något ljusare ut inför framtiden på lång sikt ef-
tersom det tar ca 13 
år att bli specialist-
läkare. Fortfarande 
råder det stor brist 
på specialistläkare 
inom många områ-
den, tillexempel psykiatri, allmänmedicin men även 
inom andra områden. Den höga medelåldern hos 
många av landstingets medarbetare i kombination 
med att vi lever allt längre ökar trycket på sjukvår-
den. 

I Västerbottens läns landsting kommer det att be-
hövas 200 nya specialistläkare på kort sikt. Utveck-
lingen kommer att medföra allvarliga konsekvenser 
för hela den norra regionens specialistsjukvård och 
särskilt för Norrlands universitetssjukhus som dess-
utom lever i hård konkurrens med andra universi-
tetssjukhus. Landstinget måste därför verka, gente-
mot staten, för fler platser på läkarutbildningen vid 
Umeå universitet och givetvis även utöka AT- och 
ST-tjänster eftersom vi rekryterar de flesta läkare 
från den egna läkarutbildningen. 

Särskilt fokus måste ges åt AT- och ST-läkarnas si-
tuation och deras möjlighet att få god klinisk erfa-
renhet. Det är inte minst viktigt inom exempelvis 
allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, radiologi och gy-
nekologi där läkarnas medelålder ökar och det redan 
i dag är stor brist på specialister. Det är viktigt att be-

”I Västerbottens läns landsting kommer det att 
behövas 200 nya specialistläkare på kort sikt.”
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jobbat med denna fråga. Alliansen vill att lands-
tinget inventerar möjligheterna och gör en plan för 
kompetensöverföring.

Seniora medarbetare +65

Att medarbetares yrkeskompetens och förvärvade 
kunskaper nyttjas optimalt är särskilt viktigt när det 
gäller landstingets seniora medarbetare. Landstinget 
ska arbeta aktivt för att anställda ska orka arbeta 
minst till ålderspensioneringen 65 år. Arbetsgiva-
ren måste vara tillmötesgående och se till indivi-
dens behov för att kunna arbeta längre. Sysselsätt-
ningsgraden ska vara flexibel runt pensionsåldern. 
Landstinget ska på ett aktivt sätt tillvarata seniorers 
kunskaper genom exempelvis handledning, utbild-
ning och mentorskap för nya medarbetare.

Ledarskap och medarbetare

Det goda ledarskapet, är en av de viktigaste fakto-
rerna för en positiv utveckling av verksamheten och 
dess medarbetare. Det är viktigt att rättigheter och 
möjligheter liksom ansvar och skyldigheter i medar-
betarskapet görs tydliga utifrån verksamhetens upp-
drag. Detta innebär att det ska finnas klara och tyd-
liga förväntningar på ledarna i organisationen och 
att de måste ges förutsättningar att kunna omsätta 
uppdraget till mål och uppgifter för medarbetarna. 

Chefskapet behöver utvärderas kontinuerligt. Korta 
beslutsvägar är avgörande för en effektiv organisa-
tion. Ett gott ledarskap är viktigt för personalens 
hälsa. Arbetsledaren måste ha ett rimligt uppdrag 
och få de rätta förutsättningarna. Det ska finnas 
klara och tydliga förväntningar på ledare i organisa-
tionen, men även ett aktivt medarbetarskap. 

Hela personalens erfarenheter och kompetens ska 
tas tillvara i större utsträckning än i dag. RAK pro-
jektet (Rätt Använd Kompetens) ska används fullt 
ut, inte bara på papperet eller bara inom några få 
enheter. Personal ska ha tillgång till kompetensut-
veckling inom sitt arbetsområde.

Fler arbetsgivare

En ökad mångfald av vårdgivare kommer att vara 
positivt för personalen eftersom det innebär ett 
större antal potentiella arbetsgivare, bättre förut-
sättningar för en positiv löneutveckling och en sti-
mulans till förändrade arbetsformer. Verksamheten 
ska även fortsättningsvis vara offentligt och solida-
riskt finansierad via skattsedeln, men kan drivas i 
annan form eller av annan vårdgivare. 

Värdegrund och etisk plattform

Personal ställs ofta inför prioriteringar och svåra 
etiska avgöranden. Möjligheten att söka etisk väg-
ledning måste förbättras. Tydliga mål ska formule-
ras i en policy som ska garantera ett värdigt förhåll-
ningssätt inom hälso- och sjukvården som i sin tur 
skapar tillit och tilltro. Värdegrundsarbetet ska ge-
nomsyra all verksamhet och ingå i kvalitetssystem, 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering samt vara 
en grund för hela hälso- och sjukvården. Personalen 
måste också få förutsättningar för att arbeta utifrån 
värdegrunden. Mötesplatser ska skapas mellan po-
litiker och personal för att underlätta dialogen dem 
emellan.
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Ekonomi



Gemensam finansiering 

Ens egen plånbok ska inte avgöra tillgången till 
sjukvård. Idag finansieras sjukvården i Västerbot-
ten via skatten och det är viktigt att poängtera att 
den offentligt finansierade vården är och ska förbli 
åtkomlig för alla länsbor oavsett inkomst. Alla ska 
garanteras sjukvård på lika villkor. De långa vänteti-
derna är inte acceptabla.  Med den nya vårdgarantin 
ska man få vård inom en viss tid samtidigt som man 
minskar vårdkön. 

Balans i ekonomin skapar 
nya möjligheter

I dagsläget sköts inte ekonomin på rätt sätt och det 
medför konsekvenser i form av stora underskott 
och brist på resurser till de olika verksamheterna 
i sjukvården. Det är inte acceptabelt. Landstinget 
måste ha en budget i balans. För att klara av det 
krävs förändringar i landstinget i både drift och styr-
ning av verksamheter. Från Alliansens sida vill man 
att ett större eko-
nomiskt ansvar ska 
ligga på enskilda 
klinikerna. 

Avgifter

Grunden för finansieringen av hälso- och sjukvår-
den är och ska vara via skatten. Till detta kommer 
avgiftsfinansiering med patientavgifter av olika slag. 
Syftet med avgifter är att dessa ska användas för att 
styra vårdkonsumtionen till rätt vårdnivå. Ett exem-
pel är att patientavgiften för ett läkarbesök på sjuk-
husets akutmottagning är högre än ett läkarbesök 

vid hälsocentral och hos husläkare. Med anledning 
av detta kan skattepengarna användas mer effektivt 
och då får vi mer hälso- och sjukvård för pengarna. 
Bedömningen är att en viss höjning av patientavgif-
terna är befogad. Detta dels för att stärka sjukvår-
den ekonomiskt, dels för att patientavgifter har en 
viktig funktion att fylla som styrinstrument för att 
uppnå en rimlig vårdkonsumtion. De besparingar 
och intäkter som en högre grad av avgiftsfinansie-
ring resulterar i ska oavkortat tillfalla vården. Det 
möjliggör den satsning på ökad tillgänglighet och 
kvalitet i vården som vi föreslår.

Lägre skatt

Landstinget ska med så litet skatteuttag som möj-
ligt garantera alla västerbottningar en god och trygg 
hälso- och sjukvård i hela länet. En låg skattesats är 
viktigt för att möjliggöra för Västerbottningarna att 
bo kvar i länet och även bli fler. Dessutom är en låg 
skattesats viktig för utvecklingen av nya jobb i Väs-
terbotten. Arbete och företagande är i sin tur vik-

tigt för att länet ska 
utvecklas. Lands-
tinget bidrar till en 
sådan utveckling 
om skatteuttaget 
hålls så lågt som 
möjligt utan att ge 

avkall på tillgänglighet och kvalitet i vården. För 
att trygga jobben och den ekonomiska tillväxten i 
Västerbotten måste det kommunala skattetrycket 
sänkas. Landstinget utgör en del av detta och länets 
kommuner den andra. Att ta ansvar för landstingets 
ekonomi är dock överordnat och Allianens bedöm-
ning är att det inte finns något utrymme för skat-
tesänkningar. 

Genom en god ekonomisk hushållning skapar man marginaler som kan användas 
vid oförutsedda händelser i sjukvården. Det är viktigt med en balanserad ekonomi 
där målmedvetenhet och långsiktighet finns i åtanke. För att Västerbottens län ska 
vidareutvecklas måste en bra och trygg sjukvård ständigt existera. Sjukvården är en 
essentiell del i sen sociala infrastrukturen och det är landstingets väsentligaste arbets-
uppgift att bidra till tillväxt i Västerbottens län.     

”Då verksamheten får ta större ansvar skapas det 
tydliga drivkrafter att ständigt se över sin verk-
samhet med ambition att ständigt bli bättre.”
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Ny ekonomisk styrmodell

Västerbottens läns landsting utgår idag från ett an-
slagsfinansierat system. Detta innebär att verksam-
heter får en viss del pengar utan att det har någon 
koppling till utförande eller prestationen. Anslagsfi-
nansiering måste förändras och kompletteras med 
en prestationsbaserad styrmodell. Det är viktigt att 
ha en modell med daglig och synlig koppling till pre-
station och resultat med tydliga kvalitetsindikatorer 
inom de områden där det är genomförbart.  Detta 
medför en maktförflyttning från landstingsledning-
en till den reella verksamheten som berörs, för att 
kunna utkräva ansvar måste man ge de nödvändiga 
befogenheterna. Den största kompetensen för styr-
ning och ledning finns lokalt. En förändring som 
skapar bättre förutsättningar att lyckas med de eko-
nomiska och kvalitativa målen. 

En prestationsbaserad ekonomisk styrmodell ger 
producenterna av vård motivation och anledning att 
ge större omfattning av produktionsvolymen. Ge-
nom en konkurrensutsatt verksamhet finns möjlig-
heten att kontinuerligt arbeta för förbättringar och 
däribland offerera kunderna bättre tjänster. Vid en 
sådan konkurrensvänlig modell med kvalificerade 
vårdkonsumenter kan det på sikt övergå till en ef-
fektivare fördelning av tillgångarna på olika vård-
former. 

Anslagsfinansieringen av hälso- och sjukvård har 
istället bidragit med brister i vårdens tillgänglighet, 
upprustning och förnyelse inom sjukhusverksam-
heten samtidigt som anslaget varit mindre gynnsamt 
för patientanpassningen inom omvårdnaden

Med en sådan övergång i sättet att ekonomiskt styra 
verksamheten blir det naturligt att de olika verk-
samheterna ska ta ett fullt ekonomiskt ansvar för 
såväl överskott som underskott. Då verksamheten 
får ta större ansvar skapas det tydliga drivkrafter att 
ständigt se över sin verksamhet med ambition att 
ständigt bli bättre. 

Sjukvårdsavtal 

Med en prestationsbaserad ekonomisk styrmodell 
för verksamheten blir det mest effektiva sättet att 
genomföra förändring genom att landstinget teck-

nar sjukvårdsavtal med länets tre sjukhus. Avtalet 
ska reglera att landstinget beställer vård och sjuk-
husen utför det som är beställt. En övergång som 
flyttar ett större ansvar till varje sjukhus att klara 
god vård med hög kvalité som sker med en budget 
i balans. I andra landsting har avtalen tecknats på 
tre år vilket ger verksamheten möjlighet att få bättre 
planeringsförutsättningar. 

Andra fördelar med sjukvårdsavtalen är att sjukhu-
sen får fler verktyg som de kan äga och utforma vår-
den och sin egen ekonomi. Det är bra för sjukhusen, 
landstinget och patienten.  NUS har till skillnad från 
övriga universitetssjukhus ingen tydlig sjukhusled-
ning vilket medför problem med kommunikation i 
och mellan olika sjukhus. 

28.



29.

Foto: Paulina Holmgren



Foto: Paulina Holmgren



Resurstillskott för 
åren 2012-2014
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Landstingsstyrelse 2012 2013 2014

Primärvård/Hälsovalet 15 000 5 000 5 000

Patientsäkrast landsting 2014 5 000 5 000 5 000

Mest sjuka äldre 10 000 5 000

Fastighetsunderhåll 4 000 5 000 5 000

Budgetförstärkning i utomlänsvård samt el, 
värme och vatten

50 000 45 000 7 500

Regionförbundet -20 000 -10 000 -5 000

Alternativa driftformer/konkurrensutsättning 
av sådant som ej är kärnverksamhet

-15 000 -5 000 -5 000

Ny ekonomisk styrmodell med kvalitetsindika-
torer

-40 000 -50 000

Patientavgifter -5 000

Administration -20 000 -5 000 -5 000

Reducering av centrala anslag och inget 
anslag för Hälsa 2020

-12 000

Minskade lokalkostnader genom att sälja/riva 
samt minska extern förhyring

-15 000 -15 000 -5 000

Samordna sjukresor med kommunerna -5 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012 2013 2014

Psykiatri/missbruk och BUP 10 000 10 000 10 000

NUS-profilområde1 10 000 10 000 5 000

Kompetensförsörjning (AT/ST-block för läkar-
studerande samt Specialistsjuksköterskor)

15 000 10 000 5 000

Sjukvård för äldre, satsning på utveckling 
av glesbygden och AT/ST-läkare (Majoritetens  
satsning)

30 000 30 000 15 000

Sälja vård -10 000 -10 000 -20 000

Avveckling av Sorselegården -4 000

Effektivare förskrivning av läkemedel 
(recept/rekvisation)

-10 000 -5 000 -5 000

Minskade kvalitetsbrister, bl.a. vårdrelate-
rade infektioner.

-30 000 -20 000 -10 000

Effektiviseringar2 -100 000 -75 000 -37 500

RESURSTILLSKOTT 2012-2014 
(BEloPP ANgES i KKR)

1. Nus profilområden är områden där universitetssjukhuset ligger i framkant kliniskt och forskningsmässigt så-
väl nationellt som internationellt: onkologi, funktionell neurokirurgi, hjärt- och kärlsjukvård, fetma och 
övervikt, neonatal intensivvård, luftburna transporter av intensivvårdskrävande patienter samt mikrobiologi.

2. Finns beskrivit i majoritetens landstingsplan. Handlar om strukturåtgärder för att överföra kostnader från 
slutenvård till primärvård men även fortsatta rationaliseringar och minskad vårdkonsumtion.



Övriga nämnder och styrelser 
samt revisionen

2012 2013 2014

För nämnden för funktionshindrade och habi-
litering, folkhögskolorna, patientnämnden, 
nämnderna för folkhälsa och primärvård sker 
uppräkning enligt lPiK. Utöver index föreslås 
en ramökning för nämnden för funktionshin-
drade och habilitering på 1 mkr. Revisionen 
föreslås få en budgetram på 5,92 mkr efter 
det att landstingsfullmäktiges presidium har 
hanterat deras budgetäskandet.

2,4 % 2,6% 2,5%

Förändring av eget kapital 2012 2013 2014

Ursprunglig plan (innan Socialdemokraternas, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till 
budget)

93 000 70 000 57 000

Återställningskrav enligt lagstifning om god 
ekonomisk hushållning

-113 000

Enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiets förslag till budget

113 0003 132 000 136 000

Ekonomisk hushållning enligt Alliansen 2,9 % 3,4 % 4,2 %

Enligt Allians för Västerbotten 190 000 226 000 287 000

3. god hushållning gör gällande att verksamheten ska eftersträva ett resultat som motsvarar minst två procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag under planeringsperioden. genom att det positiva resultatet på 113 
miljoner ska återställas för att täcka tidigare års underskott går det att betrakta det som att den goda eko-
nomiska hushållningen i år är budgeterat till 0 procent.



Nya byggnad 27 vid Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå rymmer 
Barn- och ungdomscentrum, Kvinno-

kliniken och Cancercentrum.
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