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En trygg och säker vård av mycket 
hög kvalité i hela Västerbotten!

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården som finns i länet idag är till delar 
världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i 
att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots det är det mycket som går att göra för att sjukvården ska 
utvecklas och bli rättvisare samt mer tillgänglig.

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting en resurseffektiv vård som kostar lite per 
vårdinsats. Landstingets stora problem är att konsumtionen av vården är för hög, särskilt inom slutenvården. 
Det medför en hög totalkostnad för sjukvården även om produktiviteten och kostnadseffektiviteten är god. 
Att arbeta med att flytta över vård från dyr sjukhusvård till billigare primärvård och vidare från primärvård 
till egenvård är centralt för att minska kostnaderna. 

Den totalt sett allt för höga kostnaden för slutenvård och i årtionden dåligt skötta ekonomin har lett till stora 
problem bland annat i form av kortsiktiga besparingsförslag utan konsekvensbeskrivningar för sjukvården. 
Sparförslag som drabbat såväl patienter som personal. 

Allians för Västerbotten anser att alla har rätt till en tillgänglig vård i tid. Det är oacceptabelt att tvingas vänta 
flera månader på att få träffa en specialistläkare eller få behandling.

Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. 
Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vår-
dens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen det mandatet. 

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



Sammanfattning av Landstingsplan 
2013-2016 med budget 2013
Trots en turbulent omvärld med stora ekonomiska problem där resten av Europas länder diskuterar hur 
stora åtstramningar och nedskärningar det ska bli i välfärden, är Sverige det enda land i Europa som kan 
fortsätta att göra välfärdsreformer. 

Alliansregeringen har skapat dessa goda förutsättningar genom en ansvarsfull ekonomisk politik och en 
utvecklad arbetslinje. Denna ansvarsfulla ekonomiska politik gör att de samlade skatteintäkterna och statsbi-
dragen för landstinget i Västerbotten är 51 miljoner kronor högre för 2013 än för 2012. 

Trots att förutsättningarna är bättre för år 2013 krävs fortsatta prioriteringar av vårdens samlade resurser. 
Det har främst sin förklaring i vårdens ständiga utveckling av nya behandlingsformer och läkemedel. I årets 
budget väljer Alliansen att göra besparningar, rationaliseringar och bortprioriteringar främst på administra-
tion, centrala anslag och Region Västerbotten. 

Alliansen vill arbeta för att minska de vårdskador som sker i vården men även ett fokuserat arbete på bättre 
fungerade vårdkedjor. Till det måste förflyttningen av sjukhusvård till primärvård fortsätta. För att primär-
vården ska kunna möta upp dessa nya utmaningar föreslår Alliansen 50 miljoner kronor mer under kom-
mande treårsperiod.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett 
yrkesval.  Vi är övertygade om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och 
en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget 
har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal att jobba kvar längre. Alliansen vill därför att 
landstingets personal ska uppmuntras att jobba kvar längre och möjliggöra för de som är över 65 att genom 
kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader 
när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år. 

Under hösten 2011 och våren 2012 genomfördes en tioprocentig minskning av vårdplatserna på länets tre 
sjukhus. Ett beslut som resulterat i en alltför hög arbetsbelastning för vårdpersonalen men även något som 
riskerar att leda till fler vårdskador. För att möta upp detta föreslår Alliansen 23 miljoner till fler vårdplatser. 
Ytterligare ett beslut som genomfördes under samma period var att vårdplatserna vid Dorotea sjukstuga och 
ambulansen i Åsele togs bort, något som vi i Alliansen föreslår ska återgå till det som var tidigare. 

Det råder i dagsläget stor brist på vidareutbildade specialistsjuksköterskor samt AT/ST-block som möjlig-
gör för läkarstudenter att få sin specialistlegitimation. För att möta upp dessa behov föreslår Alliansen 35 
miljoner i resurstillskott. NUS:s profilområden får kommande treårsperiod ett resurstillskott på 20 miljoner. 
För att finansiera den utökade tågtrafiken i länet tillförs 18 miljoner. 

Många landsting däribland Stockholm, Halland och Skåne har valt att införa vårdval också inom specialist-
sjukvård. Vårdval ger patienter större valfrihet och bidrar till ökad kvalité och jämlik vård. Alliansen föreslår 
att införa vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt inom idrotts- och motionsskador. 

Alliansen tar genom sitt budgetförslag ansvar för en trygg och säker vård med mycket hög kvalité i hela 
Västerbotten.  Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt ledarskap.  
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Vård nära medborgarna
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Primärvården är första linjens sjukvård. Den ska 
vara lätt att nå och finnas nära patienten. Förutsätt-
ningarna för primärvården har dock radikalt för-
ändrats de senaste årtiondena. Det hänger samman 
med att insatser som tidigare gjordes medan patien-
ten var kvar på sjukhuset nu med rätta anses kunna 
utföras och slutföras inom primärvården och i hem-
met. Av alla patientmöten sker 75 procent i primär-
vården. Därför är det viktigt att det ges förutsätt-
ningar att det görs rätt bedömning i primärvården. 
Dessa bedömningar kan vara helt avgörande för hur 
den fortsatta vården ska lyckas.

Primärvården måste få de rätta förutsättningarna att 
fungera på ett patientorienterat och effektivt sätt, då 
kan onödiga besök på akutmottagningen undvikas. 
Erfarenheten visar att en väl fungerande primärvård 
ger positiva effekter på hela sjukvårdssystemet.

Det är också en viktig utveckling att överföra besök 
från specialistvården till primärvården. Den överfö-
ringen måste ske i ordnande former och ske i en 
takt när tillräckliga resurser också tillförs primärvår-
den. För 2013 måste därför primärvården få ett re-
jält resurstillskott för att klara alla de åtaganden som 
de har och kommer att få.

Nära, trygg och säker 
primärvård 

Primärvården ska vara nära och ska upplevas trygg 
och säker av medborgarna. Det ska finnas en häl-
socentral i varje kommun. En aktiv vårdplanering 
ska ske där både patienter och anhöriga medverkar. 
Det skapar förtroende för vården, minskar vänteti-
derna och undviker att patienter bollas mellan olika 
vårdnivåer.

Inlandssjukvård och glesbygds-
medicin

Inlandssjukvården med sina särskilda förutsättning-
ar med långa avstånd och en gles befolkning kräver 
en särskild organisation. Västerbotten har under 
lång tid byggt upp en sjukstugemodell som innehål-
ler ambulans, akutplatser och vårdcentral. Modellen 
har av nationella och internationella vårdgivare setts 
som ett föredöme i glest befolkade områden.  

En satsning på distansöverbryggande teknik med 
lab- och röntgenverksamhet vid sjukstugorna un-
derlättar rekrytering av personal samt möjliggör en 
nära och trygg vård för inlandsborna. Akutplatser 
ska finnas vid alla sjukstugor för att möjliggöra enk-
lare inläggning och fungerande avlastningsplatser 
när särskilda utrednings- och behandlingsbehov 
uppstår. Distriktssköterskefilialerna har också en 
viktig uppgift i inlandssjukvården.  Ett speciellt an-
svar måste tas för glesbygdsområden så att vården 
ges på likvärdiga villkor till alla i Västerbottens län. 

Kvalitén i vården i glest befolkade områden kan öka 
genom att dra nytta av ny teknik och uppmuntra an-
vändandet av telemedicinska tjänster samt utveckla 
arbetet inom glesbygdsmedicinens område. Den 
utveckling som har skett vid Storumans glesbygds-
medicinska centrum ska vara ett föredöme när lik-
nande verksamheter utvecklas i inlandet.

Ett utvecklat vårdval

Vårdvalet ska vara ett smalt uppdrag med möjlig-
het att växa in i ett bredare uppdrag där basen kan 
vara en doktor med en eller två sköterskor. Det ska 
ges möjlighet till en modell där till exempel en di-
striktssköterskemottagning kan vara en vårdenhet 
som faller inom vårdvalet. Många vill kanske lista 
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sig hos en distriktssköterska som i sin tur har avtal 
med läkare när behov av läkarkonsultation uppstår. 

Det skall finnas ett uppdrag som tillsammans med 
en ersättningsmodell uppmuntrar till att bredda 
uppdraget i takt med att etableringen stabiliseras. I 
ersättningsmodellen ska finnas delar som är anpas-
sade till de lokala behoven, exempelvis kompensa-
tion för ersättning för långa resor. 

Tillåt tilldelning vid nyetablering från dem som är 
passivt listade. Det innebär att personer som inte 
gjort ett aktivt val kan listas hos en nyetablerad 
vårdcentral. Motivet är att få en stabilare grund för 
den nya vårdenheten. 

Minskade väntetider och 
ökad valfrihet

Kraftfulla insatser måste till så att väntetiderna i pri-
märvården blir acceptabla. Det kan ske genom att 
särskilda resurser tillförs och genom fler 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 att ge snabbt 
svar på frågor också direkt kunna boka tid på i för-
sta hand patientens listade hälsocentral. Alla ska 
själva få bestämma vilken vårdgivare man vill gå till. 
Valfriheten i primärvården måste öka ytterligare, t 
ex valfrihet att välja sjukgymnast. 

Länet behöver 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. Det kommer att underlätta rekrytering av 
vårdpersonal och stimulera till bättre förmåner och 
bättre löneutveckling. Olika vårdgivare är också en 
förutsättning för att den enskilde västerbottningen 
ska få en verklig valmöjlighet.

Rekrytering av medarbetare 
måste stärkas

Fortfarande finns det obesatta läkartjänster inom 
primärvården. Det löses idag genom vikarier och 
stafettlösningar till allt mer orimliga kostnader. Åt-
gärder för att minska dessa kostnader ska priorite-
ras. 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 ar-
betsuppgifter, forskning och utbildning blir viktig. 
Landstinget ska erbjuda konkurrenskraftiga löner.

Det förebyggande hälsoarbetet 
är viktigt

Det förebyggande hälsoarbetet är viktigt. Vi har 
var och en ett eget ansvar för vår hälsa. Däremot 
ska hälso- och sjukvården stötta och motivera till 
en hälsofrämjande livsstil i sina kontakter med pa-
tienter. Folkhälsoarbetet ska inriktas mot de fakto-
rer som påverkar hälsan mest negativt såsom tobak, 
alkohol, narkotika, övervikt, fetma, stress och brist 
på motion. Med ökade resurser till primärvården, 
en satsning på familjecentraler och stöd till frivillig-
organisationer kan mycket av riktat folkhälsoarbete 
ske.

Det tragiska våldet, både inom nära relationer och 
inom samhället i stort, måste ständigt uppmärksam-
mas och motarbetas. Landstinget har mycket att 
göra på detta område. Det kan handla om att utbilda 
personal till att bli bättre på att upptäcka våldsut-
satta kvinnor och barn, ge stöd åt svaga familjer, 
vård för våldsbenägna män i samarbete med kom-
munerna samt stödja olika frivilligorganisationer. 

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. Före-
byggande insatser för att skapa goda levnadsvill-
kor ska därför sättas in så tidigt i livet som möjligt. 
Landstingets hälsokontroller ska fortsätta och utö-
kas till att omfatta åldersgrupperna: 30, 40, 50, 60 
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och 70 åringar. Särskilda insatser bör också vidtas 
så att de med funktionsnedsättning deltar i hälsoun-
dersökningarna 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. Detta 
arbete bör utgöra en god bas för att Umeå universi-
tet ska bli Sverige ledande i folkhälsoforskning och 
ett särskilt centrum för livsstil och beteendeforsk-
ning bör etableras i Umeå.

Psykisk ohälsa bland barn 
och unga

Primärvården ska vara den första kontakten med 
sjukvården vid lättare psykisk ohälsa bland barn 
och unga. Familjecentraler ska finnas i alla kom-
muner och även fungerande ungdomsmottagningar 
i samverkan med kommunerna, socialtjänsten och 
elevhälsan. Etablering av familjecentraler måste gå 
snabbare och familjecentralerna kan få se olika ut 
och organiseras olika beroende på de lokala förut-
sättningarna. 

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar 
och ökningen av suicidfall i denna grupp är oro-
väckande. En nollvision för självmord bland barn 
och ungdom måste därför införas. Psykisk ohälsa 
under uppväxtåren yttrar sig bland annat i form av 
beteendestörningar, känslomässiga problem och 
försenad utveckling. Här krävs många olika före-
byggande insatser som primärvården ansvarar för. 
För att möta det ökande behovet krävs också en ut-
veckling och ekonomisk förstärkning av barn- och 
ungdomspsykiatrin. Eftersom övergången till vux-
enpsykiatrin är en stor omställning för många ung-
domar ska barn- och ungdomspsykiatrin behandla 
patienter upp till 20 års ålder.

Samarbetet med kommunerna 
måste kraftigt förbättras

Vården av äldre, barn och det förebyggande folk-
hälsoarbetet bygger på ett utvecklat samarbete med 

länets kommuner. Former för ett sådant samarbete 
måste utvecklas inte bara i diskussioner utan även i 
verklig handling. Många äldre klarar att bo hemma 
med hjälp av sjukvårdande och rehabiliterande in-
satser från landstinget men det finns otydligheter 
när det gäller ansvaret för hälso- och sjukvården ut-
anför sjukhusen. Detta medför problem med att få 
vården och omsorgen att fungera bra, inte minst för 
de multisjuka äldre. 

Hemsjukvårdens organisation som nu blir ett kom-
munalt huvudmannaskap möjliggör en betydligt 
bättre samverkan och ett effektivare omhänderta-
gande av de äldre i hemmet som kräver vård och 
omsorg. Den psykiska ohälsan hos barn och unga 
är ett gissel som måste finna lösningar där kommun 
och landsting samverkar i familjecentraler, ung-
domsmottagningar och tillsammans med primär-
vården och elevhälsan. 

Samverkan mellan kommun och landsting om de 
äldre kan också bli bättre. Olika modeller ska vara 
möjliga att pröva, allt ifrån särskilda avtal eller ge-
mensamma nämnder. En utökad samverkan mel-
lan ambulanssjukvården och räddningstjänsten bör 
också finnas i alla kommuner. Den samverkan kan 
innehålla allt från det som benämns ”I väntan på 
ambulans” (IVP) till samverkan om lokaler. 

Vården av äldre och multisjuka 
måste förbättras

De äldre lever allt längre, trots svåra sjukdomar och 
problem. Detta medför ökade behov av speciali-
serad geriatrisk- och psykiatrisk vård och rehabili-
tering. Men även i primärvården måste det finnas 
kompetens inom psykiatri och geriatrik. Förvänt-
ningar från kommande pensionärsgenerationer 
förväntas också bli högre jämfört med dagens. Till 
detta kommer också en medicinsk utveckling som 
ger nya behandlingsmöjligheter.

Det är viktigt att landstinget möter dessa utma-
ningar och att kunskap, utvecklingskraft och en-
gagemang hos medarbetarna stärks. För dessa pa-
tientgrupper är samverkan ett nyckelord. 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 
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till den specialistavdelning där den specifika kunska-
pen finns. Det skulle kunna ske genom att distrikts-
läkaren på hälsocentralerna direkt skriver in äldre 
patienter i sluten vård utan att behöva passera en 
akutmottagning. I allt för många fall skickas dessa 
patienter slentrianmässigt till sjukhusens akutmot-
tagningar, där belastningen ökat allt mer. Ett ut-
vecklingsarbete bör starta där de äldres trygghet, sä-
kerhet 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.

Missbruksvård

Behovet i samhället av vårdinsatser för personer 
med missbruk ökar stadigt där droger har fått en 
allt mer dominerande ställning. Missbruksvården 
på NUS erbjuder endast avgiftning mellan tiderna 
16:00 och 06:00. Dagtid omhändertas 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 tillnyktring dygnet runt i lands-
tingets regi. 

Samarbete med kommunerna om dessa personer 
är av stor betydelse för att kunna erbjuda en sam-
manhållen och god vård för människor med miss-
bruk. Missbruk är inte enbart en sjukvårdsfråga 
utan även en social fråga. Förutom att missbruk är 
förenat med ett stort lidande för den enskilde och 
för anhöriga är den förknippad med stora ekono-
miska kostnader för samhället. Samhällsekonomiskt 
är det lönsamt att jobba för att minska missbruket 
men givetvis är vinsten störst för den enskilde. Ett 
beroendecentrum för ett samlat grepp kring miss-
bruksvården möjliggör en tydligare ambition och 
prioritering. Lokala ”Mini-Marior” är en möjlighet 
att tillsammans med kommunerna få en samman-
hållen vård för unga missbrukare. 

Tandvård

Tandhälsan för vuxna i Västerbotten är god. Bland 
barn och unga finns däremot tecken på att trenden 
med att tandhälsan stadigt förbättras håller på att 
planas ut. Tandhälsan hos våra barn och ungdomar 
måste dock garanteras. Därför är det viktigt att tand-

vården 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 tillsammans 
för att främja goda kostvanor. Information når fram 
bättre när den upprepas av flera personer. 

Utvecklingen bland unga med en allt högre kon-
sumtion av socker måste stävjas. Folktandvården 
ska fokusera på att främja en god tandhälsa. Sam-
tidigt uppvisar verksamheten en god effektivitet 
och hög kostnadsmedvetenhet  men i en nationell 
jämförelse förhållandevis kostsam. Inom folktand-
vården ska ett utvecklingsarbete med att bolagisera 
verksamheten påbörjas, vilket har gjorts inom an-
dra landsting med gott resultat. Närhet och god till-
gänglighet är framgångsfaktorer i en bolagiserings-
process. Tandvården verkar på en konkurrensutsatt 
marknad och måste därför vara konkurrensneutral 
gentemot privata utförare.
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Sjukhusvård



I Västerbotten bedrivs specialiserad sjukvård vid 
länets tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lyckse-
le. Västerbottens läns landsting måste ständigt vi-
dareutveckla den högspecialiserade sjukvården vid 
Norrlands universitetssjukhus för att behålla sin 
ställning som regionsjukhus.

I ett stort län med långa avstånd som Västerbot-
ten måste det finnas en sjukhusorganisation som 
ger en trygg och patientsäker akutsjukvård i hela 
länet. Västerbotten behöver sina tre sjukhus, Umeå, 
Skellefteå och Lycksele, för att tillgodose behovet 
av akut sjukvård med förlossning och specialiserad 
sjukvård inom varje område. Det är också viktigt 
med tillgänglig ambulans och trygga transporter 
i hela länet eftersom tidsfaktorn kan vara helt av-
görande vid enskilda akutfall. Helikopter- och am-
bulansflyg är viktiga komplement till ambulansen 
vilket gör att akutsjukvården fungerar också där av-
stånden är långa.

Den specialiserade sjukvården är till en del organi-
serad i länskliniker med verksamhet vid samtliga tre 
sjukhus. Denna organisation måste vidareutvecklas 
för att höja kunskapen, kvaliteten och kostnadsef-
fektiviteten. 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 levererar hälso- och sjukvård 
till 885 000 människor spridda över halva Sveriges 
yta. NUS har en speciell roll som regionsjukhus och 
universitetssjukhus och är mycket viktigt för hela re-
gionens utveckling. NUS har, till skillnad från övriga 
universitetssjukhus, ingen tydlig sjukhusledning vil-
ket kan vara ett problem internt som externt. 

Skellefteå lasarett

Skellefteå lasarett ansvarar för att tillgodose behovet 
av sjukhusvård hos de ca 80 000 invånarna i nor-
ra länsdelen. 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. Aktivare återgärder än i dag 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 bibe-
håller sitt goda rykte. Skellefteå lasarett har ett antal 
kliniker som utvecklat vårdmetoder som har haft 
betydelse för andra enheter inom landstinget. Det är 
viktigt att denna kompetens bibehålls och utvecklas.

Lycksele lasarett och 
inlandssjukvård

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. Satsningen på att stärka upp ortopedin är 
välkommen och sedan tidigare finns fetmakirurgin 
koncentrerad till sjukhuset.

Akutvårdsplatserna vid sjukstugorna är mycket 
viktiga för befolkningens trygghet och måste fin-
nas kvar. 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.

Landstinget i Västerbotten ska fortsatt 
vara världsledande i specialistsjukvård
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Hälso- och sjukvården i södra Lappland har särskil-
da förutsättningar med långa avstånd, gles befolk-
ning och små kommuncentra. Inlandskommunerna 
med tillsammans 40 000 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 kvalité i hälso- och sjukvården utvecklas. 
Visionen ska syfta till att ge alla som bor i inlandet 
en väl fungerande hälso- och sjukvårdsstruktur som 
stödjer tillväxten.

Kömiljarden ger bättre 
tillgänglighet

Genombrottet för en bättre tillgänglighet inom 
svensk sjukvård kan tillskrivas kömiljarden. Förr 
fick landstingen extra 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 patienterna. Det är patienten som 
ska vara i centrum och inte organisationen. Köerna 
kan kortas när specialistsjukvårdens verksamheter 
tar tillvara alla tillgängliga vårdresurser, såväl egna 
som privata samt ser till hela uppdraget.

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.
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Måluppfyllelse kömiljard - andel väntande patienter 
0-90 dagar, inklusive patientvald väntan:

Källa: VLL



För 2011 skärpte regeringen reglerna för lands-
tingen att få ta del av kömiljarden med betydligt fler 
diagnoser. Avstämningar för hur många patienter 
som väntade på besök eller åtgärd/operation gjor-
des månadsvis under hela året. Medlen fördelades 
utifrån resultaten vid varje månadsavstämning. 

Landstinget nådde den lägre målnivån; 70 procent 
fick ett besök inom 60 dagar vid fyra avstämningar 
och för åtgärder vid fem avstämningar. Den högre 
målnivån; 80 procent fick ett besök inom 60 dagar, 
nåddes vid sex avstämningar men inte vid någon 
avstämning för åtgärder. Detta gav landstinget i 
Västerbotten 23,6 miljoner kronor av regeringens 
kömiljard för 2011 vilket var sämre än budget. 

Vid avstämningen i mars 2012 hade 80 procent 
av patienterna väntat 60 dagar eller kortare på ett 
specialistbesök inom planerad specialiserad vård i 
Västerbotten. Vid samma avstämning hade endast 
65 procent av patienterna väntat 60 dagar eller kor-
tare på beslutad behandling inom planerad specia-
listvård i Västerbotten. För årets tre första månader 
får landstinget ta del av kömiljarden då det gäller 
specialistbesöken med inte då det gäller operation/
åtgärd.

Kvalitén är hög inom den specialiserade sjukvår-
den i Västerbotten men det räcker inte. Landstinget 
måste se till att uppfylla vårdgarantin och undvika 
att patienter får vänta orimligt länge på en operation 
eller annan åtgärd. Kraven för att få ta del av kömil-
jarden ska uppfyllas men verksamheterna måste få 
de förutsättningar som krävs. 

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-
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.

Det patientsäkraste 
landstinget år 2016

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 skadorna kosta 225 miljoner kro-
nor och då är inte de extra läkemedelskostnaderna 
inräknade.

Under förra mandatperioden gav regeringen Soci-
alstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning 
av undvikbara vårdskador. Det var första gången 
en sådan omfattande kartläggning gjordes. Social-
styrelsens 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 döds-
fall per år. Att patientsäkerheten varit så eftersatt 
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är inte acceptabelt. Därför genomför regeringen, 
tillsammans med landstingen, flera åtgärder för att 
stödja utvecklingen mot en säkrare vård. Förbättrad 
patientsäkerhet är en av de viktigaste frågorna för 
hälso- och sjukvården framöver.

Ett särskilt stimulanspaket har under mandatperio-
den riktats till landstingen. För 2013 och 2014 har 
regeringen beräknat 675 miljoner kronor per år. 

Huvuddelen av satsningen utgörs av prestationsba-
serade stimulansbidrag. De andra delarna av reger-
ingens patientsäkerhetssatsning handlar främst om 
olika åtgärder som på olika sätt stödjer en säkrare 
vård. 

Utgångspunkten för satsningen är en nollvision när 
det gäller antalet undvikbara vårdskador. Kliniker 
som visar resultat på minskade vårdskador ska få ta 
del av pengarna från den nationella satsningen kring 
patientsäkerhet.

därför parallellt med mätningen av basala hygien-
rutiner och klädregler. Vid mätningen under våren 
2012 var andelen patienter som drabbades av VRI 
9,8 procent i Västerbotten vilket är en svag försäm-
ring sedan förra mätningen. Motsvarande siffra för 
hela riket var våren 2012 8,9 procent. Följsamheten 
när det gäller basala hygienrutiner och klädregler 
(samtliga sju steg) var i genomsnitt 68 procent för 
slutenvården i Sverige. Västerbotten ligger på 67 
procent.
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Vårdrelaterade infektioner 2008-2011
i Västerbotten och Sverige:

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 tilläm-
par de basala hygienrutinerna och klädreglerna är 
den mest grundläggande åtgärden för att förebygga 
och minska antalet infektioner i vården och minska 
lidandet för patienterna. Mätningen av VRI sker 



Arbetet med journalsystemet ska kännas tryggt och 
ha ett enkelt handhavande. Detta är en grundförut-
sättning för att kunna leverera en trygg och säker 
vård. I dagsläget sker en del överföring av provsvar 
manuellt från papper till datajournal. Detta innebär 
en risk för felöverföring och stress hos personalen. 
Systemet med remisser och provsvar måste skynd-
samt digitaliseras fullt ut. Den politiska ledningen 
i landstinget måste ge personalen bättre förutsätt-
ningar för att öka patientsäkerheten och få alla inom 
sjukvården att arbeta mot samma mål. Det handlar 
om att premiera goda arbetssätt, ledningssystem 
och rutiner för uppföljning. 

Patienten ska ha tillgång till sin egen journal vars in-
formation ska vara tillförlitlig. Patienten ska i fram-
tiden kunna se provsvar och följa sin egen behand-
ling på ett patientsäkert sätt via sin egen datajournal.

Patienträttigheter och 
jämlik vård

Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, ekonomiska förutsättningar, bostads-
ort, utbildning, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Patienten ska vara välinformerad och delaktig i den 
egna vården för en bättre patientsäkerhet och ökat 
självbestämmande. Forskning visar på positiva ef-
fekter 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 omvårdnad där personalen har 
möjlighet att utgå från den enskilda patienten. Sjuk-
vården ska präglas av ett gott och värdigt bemötan-
de gentemot patienten. Landstinget är skyldigt att 
lotsa patienten rätt och informera om kösituationen 
både vid det egna sjukhuset och vid andra sjukhus i 
landet samt om var en operation med kortast vän-
tetid kan fås på såväl offentlig som privat driven 
klinik. Då landstinget inte har resurser, för en un-
dersökning/behandling som patienten behöver, ska 
det inte finnas något hinder att söka vård hos annan 
vårdgivare inom ramen för vårdgarantin. Kvalitets-
register som Öppna jämförelser finns tillgängliga 
för allmänheten som ska kunna jämföra kvalitén 
inom landstinget och mellan olika vårdgivare i hela 
landet.

Allt fler äldre i Sverige:
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Allt fler äldre behöver 
specialiserad sjukvård

Västerbottens befolkning lever allt längre. I och 
med detta ökar sjukvårdsbehovet. Samtidigt går den 
tekniska utvecklingen mycket snabbt och förvänt-
ningarna på vad sjukvården kan uträtta och de fak-
tiska möjligheterna ökar ständigt. Specialistsjukvård 
för äldre måste vara dimensionerad utifrån denna 
verklighet. Vård och omvårdnad ska ges utifrån 
behov och på likvärdiga villkor i hela länet. Äldre 
måste garanteras trygg, säker men också värdig 
vård. Detta förutsätter väl fungerande vårdkedjor, 
god vårdplanering och att landstinget samverkar 
med kommunerna. 

Den ökade andelen äldre medför ökade behov av 
kostnadseffektiv, specialiserad geriatrisk vård och 
rehabilitering. Kommande pensionärsgenerationer 
kommer att ha högre förväntningar på sjukvården 
än dagens pensionärer. Till detta kommer också en 
medicinsk utveckling som ger nya behandlingsmöj-
ligheter. Det är viktigt att landstinget möter dessa 
utmaningar samt att kunskap, utvecklingskraft och 
engagemang hos medarbetarna stärks och tas till 
vara i ökad utsträckning. Den mångåriga forskning 
som bedrivits och bedrivs inom geriatriskt centrum 
vid NUS borde bättre nyttjas för att tillgodose be-
hovet av geriatrisk vård och rehabilitering i framti-
den.

De mest sjuka äldre måste få ett gott bemötande och 
omhändertagande. Vårdprocessen inom den geria-
triska vården behöver effektiviseras 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 sjuk-
domstillstånd.

Ur ett äldreperspektiv är samarbetet med kommu-
nerna viktigt så att medborgarna inte faller mellan 
stolarna. När kommunerna inte har byggt ut sär-
skilda boenden i tillräcklig omfattning blir äldre 
medicinskt färdigbehandlade kvar på sjukhusets 
akutkliniker. Detta är inte en bra vårdmiljö för de-

menta, dessutom förhindras akutklinikerna att sköta 
sitt uppdrag. 

För alliansen är akutplatserna i inlandet ur detta per-
spektiv viktiga när vi kan avläsa i all statistik att det 
inte finns problem med medicinskt färdigbehand-
lade där. Alliansen anser även att geriatriker är bäst 
lämpade till att sköta läkarinsatser i särskilda boen-
deformer vilket inte är fallet idag. Det finns forsk-
ning som visar skillnader i akutinläggningar där in-
läggning vid akutmottagning är fem gånger större 
när inte geriatriker sköter särskilda boenden.

Läkemedel är en viktig och vanlig behandlingsform 
för äldre personer. Därför är det viktigt att medici-
nerna används på rätt sätt och att det finns rutiner 
för regelbundna läkemedelsgenomgångar inom äld-
resjukvården. En policy för den geriatriska vården 
i länet ska tas fram i dialog med brukare och verk-
samheten.

Psykiatri

Vården som erbjuds personer med psykisk sjukdom 
ska enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) vara lät-
tillgänglig och likvärdig över hela landet. Ambitio-
nen måste vara att vården och rehabiliteringen ska 
utgå ifrån patientens eller brukarens behov och vara 
patientsäker, kunskapsbaserad och uppföljningsbar. 
Det är av central betydelse att de hinder som en psy-
kisk funktionsnedsättning kan leda till motverkas 
och förebyggs i livets olika skeden. 

Attityden till psykisk ohälsa måste genom ökad in-
formation och kunskap förbättras och bli mer öp-
pen, förstående och tolerant. Den neddragning av 
antalet vårdplatser som skett är inte acceptabel. Så-
väl akut sjuka som kroniskt sjuka patienter ska uti-
från behov beredas plats inom slutenvård alternativt 
öppenvård. 

Ingen ska nekas plats eller skrivas ut på grund av 
platsbrist. Det ska finnas en mellanvårdsform 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. 
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Det är viktigt att kvaliteten inom psykiatrin är lika 
hög som inom övrig vård och den ska vara likvär-
dig över hela länet. Lokalerna för den psykiatriska 
verksamheten i Umeå är inte anpassade till de krav 
som ställs i dag för en god vårdmiljö för patienterna 
och en värdig arbetsmiljö för personalen. Arbets-
miljöverket har uppmanat landstinget flera gånger 
att göra något åt detta problem. Ett nytt hus för den 
psykiatriska verksamheten i Umeå skulle vara den 
bästa lösningen. 

Operera mera - för fortsatt 
hög kvalitet

Västerbotten placerar sig på plats ett eller två för 
bästa resultat enligt öppna jämförelser i följande ka-
tegorier: 

•	 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet 
•	 Nyföddhetsdödlighet, strokedödlighet
•	 Självmord
•	 Förtroende slutenvård
•	 Antibiotikarecept
•	 Kontinensoperation, reoperation höftprotes 
•	 Trombolys, stroke, nöjdhet stroke-sjukhusvård
•	 Multidisciplinär lungcancer konferens 
•	 Kurativ prostatacancerbehandling

En god kvalitet är en grundförutsättning för att 
kunna bedriva specialiserad och högspecialiserad 
sjukvård. För att kunna bibehålla en hög kvalitet 
behövs en kritisk massa. Kirurger och specialister 
behöver helt enkelt tillräckligt många patienter att 
behandla och operera. Erfarenheterna bygger till-
sammans upp en bank av ovärderlig kunskap. Skick-
liga läkare övar kontinuerligt sina färdigheter vilket 
kommer patienterna till gagn.

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 tagit 
tillvara. Detta kan ske genom att landstinget skapar 
en organisation inom den egna verksamheten som 
har till uppgift att bemöta och administrera utländ-
ska patienter. Ett annat alternativ är en helt ny or-
ganisation i bolagsform. Den kartläggning som har 

gjorts under 2011 är ett mycket bra underlag i det 
fortsatta arbetet. 

Huvudsyftet med att sälja högspecialiserad sjukvård 
är att skapa ett mervärde för sjukvården och pa-
tienterna som bor i regionen. Mot bakgrund av att 
befolkningsunderlaget minskar och andelen äldre 
blir allt större samtidigt som sjukvården blir alltmer 
kostsam är det helt nödvändigt att planera för fram-
tidens sjukvård i Västerbotten.

För att stimulera ansträngningarna för att landsting-
et i Västerbotten ska kunna sälja sjukvårdstjänster 
också utanför norra regionen, bör eventuella eko-
nomiska överskott inom dessa verksamheter kom-
ma berörd verksamhet tillgodo. 

Ekonomiska överskott kan uppstå när personal, lo-
kaler och utrustning nyttjas på ett bättre sätt. Lands-
tinget bör snarast utreda vilka möjligheter som finns 
för Västerbottens läns landsting på sjukvårdsmark-
naden, både nationellt och internationellt. 

Remisstvånget ska bort

Vården ska organiseras så att vårdkedjorna hålls 
samman och patientgenomströmningen ökar. Den 
senaste informationstekniken ska användas för att 
organisera gemensamma vårdköer i hela landstinget 
för ökad effektivitet.

En god tillgänglighet till operation och behandling 
innebär minskad oro, minskat lidande och förbätt-
rad livskvalitet. Långa väntetider kan däremot leda 
till mer omfattande ingrepp, längre sjukskrivningar 
och dyrare eftervård. Möjligheten till en lyckad re-
habilitering och till att återfå hälsan kan minska.

Västerbottens läns landsting kräver fortfarande en 
remiss för besök hos specialist. Genom att avskaffa 
remisstvånget, men ändå behålla remissystemet på 
frivillig basis förenklar man för patienten samtidigt 
som man minskar belastningen på primärvården. 
Möjligheten för primärvården att remittera patien-
ter till specialistsjukvården ska alltså finnas kvar, 
men systemet ska inte vara tvingande.
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Kösituationen inom BUP

Den psykiska ohälsan måste på alla sätt motverkas. 
Väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) är fortfarande oacceptabelt långa. Västerbot-
tens var det enda landsting som inte fick någonting 
från den statliga kösatsningen 2011. I mars väntade 
totalt 224 barn på ett besök på BUP. 83 av dessa 
hade väntat 30 dagar eller kortare (36 %), 146 hade 
väntat längre än 30 dagar. Enligt vårdgarantin ska 
väntetiden vara högst 30 dagar för nybesök och 
ytterligare högst 30 dagar tills behandling sätts in. 
Därför måste särskilda insatser riktas mot gruppen 
barn och ungdomar. Det ska ske i samverkan med 
kommunerna. Ett sätt att komma till rätta med pro-
blemet med den långa kön till BUP kan vara att in-
föra ett vårdvalsystem inom detta område.

Andelen barn och unga i respektive län som väntat 30 dagar 
eller kortare på ett första besök inom barn- och 
ungdomspsykiatrin:
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Ett utökat vårdval även inom 
specialistsjukvården 

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla 
landsting och regioner att ha ett valfrihetssystem 
enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i primärvår-
den. Många landsting däribland Stockholm, Halland 
och Skåne har valt att gå längre med att införa även 
vårdval inom specialistsjukvård. Uppdragen har ut-
formats på lite olika sätt beroende på varierande 
förutsättningar. 

Vårdval ger patienter större valfrihet och bidrar till 
ökad kvalité och jämlik vård. Ett vårdval som utgår 
från patienterna förutsätter höga krav på vårdgivar-
na i kombination med fri etablering. Vårdvalsmo-
dellerna ska vara konkurrensneutrala. Det är viktigt 
att landstinget bibehåller kostnadskontroll och att 
vårdvalsmodellerna löpande följs upp och utveck-
las. Alla avtal ska utformas så att forskning och ut-
bildning kan bli en naturlig del. 

Alliansen ser att det är främst inom två områden 
i Västerbotten som vi vill gå vidare med ett infö-
rande av vårdvalsmodell inom specialistsjukvården. 
Den första är idrotts- och motionsrelaterade skador. 
Det andra är Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
som har sämst tillgänglighet i landet och som under 
många år inte levererat tillfredsställande resultat.

Alliansen ser att förutsättningarna skulle vara myck-
et goda att med gott resultat kunna införa vårdval 
inom dessa två områden. Områdena är dessutom 
avgränsade till en tydlig del inom en vårdkedja. 



Habilitering och 
rehabilitering



Så långt det är möjligt måste vi skapa jämlikhet i 
levnadsvillkoren för människor oavsett funktions-
nedsättning. All habilitering och rehabilitering ska 
finnas samlad under samma tak. På sikt gör detta 
att kompetens och resurser utnyttjas mera effektivt.

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 in-
förs 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 hjälpmedelsverksamhetens 
specialistfunktion vill vi upphandla de delar av verk-
samheten 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, rekonditio-

nering, verkstad och transporter. Genom upphand-
ling av lämpliga delar av hjälpmedelsverksamheten 
kan också bättre kontroll 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.

Ökat ansvar för 
hjälpmedelskostnaderna

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 hjälpmedel 
måste ta ett ökat ansvar. 

Identifiera och undanröj de hinder som finns för 
full delaktighet i samhället
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Vi vill ge förskrivare utbildning och stöd i sitt arbe-
te, bl a utbildning i förskrivarverktyget hjälpmedels-
handboken som landstinget tagit fram. För att möta 
den ökade kostnadsutvecklingen ser Alliansen be-
hovet av att tillskjuta mer resurser till hjälpmedels-
verksamheten 

In- och utlämning av hjälpmedel

Förskrivna hjälpmedel behöver en bättre uppfölj-
ning och införa ett uppföljningssystem för att för-
säkra sig om att hjälpmedlet används optimalt. På 
samma sätt som förskrivare måste ta ökat ansvar 
för kostnaderna, så måste även brukare känna ett 
ansvar för att onyttjade hjälpmedel återlämnas till 
hjälpmedelscentralen. Vi vill påskynda utvecklingen 
av ett modernt, effektivt och heltäckande kontroll-
system för in- och utlämning av hjälpmedel.

Arbete i landstinget för 
de med funktionsnedsättning

Som arbetsgivare ska landstinget vara ett föredöme 
till att erbjuda sysselsättning till personer med funk-
tionsnedsättning. Inom landstinget finns det många 
olika arbetsuppgifter för denna grupp.

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 ut-
veckla forskningen om funktionshinder. Alliansen 
kommer att arbeta för att en professur i handikapp-
vetenskap vid Umeå universitet inrättas.
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Landstingets personal

Foto:  Ulrika Vendelbo



Personalen är landstingets viktigaste resurs. För att 
Västerbottens läns landsting ska kunna leverera en 
säker, trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård är 
det viktigt att personalpolitiken hamnar i fokus.

Personalpolitik handlar om lärande och utveckling, 
människosyn och förhållningssätt, inflytande och 
arbetsgemenskap, kommunikation, medarbetarskap 
och ledarskap, hälsa och arbetsglädje samt organisa-
tion. Alliansen i Västerbotten vill säkerställa en sä-
ker och god vård och det kan man bara göra genom 
en långsiktig personalförsörjning. Under de när-
maste 10 åren behöver Västerbottens läns landsting 
rekrytera ca 5 000 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 kompetens-
utveckling. Alliansen i Västerbotten vill att Väster-
bottens läns landsting ska vara Sveriges bästa sjuk-
vårdsarbetsgivare.

Sveriges bästa 
sjukvårdsarbetsgivare

Stor konkurrens om blivande medarbetare måste 
mötas med aktiva åtgärder. Landstinget
måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för 
redan anställda, för seniorer samt för kommande 
generationer. Med framtida behov av medarbetare 
måste Västerbottens läns landsting vara det själv-
klara valet. Genom inrättande av en ungdomspanel 
som referensgrupp kan landstinget kartlägga och 
fånga upp ungdomars förväntningar på framtidens 
arbetsliv. Det är viktigt att Västerbottens läns lands-
ting marknadsför sjukvården såväl nationellt som 
internationellt på alla vårdutbildningar och vid an-
dra tillfällen där landstinget kan möta framtida med-
arbetare. Landstinget måste aktivt söka upp elever 
och studenter och presentera sig som en intressant 
arbetsgivare 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. 
För kommande åren avsätter Alliansen utökade re-
surser för att stimulera vidareutbildning till specia-
listsjuksköterska 

Landstinget är en stor aktör med kvinnodomine-
rande yrken. Inom offentlig sektor är det tyvärr 
mycket vanligt med ofrivilligt deltidsarbete. I början 
av år 2012 har cirka 40 deltidsarbetande i landsting-
et har ansökt om att utöka sin sysselsättningsgrad. 
Av dessa kan drygt hälften bara tänka sig att utöka 
sysselsättningsgraden inom den egna enheten. 75 
procent av dem som anmält intresse finns i Skellef-
teå och det handlar främst om undersköterskor. För 
Alliansen är det en självklarhet att alla ska kunna få 
jobba heltid om de så vill det. 

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 fa-
milj och fritid och där är flexibla arbetstidsmodeller 
lösningen. Med en stark känsla av sammanhang och 
delaktighet 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 tid för att ut-
föra en god och säker vård samt får möjlighet till 
kompetensutveckling.

Jämställdhet för att 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 och i arbetslivet. Ingen medarbetare ska 
känna sig negativt särbehandlad på grund av kön, 
religion, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsätt-

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare 
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sjukhus som dessutom lever i hård konkurrens med 
andra universitetssjukhus. 

För att motverka den kommande bristen på spe-
cialistläkare behövs det fler platser på läkarutbild-
ningen vid Umeå universitet. Dessutom behövs det 
utökas AT- och ST-tjänster. Redan idag utgör bris-
ten på platser att det skapas flaskhalsar som medför 
längre utbildningstid. Alliansen har i sitt budget-
förslag mer resurser till fler utbildningsplatser för 
AT/ST-platser vilket är en viktig pusselbit för att på 
längre sikt klara av utmaningen med läkarbrist. 

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, patologi, psykiatri och geriatrik där 
läkarnas medelålder ökar och det redan i dag är stor 
brist på specialister. 

Specialistutbildning för 
sjuksköterskor

Det är viktigt att landstinget tillvaratar medarbetar-
nas kompetens på bästa sätt och att det kontinu-
erligt finns möjlighet till vidareutveckling. Antalet 
specialistsjuksköterskor har under en längre period 
haft en stadig nedgång. I Västerbottens läns lands-
ting är det knappt 50 procent som har specialistut-
bildning. Alla patienter har rätt till en säker vård-
miljö och sjuksköterskor till en trygg arbetsmiljö. 
Specialistkompetens medför bättre vårdutnyttjande, 
omhändertagande, välbefinnande, symptomminsk-
ning och högre överlevnad. Specialistutbildning för 
sjuksköterskor måste därför prioriteras så att inte 
denna brist hotar verksamheter och patientsäkerhe-
ten. Landstinget måste stimulera sjuksköterskor att 
specialistutbilda sig och öka den ekonomiska ersätt-
ningen. Utbildning ska 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. 

ning eller nationellt ursprung. Jämställdhetsper-
spektivet ska genomsyra alla områden. Landstings-
styrelsen ska ta fram ett jämställdhetsbokslut för att 
årligen öka kunskapen och synliggöra jämställdhets-
situationen i landstingets verksamheter. Det innebär 
att förslag och beslut ska analyseras ur ett jämställd-
hetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekven-
ser 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. Den hälsofrämjande arbetsplatsen 
med delaktighet och en stark känsla av samman-
hang stärker hälsan hos personalen. Landstinget ska 
driva en personalpolitik som gör att medarbetarna 
får ihop sitt livspussel genom att arbete, familj och 
fritid går att kombinera. Vid sjukskrivningar måste 
arbetsgivaren ta det självklara ansvaret för att en 
tidig rehabilitering påbörjas. Landstingets kvinnor 
har högre sjuktal än män, därför bör landstinget ar-
beta med hälsa utifrån ett genusperspektiv.

Utbildningsplatser för 
fler läkare

Landstinget står inför stora pensionsavgångar och 
för att säkerställa en patientsäker, trygg och tillgäng-
lig hälso- och sjukvård är behovet för nyrekrytering 
stort. Regeringen har satsat på fler platser på läkar- 
och tandläkarutbildning vilket gör att prognosen 
ser något ljusare ut inför framtiden på lång sikt ef-
tersom det tar ca 13 år att bli specialistläkare. Av 
100 läkarstuderande stannar hälften i regionen och 
25 i länet, detta räcker inte med tanke på de stora 
pensionsavgångarna och annan frånvaro. Dessutom 
finns det i nuläget en brist på 70 specialister. 

Fortfarande råder det stor brist på specialistläkare 
inom många områden, till exempel inom psykia-
tri och allmänmedicin. Den höga medelåldern hos 
många av landstingets medarbetare i kombination 
med att befolkningen lever allt längre ökar trycket 
på sjukvården. I Västerbottens läns landsting kom-
mer det att behövas 200 nya specialistläkare på kort 
sikt. Utvecklingen kommer att medföra allvarliga 
konsekvenser för hela den norra regionens specia-
listsjukvård och särskilt för Norrlands universitets-
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Barnmorskor kan utföra medicinska aborter, sjuk-
sköterskor på vårdcentraler med specialistutbild-
ning kan behandla smärta, diabetes, astma och 
KOL. Om kunskapen togs tillvara fullt ut i sjuk-
vården skulle tillgängligheten bli bättre och köerna 
kortare. När det gäller arbetet med kompetensöver-
föring ska givetvis gällande lagar och förordningar 
följas. Både som arbetsgivare och arbetstagare finns 
det stora fördelar med att personalen vidgar sitt 
kompetensområde. Detta gäller givetvis alla yrkes-
kategorier. Landstinget har i väldigt liten omfattning 
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 men gärna sti-
muleras att jobba längre. Alliansen anser därför att 
sänkningen av arbetsgivaravgiften för pensionärer 
som arbetar ska tillgodoräknas personalen som ar-
betar efter 65 års ålder. Dessa pengar kan användas 
av den anställde som sänkt arbetstid eller högre lön.

Arbetsgivaren måste vara tillmötesgående och se till 
individens behov för att kunna arbeta längre. Sys-
selsättningsgraden ska vara flexibel runt pensionsål-
dern. Landstinget ska på ett aktivt sätt tillvarata se-
niorers kunskaper genom exempelvis handledning, 
utbildning och mentorskap för nya medarbetare.

Ledarskap och medarbetare

Det goda ledarskapet är den viktigaste faktorn för en 
positiv utveckling av verksamheten och dess medar-
betare. Det är viktigt att rättigheter och möjligheter 
liksom ansvar och skyldigheter i medarbetarskapet 
görs tydliga utifrån verksamhetens uppdrag. Detta 
innebär att det ska finnas klara och tydliga förvänt-
ningar på ledarna i organisationen och att de måste 
ges förutsättningar att kunna omsätta uppdraget till 
mål och uppgifter för medarbetarna. 

Ledarskapet behöver utvärderas kontinuerligt. Kor-
ta beslutsvägar är avgörande för en effektiv organi-
sation. Ett gott ledarskap är viktigt för personalens 
hälsa. Arbetsledaren måste ha ett rimligt uppdrag 
och få de rätta förutsättningarna. Det ska finnas kla-
ra och tydliga förväntningar på ledare i organisatio-
nen, men även ett aktivt medarbetarskap. Hela per-
sonalens erfarenheter och kompetens ska tas tillvara 
i större utsträckning än i dag. RAK-projektet (Rätt 
Använd Kompetens) ska användas fullt ut, inte bara 
på papperet eller bara inom några få enheter. Per-
sonal ska ha tillgång till kompetensutveckling inom 
sitt arbetsområde.

Fler arbetsgivare inom vården

En ökad mångfald av vårdgivare är positivt för per-
sonalen eftersom det innebär ett större antal po-
tentiella arbetsgivare, bättre förutsättningar för en 
positiv löneutveckling och en stimulans till föränd-
rade arbetsformer. Verksamheten ska även fortsätt-
ningsvis vara offentligt och solidariskt finansierad 
via skattsedeln, men kan drivas i annan form eller av 
annan vårdgivare. Alliansen välkomnar att fler aktö-
rer vill etablera sig inom vården. 

Värdegrund och etisk plattform

Personal ställs ofta inför prioriteringar och svåra 
etiska avgöranden. Möjligheten att söka etisk väg-
ledning måste förbättras. Alliansen i Västerbotten 
vill att landstingsstyrelsen tar fram en etisk policy 
som ska vara till stöd i det dagliga arbetet för samt-
liga anställda och förtroendevalda i Västerbottens 
läns landsting. Värdegrundsarbetet ska genomsyra 
all verksamhet och ingå i kvalitetssystem, kontinuer-
lig uppföljning och utvärdering samt vara en grund 
för hela hälso- och sjukvården. Personalen måste 
också få förutsättningar för att arbeta utifrån vär-
degrunden. Systematisk vägledning är en beprövad 
metod inom sjukvården i Västerbottens läns lands-
ting, detta stöd bör utvecklas till fler personalgrup-
per. Mötesplatser ska skapas mellan politiker och 
personal för att underlätta dialogen dem emellan. 
Ett exempel kan vara nuvarande ”riksdagshörnan” 
vid Umeå stadsbibliotek där även landstingspoliti-
ker kan medverka.
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Forskning & 
utveckling



Den kliniska forskningen är en grundförutsättning 
för att landstinget ska kunna garantera en god och 
högkvalitativ hälso- och sjukvård till norra regionen. 
Forskningen bedrivs främst vid universitetssjukhu-
set, men också vid länsdelssjukhusen.

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

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 tvivel om att medicinsk forskning 
är viktig och värdefull i många olika avseenden och 
den kliniska forskningen är en grundförutsättning 
för att kunna garantera en god och högkvalitativ 
hälso- och sjukvård. 

Utan forskarna går det inte att garantera att nyvunn-
nen kunskap kommer hälso- och sjukvården till 
del. I dag är det problematiskt att belastningen av 
sjukvården är stor på många av universitetssjuk-
husets kliniker. Dessutom råder det ofta brist på 
specialistläkare och specialistsjuksköterskor. Kravet 
på en tillgänglig sjukvård gör att tiden för klinisk 
forskning för personalen blir allt mindre. Persona-
len måste prioritera det direkta patientarbetet före 
forskningen. I längden är det förödande för uni-
versitetssjukhusets utveckling och överlevnad. Alla 
personalkategorier på ett universitetssjukhus måste 
ges tid och möjlighet till forskning och utvecklings-
arbete.

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.

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 sjukvårdsregionen 
tar sitt ansvar och det krävs ett gott samarbete mel-
lan universitetet och sjukvården även mellan lands-
tingsledning och universitetsledning. 

Allians för Västerbotten har ett tydligt och högt 
ställt mål med sin satsning på forskning vid NUS. 
Satsningen ska leda till ett Nobelpris. Västerbott-
ningarna och norrlänningarna är värda en högspe-
cialiserad sjukvård av god kvalitet.

Hållbar utveckling

Det är viktigt att arbetet med hållbar utveckling 
fortsätter i Västerbottens läns landsting med miljö-
fokus på alla områden. Riksdagen har beslutat om 
en sammanförd miljöpolitik för hela Sverige. Det 
övergripande målet handlar om att till nästa gene-
ration lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta.  Varje län har en skyldighet att 
fullfölja det efter sina förutsättningar, likaså Väster-
bottens läns landsting.  

Ett ekologiskt hållbart och miljömedvetet system 
måste utvecklas där varor och tjänster för lands-
tinget finns i åtanke. Det bör även tillämpas vid 
upphandlingsprocesser och i kontrakt. Vi bör ge 
förutsättningar för lokal upphandling av närprodu-
cerad mat för att på så sätt öka regionens näringsliv 
och samtidigt minska på onödiga transporter från 
andra orter och städer som kan skapa en negativ 
miljöpåverkan. 

Utöver generationsmålet finns 16 etablerade natio-
nella miljökvalitetsmål med preciseringar för varje 
län. Det är väsentligt att Västerbottens läns lands-
ting fortsätter arbetet med det miljöpolitiska pro-
grammet och strävar efter att uppfylla dessa mål. 



Ekonomi i balans



De senaste 20 åren har landstinget haft stora pro-
blem med sin ekonomi. Mellan åren 1995 och 2004 
finns det ett samlat underskott på 924 miljoner kro-
nor. Från år 2005 till 2011 har verksamheten gjort 
ett genomsnittsunderskott på 80-90 miljoner. Det är 
inte hållbart att verksamheterna ständigt går med så 
stora underskott. 

De senaste åren har landstinget inte klarat av mål-
sättningen om god ekonomisk hushållning. God 
hushållning definieras som en strävan mot ett po-
sitivt ekonomiskt resultat som motsvarar minst två 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 
under planeringsperioden. Då detta inte uppnås 
så klarar inte landstinget av att göra avsättningar 
till den allt växande pensionsskulden, ekonomiska 
svängningar i konjunkturen samt att kunna göra in-
vesteringar med egna medel utan att låna i den ut-
sträckning som skulle behövas. Det innebär i prak-
tiken att landstinget inte lyckas att klara av en god 
ekonomi inför framtiden. 

Behovet av kostnadsreduceringar är omfattande för 
att både på kort och på lång sikt klara av de fram-
tidsutmaningar som finns. För att nå en ekonomi i 
balans krävs en rad kraftfulla åtgärder.

Arbetet med att stärka vårdkedjorna är av högsta 
vikt för att nyttja de samlade resurserna på opti-
malaste sätt. Det som kan ske genom egenvård 
ska uppmuntras och vården ska underlätta för den 
enskilde patienten i den strävan. Primärvården ska 
fungera som första linjens sjukvård och det som kan 
ske där ska utföras där. 

Processen att flytta över sjukhusvård till primärvård 
är något som behöver fortgå för att frigöra tid och 
resurser till slutenvården. Om detta ska vara möjligt 
behövs även ekonomiska förutsättningar för detta. 
För att skapa större delaktighet och förutsättningar 
för de enskilda verksamheterna behöver ett större 
ekonomiskt ansvar ligga på de enskilda klinikerna. 

Landstingets ekonomi måste skötas bättre 

33.



Arbetet som pågår med att förbättra vårdkedjorna 
är mycket positivt och har visat mycket goda resul-
tat i stärkt kvalité för patient men även bidragit att 
hålla nere kostnadsutvecklingen. Arbetet med Lean, 
daglig styrning och kvalitetsledningssystem är något 
som behöver fortgå och intensifieras, för det finns 
fortfarande mycket kvar att göra. 

Alliansens utgångspunkter för 
att uppnå kostnadsreduceringar

•	 Värna barn, äldre och personer med psykis-
ka funktionsnedsättningar som annars är 
grupper som har svårt att göra sin röst hör 

•	 Sparbetingen fördelade över länet efter för-
måga och rimlighet

•	 Interna förbättringsområden med fokus på 
effektivitet och ständig utveckling:

•	 Förbättrad kvalitet och patientsäkerhet
•	 30 % sänkning av vårdskador med mål om att 

vara det patientsäkraste landstinget 2014
•	 Nå högre effektivitet i vårdprocesser och mål-

styrning
•	 Stärkt vård nära patienten
•	 Överkonsumtion av vård
•	 Konsumtion av läkemedel
•	 Stärkt ledning och tydligare struktur
•	 Utökat samarbete/samverkan mellan sjukstu-

gorna och kommunerna
•	 Bättre fungerande vårdkedjor/flöden inom vår-

den 
•	 Sjukresor

•	 Nytt budgetsystem med aktiv målstyrning:
•	 Daglig styrning på alla enheter
•	 Kvalitetsersättning och aktiv målstyrning på 

samtliga enheter
•	 Inför interndebitering röntgen, lab (hyror/lo-

kaler, verksamhetsservice, hjälpmedel, IT)
•	 Övergång till beställar-/utförarmodell likt an-

dra landsting
•	 Använda vårdkapaciteten fullt ut och öka ex-

terna intäkter
•	 Daglig översyn av beläggningsgrad 
•	 Högre ambitioner att sälja vård
•	 Besparingar på sådant som inte är sjukvård:
•	 Upphandla och konkurrensutsätt det som inte 

är direkt sjukvård
•	 Lokaler, projekt, administration, kultur, pro-

jektmedel
•	 Det skall löna sig att sköta sig

I Alliansens förslag värnas de svaga grupper som 
har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, de 
äldre och personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar. Alliansen vill ta detta ansvar, särskilt då eko-
nomin skakar som mest. Alliansen väljer att istället 
prioritera att göra besparingar och rationaliseringar 
på sådant som inte är direkt sjukvård såsom projekt, 
administration, lokaler, centrala anslag och kultur. 
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Prioritera sjukvård 
framför annat

Landstingens/regionernas 
nettokostnader per invånare:

Källa: SKL, uttag ur Kolada, 120426. 

Landstinget i Västerbotten har i jämförelse med an-
dra landsting generellt högre kostnader för sådant 
som inte är direkt sjukvård. För att använda varje 
skattekrona på bästa möjliga sätt krävs det att det 
ständigt sker prioriteringar och översyn i synnerhet 
av dessa kostnader. 

Landstinget har till exempel högst kostnad av alla 
landsting för sjukresor, till och med Norrbotten har 
lägre kostnader. Andra kostnader där landstinget 
ligger högre än andra är för kategorin övrig hälso- 
och sjukvård men även i kostnaderna för kultur. 
Landstinget har även högst kostnad för Folkhälso-
frågor som måste vägas mot de resultat som dessa 
pengar ger på kort och lång sikt. 

Inom området administration finns det runt 850 
tjänster varav 320 av dessa inte är i direkt vårdnära 
verksamhet, det är ett område som Alliansen före-
slår riktade besparingar inom. En annan del som 
måste ses över är att upphandla och konkurrensut-
sätta sådant som idag inte är direkt sjukvårdsverk-
samhet såsom tillexempel fastighet och driftsfrågor 
men även städ. 



Minska kostnaderna för 
sjukhusvård

Landstinget har i jämförelse med andra landsting 
en resurseffektiv vård som kostar lite per vårdinsats 
men konsumtionen av vården är hög, särskilt inom 
slutenvården. Det medför en hög totalkostnad för 
sjukvården även om produktiviteten och kostnads-
effektiviteten är god. Att arbeta med att flytta över 
vård från dyr sjukhusvård till billigare primärvård 
och från primärvård till egenvård är centralt för att 
minska kostnaderna. Därtill behövs det göras ana-
lyser och åtgärdsprogram varför konsumtionen av 
slutenvård är högre i Västerbotten än i andra län. 
För att på sikt klara ekonomin måste konsumtionen 
sjukhusvård minska eller flyttas till annan vårdnivå. 

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. 

De besparingar och intäkter som en högre grad av 
avgiftsfinansiering resulterar i ska oavkortat tillfalla 
vården. Det möjliggör den satsning på ökad tillgäng-
lighet och kvalitet i vården som Alliansen föreslår.
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Riktade statsbidrag/stimulans-
medel 

Under år 2011 fick Västerbottens läns landsting 
följande riktade statsbidrag:
Kömiljarden 23,6 mkr 
Rehabgarantin 26,4 mkr 
Patientsäkerhet 8,3 mkr 
Äldresatsning 2,4 mkr 
Sjukskrivningsprocessen 15,4 mkr

Totalt: 76,1 mkr

Det generella statsbidraget höjdes 2011 med ca 45 
mkr (totalt 5 mdr) 
Kostnadsutjämning år 2011 + 75 mkr 
Konjunkturstöd år 2010 +108 mkr

Med landstingets nuvarande dåliga ekonomi i åtan-
ke, hade siffrorna varit betydligt sämre utan reger-
ingens politik. 

Skattenivån

Det viktigaste för att garantera en god och trygg 
sjukvård är att arbetade timmar ökar och på det viset 
bidrar till ökade skatteinbetalningar till landstinget. 
Alliansens arbetslinje är den största garanten för en 
god och skattefinansierad hälso- och sjukvård. Al-
liansens ambition är att med ett så litet skatteuttag 
som möjligt garantera alla länsbor en god, jämlik 
och trygg vård i hela länet. En låg skattesats är viktig 
för utvecklingen av nya jobb i Västerbotten. Arbete 
och företagande är i sin tur viktigt för att länet ska 
utvecklas. Landstinget bidrar till en sådan utveckling 
om skatteuttaget hålls så lågt som möjligt utan att ge 
avkall på tillgänglighet och kvalitet i vården. Att ta 
ansvar för landstingets ekonomi är dock överordnat 
och Alliansens bedömning är att det inte finns nå-
got utrymme för några skattesänkningar under en 
överskådlig tidsperiod.  

Treåriga sjukhusavtal

Med en prestationsbaserad ekonomisk styrmodell 
för verksamheten blir det mest effektiva sättet att 
genomföra förändring att landstinget tecknar sjuk-
vårdsavtal med länets tre sjukhus. Avtalet ska reg-

lera att landstinget beställer vård och sjukhusen 
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 planerings-
förutsättningar.

Andra fördelar med sjukvårdsavtalen är att sjukhu-
sen får fler verktyg som de kan äga samt att de ges 
möjlighet att utforma vården och sin egen ekonomi. 
Detta är bra för sjukhusen, landstinget och patien-
ten. NUS har till skillnad från övriga universitets-
sjukhus ingen tydlig sjukhusledning vilket medför 
problem med kommunikation i och mellan olika 
sjukhus.

Prestationsbaserade 
ersättningar

Västerbottens läns landsting utgår idag från en an-
slagsfinansierad ekonomisk styrmodell. Detta inne-
bär att verksamheter får en viss del pengar utan att 
det har någon koppling till utförande eller presta-
tion. Det är viktigt att ha en modell med daglig och 
synlig koppling och styrning mot prestation och re-
sultat med tydliga kvalitetsindikatorer. 

Den största kompetensen för styrning och ledning 
finns ute i verksamheten. Anslagsfinansieringen 
måste därför förändras och kompletteras med en 
prestationsbaserad och incitamentsstyrd ekonomisk 
styrmodell. En förändring som skapar bättre förut-
sättningar att lyckas med de ekonomiska och kvali-
tativa målen.

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. 
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Resurstillskott för 
åren 2013-2015



Budget	2013	per	anslagsnivå	i	mkr
Utgångsläge	budget	2012

Nämnd/	Styrelse
Budget

2012	inkl	
justering

Föränd-
ringar	inkl	

index

Netto
förändring

alliansen

Över-
föring	av	

hem-
sjukvård

Budget
2013	mkr

Landstingsstyrelsen 2	794 122 -16 -78 2	839
	-	varav	primärvård	 1	087 21 23 -75 1	033
	-	varav	pensionskostnader	-netto 273 62 335

Hälso-	och	sjukvårdsnämnd 3	430 44 14 -2 3	472
	-	varav	tandvård	 146 -3,4 142

Nämnd	för	funktionshinder	o	habiliterin 138 6 1 -36 108
Vindelns	folkhögskola 2,93 0,27 3,20
Storumans	folkhögskola 3,11 0,27 3,40
Patientnämnden 4,18 0,08 0,20 4,30
Revisionen 5,90 0,14 6,00
Nämnd	folkhälsa	o	primärvård	Umeå 2,45 0,04 2,50
Nämnd	folkhälsa	o	primärvård	Skellefte 2,40 0,04 2,40
Nämnd	folkhälsa	o	primärvård	Södra	La 2,38 0,04 2,40

Summa	verksamhetens	nettokostnad 6	386 173 0 -115 6	443

-6 443
Underlag LTS PV HSN NHF Pat
Satsning primärvård 20,0 LTS/PV 20,0 20,0
justering av projekt balans 16,0 HSN 16,0
satsning NUS-profil 0,0
Ambulans Åsele 1,0 HSN- akutsjukv 1,0
Vårdplatser Dorotea 3,4 LTS/PV 3,4 3,4
AT/ST-block/VUB 15,0 LTS - anslag 15,0
Vårdplatser på sjukhusen 20,0 HSN 20,0
Satsning på minskning av vårdskador 5,0 HSN 5,0
Ökat fastighetsunderhåll 2,0 LTS /Service 2,0
Utökad investeringsram för fastighet och MT/drif 1,5 LTS /avskrivni 1,5
Vårdval inom specialistsjukvården 2,0 HSN - sjukhusvård 2,0
Patientavgifter - lägre avgifter 8,0 HSN - sjukhusvård 8,0
Köbearbetning inom NHF 1,0 NHF 1,0
Patientnämnden, personliga biträden 0,2 0,2
Minskning av vårdplatser i Storuman/Vilhelmina -2,0 LTS/PV -2,0
Region Västerbotten -15,0 LTS - anslag -15,0
Lokal 0,0
Sälja vård 0,0
Vårdskador -25,0 HSN - sjukhusvård -25,0
Vårdlotsar -6,0 HSN - sjukhusvård -6,0
Centrala anslag/hälsa 2020 -12,0 LTS - anslag -12,0
Admininistration -12,0 -12,0
Minskat omställningsanslag -4,5 LTS - anslag? -4,5
Effektivare ekonomistyrning/vårdkedjor -5,0 HSN - sjukhusvård -5,0
Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -10,0 LTS /Service -10,0
Effektivare läkemedelsförskrivning -4,0 LTS/PV o HSN -2 -2
NFH
Summa 0 -16 23 14 1 0

Ekonomiska ramar per nämnd 2013, inkl. ram för primärvård och tandvård

Fullmäktige fastställer följande ramar i budgeten för 2013. 
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Övergripande, service, 
administradion och an-
slag

2013 2014 2015 Kommentar

Justering av ytterligare tågtrafik 18 000

Minskat bidrag region Västerbotten -5 000

Effektiviseringar inom administration och 
service

-8 000

Justering pensionskostnader - 5 100

Effektivare ekonomistyrning, beställar/
utförar-modell, kvalitetsersättningar, 
prestationsbaserade ersättningar och ef-
fektivare vårdkedjor samt genom bättre 
använda IT-lösningar.

-5 000 -20 000 -20 000 I SKL:s öppna jämförelser 
har till exempel Öster-
götland och Uppsala läns 
landsting cirka 500 mil-
joner mer resurseffektiv  
vård än VLL utan sämre 
kvalité.

Ytterligare minskning av bidrag till re-
gion Västerbotten

-15 000 -10 000 -5 000

Patientavgifter -8 000 Av dessa är 4 miljoner 
slopad slutenvårdsrabatt 
som bara VLL och VG har.

Ytterligare effektivisering inom adminis-
tration och service

-12 000 -5 000 -5 000 Av VLL:s runt 10 000 an-
ställda är cirka 850 inom 
kategorin administration 
varav av dem är 320 inte 
inom direkt vårdnära verk-
samheter.

Landstingsstyrelse 2013 2014 2015

Primärvård - Överföra verksamhet från 
sjukhusen inkl demografi

10 000

Ytterligare satsning på glesbygdssjukhus 1 000

Reducering läkemedel - patentugångar, mål, 
pris

-16 000

Ytterligare satsning på primärvård/ 20 000 10 000 10 000

Ambulans i Åsele 1 000

Vårdplatser vid Dorotea sjukstuga 3 400

Ökat fastighetsunderhåll 2 000 4 000 4 000

Utökad investeringsram (drift/avskrivning) 1 500 3 000 3 000 På tre år utökas inves-
teringsramen för fastig-
het och medicinteknisk 
utrustning  med cirka 25 
miljoner från dagens 300 
miljoner/år. 

Minskat omställningsbidrag för personalom-
ställning för förtida personalavveckling

-4 500 Anslaget Är idag på 9,7 
miljoner.

Justering av vårdplatser i Storuman och 
Vilhelmina

-2 000 Effekt av att vårdplatser-
na överförs tillbaka till 
Dorotea.

Minskade lokalkostnader genom att avyttra, 
riva lokaler samt effektiviare lokalutt-
nyttjande genom en annan budgeteringsmo-
dell. Därtill försöka att ta in externa 
hyresgäster som har samband med vård. 

-1 000 -5 000 Landstinget har idag kost-
nader på cirka 100 miljo-
ner kr i externa fastig-
heter. 

Centrala anslag/Hälsa 2020 -12 000 -5 000 T.ex från: Utredningar, 
konsulttjänster och Vision  
Hälsa 2020.

INRIKTINGSANVISNINGAR FÖR RAMJUSTERING

RESURSTILLSKOTT 2013-2015 
(bELoPP AnGES I KKr)
MAJorITETEnS(SoCIALDEMoKrATErnA oCH MILJÖPArTIET)fÖrSLAG Är I KuRsiV stil. SAMTLIGA 
fÖrSLAG frÅn MAJorITETEn fInnS ÄVEn MEDrÄKnADE I ALLIAnSEnS bUDGETfÖrSLAG. 
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Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -10 000 -4 000 -4 000 Som tex: Drift, logistik, 
mattransport, interntran-
sport, telefoni samt pröva 
upphandling på all ambu-
lansverksamhet i länet. 

Hälso- och sjukvårds-
nämnden

2013 2014 2015

Åtgärder i Projekt balans som får helårs-
effekt

-32 000 Alliansen föreslår se-
dan en halvering av denna 
helårseffekt pga satsning 
vårdplatsökning.

Överföring av verksamhet till primärvård -10 000 

Medicinsk utveckling, demografi och ökade 
behov

10 000

Effektivsering inom tandvård inkl momsef-
fekt

-10 000

utökat uppdrag inom tandvård för personer 
med stora behov

4 000 Enligt särskild satsning 
från regeringen.

fler vårdplatser länets sjukhus 20 000 Varje plats är beräk-
nad till 700-900 tusen kr 
vilket innebär cirka 25 
vårdplatser.

Justering av helårseffekt av Projekt ba-
lans

16 000 Konsekvens av vårdplats-
satsning. (halvering)

Satsning på minsking av vårdskador 5 000 5 000 Vår ambition är att därmed 
kunna nå målet om minsk-
ning av vårdskador samt 
målsättningen om det pa-
tientsäkraste landsting år 
2016.

NUS-profilområde 10 000 10 000 områden där universitets-
sjukhuset ligger i framkant 
kliniskt och forsknings-
mässigt såväl nationellt 
som internationellt.

Kompetensförsörjning: fler AT/ST-block för 
läkarstuderande samt stimulans för fler 
specialistutbildning för sjuksköterskor

15 000 15 000 10 000

Vårdval inom specialistsjukvård (bUP och 
idrotts- och motionsskador)

2 000 regeringen har tillfört 
4,6 miljoner kronor för 
att landstinget ska kunna 
utveckla vårdvalet.

Sälja vård 3 000

Mer resurseffektiv vård genom vårdlotsar -6 000 Mycket positiva resultat 
från landstingen i Stock-
holm och Östergötland. 

Minskad onödig förbrukning av läkemedel 
(tex genom APo-dos)samt effektivare för-
skrivning av läkemedel 
(recept/rekvisation)

-4 000 -4 000 -3 000

Minskade vårdskador/vårdrelaterade infek-
tioner

-25 000 -5 000 -5 000 Vårdskador kostar  runt 
225 mkr per år för VLL. 
T.ex. Sett till jämförande 
statistik mellan lands-
tingen ligger VLL fjärde 
högst och näst högst i 
vårdrelaterade infektio-
ner.



Nämnden för funktions-
hinder och handikapp

2013 2014 2015

tillskott för hjälpmedel 4 000

Effektivsering, omfördelning -1 400

Köbearbetning 1 000

Ytterligare effektivsering - 1 000

Folkhögskolor och pa-
tientnämnden

2013 2014 2015

Datapark för folkhögskolorna 500

stödpersonverksamheten inom patientnämnden 300 200 Växande behov.

Förändring av eget kapi-
tal

2013 2014 2015

Ursprunglig plan (innan Social-
demokraternas och Miljöpartiets 
förslag till budget)

91 000 85 000 69 000

Mål för god ekonomisk hushållning 132 000 136 000 140 000

Enligt Socialdemokraternas, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiets 
förslag till budget

132 000 133 000 137 000

Enligt Allians för Västerbot-
ten

132 000 138 000 140 000

ALLIANSENS FÖRSLAG JMF MED MAJORITETENS FÖR 2013
(bELoPP AnGES I MILJonEr Kr)

Nämnd/område S+MP Alliansen
Primärvården/Hälsovalet 10 30
Sjukhusvård -32 14
region Västerbotten -5 -20
Kompetensförsörjning: fler AT/
ST-block för läkarstuderande samt 
stimulans för fler specialistut-
bildning för sjuksköterskor

0 15
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Nya mål och uppdrag

• Hälso- och sjukvård av hög kvalitet ska ges på lika 
villkor och vara lättillgänglig i hela länet inom vård-
garantins gränser.

• Hälso- och sjukvården ska präglas av valfrihet och 
självbestämmande, främst för patienter, medbor-
gare men också för personalen.

• Sjukvården ska ges efter behov och vara solidarisk 
finansierad genom landstingsskatten.

• Västerbottens läns landsting ska vid utgången av 
år 2016 vara det patientsäkraste landstinget i natio-
nella jämförelser. 

• Västerbottens läns landsting ska vid utgången av 
år 2016 vara Sveriges bästa arbetsgivare inom sjuk-
vård.

• FN:s konvention om barnets rättigheter ska ge-
nomsyra de beslut som fattas inom Västerbottens 
läns landsting.

• Ska verka för att forskningsarbetet vid Norrlands 
Universitetssjukhus leder till Nobelpris. 

• Västerbottens läns landsting ska arbeta för en håll-
bar utveckling och minskad klimatpåverkan fram till 
år 2020. 

• Västerbotten läns landsting ska ha en god ekono-
misk hushållning.

• Västerbottens läns landsting ska ha en nollvision 
för självmord hos unga. 

• Västerbottens läns landsting ska ha lägst antal 
vårdrelaterade infektioner (VRI) per 1000 behand-
lade patienter i landet.

• Alla länets kommuner ska ha en hälsocentral. 

• Alla länets kommuner ska ha tillgång till god am-
bulanssjukvård. 

• Alla länets kommuner ska ha tillgång till god akut-
sjukvård. 

Alliansens vision
”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.”

Övergripande mål för Västerbottens läns landsting
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1. Landstinget ska uppfylla de krav som ställs för 
att få ta del av regeringens Kömiljard med ambition 
att nå 90 procent inom tillgänglighet samt operation 
och åtgärd. 

2. Andelen patienter som drabbas av infektioner i 
samband med sjukvårdande behandling eller ope-
ration ska minska till maximalt 5 % senast vid ut-
gången av år 2016. 

3. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
plan för hur dimensioneringen av specialistsjukvår-
den ska se ut för att möta en allt mer åldrande be-
folkning och ett 

4. Landstinget ska uppmuntra, stärka och intensi-
fiera patientsäkerhetsarbetet för att årligen få ta del 
av regeringens särskilda stimulanspaket.

5. Remisstvånget ska bort men remissystemet ska 
finnas kvar utan att vara tvingande. 

6. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att säkerhetsställa att E-hälsa och 
ny teknik ska användas optimalt.

7. Landstinget ska erbjuda hälsokontroller för ål-
dersgrupperna 30-, 40-, 50-, 60- och 70-åringar.

8. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett 
regelverk för att patienterna ska ges och upplysas 
om rätt till kompensation för merkostnader i sam-
band med utebliven åtgärd.

9. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett 
jämställdhetsbokslut för att årligen öka kunskapen 
och synliggöra jämställdhetssituationen i landsting-
ets verksamheter.

10. Öka den ekonomiska ersättningen under utbild-
ningstiden till sjuksköterskor som vill specialistut-
bilda sig. Vid utgången av år 2016 ska det inte längre 
råda brist på specialistsjuksköterskor.    

11. Landstinget ska ta tillvara på seniora medarbeta-
res kunskaper med fullt genomslag år 2016 genom 
att införa en flexibel sysselsättningsgrad runt pen-
sionsåldern och tillvarata seniorers kunskaper aktivt 
genom handledning, utbildning och mentorskap för 
nya medarbetare.

12. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
kompetensöverföringsplan för att tillvarata perso-
nalens kompetens fullt ut.

13. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
etisk policy som ska vara till stöd i det dagliga arbe-
tet för samtliga anställda och förtroendevalda i Väs-
terbottens läns landsting. Västerbottens läns lands-
ting ska ha ett utvecklat värdegrundsarbete år 2016.

14. Landstinget ska tillgodose rätt/möjlighet till 
hembesök av läkare och sjuksköterska.

15. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att justera häl-
sovalet för att underlätta etableringar av mindre häl-
socentraler.

16. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att säkerhetsställa att insatser för 
att ändra rutiner, teknikinvesteringar och incitament 
för att premiera hälsocentraler som minimerar vän-
tetider till vårdkontakter och vård.

17. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka in-
satserna till rekrytering till primärvården. Detta 
genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, 
konkurrenskraftiga löner, tillhandahålla senaste tek-
nik inom telemedicin.

18. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att inrätta en 
ungdomspanel så att Västerbottens läns landsting 
är det självklara valet för framtidens medarbetare år 
2016.

19. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att 
ta fram en modell för vården av äldre och multisjuka 
för att de ska få en gräddfil genom att remitteras 
direkt från allmänläkaren till specialistkliniker.

Uppdrag
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20. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att justera mo-
dellen för ekonomistyrning för att nå högre grad av 
prestationsbaserad ersättning. Inom den modellen 
ska verksamheterna inom primärvård och sluten-
vård få behålla 100 procent av sitt överskott/under-
skott. 

21. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att teckna 
sjukvårdsavtal med länets tre sjukhus. Avtalen ska 
reglera att landstinget beställer vård och sjukhusen 
utför det som är beställt.

22. Utöka samarbetet i form av samverkan mellan 
sjukstugorna och kommunerna. Detta är en förut-
sättning för att sjukstugornas verksamhet ska vara 
kostnadseffektiv.

23. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att entrepre-
nadupphandla samtliga ambulansverksamheter i 
länet.

24. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att undersöka 
möjligheten i att inrätta ett medicinsk-etiskt råd. 
Vårdetiska frågor har kommit allt mera i fokus och 
den nya hälso- sjukvårdslagen och socialstyrelsen 
har tydliggjort att det är sjukvårdshuvudmännens 
ansvar.

25. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra 
samt kommersialisera och sälja innovationer som 
sker inom landstinget. 

26. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa till-
gänglighetsvärdar i landstinget.

27. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett 
tidsbokningssystem för hela sjukvården.

28. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att säkerhets-
ställa att alla chefer inom landstinget har tydliga 
uppdrag om beskriver förväntade krav och resultat. 

29. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
plan för individuell och ständig kompetensutveck-
ling för alla medarbetare. 

30. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram 
en långsiktig forsknings- och innovationsstrategi. 
Detta för att göra landstinget till en attraktivare ar-
betsgivare och skapa nya behandlingsmetoder samt 
säkra kvalitén inom hälso- och sjukvården. 

31. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ett barna-
hus ska uppföras vid Norrlands universitetssjukhus 
för att kunna erbjuda den norra regionens svårt 
sjuka barn och deras familjer ett familjärt boende 
under sjukhusvistelsen.

32. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över 
möjligheten att i samverkan med Umeå universitet 
införa en professur i handikappsvetenskap. 

33. Nämnden för funktionshinder och habilitering 
får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att skapa 
bättre uppföljning av förskrivna hjälpmedel.

34. Nämnden för funktionshinder och habilitering 
får i uppdrag att ta fram en plan för att försäkra sig 
om att föreskrivna hjälpmedel används optimalt.

35. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över 
samtliga lokaler inom för att kunna, avyttra, riva 
och ta in externa hyresgäster som har samband med 
vård. 

36. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa en 
hyresmodell där lokalkostnaderna finns med i verk-
samheternas budgetar. Detta för att varje berörd 
verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler 
och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera 
lokalnyttjandet.

Uppdrag
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37. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att förändra 
ekonomistyrningen så att varje basenhet får behålla 
de sänkta arbetsgivaravgifterna för personer över 65 
år. 

38. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att förändra 
ekonomistyrningen så att varje basenhet får behålla 
de sänkta arbetsgivaravgifterna för personer under 
26 år. 

39. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att återinföra 
en ambulans med stationering Åsele kommun. 

40. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samver-
kan med Dorotea kommun återinföra vårdplatserna 
vid sjukstugan. 

41. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa ett 
vårdval inom idrotts- och motionsrelaterade skador.

42. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa ett 
vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Uppdrag     
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Skattesats

Skattesatsen för 2013 fastställs till 10,30 kronor per 
skattkrona, vilket innebär en förändrad utdebitering 
jämfört med 2012 motsvarande 0,20 kr beroende på 
överföring av kostnader för hemsjukvård till kom-
munerna, under förutsättning att ett likalydande 
beslut v.g. överföring av hemsjukvården fattas av 
länets kommuner.



http://alliansvasterbotten.wordpress.com
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