
Allians för Västerbottens förslag på 
åtgärdspaket för jämlik vård i hela länet



Folkomröstning för rättvis och lika 
vård i länet

En regional folkomröstning är något historiskt då det aldrig skett i Sverige förut. Som 
medborgare i länet är det viktigt att komma ihåg bakgrunden. Grundproblemet är en 
misskött ekonomi i sjukvården i länet under de senaste 20 åren. De förändringar som 
nu genomförts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under arbetsnamnet Projekt 
balans är framförallt en ofrånkomlig konsekvens av långvarig avsaknad av politisk 
styrning och bristande ekonomiskt ansvarstagande. 

Den Socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen genomförde spar-
förslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivningar. Besparingar 
som dessutom motiveras med att det skulle vara regeringens fel. Som medborgare 
är det viktigt att komma ihåg att det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera 
hälso- och sjukvården genom landstingsskatten.

De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela länet. Länets sjukhus har det 
tufft med färre vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. Vårdplats-
minskningar drabbar de mest sjuka äldre hårdast. Primärvården har fått ett ännu 
större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras av trots att var tredje distrikts-
läkartjänst är vakant. Den tuffaste försämringen har skett i inlandet där akutvårdplat-
ser försvunnit från sjukstugorna och ambulansen i Åsele dragits in. 

Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar. Fokus på 
Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det 



som inte är sjukvård. Vårdplatsneddragningarna var inte lika omfattande; därtill fö-
reslogs neddragningar på administration, centrala anslag, projekt och Region Väster-
botten. I Alliansens alternativa förslag till projekt balans samt vid den senaste bud-
geten prioriteras bland annat akutvårdsplatser i inlandet och ambulans i Åsele vilket 
gör det naturligt att stödja de krav som väckts från folkinitiativet.

Försämringarna inom sjukvården har resulterat i protester från länets invånare. Det 
s.k. Doroteaupproret påbörjade en namninsamling den 4 juni 2012 i syfte att få till 
stånd en rådgivande folkomröstning kring en förordning i landstinget som inklude-
rar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla vilket bl.a. innebär att Dorotea 
sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen 
ambulans. Vid namninsamlingens slutpunkt var antal namn vida överstigande det 
krav som var uppställt för att frågan ska lyftas till landstingsfullmäktige. 

Framförallt handlar det om en känsla av uppgivenhet hos befolkningen. Landstinget 
drar ner på basal akutsjukvård och bidrar därmed till att reducera känslan av fram-
tidstro på berörda orter. 
Kärnan i den representativa demokratin är att de folkvalda politikerna lyssnar på sina 
väljare och förvaltar det förtroende som ges vid de allmänna valen. En konsekvens 
av att inte ta det ansvaret är att väljarna har möjlighet att vart fjärde år rösta bort de 
ansvariga politikerna. 

Nu har lagstiftningen förändrats och förstärkt möjligheten att genomföra folkom-
röstningar. Det är en demokratisk rättighet som är inskriven i grundlagen och något 
som samtliga politiker måste förhålla sig till. Alliansen har lyssnat på det initiativ 
som väckts för att åstadkomma en folkomröstning och anser att det är rimligt att 
ansvarspröva den politiska majoriteten utifrån de försämringar som de genomfört av 
sjukvården i länet.

Efter mycket politisk diskussion fastställdes en frågeformulering  av landstingsfull-
mäktige i april. Precis som det står i frågan är det en folkomröstning för hela länet 
och länets medborgare ska uppdra till landstinget att utforma ett åtgärdspaket. Från 
Alliansen presenteras i denna rapport det åtgärdsprogram som vi vill att landstinget 
ska genomföra. Om det inte kommer på plats efter folkomröstningen är det något 
som vi kommer att fortsätta att driva även efter folkomröstningsdagen. Hela länet 
ska ha en trygg och rättvis akutvård. 

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



Allians för Västerbottens åtgärdspaket består av tre 
delar som syftar till att skapa trygghet för sjukvår-
den i hela länet. Första delen handlar om en fung-
erande akutsjukvård, andra delen om vårdplatserna 
på länets tre sjukhus samt den tredje delen om en 
fungerande primärvård. 

Trygg akutvård med ambulans i hela länet

Ambulansen ska täcka hela Västerbotten – återinför 
ambulans i Åsele. Oavsett var i Västerbotten du bor 
ska du kunna lita på att ambulansen kommer när 
olyckan är framme. 

Västerbotten är ett glesbefolkat län och det ställer 
särskilda krav på sjukvårdens utformning. Förutom 
ambulans behövs det även akutvårdsplatser nära 
människorna. Vi vill även fortsätta utvecklingen 
av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland, så att 
sjukvården genom ny teknik och anpassade meto-
der kan ge god vård i länets alla delar.

• Återinför ambulansen i Åsele
.
• Stärk ambulansverksamheten i Robertfors och 
Skellefteå-området.

• Avtal tecknas med länets kommuner om IVPA (I 
väntan på ambulans).

• Återinför akutsjukvårdsplatser i Dorotea och Sor-
sele.

• Inför metoder och utrustning för modern teleme-
dicin på länets alla sjukstugor.

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela lä-
net samt trygga framtiden för lasaretten i Skel-
lefteå och Lycksele 

Efter en tioprocentig vårdplatsneddragning på lä-
nets sjukhus har medfört att arbetssituationen för-
värrats på många avdelningar. En situation som 
beskrivs som ohållbar på många avdelningar. Situa-
tionen har försämrats för de mest sjuka äldre som 
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Åtgärdspaket för en rättvis sjukvård i hela länet

många gånger är den mest utsatta gruppen och mot 
vilken sparförslaget slår som hårdast. Vården för 
de med psykisk ohälsa och sjukdom är något som 
måste förbättras och särskilt inom barn- och ung-
domspsykiatrin (BUP). 

NUS har en speciell roll som regionsjukhus och uni-
versitetssjukhus och är mycket viktigt för hela re-
gionens utveckling. Om utvecklingen avstannar på 
NUS för att framtidstron försvinner är det på sikt 
något som hotar statusen som universitetssjukhus. 
NUS måste ständigt utvecklas och vara spjutspetsen 
i vården i hela norrland. 

Länsdelslasaretten är navet i sjukvården i sitt områ-
de och en förutsättning för att invånarna ska känna 
sig trygga i länets alla delar. Vi vägrar acceptera att 
lasaretten i Skellefteå och Lycksele långsamt ned-
monteras.

• Utveckla NUS och fortsatt satsningar på att ut-
veckla och trygga vården 

• Fler vårdplatser till länets sjukhus. Vart platserna 
skall fördelas är något som verksamheten måste 
sköta själva. 

• Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykia-
trin för att förbättra tillgängligheten så att barn med 
psykisk ohälsa kan få vård i tid. 

• Inrätta en platschef  på Skellefteå och Lycksele la-
sarett.
• Garantera akutsjukvård och förlossningsverksam-
het vid både Skellefteå och Lycksele lasarett.

• Sprid den geriatriska kompetensen bättre över lä-
net, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i 
Skellefteå och Lycksele.
• Säkerställ att det finns geriatriska platser och ge-
riatriskt utbildad personal på hälsocentralerna och 
sjukstugorna.

• Stärk läkarsituationen genom fler ST- och AT-
tjänster.



Bättre fungerande primärvård 

Öka resurserna till hälsocentralerna. Det ska finnas 
hälsocentraler/sjukstugor i alla länets kommuner. 
Genom att satsa mer på primärvården kan hälso-
centralerna ge en snabbare och bättre vård som på 
sikt minskar behovet av sjukhusvård och därmed 
även leder till betydande besparingar.

Säkra bättre läkarkontinuitet på hälsocentralerna. 
Läkarbristen är idag ett av de största hoten mot en 
trygg och likvärdig vård i hela Västerbotten. Vakan-
ser och stafettläkare gör att patienter får vänta länge 
och sedan träffa olika läkare varje gång. Stafettläkare 
är dessutom väldigt dyrt att anlita. Därför behövs 
kraftfulla insatser för att säkra den långsiktiga för-
sörjningen av läkare.

Utforma hälsovalet så att det passar hela länets för-
utsättningar. Hälsovalet i Västerbotten är utformat 
så att det är svårt att etablera nya hälsocentraler, 
framförallt utanför Umeå och Skellefteå. Alliansen 
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vill göra förändringar i hälsovalet så att det blir möj-
ligt för mindre verksamheter att etablera sig. Väster-
bottningen ska kunna välja primärvård oavsett var i 
länet man bor.

• Hälsocentraler/sjukstugor ska finnas i alla länets 
kommuner.

• Tillföra ytterligare resurser till primärvården för 
att på sikt kunna spara på dyr och onödig sjukhus-
vård.

•  Stimulera rekrytering till hälsocentraler genom att 
erbjuda bättre löne- och arbetsvillkor.
•  Inrätta rekryteringsfunktion som mer strukturerat 
kan arbeta med rekrytering av läkare till exempelvis 
små hälsocentraler runt om i länet.

•  Gör om hälsovalsmodellen så att det blir lättare 
att etablera små verksamheter.

Foto:  Paulina Holmgren



6.6.

Finansiering 

I Alliansens förslag till budget för 2013-2016 med 
mål och uppdrag presenterades en helhetsfinansie-
ring för landstinget budget samt förslagen i denna 
rapport. Nedan följer ett sammandrag av Alliansens 
förslag på satsningar och kostnadsreduceringar. 

Satsningar 2013 Kommentar
Fler vårdplatser länets sjukhus 20 000 Varje plats är beräknad till 700-900 tusen. 

Vilket innebär cirka 25 vårdplatser.

Satsning på minsking av vårdskador 5 000 Vår ambition är att därmed kunna nå målet om 
minskning av vårdskador samt målsättningen om 
det patientsäkraste landsting år 2016.

Kompetensförsörjning: Fler AT/ST-block för läkar-
studerande samt stimulans för fler specialistut-
bildning för sjuksköterskor

15 000

Vårdval inom specialistsjukvård (BUP och idrotts- 
och motionsskador)

2 000 Regeringen har tillfört 4,6 miljoner kronor 
för att landstinget ska kunna utveckla vård-
valet.

Ytterligare satsning på glesbygdssjukhus 1 000

Ytterligare satsning på primärvård/ 30 000

Ambulans i Åsele 1 000

Vårdplatser vid Dorotea sjukstuga 3 400

Kostnadsreduceringar 2013
Effektivare ekonomistyrning, beställar/utförar-
modell, kvalitetsersättningar, prestationsbase-
rade ersättningar och effektivare vårdkedjor samt 
genom bättre använda IT-lösningar.

-5 000 I SKL:s öppna jämförelser har till exempel 
Östergötland och Uppsala läns landsting cirka 
500 miljoner mer resurseffektiv  vård än VLL 
utan sämre kvalité

Minskning av bidrag till region Västerbotten -20 000

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

Ytterligare effektivisering inom administration 
och service

-20 000 Av VLL:s runt 10 000 anställda är cirka 850 
inom kategorin administration varav av dem är 
320 inte inom direkt vårdnära verksamheter

Minskat omställningsbidrag för personalomställ-
ning för förtida personalavveckling

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

Justering av vårdplatser i Storuman och Vilhel-
mina

-2 000 Effekt av att vårdplatserna överförs tillbaka 
till Dorotea

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

Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -10 000 Som tex: Drift, logistik, mattransport, in-
terntransport, telefoni samt pröva upphandling 
på all ambulansverksamhet i länet. 

Överföring av verksamhet till primärvård -10 000 

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

Minskad onödig förbrukning av läkemedel (tex 
genom APO-dos)samt effektivare förskrivning av 
läkemedel 
(recept/rekvisation)

-4 000

Minskade vårdskador/vårdrelaterade infektioner -25 000 Vårdskador kostar  runt 225 mkr per år för 
VLL. T.ex. Sett till jämförande statistik mel-
lan landstingen ligger VLL fjärde högst och 
näst högst i vårdrelaterade infektioner.



Tolkning av valresultat 

Akutvårdsplatser på sjukstugorna i länet flyttar vår-
den närmare medborgarna och alla länets innevå-
nare har rätt till trygg ambulanssjukvård. Ett folk-
omröstningsutfall där majoritetens NEJ-alternativ 
skulle vinna förändrar inte Alliansens syn på detta. 
En vidare konsekvens av detta är att denna linje 
även fortsättningsvis kommer att drivas i komman-
de politiska ställningstaganden. Därmed sätter inte 
Alliansen upp någon spärr för att följa utfallet i den 
rådgivande folkomröstningen om det skulle bli ett 
Ja-utfall. Ett högt valdeltagande med ett tydligt ut-
fall för ett JA-alternativ skulle stärka Alliansens syn 
på hur inlandssjukvården bör utformas. 

Rättvis och lika vård i hela länet 

Nu är det endast är en kort tid kvar till folkom-
röstningen då alla västerbottningar har chansen att 

lägga sin JA-röst för en rättvis och trygg sjukvård i 
hela länet. Men det stora avgörandet sker ändå vid 
valet i september nästa år. Det sätt som landstinget 
nu styrs på är inte att förvalta det förtroende som 
medborgarna gett majoriteten. Oavsett folkomröst-
ning är det att i grunden förändra ledarskapet för 
sjukvården i länet som Alliansen söker mandat för 
i valet den 14 september 2014. Västerbottens län 
förtjänar en rättvis och trygg sjukvård.



http://alliansvasterbotten.wordpress.com


