
1

SÅ HÄR TYCKER DE POLITISKA
PARTIERNA OM ALKOHOL GRAVIDITET OCH SPÄDBARNS HÄLSA

SÅ HÄR TYCKER CENTERPARTIET I VÅRDFRÅGAN:
Förlossningsvården i Sverige håller hög kvalitet, men det finns utmaningar. Skillnaderna i 
vilket stöd kvinnor får i samband med förlossning är stora. Det behövs också fler barnmor-
skor. 
Centerpartiet vill: 
• Satsa på bättre arbetsvillkor och högre löner för barnmorskor 
• Satsa på att nyblivna mammor ska få bättre tillgång till stöd efter förlossningen 
• Öka jämlikheten i förlossningsvården 

En trygg förlossningsvård i hela Sverige  
Alla kvinnor ska ha rätt till en trygg förlossning oavsett var i landet man bor. Sverige har en 
mödravård och förlossningsvård som håller mycket hög kvalitet. Mödra- och spädbarns-
dödligheten i landet tillhör en av världens lägsta. Men det finns också stora utmaningar. 
Det handlar om att många blivande föräldrar känner oro för att behöva åka vidare till annat 
sjukhus när det är dags att föda. Men även om att förlossningskliniker runt om i landet som 
lagts ner, vilket har bidragit till att många kvinnor har långt till närmaste BB. Tillgången till 
vård och stöd som erbjuds nyblivna mammor efter en förlossning, beror också till stor del på 
var i landet de bor.
 
Satsa på fler barnmorskor 
För att skapa en tryggare och mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet behövs fler barn-
morskor. Kvinnor ska känna sig trygga i att det finns barnmorskor som har tillräckligt med 
tid att ge dem den vård och det stöd som behövs – både under och efter förlossningen. Det 
handlar både om att utbilda fler barnmorskor och att få fler att vilja stanna kvar i yrket. Där-
för behövs insatser för att göra det mer lönsamt att utbilda sig till barnmorska och förbättra-
de villkor inom barnmorskeyrket. 

Många barnmorskor har en stressig arbetssituation och små möjligheter att göra karriär. 
Därför behövs fler möjligheter att klättra i karriären och höja sin lön. Centerpartiet vill införa 
särskilda karriärtjänster för barnmorskor, i likhet med vad som genomförts inom läraryrket. 
Centerpartiet vill även satsa på att göra det mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda 
sig till exempelvis barnmorska. Vi vill därför satsa särskilt på att sjuksköterskor som utbildar 
sig till specialister ska kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning. 

Öka stödet till nyblivna mammor i den nära vården 
Att nyblivna mammor ges stöd efter förlossning är viktigt för både mamma och barn. Men 
trots att det är så vanligt att drabbas av till exempel bristningar eller amningsproblem, är det 
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många kvinnor som inte får den hjälp de behöver. Då många kvinnor har långt till närmsta 
sjukhus, behöver möjligheterna för mammor att få hjälp i öppenvården öka. Centerpartiet 
vill satsa på att öka tillgången till eftervård för nyblivna mammor i öppenvården. Det kan till 
exempel handla om att satsa på fler hembesök från en barnmorska. Det kan också handla 
om att skapa förutsättningar för fler amningsmottagningar i öppenvården. Idag erbjuds 
specialiserad amningshjälp nästan alltid i anslutning till en sjukhusklinik. Genom att stärka 
möjligheterna att få amningshjälp i hemmet eller genom öppenvårdsmottagningar kan också 
fler mammor – som kanske inte bor nära ett sjukhus – få närmare till hjälp. 

En mer jämlik förlossningsvård för kvinnor i hela landet 
Skillnaderna både mellan och inom landstingen i vilken vård som erbjuds kvinnor i samband 
med förlossning är stora. Vissa sjukhus följer alltid upp kvinnans hälsa efteråt, medan andra 
aldrig gör det. I en del landsting sker hemgång efter sex timmar, medan det i andra landsting 
är 2-3 dygn som gäller för en förstföderska. Förlossningsvården måste därför bli mer jämlik. 
Det är oacceptabelt att vissa nyblivna mammor inte får tillgång till den vård de behöver bara 
för att de bor i en viss del av landet. 
Vi vill därför ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för att skapa förut-
sättningar för en mer jämlik förlossningsvård. Det måste skapas en större enhetlighet kring 
vad vården i samband med förlossning ska innehålla. På detta sätt kan alla kvinnor – oavsett 
var i landet de bor – känna sig mer trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagan-
de. 

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/forlossningsvard 
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SÅ HÄR TYCKER KRISTDEMOKRATERNA I VÅRDFRÅGAN:
Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i. Utvecklingen måste vän-
da. Det behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Vård och omsorg behöver 
stärkas och förbättras för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Det ska inte vara 
skillnad i väntetid och vårdkvalitet beroende på landsting. Vårdgarantin måste uppfyllas. 
Och vårdköerna måste kortas. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. 
Man ska kunna lita på vården. 

Kristdemokraterna föreslår:
Statligt ansvar för sjukvården 
Det finns idag stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en 
god och kvalitativ vård. Det är oacceptabelt att bostadsorten är avgörande för att få tillgång 
till de bästa behandlingsmetoderna och för hur stor chansen är att överleva. Vi föreslår att 
staten får huvudansvar för sjukvården så att alla får tillgång till en högkvalitativ, effektiv och 
jämlik vård. 

Vårdcentraler och annan primärvård 
Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare senast nästkommande dag. Därför vill Krist-
demokraterna satsa på primärvården. Vårdcentraler och jourläkarmottagningar ska ha öppet 
kvällar och helger och kunna göra mer saker. På så vis avlastas de nu hårt ansatta akutmot-
tagningarna och väntetiderna där blir kortare. Vi vill ha en trygg vård nära dig. 

Vårdserviceteam 
Arbetssituationen är pressad för vård- och omsorgspersonal. Läkare, sjuksköterskor och un-
dersköterskor vill ge en mer kvalitativ vård men tidsbrist tvingar dem dessvärre alltför ofta 
att kompromissa. Vi vill införa så kallade vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonal från 
de arbetsuppgifter som är viktiga, men som inte kräver en lång vårdutbildning. På så sätt 
kan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor få mer tid för vård i vården. 

Kapa vårdköerna med återinförd kömiljard 
Vårdköerna har fördubblats sedan 2014 och antalet patienter som får en operation i tid har 
sjunkit kraftigt. Långa vårdköer innebär ett stort lidande, långa sjukskrivningar, sjukdomar 
som förvärras och minskad överlevnadschans. Vi vill kapa vårdköerna genom att bland an-
nat återinföra den kömiljard som vänsterregeringen avskaffade. 

Stärkt vårdgaranti 
Vi vill skärpa vårdgarantin. Alla ska ha rätt att inom 24 timmar träffa den inom primärvår-
den som kan möta vårdbehovet. Vi vill även införa en yttre tidsgräns på 120 dagar som om-
fattar hela vårdkedjan. Det innebär att från första kontakt, specialistbedömning, provtagning 
m.m. till genomförd åtgärd eller operation ska det gå maximalt 120 dagar. 

Rädda LSS 
LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. Vänsterregering-
en håller nu på att undergräva stödet för några av de som behöver det mest. Sedan hösten 
2015 har antalet assistansberättigade minskat med över 1 200 personer. För många trasas 
livet sönder när de blir av med sin assistans. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt 
men vi vill säkra LSS så att de som behöver ersättningen kan leva, inte bara överleva. 

Fler vårdplatser 
Överbeläggningar leder ofta till att patienter vårdas på fel avdelning. Vi vill införa en vård-
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platsgaranti för att sjukhusen ska klara belastningstoppar och så att alla får plats på rätt 
vårdavdelning. Vi föreslår att landstingen får en prestationsbaserad ersättning när de klarar 
målet om maximalt 90% beläggning i genomsnitt varje månad. 

Äldreboendegaranti och äldreboendemiljard 
Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Samtidigt finns det en stor grupp 
äldre som känner att de behöver en annan boendeform men som nekas en plats. Biståndsbe-
dömningarna har blivit hårdare. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person 
över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende när och om de så vill. Vi 
vill dessutom införa en äldreboendemiljard för att få fram fler äldreboendeplatser.
 
Återinför patientansvarig läkare 
Samordningen av vården brister för framför allt tre patientgrupper: de med flera kroniska 
sjukdomar, de med psykisk ohälsa och de i riskzonen för att utveckla eller förvärra en kro-
nisk sjukdom. Vi vill därför återinföra begreppet patientansvarig läkare – en läkare som är 
fullt insatt i den enskilda patientens sjukdomsbild och kan planera och koordinera de bästa 
vårdinsatserna utifrån den enskilda patientens behov. Den kontinuitet och trygghet som 
denna fasta läkarkontakt kan ge är viktigt framförallt för de patienter som har omfattande, 
allvarliga eller långvariga vårdbehov. 

Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga 
Den ökade psykisk ohälsa hos barn och unga är alarmerande och ett av vår tids största 
samhällsproblem. En bred kartläggning och undersökning av orsakerna behövs för att skapa 
effektiva vårdande och förebyggande åtgärder. Men vi vet redan idag att det är avgörande 
att i ett tidigare skede fånga upp de barn och unga som mår dåligt. Ofta ser skolan de första 
signalerna, men saknar resurser för förebyggande och vårdande insatser. Vi vill därför ge 
landstingen/regionerna ett samlat uppdrag för hela barn- och ungdomshälsovården inklusi-
ve elevhälsan. Vi satsar också resurser på att förbättra övergången från BUP till vuxenpsyki-
atrin. 

Ökad trygghet inom hemtjänsten 
Många äldre känner otrygghet när det ständigt kommer nya personer från hemtjänsten. 
En jämförelse mellan kommunerna visar att de äldre får besök av allt från fyra till 26 olika 
personer från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod. Rikssnittet ligger på 15 personer. Vi 
anser att goda relationer och tillit mellan hemtjäntpersonal och den äldre är en förutsättning 
för att skapa, trygghet, god livskvalitet och livsglädje. Vi avsätter därför 800 miljoner per år 
som ska fördelas mellan de utförare som lyckas begränsa antalet personal till max tio under 
en två-veckorsperiod. 

Hemtagningsteam 
Samordningen mellan kommuner och landsting brister ofta vid hemgång från sjukhusvis-
telse vilket leder till ökad oro hos patienten och dess anhöriga. Vi vill införa hemtagnings-
team där personal som är känd av patienten närvarar under hela kedjan från planering av 
hemgången till start av rehabilitering och etablerad kontakt med eventuell hemtjänst och 
primärvård. Vid hemkomsten säkerställs att det finns mat och läkemedel för de första dagar-
na. Vi tror att den trygghet och goda omsorg som hemtagningsteamet ger kan minska risken 
för upprepad sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser. 

https://kristdemokraterna.se/vard-och-omsorg/
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SÅ HÄR TYCKER LIBERALERNA I VÅRDFRÅGAN:
Du ska välja vårdgivare, ingen annan 
För oss liberaler är det självklart. Det är du som ska välja vård, inte landstinget. Vårdvalet i 
primärvården har ökat tillgängligheten. Det ger ett bra bemötande och gör att patienter får 
vård snabbt och smidigt. Vi har jobbat för husläkare sedan 1970-talet. 

Vård i tid 
För att få bukt med de långa vårdköerna vi vill återinföra en modern kömiljard. 

Tid i vården 
Läkare och sjuksköterskor ska få mer tid till patienterna genom mindre administration. 
Utbildning, ansvar och erfarenhet ska löna sig – även sjuksköterskor ska kunna göra karriär 
och få högre lön. Det behövs fler enkla jobb i vården, till exempel vårdbiträden, så att sjuk-
sköterskor och läkare kan arbeta med det de är utbildade för. 

Ökad valfrihet 
Det ska vara möjligt att välja sjukvård i ett annat landsting eller i ett annat EU-land. Med 
mer nationell samordning och styrning av vården kan vi öka både likvärdigheten och valfri-
heten, och samtidigt förbättra vården i de delar av landet där det bor få människor. 

Husläkare – bygg ut den nära vården 
Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos en egen fast husläkare på vårdcentral, och 
först ska detta byggas ut för äldre med stora vårdbehov. Varje läkare ska ansvara för sina 
patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för 
patienterna och gör vården mer effektiv. Förebilden är inte minst de norska och danska fast-
läkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med 
en svensk läkare. Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att detta gäller även i Sverige. 

Moderniserad sjukvård 
Vården ska inte ligga efter i it-samhället. Du ska självklart kunna nå vården via nätet, och ha 
tillgång till din journal. De som jobbar i vården ska ha tillgång till moderna it-verktyg. 

https://www.liberalerna.se/politik/sjukvard/ Läs mer på 
partiets hemsida.
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SÅ HÄR TYCKER MILJÖPARTIET I VÅRDFRÅGAN:
Ett samhälle som håller ihop 
Alla människor har rätt till makt över sitt liv. Oavsett vilken bakgrund du har eller var du bor 
ska du kunna förverkliga dina drömmar, utbilda dig och göra det du vill av din fritid. Växan-
de klyftor och ökande segregation påverkar alla. När utanförskap och fattigdom slår rot i ett 
samhälle växer misstro – mellan människor och mot framtiden. Vi ska bryta ojämlikhet och 
segregation. Den som växer upp i Sverige ska växa upp i trygghet. 

I Sverige ska människor leva tillsammans och inte i parallella verkligheter i olika bostads-
områden. Människor med olika bakgrund, inkomst och utbildningsnivå ska leva sida vid 
sida och känna tillit till varandra. Trygghet och sammanhållning byggs från grunden – på 
barnavårdscentralen, i skolan och på fritiden. Bostaden är en mänsklig rättighet och ingen 
ska behöva vara hemlös. Hemlöshet ska motverkas och inga barn ska vräkas. Kriminalitet 
ska inte vara närvarande i någon ung människas liv. Vi måste stoppa tillgången till illegala 
vapen och öka människors förtroende för polisen och rättsväsendet. Vi vill satsa på idrott, 
kultur och andra delar av civilsamhället och skapa en meningsfull fritid för unga.
 
Nästa mandatperiod vill vi 

 ϐ bygga blandade bostadsområden. Vi vill bygga fler billiga hyresrätter i områden där 
många har höga inkomster och fler bostadsrätter och småhus i områden där många 
har låga inkomster. 

 ϐ öka tidiga insatser från mödra- och barnavårdscentraler, socialtjänst och skola. 
Utsatta familjer ska alltid kunna erbjudas särskilt stöd och förebyggande insatser. 

 ϐ • hindra att unga rekryteras till kriminalitet. Vi vill ha fler fältarbetare från 
socialtjänsten i utsatta områden, en stärkt avhopparverksamhet, fler områdespoli-
ser med relation till sitt område och skärpta straff för den som rekryterar unga in i 
kriminalitet. 

 ϐ motverka barnfattigdom. Vi vill fortsätta höja underhållsstödet för ensamstående 
föräldrar. 

 ϐ göra kollektivtrafiken trygg för alla. Vi vill utöka belysningen, ha fler flexibla stopp 
och utveckla arbetet med trygghetsvärdar. 

Välfärd och sjukvård för alla 
Oavsett var du bor ska du ha tillgång till bra vård utan långa köer. Primärvården med 
vårdcentraler och hemsjukvård ska byggas ut och tillgängligheten förbättras. Fler utbild-
ningsplatser ska skapas för att möta vårdens behov. Vård och omsorg ska utgå från individen 
och hennes val och möjligheter. Även god tandvård ska vara en självklarhet för alla oavsett 
förutsättningar. I regering har vi stärkt bemanningen i äldreomsorgen. Äldres egenmakt 
över sin boendesituation och möjlighet att bestämma över sin dag behöver öka. Även den 
som behöver mest stöd ska kunna leva ett bra liv, och rätten till assistans och andra insatser 
inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska säkras. Missbrukare 
är en av samhällets mest utsatta grupper och den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige 
är stor. Vi vill rädda liv genom att bedriva en skadereducerande narkotikapolitik och bland 
annat genomföra försök med injektionsrum. 

När vi blir sjuka eller arbetslösa eller har behov av socialt stöd ska det finnas trygghet och 
skyddsnät. Människor ska inte bollas mellan myndigheter. Därför vill vi stärka trygghetssys-
temen genom att bygga ihop sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Studenter ska ha samma 
möjligheter som andra till trygghet vid sjukdom. Ersättning och åtgärder ska utgå från indi-
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viden. Miljöpartiet vill satsa på de grupper som är mest ekonomiskt utsatta. Vi vägrar stå vid 
sidlinjen och se ytterligare en generation kvinnor bli fattigpensionärer trots att de arbetat ett 
helt liv. Under vår tid i regering har vi anställt fler i välfärden och det ska vi fortsätta göra. 
Välfärdsverksamhet som skola och omsorg ska drivas med professionalism och engagemang 
för uppdraget, inte i vinstsyfte. Pengarna som vi betalar i skatt ska gå till det de är avsedda 
för och eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten.
 
Nästa mandatperiod vill vi 

 ϐ bygga ut den nära vården samt utveckla möjligheterna till digitala vårdbesök. 

 ϐ höja garantipensionerna och avveckla pensionärsskatten. 

 ϐ stärka välfärden genom höjda generella statsbidrag tillkommuner och landsting. 

 ϐ bygga ihop trygghetssystemen – människor ska inte bollas mellan myndigheter. 

 ϐ att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, förtydligas så att 
personer får det stöd de ska ha rätt till. 

https://www.mp.se/politik/valmanifest2018 

MILJÖPARTIET FORTS.

Läs mer på 
partiets hemsida.
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SÅ HÄR TYCKER MODERATERNA I VÅRDFRÅGAN:

Hälso- och sjukvård  
Vårdköerna har fördubblats under mandatperioden. Utvecklingen måste vändas. Svensk 
vård ska ställa patienten i centrum – inte i väntrum. Ingen ska behöva vänta längre på vård 
än vad de absolut behöver och alla som vill ska ha rätt till en fast vårdkontakt.  
 
Sedan 2014 har vårdköerna växt sig allt längre. Antalet personer som får vänta mer än 90 
dagar på en operation gått från drygt 15 500 personer till över 33 000 personer. Mindre än 
hälften av alla cancerpatienter får vård i tid. Antalet barn som väntat längre än 30 dagar på 
insats från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har mer än tredubblats sedan hösten 2014.  
Vården i Sverige är alldeles för sjukhustung. Den nära vården är inte tillräckligt tillgänglig 
och utbyggd. Det medför att barnfamiljer och äldre tvingas sitta och vänta på akutmottag-
ningen.  

 ϐ Vi satsar tre miljarder kronor på att korta vårdköerna. 

 ϐ Av dessa tre miljarder öronmärks 500 miljoner kronor för att korta väntetiderna 
för barn och unga med psykisk ohälsa. De ska få hjälp i tid. 

 ϐ En nära tillgänglig sammanhållen vård för de mest sjuka – ofta äldre personer som 
är multisjuka och kroniker. 

 ϐ En ny nationell cancerstrategi. Som möter cancerpatienternas behov. 

 ϐ Stärk vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. Det ger ökad 
trygghet. För detta satsar Moderaterna en miljard kronor. 

 ϐ Vi stödjer kvinnans rätt att välja. Dagens svenska abortlagstiftning är ifrån 1975 
och innebär att den gravida kvinnan kan avbryta sin graviditet upp till den 18:e 
graviditetsveckan. Vi står bakom denna lagstiftning. 

https://moderaterna.se/halso-och-sjukvardLäs mer på 
partiets hemsida.
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SÅ HÄR TYCKER SOCIALDEMOKRATERNA I VÅRDFRÅGAN:
 ϐ investera i en bättre välfärd. Vi vill anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor 
och läkare, så vårdköerna kan kortas. Och fler lärare, så att eleverna lär sig mer 

 ϐ satsa på en bra vård i hela landet, anställa 14.000 fler i vården och korta vårdköer-
na med 3 ytterligare miljarder och en generalplan för vård i tid 

 ϐ införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten, mer social samvaro och satsa på idrott 
och friluftsliv för äldre 

 ϐ satsa på snabbare stöd till unga som mår psykiskt dåligt: screening av barn och 
ungas psykiska hälsa i skolan och en digital vårdtjänst i mobilen 

 ϐ stoppa vinstjakten i välfärden.

Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. I dag 
har 300 000 fler ett jobb att gå till, varav 100 000 arbetar i välfärden. Den styrkan vill vi 
använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vill fortsätta utbilda 
och anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, så vårdköerna kan kortas. Och 
fler lärare, så att eleverna lär sig mer.
 
Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att 
ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. När 
välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och 
skaffa barn, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på. 

När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet kan växa. Då kan alla få 
chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden för socialdemokratisk politik. 
Därför prioriterar vi investeringar i det gemensamma i utbildning, välfärd, infrastruktur och 
bostäder framför fler skattesänkningar. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den 
svenska välfärden. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. 
Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Om vi säger nej till sänkta 
skatter som går ut över sjukvård och skola. Och nej till höjda hyror, större klyftor och fortsatt 
vinstjakt i välfärden. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla den svenska modellen, inte 
avveckla den. 

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/valfardLäs mer på 
partiets hemsida.

På iogt.se hittar du alltid senaste nytt i frågor som rör alkohol.

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/valfard
http://iogt.se
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SÅ HÄR TYCKER VÄNSTERPARTIET I VÅRDFRÅGAN: 
Alla har rätt till en jämlik och bra sjukvård, inte bara de som har råd med privata sjukförsäk-
ringar. Den grundläggande principen är att vården ska ges utifrån människors behov. 
Det finns stora skillnader i både hälsa och tillgång till vård i Sverige. Skillnaderna är såväl 
regionala och socioekonomiska som köns- och åldersmässiga. Var man än bor i landet och 
oavsett sociala faktorer ska det finnas förutsättningar för en bra och likvärdig vård. Därför är 
frågan om jämlik hälsa och vård så viktig för Vänsterpartiet.
 
Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom ett antal reformer 
för att förbättra vården. Vi har bland annat förhandlat fram tio årliga vänstermiljarder som 
ska gå till kommuner och landsting. Dessutom ska primärvården stärkas med inriktning på 
kvinnors hälsa och riktade satsningar ska göras mot ungas psykiska ohälsa, barnhälsovården 
och på vårdpersonalens arbetsmiljö. Mammografiscreening och cellprov för att upptäcka 
livmoderhalscancer har blivit avgiftsfritt i hela landet. Den öppna hälso- och sjukvården har 
blivit avgiftsfri för personer över 85 år, preventivmedel till ungdomar till och med 20 års 
ålder och barns läkemedel likaså. Vi har också gjort flera satsningar för att förstärka förloss-
ningsvården. 

Genom att släppa in vinst som drivkraft i vården försvåras möjligheten att styra vården till 
dem med de största behoven. Vi tycker inte att vinstsyftande företag ska kunna bedriva verk-
samhet med skattemedel i sjukvårdens kärnverksamheter. 
Vänsterpartiet vill satsa 5 miljarder kr på att utveckla sjukvården. Satsningen riktas på att 
förbättra arbetsmiljön samt möjliggöra kompetensutveckling inom sjukvården. Vi vill också 
öka tillgängligheten inom primärvården och satsa på mer personal med psykologkompetens 
på vårdcentralerna. 

https://www.vansterpartiet.se/politik/sjukvard/ 
Läs mer på 
partiets hemsida.

På iogt.se hittar du alltid senaste nytt i frågor som rör alkohol.

https://www.vansterpartiet.se/politik/sjukvard/
http://iogt.se
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