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Inledning 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna utgör oppositionen i Landstinget i Värmland. Majoriteten består 

av en koalition av med sex partier, (M), (FP), (KD), (SiV), (C) och (MP) (Värmlandssamverkan). 

Vänsterpartiet har en oppositionsrådspost på 60 procent som innehåller uppdraget som gruppledare och 

vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsberedningen.  

 

Viktiga händelser under 2013 

 

Ekonomin 

Under året har vi från oppositionen, (V) och (S), påpekat att verksamheterna måste påbörja anpassning 

till de beslutade ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige beslutat, men de höga kostnaderna kvar-

står. I protokollsanteckningar har vi under hela året påpekat att vi ser stora bekymmer att klara 2014 

års budget om inte förslag på kostnadsreduceringar tas fram och redovisas för styrelsen. Istället har vi 

sett miljonrullningar i form av investeringar. Några exempel: Ambulanshelikopter, operationsrobot och 

pengar till privata vårdgivare 

 

I vårt budgetförslag för år 2014 föreslog vi en resursförstärkning med 40 miljoner kronor b.la för att 

rusta landstinget inför kommande svårigheter. Avgörande för att nå målen inom vården är att lands-

tinget har rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Ungefär 900 medarbetare går i pension. Vi 

ville genomföra generationsväxlingen på ett ansvarsfullt sätt genom att tillföra 20 Mnkr. Vi ville an-

vända 10 Mnkr till kompetenshöjande åtgärder, där satsningen framförallt var riktad till specialistsjuk-

sköterskor. Slutligen anslog vi 10 Mnkr till kökortning, utveckling och metodförbättringar inom den 

sjukvård som riktar sig till barn och ungdomar, med ett särskilt fokus på området barns och ungdomars 

psykiska hälsa. 

 

Vårdvalet 

Till slut fick vi då en utvärdering av Hälsovalet, även om den endast tog upp två av de tre frågeställ-

ningar som styrelsen beslutade om i oktober 2011. Tillsammans med den uppföljning som gjordes av 

Hälsovalskansliet under våren 2013 finns det nu ett intressant material att använda i kommande dis-

kussioner om Hälsovalet och eventuella andra vårdval. Det vi saknar, och som är den viktigaste pus-

selbiten, är utvärderingen av de ekonomiska frågorna. Framförallt när vi vet att kostnaderna ökat med 

ca 150 miljoner kronor mellan 2009 och 2012.  

 

Vi ansåg att med en så kraftig ökning av verksamhetskostnaderna som Hälsovalet inneburit, borde det 

vara särskilt angeläget att utreda varför kostnaderna ökat och vad pengarna har använts till. Vi ville 

också se en analys utifrån ett ledningsperspektiv, där Hälsovalets effekter sätts in i ett helhetsperspek-

tiv och diskuteras utifrån påverkan på övrig sjukvård och utifrån de ekonomiska effekterna.  Därför fö-

reslog vi en fortsatt analys av utvärderingsmaterialet och att de nya slutsatserna används i kommande 

arbete med vårdvalet och eventuella förändringar av Hälsovalet. Vi ville också komplettera utvärde-

ringsmaterialet med en ekonomisk analys i syfte att svara på frågan om varför kostnaderna för Hälso-

valet ökat mer än förväntat 

 

Majoriteten ville inte ha mer utredning och föreslog därefter att ett vårdval i fysioterapi (sjukgymnas-

tik) skulle införas. I landstingsfullmäktige använde vi oss av vårt minoritetsskydd och återremitterade 

vårdvalet.  



 

Ambulanshelikoptern 

En helikopter i Värmland är en angelägen förbättring, men lösningen kan inte vara att blunda för den 

ekonomiska verkligheten. I nuläget har vi anställt 5 piloter till en kostnad på 75 000 kronor per månad. 

Det är på gång att bildas ett kommunalförbund tillsammans med Dalarna. Det krävs tillstånd från 

Transportstyrelsen, för flygtillstånd och flygpersonal. Piloter är nämligen inget som ingår i ett lands-

tings huvuduppdrag. Det är fortfarande inte klart med den överklagan som inlämnats av konkurrerande 

bolag angående köpet. Start- och landningsplats på Karlstad Airport blir en preliminär lösning. Första-

handsalternativet har hela tiden varit Sandbäcken (blåljusbyn i Karlstad). Nu har ett antal kommunala 

instanser i Karlstad kommun sagt nej till det alternativet. I nuläget är inget riktigt klart men majoriteten 

har som målsättning att ambulanshelikoptern ska vara i drift i juli 2014. I dagsläget är investeringen 

beräknad till en kostnad på drygt 100 miljoner kronor.                                                                                                                            

 

Motioner/interpellationer. 

 

2013-11-26-27 Anders Nilsson (V) hade ställt följande interpellation till landstingsstyrelsens ordföran-

de: ”Barnahus Värmland invigdes februari 2009. Verksamheten bedrevs först i projektform fram till 

sista december 2011 då landstinget permanentade verksamhetet. Kommer landstingsstyrelsens ordfö-

rande att ta initiativ till att förbättringar sker som innebär att Barnahus Värmland blir ett fullvärdigt 

Barnahus? 

 

2013-10-23 Anmälan av interpellation av Gert Raiml (V) om vårdavgifter för patienter i rättpsykiatrin. 

Patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård skall idag betala 100 kronor per dygn i vårdavgift. Detta 

blir en kostnad på 3000 kronor i månaden. Jag vill därför fråga landstingsrådet Marianne Utterdahl: 

Hur många obetalda vårdavgifter har vi i Värmland? Har möjligheten att få avbetalningsplaner påver-

kats av att en privat entreprenör tagit över LiV Inkassos verksamhet? Vore det inte dags att slopa vård-

avgift för denna patientgrupp?” Denna interpellation ledde sedan till att vi i budget fick igenom av-

giftsfrihet för patienter dömda till rättpsykiatrisk vård. Många i verksamheten och patienter uttryckte 

sin tacksamhet till vänsterpartiet.   

 

2013 -10 -23 Anmälan av interpellation av Anders Nilsson (V) om handlingsplan för barnkonventio-

nen 

 Anders Nilsson (V) hade lämnat följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande: ”Lands-

tinget i Värmland antog 2010 en handlingsplan för barns rättigheter. Med anledning av ovanstående 

vill jag ställa följande frågor: På vilket sätt anser landstingsstyrelsens ordförande att landstingsstyrel-

sens AU agerat styrgrupp? Hur har delmålen uppfyllts, framför allt delmål 6? Vad händer efter 2013?” 

 

2013 -10-23 Motion om subventionering av glasögon till skolbarn och ungdomar 

Till grund för ärendet låg landstingsstyrelsens svar på motion från Anders Nilsson (V) och Christina 

Wahrolin (S) m.fl. om subventionerade glasögon till skolbarn och ungdomar. Efter att det klargjorts att 

motionen handlar om att se över formerna för glasögonbidraget yrkade även Elisabet Kihlström, Fred-

rik Larsson och Jane Larsson bifall till motionen. Landstingsfullmäktige beslutade 

att landstinget i Värmland ser över formerna för glasögonbidraget med målsättningen att alla barn och 

unga från 0 t.o.m. 18 år med behov av glasögon får ett ekonomiskt stöd för detta. 

 

2013-04-24 Anmälan av motion av Ulric Andersson, Anders Nilsson och Christina Wahrolin om ökad 

tillgänglighet i primärvården: Kvällsöppet och/eller helgöppet på vårdcentralerna, Ambulerande läkar-

bil på jourtid. Tillgång till allmänläkare eller t o m en vårdcentral i direkt anslutning till akutmottag-

ningarna, Förbättrade möjligheter för patienten att själv boka tider på vårdcentralerna, förbättrade möj-

lighet för sjukvårdsrådgivningen att direkt boka in patienter på vårdcentraler 

 



2013-04-24 Anmälan av interpellation av Anders Nilsson (V) och Gert Raiml (V) om sjukskrivningar 

på grund av psykisk ohälsa: Vår fråga är om Värmland följer den nationella trenden vad det gäller 

sjukskrivningarna inom den psykiska ohälsan. Vi vill även fråga landstings-rådet Jane Larsson (C) om 

det vidtagits några åtgärder för att förhindra den typen av sjukskrivningar.” 

 

 

Ett axplock av insändare/debattartiklar 

 

Ett tips till landstingsmajoriteten! 

Till den borgerliga majoriteten: Starta ett projekt för att ta till vara kompetens vid generationsväxling. 

 

Varför ytterligare ett vårdval i Värmland? (sjukgymnastiken) 

Vi ser stora risker med att införa ett nytt vårdvalssystem med så många brister och frågetecken. En be-

tydande risk är att tillgången till sjukgymnaster på mindre orter blir lidande, då resurserna går till nya 

etableringar på större orter. Vi kan inte se hur värmlänningarna kan få mer eller bättre vård för pengar-

na, vilket alltid är en ambition för oss. 

 

Vad säger den moderatledda landstingsmajoriteten om att Värmland har Sveriges längsta köer 

till cancersjukvården och till Barn- och ungdomspsykiatrin? 

 

Vart tog konkurrensen vägen! (tveksamhet när LiV handlade upp sjukvårdsrådgivningen) 

Ett annat företag hade tänkt sig lämna anbud men valde att avstå, eftersom landstingets krav endast 

kunde uppfyllas av den befintliga leverantören. Landstingets egen verksamhet hade sen tidigare nekats 

möjlighet att lägga anbud. 

 

Barnpsykiatrin måste förbättras 

Barnperspektivet är alltid styrande för vår politik. Att ständigt förbättra kunskaperna och bli bättre på 

att möta barnens behov är en viktig utmaning. Barnets behov ska synliggöras och vi ser med stor oro 

att barnfattigdomen ökar och att barns och ungdomars psykiska hälsa försämras. 
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Gert Raiml 
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Polisstyrelsen  
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Vi har även deltagit i demokratiberedningen, med en åhörarplats där Lill Nilsson representerat väns-

terpartiet. 

 

Antagen av landstingsgruppens den 23 mars 2014 

 

 

 

 


