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- Bäst i Sverige på folkhälsa



För oss som värnar en stark offentlig sektor och 
gemensamt finansierad välfärd är det viktigt att 
varje skattekrona används på mest effektiva 
sätt. Regionens ekonomiska strategier ska 
gynna länets invånare, och vi ska använda 
resurserna så att de kommer våra invånare 
till del på bästa sätt. Därför har vi ibland varit 
kritiska till några av de olika satsningar på ny 
verksamhet som Värmlandssamverkan gjort 
under sin tid vid makten.  Inte alltid därför 
att satsningarna varit dåliga utan därför att 
finansieringen och prioriteringen i förhållande 
till befintlig verksamhet varit tveksam. Vi 
ser också effekterna av det nu.  Vi har under 
flera år inte lyckats uppnå de resultat vi har 
satt upp. Trycket på verksamheterna har 
ökat kontinuerligt och vi ser i dagsläget 
inte effektiviseringsarbete inom hälso- och 
sjukvården kommer att ge önskad effekt. Inte 
heller ser vi att det görs tillräckliga insatser för 
att möta framtida utmaningar. 

Värmland är ett län där vi kan se demografiska utmaningar framöver. Vår befolkning kommer 
att öka, men i och med det kommer andelen äldre också att bli större. Andelen som arbetar 
och betalar skatt kommer att minska. Färre ska försörja och ta hand om fler. Inom vår region 
ser vi med dagens befolkningsstruktur redan utmaningar med långa vårdköer samtidigt 
som vi står inför en besvärlig ekonomisk situation med en kostnadsökning som ligger över 
ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Pensionskostnaderna ökar dramatiskt om ett 
par år, samtidigt som investeringar i nya och förbättrade lokaler också ger kraftigt ökade 
hyreskostnader.

Den ekonomiska situationen som 
Region Värmland står inför innebär 
att det inte finns några möjligheter 
att göra större satsningar. Istället 
behöver vi koncentrera våra resurser 
för att kunna möta de utmaningar 
som vi står inför och fortsätta arbeta 
för ett mer jämlikt Värmland, idag och 
i framtiden. Därför vill Vänsterpartiet 
främst satsa på två olika områden 
som kommer att vara grundläggande 
för att vi även i framtiden ska kunna 
ge värmlänningarna den vård de 
behöver och för att Värmland ska bli 
mer jämlikt: Folkhälsa och personal 
inom hälso- och sjukvården.

Värmländska utmaningar



Folkhälsa är en av de viktigaste frågorna för Värmlands utveckling. Vi blir äldre, och färre 
ska försörja en större skara. För att klara utmaningarna behöver Region Värmland arbeta 
mycket med vårt folkhälsoarbete. När människor har en god hälsa, ung som gammal, minskar 
vårdtyngden. Värmland behöver bli bäst i Sverige på folkhälsa!

Folkhälsa har en bred betydelse och innebär allt från hur vi sköter våra tänder och hur vi äter 
och rör på oss till vår möjlighet att ha kontroll och inflytande över våra liv. Folkhälsoarbetet 
innebär också att se till de olika förutsättningar som finns. I Folkhälsoarbetet ser man till, och 
tar hänsyn till, att det går att se mönster i vad som påverkar vår hälsa, bl.a. utbildningsnivå. 
Utbildningsnivå är en av de tydligaste indikationerna på sämst och bäst hälsa, där de med 
sämst hälsa har låg utbildningsnivå och de med bäst hög 
utbildningsnivå. Skillnaderna har också ökat de senaste 
åren. Folkhälsoarbete innebär att arbeta för ett mer jämlikt 
samhälle, för i ett mer jämlikt samhälle så minskar klyftorna i 
hälsa.

Folkhälsoarbetet måste därför ha en bred ingång, det 
innefattar alla delar av samhället och alla skeden i livet. 
Vårdcentralerna ska inspirera och informera om att ett bättre 
liv är möjligt. Det är viktigt att få barn att se glädjen och 
nyttan i att leva hälsosamt. Vi behöver skapa förutsättningar för att kunna ha ett mer rörligt 
liv för alla. Kulturen är också en viktig del för att förbättra invånarnas folkhälsa. I Värmland 
har vi idag musik- och bildterapi på CSK, ett tydligt exempel på hur kultur är en viktig del i 
hälsofrämjande arbete. Vi behöver arbeta med utbildningsnivå och kompetensförsörjning 
inom länet. Allt folkhälsoarbete innebär en ökad livskvalitet för värmlänningarna, samtidigt 
som det är nödvändigt för att klara av den framtida befolkningsutvecklingen. Värmland 
behöver en befolkning med god hälsa, och värmlänningarna mår bra av att ha en god hälsa.

Bäst i Sverige på folkhälsa

”Allt folkhälsoarbete innebär 
en ökad livskvalitet för 
värmlänningarna, samtidigt 
som det är nödvändigt för 
att klara av den framtida 
befolkningsutvecklingen. 



Vänsterpartiet föreslår att budget och regionplan 2020 
samt flerårsplan 2020-2022 kompletteras med följande:
• Tydligare mål inom kultur- och bildningsnämndens område gällande folkhälsa och att 

Värmlands folkhälsostrategi vid uppdatering har ett tydligt mål att bli bäst i Sverige på 
folkhälsa, för vilket förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag och återkomma

• Pågående arbete med kompetensförsörjningsplanen kompletteras och med att ta fram 
ett bonussystem, smarta och anpassade arbetstidsmodeller och förmåner för personal i 
öppenvården, så som t.ex. 7 till 7-modellen som använts inom tandvården i Arvika, för vilket 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag och återkomma

Personalen är nyckeln för en fungerande hälso- 
och sjukvård. De behöver bra arbetsvillkor, 
trygga anställningar och vi behöver se till att de 
mår bra och vill stanna kvar med regionen som 
arbetsgivare. En grundläggande vi-känsla där 
medarbetarna känner sig uppskattade, glädje i 
att utveckla sig och sin arbetsplats är viktiga 
ingredienser för en trygg personal.

Vänsterpartiet vill att regionen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. För det krävs att den 
politiska ledningen tar kraftfulla initiativ till 
förändringar, i samarbete med de fackliga 

organisationerna men framför allt med en hög nivå av delaktighet för de anställda. 

Inom hälso- och sjukvården ser vi stora problem med att rekrytera personal till våra mer 
glesbefolkade områden, speciellt inom primärvården. Primärvården ska vara vår bas och 
den instans som våra patienter först vänder sig till. För att det ska var möjligt krävs att det 
finns fast personal på våra vårdcentraler.  Vi ser därför att ett sätt där vi skulle kunna vara 
en attraktivare arbetsgivare för de som arbetar i primärvården på landsbygden, är om vi 
införde bonussystem och arbetstidsförkortning för personalen där. På så sätt kan attrahera 
ny personal och få dom att stanna kvar. Detta är ett första steg mot att vara en attraktiv 
arbetsgivare med bemanning i hela länet.

Nya arbetstidsmodeller har börjat införas där fler kan få 
kortare arbetstid och bättre ersättning för obekväma 
arbetstider. För Vänsterpartiet är det självklart att 
villkoren inom arbetstidsmodellerna ska vara lika för alla 
personalkategorier. Vi ser varje person samtidigt som vi 
arbetar för solidaritet mellan människor. Vänsterpartiet 
arbetar för att förbättra personalens villkor i takt med 
utvecklingen av verksamheterna och vill se moderna 
arbetstider. Sex timmars arbetsdag är målet.

”Vänsterpartiet arbetar för 
att förbättra personalens 
villkor i takt med utvecklingen 
av verksamheterna och vill se 
moderna arbetstider. 

Personal inom hälso- och sjukvården


