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Finansiering av budget (skillnad mot majoritetens)
Regionstyrelsen besparing (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

Videotolkning
Genomlysning administration

2,5
5,0

2,5
5,0

2,5
5,0

Total besparing regionstyrelsen

7,5

7,5

7,5

År 2020

År 2021

År 2022

Införa videotolkning
Mobila röntgenteam
Digitala bokningstjänster

0,5
0,5
5,0

0,5
0,5
0,0

0,5
0,5
0,0

Totala satsningar regionstyrelsen

6,0

1,0

1,0

År 2020

År 2021

År 2022

- 1,5

- 6,5

- 6,5

Regionstyrelsen satsningar (mnkr)

Regionstyrelsen ramförändring (mnkr)
Ramförändring

Hälso- och sjukvårdsnämnden besparingar (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

Vårdpuckar
Förbättrad vård minskning 4000 vårddygn
Förbättrad patientsäkerhet & minskade infektioner
Minskade anslag FOU (mer samverkan)

5,0
10,0
5,0
1,0

5,0
10,0
5,0
1,0

5,0
10,0
5,0
1,0

Totala besparingar hälso- och sjukvårdsnämnden

21,0

21,0

21,0

År 2020

År 2021

År 2022

Psykiatrin
Särskild satsning barn- och ungdomspsykiatrin
Förstärkning palliativ vård
Snabbspår
Minskad ohälsa hos barn och unga
Förbättrad arbetsmiljö
IT-utveckling hälso- och sjukvården

20,0
2,0
2,0
2,0
1,0
5,0
3,0

20,0
6,0
3,5
3,0
1,0
7,0
4,5

20,0
8,0
3,5
3,0
1,0
7,0
5,0

Totala satsningar hälso- och sjukvårdsnämnden

35,0

45,0

47,5

År 2020

År 2021

År 2022

+ 14,0

+ 24,0

+ 26,5

Hälso- och sjukvårdsnämnden satsningar (mnkr)

Hälso- och sjukvårdsnämnden ramförändring
(mnkr)
Ramförändring
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Hållbarhetsnämnden besparingar (mnkr)

Hållbarhetsnämnden satsningar (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

0,0

0,0

0,0

År 2020

År 2021

År 2022

Utveckling flextrafik
Information nyttig och hälsosam mat
Minskad ohälsa hos barn och unga
Ungdomsstöd föreningar
Utvecklingsstöd till föreningar för unga ledare

6,0
1,0
1,0
10,0
3,0

6,0
0,0
1,0
12,5
3,5

6,0
0,0
1,0
12,5
5,0

Totala satsningar hållbarhetsnämnden

21,0

23,0

24,5

År 2020

År 2021

År 2022

+ 21,0

+ 23,0

+ 24,5

Hållbarhetsnämnden ramförändring (mnkr)
Ramförändring

Kultur- och kompetensnämnden besparingar
(mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

Kulturbidrag till diverse verksamheter
Hopslagning/avyttrande av en folkhögskola

52,0
12,0

52,0
12,0

52,0
12,0

Totala besparingar kultur- och kompetensnämnden

64,0

64,0

64,0

Kultur- och kompetensnämnden satsningar (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

Lokal och regional kulturhistoria för barn & unga
Kultur & idrott för barn och unga
Kompetensutveckling

3,0
3,0
1,0

3,0
3,0
1,0

5,0
5,0
1,0

Totala satsningar kultur- och kompetensnämnden

7,0

7,0

11,0

Kultur- och kompetensnämnden ramförändring
(mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

Ramförändring

- 57,0

- 57,0

- 53,0

Sammanfattning ramförändring styrelse &
nämnder (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

-1,5
14,0
21,0
-57,0

-6,5
24,0
23,0
-57,0

-6,5
26,5
24,5
-53,0

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hållbarhetsnämnden
Kultur- och kompetensnämnden
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Beslutsförslag till Regionfullmäktige i Region Gävleborg
Att fastställa Sverigedemokraternas budget 2020 och planeringsförutsättningar 2021-2022
Att fastställa skattesatsen till 11,51 kr
Att regionstyrelsen tillsammans med Folktandvården Gävleborg AB gör en översyn av
folktandvårdens öppettider samt möjliggöra fler besökstillfällen på kvällar och helger
Att regionstyrelsen gör en genomlysning av administrationen för Region Gävleborgs verksamheter
Att regionstyrelsen utreder möjligheterna till införande av videotolkning
Att regionstyrelsen får i uppdrag att utveckla och införa ytterligare digitala bokningstjänster
Att regionstyrelsen ser över möjligheterna till betalningsuppskov vid svårigheter att betala avgifter
Att genomföra föreslagen fyrpunktssatsning inom psykiatrin
Att hälso- och sjukvårdsnämnden gemensamt med hållbarhetsnämnden får utreda förslag på insatser
mot ohälsa hos barn och unga och verkställa dessa
Att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda möjlig införskaffning av utrustning för
ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier
Att en översyn av högkostnadsskyddet genomförs
Att Region Gävleborg utreder förutsättningarna för en gemensam läkemedelslista
Att hälso- och sjukvårdsnämnden tar fram en plan för att förebygga kvinnlig könsstympning samt tar
fram en handlingsplan för personal som kommer i kontakt med könsstympade patienter
Att Region Gävleborg utreder förutsättningar för ett patienthotell med familje-BB i Gävle
Att Region Gävleborg tar fram en sjukvårdsapp
Att Region Gävleborg inför en sms-livräddningsgrupp
Att Region Gävleborg avslutar tillgången till planerad vård för personer som uppehåller sig illegalt i
Sverige
Att hållbarhetsnämnden tar fram en broschyr med information om nyttig och hälsosam mat som kan
användas inom Region Gävleborgs verksamheter
Att hållbarhetsnämnden genomför föreslagen satsning på utökad flextrafik
Att hållbarhetsnämnden tar fram förslag på fördelning av ungdomsstödet
Att hållbarhetsnämnden tar fram förslag på fördelning av stödet till unga ledare
7

Att kultur- och kompetensnämnden för utreda möjligheterna att stärka kunskapen om den lokala och
regionala kulturhistorien hos barn och unga
Att kultur- och kompetensnämnden ska ta fram förslag till samverkan med det lokala föreningslivet
inom kultur- och idrott för barn och unga
Att kultur- och kompetensnämnden får i uppdrag att påbörja processen med att avyttra en
folkhögskola till annan aktör eller genomföra en sammanslagning av två folkhögskolor
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Politisk huvudskrivelse
Region Gävleborg står inför stora utmaningar de kommande åren. Såväl personalbrist som hög
kostnadsutveckling kräver förändring inom verksamheten. Sverige befinner sig idag i en
högkonjunktur men intäktsutvecklingen inom Region Gävleborg är betydligt lägre än de ökande
kostnaderna. Åren som ligger framför oss visar på minskad tillväxt och sämre skatteunderlag.
Människor förväntar sig tillgång till en god, effektiv och tillgänglig välfärd när man behöver den.
Svensk sjukvård var en gång i tiden bland de bästa i världen, oavsett om det gällde vård på sjukhusen,
på hälsocentralerna eller hos skolsyster. Idag ser vi långa vårdköer, minskade sängplatser och
lidande.
Region Gävleborg har under lång tid präglats av politiska beslut som påverkat vår personal negativt.
Personalen är vår resurs och det behövs politiska beslut och styrning som gör att Region Gävleborg
ses som en attraktiv arbetsgivare.
Region Gävleborg behöver stärkt kompentens och möjliggöra för personal som vill vidareutbilda sig. I
Sverigedemokraternas budget utökar vi antalet platser att utbilda sig till sjuksköterska eller
specialistsjuksköterska.
Genom fler händer i vården, genom bättre kompetensutveckling kan vi flytta över arbetsuppgifter
från läkare och sjuksköterskor till andra arbetsgrupper och därigenom frigöra tid till patientbesök och
ett snabbare omhändertagande vilka leder till mindre vårdköer och snabbare vård.
Genom dessa förslag förbättrar vi inte bara arbetsmiljön för alla de som jobbar inom sjukvården,
utan vi minskar även behovet av hyrläkare.
Ett växande samhällsproblem är att den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland unga, i Sverige och i
Gävleborg. Här krävs ett nära samarbete mellan primärvård- psykiatrisk vård samt med andra
samhällsaktörer. Endast genom samarbete och en sammanhållen kontakt mellan olika vårdkanaler,
kan vi möta människor med psykisk ohälsa på ett effektivt sätt.
Vidare vill vi att läkemedelsgenomgångarna ökar för att minska inläggning på sjukhus av denna orsak.
Även ett förbättrat arbete mot suicidprevention för dem med psykisk och/eller intellektuell
funktionsnedsättning är av vikt.
Slutligen vill vi verka för förbättrade arbetsförhållanden genom satsningar på friskvård och på att
minska stressen i arbetslivet. God arbetsmiljö och bra förutsättningar är vad personalen inom Region
Gävleborgs verksamheter ska ha tillgång till för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.
Med ett fokus på våra medborgare, tillgänglighet, vår personal och vårt uppdrag så leder
Sverigedemokraterna Region Gävleborg in i en ljus och tillgänglig framtid.
Richard Carlsson
Regionråd
Daniel Persson
Regionråd
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Regionfullmäktige
Regional Utveckling
För att det ska vara möjligt att leva och bo i hela länet behövs en väl fungerande infrastruktur. Det
måste även finnas offentliga tjänster inom rimliga avstånd från där människor bor. Svenskt jordbruk
och närproducerade livsmedel ska premieras enligt våra höga krav avseende miljö och djurvård.
Lantbruket är en basnäring och en värdeskapande verksamhet som ger arbetstillfällen.
Region Gävleborg har även en lång tradition och prägel av industrier, det har varit dessa som har gett
Gävleborg många arbetstillfällen. En del av dem har gått förlorade, och därför ser vi att en stark
industri är en viktig fråga för regionen.
Med utblick mot kommande år behöver vi även fortsättningsvis erbjuda utbildningsmöjligheter, ha
en stabil och fungerande infrastruktur med goda kommunikationer. Vi behöver även en stabil
energiproduktion samt verka för en politik som skapar jobb med uppmuntrande värderingar för
företagande, arbete och flit.
Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade är vårt gemensamma ansvar och förebyggande
arbete mot ohälsa och sjukdom ska prioriteras.
Öppenheten mot omvärlden förutsätter att de som kommer hit bidrar genom arbete och tar seden
dit man kommer.
Gävleborg är välkomnande och ställer krav som gäller alla, såväl kvinnor som män, svenskar som
invandrare. Ingen människa ska utsättas för diskriminering oavsett ursprung, kön eller politisk
åskådning.

Hållbarhet
Region Gävleborg ska arbeta för att kommande generationer kan leva i en frisk miljö och att vi iakttar
försiktighet mot långsiktiga konsekvenser för miljö, djur och natur. Vi tar gemensamt hand om det vi
ärvt av våra förfäder och förvaltar åt våra barn. Gävleborg ska vara giftfritt och minimera vår
påverkan på den globala miljön.

Arbete och Utbildning
Välstånd skapas av företagsamma människor och genom arbete, tillsammans. Alla kan bidra, kvinnor
och män har samma rättigheter och samma lön för utfört arbete. Utbildning och kunskap är viktiga
byggstenar för ett fungerande samhälle. Gävleborg ska samarbeta såväl mellan kommuner och andra
regioner som med privata och offentliga arbetsgivare och företagare. I Gävleborg är alla jobb lika
viktiga för att bidra till det gemensamma samhället.
Gävleborg har idag en befolkning som ligger långt under rikssnittet för eftergymnasiala utbildningar
på minst 3 år. Det hänger till viss del ihop med att Gävleborg länge och fortfarande till viss del varit
starkt präglad av tillverkningsindustri.
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God välfärd
Vår välfärd bygger på flera olika grundstenar. Kulturen består av summan av svenska folkets historia,
erfarenheter, seder, språk och tro. Invandrare kan och ska uppmuntras till att bli svenskar och bli en
del av vårt samhälle under förutsättning att de vill bidra, anpassa sig och bli en del av samhället.
Att lag och ordning upprätthålls och att förbrytare lagförs och att det förebyggande arbetet
prioriteras. Oavsett vart du bor i Gävleborg ska du ha tillgång till sjukvård och god hälsa. Trygghet,
jämlikhet och tillgänglighet ska vara ledord.

11

Ekonomi
Region Gävleborgs ekonomi ser inte ljus ut, varken i det korta eller längre perspektivet, och vid nästa
lågkonjunktur kommer bristerna bli än mer kännbara. Samtidigt innebär låga överskott att det inte
finns medel till att avsätta för regionens skulder som läggs på framtiden. Detta leder oundvikligen till
att även viktiga investeringar skjuts på framtiden. Sverigedemokraterna vill sträva efter en ekonomi i
balans och för det krävs ett ökat effektiviseringsarbete inom Regionen Gävleborgs verksamheter.
Sverigedemokraternas överskottsmål kvarstår på 2 procent under hela budgetperioden. Ett ökat
överskottsmål ska användas för avsättningar till regionens pensionsskuld. Eventuella dynamiska
effekter av ekonomin ska användas för ökade avsättningar. Ett högt överskottsmål säkrar ekonomin
för framtida generationer.
Efter att staten har lagt ansvaret för asylsökande på landets kommuner kommer det att innebära ett
ökat ekonomiskt ansvar. Överskottsmålet blir därför svårare att nå, eftersom de statliga bidragen
upphör. Det är ytterst oroande att staten lägger över misslyckandet för sin egen invandringspolitik på
kommunerna och landstingen att själva lösa.
Region Gävleborg ligger alltjämt högt när det gäller siffror över arbetslöshet trots att vi har
högkonjunktur. Enligt statistik från arbetsförmedlingen (mars 2019) är 6,9 procent arbetslösa i riket,
medan siffran för Gävleborg är 9,5 procent.
När stora grupper lämnar etableringsuppdraget och går in som arbetslösa på den ordinarie
arbetsmarknaden betyder det många gånger att man går direkt från statlig ersättning till kommunal
genom ekonomiskt bistånd, det som i folkmun kallas för socialbidrag eller försörjningsstöd.
Det ställer stora krav på den kommunala ekonomin och riskerar att få stor negativ effekt på andra
kommunala verksamheter som tvingas spara för att hantera konsekvenserna av en oansvarig politik
från staten.
Det är en oroande utveckling som måste mötas kraftfullt med nya idéer och lösningar för att
sysselsättningen ska öka. Många som invandrar till Sverige saknar relevant utbildning för den svenska
arbetsmarknaden eller betyg som går att validera.
Sverigedemokraterna har i sitt förslag till statsbudget gjort satsningar på lärlingsutbildningar där
staten bekostar en lärlingsutbildning helt i 3 års tid vilket ger arbetsgivare god tid att utvärdera samt
lära en person yrket eller ge ytterligare kunskaper. Lärlingsutbildningar riktar sig bland annat till
ungdomar och nyanlända invandrare. Nyanlända kommer få nya möjligheter att lära sig svenska
språket och direkt komma in i samhället istället för att riskera utanförskap och segregation.
Sverigedemokraterna väljer i sin statsbudget att satsa på införande av sverigecenter i
utanförskapsområden där möjligheten kommer finnas till att lära sig svenska språket men även mer
om det svenska samhället vilket kommer leda till en ökad förståelse och på sikt bättre integration.
Sverigedemokraterna vill hitta en ny väg som är betydligt mer ansvarsfull och realistisk för Region
Gävleborg. Vi vågar kalla problem för problem istället för utmaningar och är beredda att samtala
med övriga partier för att hitta en långsiktig och hållbar politik för idag, imorgon och framtiden.
Skattesatsen 2020, 2021 och 2022 räknas på 11,51 kr.
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Prioriteringar och hållbarhet
Sverigedemokraternas politik borgar för en sjukvård av hög kvalité och tillgänglighet.
Att ha en akutsjukvård med korta kötider där du också får den vård du behöver när du blir akut sjuk
är avgörande för att kunna leverera en patientsäker vård.
Primärvården ska ha hög tillgänglighet med öppettider både på kvällar och helger, och den ska också
verka nära människor. Detta är vad vi prioriterar högst för invånarna i Gävleborgs län.
Tack vare vårt geografiska läge har vi nära till specialistsjukvård i och med närheten till både
Akademiska- och Karolinska sjukhuset. Region Gävleborg ska tillhandahålla specialistsjukvård inom
alla områden på flertalet av våra orter är inte kostnadseffektivt. Vi kan istället köpa tjänster från
dessa sjukhus samt från närliggande landsting i större utsträckning än vad vi gör i dag.
Specialistsjukvård kan kräva avancerad utrustning och/eller innebära svårigheter att rekrytera
kompetent personal. Därför bör det optimala vara att centralisera specialistsjukvården för att göra
den bättre och effektivare. För att kunna sträva efter en ekonomisk stabilitet vill vi istället satsa på en
när- och akutsjukvård av god kvalité med hög tillgänglighet.
Sverigedemokraterna vill att planeringsarbetet kring hav och kust inte bara fortsätter utan även
utökas och förbättras. För ett hållbart Östersjön vill vi satsa på hållbart fiske, på oljeskyddsberedskap
samt på ett förbättrat kustskydd. Då rester av läkemedel förorenar våra vatten vill vi hitta
förebyggande åtgärder för att stoppa denna utveckling.
Statistik visar att personer födda i Sverige i genomsnitt förväntas ha 2 procent lägre vårdkostnader
per invånare än befolkningen som helhet. Personer födda utanför Norden och EU förväntas ha
mellan 9-12 procent högra vårdkostnader per invånare. Socioekonomisk bakgrund och livsstil
påverkar behovet av hälso- och sjukvård.
Den förda politiken har skadat regionen på många olika vis och den negativa ekonomiska situationen
som ansvariga politiker försatt regionen i måste snarast vändas. Fokus för framtiden är därför att ta
ansvar för pensionsskulden, regionens långsiktiga ekonomi och att skapa en ekonomi i balans.
Politiken i regionen ska utgå från hållbarhet vilket kräver en stabil ekonomi. Genom att ta ansvar och
att ha ett långsiktigt perspektiv på politiken möjliggör vi våra prioriteringar i regionen.
Sverigedemokraterna vill och vågar ta ansvar för framtidens politik i regionen.
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Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiska inriktningsprogram
Inför valet 2018 tog Sverigedemokraterna fram ett sjukvårdspolitiskt inriktningsprogram som stod
som partiets vägledning i valet men även i arbetet under mandatperioden för att påverka politiska
beslut.

Vår hälsa
För Sverigedemokraterna är det självklart att den svenska hälso- och sjukvården ska hålla en hög
internationell kvalitet. Den ska erbjuda de senaste kunskaperna, beprövade och avancerade
behandlingsmetoder, den senaste tekniken och väl fungerande läkemedel.
Allt detta behövs för att på bästa sätt kunna bota, lindra och förebygga sjukdom och ohälsa. Det är
också viktigt att sjukvården kontinuerligt utvecklas och förnyas, att såväl fysiska som psykiska
sjukdomar behandlas, samt att patienter får en kvalificerad vård under hela livet - från den dag de
föds tills den dag de eventuellt behöver vård i livets slutskede.
Sjukvården är ett högt prioriterat område och en grundbult i samhällskontraktet. Svenska
medborgare är och har historiskt varit villiga att betala en tämligen hög skatt, förutsatt att de
garanteras en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet. Patienter ska få rätt vård, i rätt tid, på rätt plats och
efter deras särskilda behov. Vår skattefinansierade sjukvård har bara legitimitet om den kan leva upp
till hälso- och sjukvårdslagens ambitioner.

En hälso- och sjukvård som präglas av tillgänglighet
Svensk sjukvård har under lång tid varit en förebild. Utvecklingen under 2000-talets första decennier
har dock visat att det snabbt kan ändras. Ett Sverige som har numera Europas längsta vårdköer och
där alltför många patienter tvingas vänta längre än vårdgarantins 90 dagar förlorar den positionen.
En situation med ökade köer inom akutsjukvården, där även de yngsta och sköraste drabbats till följd
av brist på intensivvårdsplatser för barn har visat att vårdkvalitet inte kan särskiljas från tillgänglighet.
God tillgänglighet är nämligen en fråga om patientsäkerhet, vården äventyras av långa väntetider.
En svensk sjukvård som presenterar goda medicinska resultat, när patienten väl fått tillgång till den,
är värd att vara stolt över. För att nå målet om en sjukvård i världsklass krävs att tillgängligheten
säkras, över hela landet och inom hela verksamheten. En stor variation i tillgänglighet, både mellan
olika landsting och mellan olika vårdområden, skapar orättvisor och bristande förtroende. Korta
väntetider, å andra sidan, bidrar till ett starkt förtroende för vården och ökar hälso- och sjukvårdens
samlade legitimitet hos befolkningen.

Patienträttsgaranti
För Sverigedemokraterna står svenskars förtroende för vården högt prioriterat och för oss är det
självklart att enskilda ska kunna ställa höga krav avseende rätt till vård. Vi anser att patienter ska ha
rätt att fritt välja vårdgivare inom både öppen- och slutenvård. De ska också ha rätt att utredas inom
vårdgarantins tidsfrist. Om hemlandstinget inte klarar detta ska alternativ ordnas, i första hand
genom hänvisning till en annan offentlig eller privat vårdgivare. Om behandling inte kan erbjudas i
Sverige ska vårdgivaren erbjuda patienten vård utomlands, utan extra kostnad. Därför ska
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samverkansavtal upprättas mellan olika vårdgivare, offentliga och privata, svenska och utländska.
Hemlandstinget ansvarar för kontakterna med den hänvisade vårdgivaren, journaler, transporter,
uppehälle och eventuellt tolkningshjälp. Givetvis ska vård utomlands endast användas i
undantagsfall.
Vår målsättning är en månadsvårdgaranti, där vård alltså garanteras inom totalt 30 dagar. Vid särskilt
allvarliga diagnoser, som hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer, ska maximal väntetid vara 14 dagar.

Stark rättslig ställning för patienter
Den patientlag som trädde i kraft den 1 januari 2015 hade som övergripande syfte att stärka och
tydliggöra patientens ställning samt att främja integritet, självbestämmande och delaktighet.
Effekten uteblev dock, enligt flera utvärderingar. Patienters ställning förbättrades inte, tvärtom
försämrades situationen vad gäller exempelvis tillgänglighet, information och delaktighet.
En lärdom är att avsaknad av tydligt ansvar, tillsyn, kontroll och uppföljning minskar lagars
genomslag.
Sverigedemokraterna vill se lagstiftning som fastslår tydliga skyldigheter, och fördelar ansvar att
fullgöra dem. Den ska innehålla ett rättighetsbegrepp som stadgar vad patienten har rätt att förvänta
sig. Vi vill särskilt betona patientinflytande och delaktighet, ett område där våra nordiska grannar
länge visat vägen.

Patientansvarig läkare
En viktig faktor inom sjukvården är kontinuitet för patienten. En ordning där patienten träffar olika
läkare vid varje tillfälle och där det ofta saknas en huvudansvarig läkare att vända sig till är inte
acceptabel.
Även här krävs tydlig lagstiftning, där regler om rätt till fasta vårdkontakter klargörs.
Sverigedemokraterna förespråkar en ordning där varje patient har rätt till en patientansvarig läkare.
Detta stärker kontinuiteten och effektiviserar resursanvändningen. Det leder i sin tur till en mer
human och patientvänlig sjukvård, där läkaren lär känna patientens behov och sjukdomshistoria,
vilket både förbättrar vården och främjar patientens förtroende för såväl läkaren som vårdsystemet.

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa drabbar många människor och är ett ständigt växande folkhälsoproblem. Här ryms
allvarliga tillstånd som psykoser, depressioner, stress och sömnsvårigheter. Vi vill se tillräckliga
förebyggande insatser och effektiva behandlingsmetoder för att säkra en god livskvalitet förpatienter
och anhöriga. Inte minst är detta viktigt inom barn- och ungdomspsykiatrin, för att så tidigt som
möjligt fånga upp och motverka att sjukdomar får fäste.
Tillräckliga resurser för tidiga och effektiva insatser, tillgängliga i alla landsting, är en grundläggande
målsättning.
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Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder
Att svenskars hälsa i ett historiskt och internationellt perspektiv tenderar att vara mycket god
innebär inte att vi är förskonade från värre åkommor. Hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa,
stroke, cancer och diabetes är exempel på stora utmaningar för hälso- och sjukvården. De är
dessutom alla exempel på sjukdomar med tydliga samband till levnadsvanor vad gäller fysisk
inaktivitet, ohälsosam kost, rökning, riskabel alkoholkonsumtion och negativ stress.
Sambanden mellan livsstil och hälsotillstånd visar vikten av ett gott förebyggande arbete. En tydlig
målsättning bör därför vara att minimera behovet av sjukvård. Var och en bär enskilt ansvar sin
livsstil och därmed riskfaktorer, men samhället bär ett ansvar att såväl informera om hälsosamma val
som ge stöd och underlätta för den enskilde att välja dem. Sådant stöd kan vara avgörande för
personer med dåliga förutsättningar att på egen hand påverka sin livssituation.

Sjukvårdens kompetensförsörjning
Sjukvårdspersonalen är en av välfärdens absolut viktigaste yrkesgrupper och det är oerhört angeläget
att ge dem en god arbetssituation och göra arbetet attraktivt. En situation där antalet
förstahandsansökningar till vård- och omsorgsprogram på ett par decennier minskar med 90 procent
är högst oroväckande och måste tas på största allvar.
Att så varit fallet, efter 1980-talet, ger oss viktiga lärdomar. God kompetensförsörjning handlar i lika
hög grad om att locka nya personer till utbildningar som att befintlig personal ska välja att stanna
kvar och att förmå tidigare personal att återvända. Goda resurser ger landstingen förutsättningar att
vara attraktiva som arbetsgivare, både vad gäller löner och arbetsvillkor.
Sverigedemokraterna vill därför att staten ska gå in och förstärka vid behov. Brist på
specialistkompetens skapar flaskhalsar och bidrar till långa väntetider. Ett tydligt exempel är hur
antalet specialistsjuksköterskor länge minskat samtidigt som vårdbehoven ökat. Trots att flera
landsting erbjudit lön under heltidsstudier har lönenivån inte varit tillräckligt hög för att förmå
tillräckligt många att anta erbjudandet.
Sverigedemokraterna förordar ett statligt finansierat kompetenslyft, med full lön för sjuksköterskor
som vill vidareutbilda sig. Sverigedemokraterna anser dessutom att alla yrkeskategorier från
undersköterska upp till specialistläkare ska följa en nationell utbildningsplan vars examen ger en
yrkeslegitimation.
Detta bidrar till att ge respektive yrke en hög status och minskar därigenom personalomsättningen,
samtidigt som patientsäkerheten och vårdkvaliteten förbättras. För den enskilda arbetstagaren
innebär legitimationen dessutom en starkare förhandlingsposition gentemot arbetsgivare.
Samtidigt som vi satsar på vårdpersonalens arbetsvillkor, utbildning och karriärmöjligheter ställer vi
också upp tydliga krav på kvalifikationer och uppförande. All vårdpersonal måste kunna uttrycka sig
på klar och tydlig svenska, vilket inte minst är viktigt i mötet med patienter som själva har svaga
svenskkunskaper. Vi kommer heller aldrig acceptera avsteg från regler om hygien och klädsel av
religiösa skäl, något som inte hör hemma i en sekulär stat.
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Rätt kompetens på rätt plats
Vårdpersonal utsätts ofta för en pressad arbetssituation. Därför är det av yttersta vikt att
undersköterskor och sjuksköterskor slipper lägga tid på uppgifter som annan personal med kortare
utbildning skulle klara. En professionell vård använder kompetens på ett optimalt sätt.
Sverigedemokraterna vill att särskild vårdservicepersonal ska avlasta undersköterskor, som i sin tur
avlastar sjuksköterskor som sedan avlastar läkare. Därmed frigörs tid för patientarbete.
Det administrativa arbetet är omfattande och har dessutom historiskt ökat. Genom att låta vårdnära
administratörer sköta journaldokumentation och annat administrativt arbete kan läkare och
sjuksköterskor få mer tid för patienter och en bättre arbetsmiljö. Renodlade serviceuppgifter ger
förutsättningar för fler händer i vården och arbetstillfällen för personer som saknar utbildning, vilket i
sin tur kan skapa ett intresse för och inspirera till utbildning inom vårdyrken.

Starkt inflytande över schemat
Varje vårdanställd har sina unika förutsättningar och ett eget livspussel att få ihop. Att i alltför hög
grad tvingas anpassa sina arbetstider efter arbetsgivarens behov sliter på både kropp och sinne.
Detsamma gäller den som inte får arbeta i tillräckligt hög utsträckning eller saknar rätt att gå ner i
arbetstid. Det kan förefalla praktiskt för arbetsgivaren att fritt få schemalägga sin personal, men i
slutändan blir hela organisationen lidande om anställda säger upp sig och unga människor undviker
att arbeta inom vården över huvud taget.
Sverigedemokraterna vill att anställda inom offentlig sektor ska ha stort inflytande över arbetstider,
med rätt till såväl heltid som deltid. I vårt Sverige tilltvingas vårdpersonal ej ofrivilligt delade turer
och oönskat skiftarbete, något som ofta är både fysiskt och mentalt påfrestande. Därutöver menar vi
att vårdpersonal ska slippa omfattas av karensdagar vid sjukskrivning; för att motverka
smittspridning är det viktigt att de som är sjuka har råd att stanna hemma.

Personalens säkerhet
För oss är det självklart att se sjukhus och andra vårdinstitutioner inte bara som platser där sjuka får
vård, utan också arbetsplatser för några av samhällets viktigaste hjältar. Såväl patienters som
anställdas trygghet måste garanteras. Om personal, patienter eller anhöriga drabbas av våld och
aggressioner ska det bemötas med full kraft. Att söka och att ge vård ska vara säkert.
Samtidigt är det viktigt att vård möjliggörs, även för kriminella och aggressiva patienter.
Sverigedemokraterna vill därför att det jämte de ordinarie vårdplatserna finns särskilda,
säkerhetsklassade vårdplatser, dit riskpatienter och aggressiva besökare snabbt kan avskiljas. Det
kräver anpassning av lokaler och utrustning, specialutbildad personal och nationella riktlinjer för hur
sådana patienter ska tas om hand, från ankomst till utskrivning.

Nationellt IT-stöd och patientinformation
För att utnyttja vårdens resurser effektivt förordar Sverigedemokraterna ett nationellt IT-stöd som
ger en helhetsbild av väntetider och tillgänglighet över hela landet. IT-stödet ska bistå nationella
vårdplatskoordinatorer med att klara vårdgarantin. Det ska vara möjligt för patienter och anhöriga
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att se var i landet en viss behandling har kortast väntetid och vara enkelt att jämföra vårdgivare och
landsting. På så sätt drivs utvecklingen framåt och kvalitetssäkring kan ske samtidigt som patienters
valmöjligheter stärks.

Statlig styrning och nationell samordning
1862 delades Sverige in i landsting som en del i en genomgripande decentraliserings- och
demokratiseringsreform. Det är också på denna regionala nivå som ansvar för hälso- och sjukvården
har fördelats. Dessvärre riskeras vårdens jämlikhet då tillgänglighet och behandlingsresultat alltför
lätt skiftar alltför mycket mellan olika landsting och regioner.
För att säkerställa en jämlik, tillgänglig sjukvård av hög kvalitet anser Sverigedemokraterna att staten
bör ha ett tydligt ansvar för styrning och finansiering. Landstingens och regionernas historiska roll
som beställare och finansiär avseende vård bör i hög grad ligga på statlig nivå. Samtidigt bör varje
ansvarsmodell vara väl förankrad och hitta rätt balans mellan nödvändig nationell samordning och
lokal anpassning. Inget system ska vara låst men varje förändring kräver försiktighet och noggranna
utredningar med respekt för den komplexitet som gäller när en hel vårdkedja ska hålla samman.

En jämlik sjukvård
Grunden för Sverigedemokraternas hälso- och sjukvårdspolitik är att vården ska vara god och ges på
lika villkor. En jämlik vård är självklar ur ett patient- och medborgarperspektiv. Den enskilde ska
kunna lita på att få tillgång till bästa möjliga vård oavsett när eller var den behövs. Detta är särskilt
viktigt då patienten vanligen befinner sig i ett kunskapsunderläge och då sjukdom i många fall
innebär ytterligare utsatthet. Faktorer som kön, etnicitet, sexuell läggning och socioekonomiska
förhållanden ska inte påverka behandlingens kvalitet. På samma sätt ska inte heller bostadsorten
påverka vilken vård som erbjuds.
Det är viktigt att betona att jämlik vård inte innebär att alla nödvändigtvis ska behandlas exakt lika.
Det relevanta är att alla individer behandlas likvärdigt utifrån varje individs unika förutsättningar.
Samtidigt innebär likvärdig vård, behandling och bemötande att samtliga individer har samma
rättighet att få sina behov uppfyllda eller tillgodosedda.

Medborgarskapets betydelse
Sverigedemokraternas utgångspunkt är att Sveriges välfärd, inklusive sjukvården, i första hand finns
till för svenska medborgare. Att ge alla människor i hela världen obegränsad tillgång till svensk
sjukvård är varken möjligt eller rimligt. Det är därför viktigt med väl avvägda och anpassade regelverk
avseende villkor för tillgång till vård.
I vårt Sverige ska ingen nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga, patientsäkerheten
ska aldrig hotas. För annan vård sätts däremot gränser. Vuxna med tillfälligt eller permanent
uppehållstillstånd ska ha fri tillgång till akutvård samt vård som inte kan anstå. För obegränsad
tillgång till vården ska det dock finnas ett kvalificeringssystem baserad på taxerad inkomst.
Alternativt ska de på egen hand finansiera vården genom till exempel en sjukförsäkring eller särskilda
lån. För asylsökande vuxna och barn gäller att de bör erbjudas akutvård medan övrig vård finansieras
på egen hand. Personer som vistas i landet illegalt ska endast få tillgång till akutvård, och dessutom
ha betalningsansvar för denna.
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Med ett tydligt regelverk om icke-medborgares rätt till välfärden undviks orimlig belastning på
sjukvården, vilket bidrar till högre tillgänglighet för dem som faktiskt har oinskränkt rätt till vård och
omsorg. Det bidrar dessutom till att belysa medborgarskapets värde.
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Regionövergripande
Jämställdhet
För Sverigedemokraterna är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma
värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och
respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur
kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med.
Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från
olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att
båda könen finns representerade på alla positioner i samhället.
Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en
formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet.
Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt
samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

Arbetsmiljö
Vikten av en god arbetsmiljö ska inte underskattas. Trygga, mänskliga, välfungerande och säkra
arbetsplatser innebär ökad livskvalitet och bättre hälsa för den enskilde arbetstagaren. För
arbetsgivaren kan det innebära ökad produktivitet och förbättrade möjligheter att behålla
nyckelkompetens. För staten och samhället leder goda arbetsmiljöer och välmående arbetstagare till
minskade ekonomiska och sociala problem.
Även om det svenska regelverket till skydd för en god arbetsmiljö står sig väl vid en internationell
jämförelse, så är arbetsmiljöproblemen fortfarande betydligt större än vad som kan anses vara
acceptabelt. För att regelverket ska ha avsedd effekt krävs det också att tillsynen och sanktionerna
vid överträdelser fungerar väl.
Sverigedemokraterna värnar och respekterar grunderna i den svenska modellen, där
arbetsmarknadens parter genom förhandlingar och kollektivavtal gör upp om villkor och regler på
den svenska arbetsmarknaden. Staten kan dock aldrig undandra sig det yttersta ansvaret för
medborgarnas välbefinnande. Mot den bakgrunden är vi inte principiellt främmande för viss statlig
inblandning och utökad lagstiftning vad gäller de allra allvarligaste arbetsmiljöproblemen.
Centralt för Sverigedemokraterna är att arbetsmiljö- och arbetstidsfrågorna, i likhet med övrig
arbetsmarknadspolitik, ska beslutas av folkvalda i Sverige och inte flyttas upp på överstatlig nivå.

Välfärd
För att nå en högre välfärd i Region Gävleborg behöver vi satsa på hälsofrämjande insatser för alla
medborgare. Genom tidiga och förebyggande insatser kan vi få en bättre hälsa för gävleborgarna
samt färre läkarbesök och sjukskrivningar. Vi vill också ha ett bra samarbete mellan olika aktörer i
rehabiliteringssyfte samt vård och omsorg.
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Det förebyggande arbetet gentemot barn i förskola och skola ska stärkas och utökas. Genom att
Region Gävleborg kan finnas på plats i dessa verksamheter redan i ett tidigt skede förbättrar det
barnens kunskap om insatser som kan göras för den gemensamma välfärden i form av folkhälsa,
förebyggande insatser och vetskap om vikten av en god miljö för djur, natur och människor.
För en fortsatt god tillgång till vår gemensamma välfärd krävs det att alla människor i vårt land bidrar
till denna.
För att Sverige och Region Gävleborg ska kunna ha en välfärd i världsklass kräver detta att människor
som lever och verkar i vårt samhälle bidrar efter förmåga till vårt gemensamma välfärdssystem för
att skatteunderlaget ska vara starkt och kunna finansiera alla aspekter att den välfärd medborgarna
förväntar sig och kräver.
Vi får aldrig acceptera ett kravlöst samhälle där krav inte ställs på människor att komma i egen
försörjning. Det är en del i Region Gävleborgs arbete att påverka regering och riksdag att prioritera
om sina resurser från låtsasjobb till utbildning och genom kunskap fylla de vakanser som idag finns
på arbetsmarknad men som också ställer krav på relevant utbildning.
Det kan aldrig vara fokus på att skapa låtsas jobb som många gånger inte leder till någon varaktig
anställning utan någon form av bidrag från staten. Viktigt i sammanhanget att påpeka att i vissa fall
så finns det ingen annan möjlighet för människor som lider av någon form av funktionsnedsättning
eller liknande att få ett jobb utan ersättning från staten och denna möjlighet vill Region Gävleborg
också ska kvarstå så människor ska kunna få en sysselsättning.

Landsbygd
Sverigedemokraterna vill göra det möjligt att hitta framtida affärsområden genom samarbete mellan
lantbrukare frivilligorganisationer för att bevara kultur- och naturvärden i jordbruket.
Sverigedemokraterna vill även ta till vara resurserna i jordbruket för att värna om närodlade och
ekologiska livsmedel gärna med lokal märkning samt tillgodose efterfrågan på närproducerad mat i
regionen samt uppmuntra hembygdsföreningar och byagrupper att bevara jordbrukets miljö- och
kulturvärden.

Mat
Personer som går i skolan i Gävleborg eller som på annat sätt kommer i kontakt med regionens
offentliga verksamhet ska kunna serveras mat som är lagad på råvaror som är producerade i länet i
så stor utsträckning som möjligt.
Sverigedemokraterna vill att Region Gävleborg ska ställa krav på att svenska djurskyddsregler ska
gälla vid upphandlingar. De allra flesta medborgarna i Sverige vill ha ett levande lantbruk och öppna
landskap.
Region Gävleborg ska säkra att det serveras bra kött och den som konsumerar köttet vet att djuren
har behandlats väl. Allt kött som serveras i Region Gävleborg verksamheter ska helst vara lokalt
producerat och absolut följa svenska djurskyddsregler.
Vid all upphandling av kött ska det vara krav på att svenska djurskyddsregler efterföljs och att
antibiotikaresistens förhindras eftersom det på sikt riskerar att göra oss sjuka och ge oss
svårbehandlade infektioner.
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Vidare ska Region Gävleborg göra sin del så att medborgarna kan ha en giftfri vardag.
Därför ska hormonstörande ämnen såsom bisfenol fasas ut i Region Gävleborg.
Maten som serveras inom Region Gävleborgs verksamheter, om det så är till patienter, i
restaurangerna på sjukhusen eller på folkhögskolorna ska denna mat vara tilltalande både för ögonen
och för gommen. Detta är särskilt viktigt för patienter med låg aptit då maten som serveras ska öka
aptiten.

Turism
Vårt geografiska läge centralt i landet innebär fördelar för turismen, dels genom närheten till
Stockholm men också eftersom vi kan erbjuda skidåkning, fiske och andra naturupplevelser. Detta
bör kunna locka framtida turister från både Sverige och utomlands.
Region Gävleborg ska uppmuntra olika verksamheter att lyfta den lokala kulturen i Gävleborg och
satsa på att utveckla denna. Hälsingegårdar som är ett världsarv ska bevaras och lyftas som ett gott
exempel på lokal kultur och svensk historia.
Region Gävleborg kan erbjuda många turistmål i hela Gävleborgs län som är attraktiva för turister.
I Gästrikland kan bland annat Furuviksparken utanför Gävle med både djur, natur och attraktioner
hittas som är ett attraktivt turistmål med drygt 300.000 besökare per år.
I Hälsingland finns Järvzoo där man som besökare kan se vilda djur och lära sig mer genom särskilda
utställningar kring djur och natur.
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Sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Gävle
Gävle sjukhus har idag inom många viktiga verksamheter i otidsenliga lokaler som inte är anpassade
för dagens och framtidens sjukvård. Det är glädjande att byggprogrammet är beslutat och att
processen med förnyelse och nybyggnation är påbörjad, även om det kommer ta många år till innan
färdigställande.
För att Region Gävleborg ska vara en attraktiv arbetsgivare så krävs att vi kan erbjuda en bra
arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner. Det är en del i rätt riktning när vi förnyar våra sjukhus.
Gävle sjukhus ligger i planeringshänseende för att inom några år påbörja en stor förändring av hela
sjukhusområdet. Äldre byggnader ska rivas för att lämna plats för nybyggda vårdlokaler som är
anpassade för dagens högteknologiska vård som ställer höga krav på tillgänglighet och hygien.

Hudiksvall
Hudiksvalls sjukhus är en del av vår viktiga sjukvård i Region Gävleborg. Dock har personalen oroats
under en längre tid om stundande omstruktureringar inom verksamheter och nedläggningar.
Med en sverigedemokratisk politik fredas verksamheterna vid Hudiksvalls sjukhus och tillåts
utvecklas. Det är viktigt att komma igång med tänkta investeringar vid Hudiksvalls sjukhus som
kommer utveckla och kvalitetsäkra berörda verksamheter, samt signalera om en given plats i Region
Gävleborgs hälso- och sjukvårds försörjning.
För att bli en attraktiv arbetsgivare, så måste vi kunna tillgodose en löneutveckling baserat på
prestation, och en bra arbetsmiljö vilket är viktigt att ha i åtanke när vi utvecklar Hudiksvalls sjukhus.
Det är av stor vikt att medborgarna har god tillgång till sjukvård i sitt närområde. Hudiksvalls sjukhus
har en av två akutmottagningar i länet och en av två förlossningar, samt att det finns goda
kommunikationer till Hudiksvalls sjukhus från hela Hälsingland. För medborgarna i Region Gävleborg
måste de tydligt framgå att specialiserad- och akutsjukvård ska finnas tillgänglig i hela länet, för att
garantera den trygghet vår välfärd innefattar.

Bollnäs
Bollnäs sjukhus drivs sedan 2011 av Aleris på uppdrag från Region Gävleborg. En viktig del av Region
Gävleborgs sjukvård och ett viktigt komplement till den offentligt drivna sjukvården.
Avtalet med Aleris har nu sagts upp och driften av Bollnäs sjukhus kommer ske i Region Gävleborgs
regi fr.o.m. november 2019.
Sverigedemokraterna ser att Bollnäs sjukhus fortsatt drivs på entreprenad i framtiden för att få
möjlighet till att kunna få den tid som krävs för att kunna möjliggöra en god vård och säkra de
investeringar som krävs.
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Personal och utbildning
Bra och rättvis personalpolitik
Personalen är verksamheternas viktigaste resurs , men de senaste åren har personalen behandlats på
ett sätt som står i motsats till en väl fungerande personalpolitik.
En fungerande personalpolitik lockar till sig medarbetare och anställda att stanna kvar och trivas.
På en arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra är sjukfrånvaron låg och kostnaderna för
sjukskrivningar låga. Det statistiken visar oss är att alla personalgrupper och samtliga
anställningsformer har ökat sin sjukfrånvaro, både lång och kort sjukfrånvaro.
Det gäller både män och kvinnor. Det innebär också att kostnaderna ökar för sjukskrivningar. Det
finns vetenskapligt stöd för sambandet psykisk ohälsa och små möjligheter till påverkan i
kombination med höga krav.
Personalbrist, ökad vårdtyngd, ökad arbetstakt och inte minst organisationsförändringar leder till
sjukfrånvaro och innebär kostnader för individen och ännu större kostnader för regionen.
Det är pengar som behövs inom sjukvården. En fungerande personalpolitik ger bara vinnare.
En bra personalpolitik är grunden för att skapa den bästa arbetsplatsen. Vår personal är all
verksamhets viktigaste resurs och när
personalen mår bra, trivs och påverkansmöjligheterna goda så är sannolikheten stor att kvalitén i
verksamheter är hög och att personalen är friska.
Arbetet för att skapa bra och utvecklande arbetsplatser måste främst bedrivas av medarbetare och
chefer på själva arbetsplatsen med regionen som stöd.
Från politikens sida krävs det en politisk ledning som tar ansvar för en bra personalpolitik och som
ger de rätta förutsättningarna för att förverkliga en god arbetsmiljö.
Decennier av vanstyre där politiska ledningar valt att prioritera bort välfärdsuppdraget och personal
för andra satsningar inom kulturen och dylikt har lett till i många fall ohållbara situationer inom
dagens sjukvård. Det är tack vare personalen inom våra verksamheter som denna inte havererat utan
kunnat fortsätta leverera vård till våra medborgare.
Men personalen måste få den hjälp och stöd som behövs för att kunna fortsätta utveckla och ge
vård. Arbetsbelastningen i sjukvården ökar kraftigt. När arbetsbelastningen ökar är det personalen
som betalar priset med sin hälsa. En prioriterad fråga för Region Gävleborg är att vända utvecklingen
med ökande sjukskrivningstal.
För att minska sjukfrånvaron måste vi diskutera och hitta former för minskad arbetsbelastning, bättre
anställningsvillkor och ökat personalinflytande. Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje
stärker Region Gävleborgs konkurrenskraft. En god hälsa hos de anställda handlar även om att hitta
rätt balans mellan yrkes- och privatliv.
Sverigedemokraterna vill därför att Region Gävleborg har fokusområden inom det personalpolitiska
området
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Se varje medarbetare
Personalen är vår viktigaste resurs. Att se och uppskatta varje anställd istället för att ses som
ett kryss i personalschemat, utan hänsyn till deras personliga kompetens och yrkesförmåga,
är det sämsta som kan ske. Dialog och meddelarfrihet ska dessutom vara grundläggande
principer i Region Gävleborgs verksamheter.



Bättre anställningsvillkor
Det ska löna sig att utbilda sig och ha ett stort ansvar för liv och hälsa. Högre löner och bättre
arbetsvillkor krävs för att locka fler till vårdyrket och behålla de medarbetare vi har.



Fler medicinska sekreterare
Många är överens om att läkare och sjuksköterskor lägger för mycket av sin arbetstid på
sådan administration som i sig inte skapar mervärde för patienten. Vi tror att särskilda
administratörer kan avlasta vårdpersonalen, till exempel medicinska sekreterare



Fler vårdplatser och undersköterskor i vården
Bristen på vårdplatser skapar störningar i patientflödet inom vården, och det ökar
arbetsbelastningen dramatiskt. För att kunna öppna fler platser behövs fler sjuksköterskor
och undersköterskor.

Personalen
Den tekniska utvecklingen och medicinen är viktig för vården, men den viktigaste resursen vi har är
personalen. Den bästa investering vi kan göra är att se till att vi har nöjda och motiverade
medarbetare. Region Gävleborg som arbetsplats ska utvecklas med kompetent personal som kan
känna arbetsglädje och en vilja att stanna kvar inom vården.
En politik som under lång tid prioriterat kultur m.m. utanför välfärdsuppdraget har påverkat
sjukvården under lång tid, och vi har idag kommit till ett läge där hälso- och sjukvården hålls flytande
tack vare all den personal som jobbar långa pass, flyttar semestrar och jobbar övertid.
Utan vår personals uppoffringar skulle sjukvården för längesedan havererat. Tack vare våra
fantastiska medarbetare i Region Gävleborg kan vi fortsätta bedriva en god vård och det är dags att
dessa får det stöd och deras uttryckta behov tillgodosedda.
Det är viktigt att kunna känna trygghet och tillit då vi är i behov av vård och i läkandeprocessen.
Därför är kontakten och kommunikationen med vården av stor betydelse. Att praktiserande läkare
och övrig personal behärskar det svenska språket väl, är nödvändigt.
Det har också visat sig att det är viktigt att vi talar samma språk utifrån andra aspekter såsom att vi
behöver en gemensam referensram. Andra ämnen som kan påverka kontakten är kön, kultur och
historia. Som arbetsgivare vill Region Gävleborg arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv och mot
diskriminering.

Specialistsjuksköterskor
Inom många områden i sjukvården kan specialistsjuksköterskor bidra till att minska behovet av
läkare, även i Region Gävleborg. På så sätt frigörs tid när arbetsuppgifterna kan utföras av en
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specialistsjuksköterska istället för av läkaren. Genom att få fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig
ökar karriär möjligheten och utsikterna till en högre lön för anställda inom sjukvården.
Förhoppningen är att det på sikt även ökar intresset för vårdyrket.
En satsning på förbättrad arbetsmiljö och goda möjligheter till en positiv löneutveckling ökar Region
Gävleborgs attraktionskraft som arbetsgivare och leder på sikt till att fler specialistsjuksköterskor
väljer regionen som arbetsplats vilken är grunden till en god sjukvård till medborgarna i Gävleborg.

Insatser för att minska ofrivillig skifttjänstgöring
Som anställd i Region Gävleborg ska du ha bra arbetsmiljö, en konkurrenskraftig lön och möjligheter
att påverka ditt arbete och kompetenshöjande utbildningar och dylikt.
Region Gävleborg har många anställda med olika förutsättningar i livet som påverkar arbete, familj
och fritid. Som anställd kan du få jobba flertal helger och nätter trots att det många gånger inte går
ihop med en roll som ensamstående förälder.
Anställda ska i så stor utsträckning som möjligt kunna välja arbetstider och arbetsschema för att livet
och de krav som följer med ansvar för t.ex. barn ska kunna kombineras.
Skifttjänstgöring kan vara både frivillig och ofrivillig, där den ofrivilliga skifttjänstgöringen ska vara
möjlig att påverka.
Med större möjligheter att slippa skifttjänstgöring kommer personalen se Region Gävleborg som en
arbetsgivare där man ser möjligheter att påverka sin arbetstid till det positiva.
En arbetsgivare som ger personalen möjligheter blir också en attraktiv arbetsgivare att söka
anställning hos på längre sikt och en vilja att stanna i verksamheten.
I budgetramen för planperioden tillskjuts hälso- och sjukvårdsnämnden medel för att minska den
ofrivilliga skifttjänstgöringen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram plan och
att sedan verkställa beslutet.

Arbetsbelastning orsakad av migrationspolitiken i Sverige
Det pratas ofta om Region Gävleborgs ekonomi när det inom politiken diskuteras om asyl- och
invandringspolitik. Inte minst är det frågor som berörs ofta nu efter staten fördelat ut upplånade
pengar för att täcka kostnaderna som uppstått på grund av massinvandringen. Inte lika ofta
diskuteras det om den belastning på personalen som detta innebär inom t.ex. sjukvård.
När Region Gävleborg diskuterar effekter av migrationspolitiken så nämns i regel ekonomiska
effekter, t.ex. om man behöver anställa mer personal. Lika viktigt är det också att se hur nuvarande
personal mår, orsakat just av den förda migrationspolitiken.
Sådant är inte lika lätt att mäta i ekonomiska termer, men givetvis får det både ekonomiska och
personella konsekvenser. När personalen känner hopplöshet eller bränner ut sig är det inte bra för
någon part.
Genom en undersökning som skickas ut till berörda chefer och personal kan vi få reda på mycket,
samtidigt som svaren kan vara ett bra underlag t.ex. när man förhandlar med staten om ersättning
eller diskuterar belastning och ansvarstagande inom migrationspolitiken.
En sådan undersökning bör nå all personal som kan tänkas få en belastning genom det ökade
asyltrycket. Undersökningen bör vara anonym på grund av ämnets känslighet, då många upplever
detta som ett tabubelagt ämne att tala om.
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Verksamhetsplan regionstyrelsen
Regional utveckling
Utmaningarna i regionen är flera, bland annat behöver vi komma tillrätta med hög arbetslöshet,
framförallt bland ungdomar, men även den bristande integrationspolitik som förs från regeringens
sida. Den stora invandringen till Sverige kommer fortsatt skapa stora utmaningar i en grupp som idag
har stor arbetslöshet.
Utbildningens kvalité måste förbättras men även arbetsförmedlingens stöd och matchning, så att vi
kan erbjuda arbetsgivare rätt kompetens från början. Den höga arbetslösheten bland ungdomar,
äldre och invandrare, kräver nytänkande och med innovativa lösningar kan vi skapa ett förbättrat
företagsklimat.
Högskolan i Gävle är en sådan aktör som genom samarbete med lokala företag och offentlig sektor,
tillgodoser behovet av de utbildningar som behövs i regionen. Genom att knyta till sig det lokala
näringslivet och utveckla samarbetet, bygger vi vidare på en historiskt stark industri tradition.
Vi kan även öka innovationskraften i regionen genom att skapa bra samarbeten, både inom den
offentliga sektorn, men även genom att den offentliga sektorn samarbetar med andra aktörer, som
till exempel näringsliv, skola, forskning och med civilsamhället.
Närheten till Stockholm, i kombination med en väl fungerande kollektivtrafik och
infrastruktur, innebär stora möjligheter till att hitta nya arbetssätt och få inspiration till fortsatt
regional utveckling och att kunna locka till sig företag som vill etablera sig i Gävleborg. Mälardalen
har utnyttjat sin närhet till Stockholmsregionen, vilket även vi kan göra i Gävleborgs län.
Genom att erbjuda ett företagsvänligt klimat med förutsättningar till etableringar bland annat genom
att erbjuda mark för byggande, kan vi liksom Mälardalen bli en ännu mer attraktiv plats att bo och
verka på. Genom ett gott samarbete mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborg kan vi
hitta bra lösningar för företagens möjlighet till utveckling och nyetablering.

Folktandvården
Folktandvården i Gävleborg ska bidra och uppmuntra till att människor har en god mun- och
allmänhälsa. Tidiga insatser redan i ung ålder motverkar problem med munhälsan i framtiden och
bidrar till att förbättra allmäntillstånd hos medborgarna i regionen.
Folktandvården brottas idag med långa köer och till viss del problematik med uteblivna besök.
En satsning ska göras för att förbättra tillgängligheten för medborgarna så att man inte uteblir från
besök eller drar sig från att kontakta folktandvården när man riskerar att få vänta lång tid på den
vård man behöver.
Långa köer riskerar leda till försämrad munhälsa då man inte genomgår regelbundna kontroller hos
tandläkare, tandhygienist m.fl.
Folktandvården ska göra besök hos förskolor och skolor och informera barn och unga om vikten av
en god munhälsa. Genom regelbundna besök ute i verksamheterna kan barn och unga bli införstådda
med vikten av att sköta sin munhälsa, exempelvis genom daglig tandborstning och fluorsköljning.
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Barn och unga ska prioriteras vissa tider hos folktandvården i Gävleborg för att öka flexibiliteten
gentemot dessa grupper. En dålig munhälsa i tidig ålder riskerar att bli ett livslångt problem, det vill
Sverigedemokraterna ändra på.

Småföretagande
Fyra av fem jobb skapas genom småföretagen. För att öka och stimulera småföretagande i regionen
vill vi kraftigt förbättra kommunernas service till just den målgruppen. Snabba beslut, en vänlig och
serviceinriktad attityd samt en bra framförhållning gentemot de behov potentiella småföretagare
visar ska göra länet företagsattraktivt.
Många av de nya jobb som skapas i Sverige och Gävleborg idag sker genom småföretagare som
behöver anställa för att kunna växa. Idag har dock småföretagarna svårigheter med att hitta och
rekrytera personer med rätt kompetens.
Där behöver återkommande utbildningsinsatser ske för att säkerställa att företag kan få utbildad
arbetskraft som motsvarar behovet.

Genomlysning av administrationen
Sverigedemokraterna anser att en genomlysning av verksamheten är nödvändig då vårdpersonal
uttryckt missnöje över alltfler administrativa uppgifter i arbetet som minskar tiden hos
patienterna. En genomlysning av administrationen behövs därför snarast för att identifiera kostnader
som inte kan motiveras och åtgärder som behöver genomföras för att nå förbättringar och en
tydligare struktur.
I slutet av en högkonjunktur behöver man förbereda för sämre tider sett till skatteintäkter i takt med
att antalet arbetade timmar minskar och således minskar skatteunderlaget framöver.
Vi måste frigöra tid för personalens huvuduppgifter som inte ska innefatta omfattande
administration av olika slag som leder till färre patientbesök eller andra uppgifter som får vänta.

Mina meddelanden
Det är sedan 2011 möjligt att få post från myndigheter, kommuner och regioner digitalt. Det enda
som krävs är e-legitimation, t ex mobilt BankID och en säker digital brevlåda godkänd för tjänsten
Mina meddelanden. Till skillnad från traditionell brevpost och e-post är en digital brevlåda säker
eftersom känslig information skyddas så att bara den som är behörig kan nå och läsa innehållet.
Idag är det endast nio myndigheter och två kommuner som valt att ansluta sig trots alla de fördelar
som tjänsten bär med sig. Skillnaden är stor mot exempelvis Danmark där merparten av all
myndighetspost skickas till digitala brevlådor, vilket sparar samhället 400 miljoner kronor per år. Hur
stora effektiviseringsvinster i ekonomin det går att göra är svårt att säga men den sammanlagda
potentialen är enorm. Det offentliga lägger miljardtals kronor på sina försändelser varje år.
Om Region Gävleborg kunde införa ”Mina meddelanden” skulle det ersätta den fysiska post som
skickas ut och på sås sätt spara miljontals kronor i portokostnader. Det finns andra saker att lägga
pengar på så som sjukvård och personalförstärkningar inom sjukvården.
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Det är viktigt i sammanhanget att personer som av olika skäl har svårt att uppfylla möjligheten att
inneha en digital brevlåda fortfarande ska kunna få post från myndigheterna genom utdelning i
brevlåda.
De skäl som kan ligga till grund för att posten inte ska levereras digitalt överlåts till regionstyrelsen
att besluta om.

Digitala bokningstjänster inom Region Gävleborg
Regionstyrelsen får i uppdrag att utveckla de digitala bokningstjänsterna som tillhandahålls inom
Region Gävleborg idag. Människor idag är ständigt uppkopplade gentemot digitala tjänster och för de
som vill bli en del av det digitala samhället gäller det att hänga med.
Region Gävleborg ska vara en stark aktör när det kommer till att erbjuda digitala tjänster till våra
medborgare.
Uppdrag regionstyrelsen får blir att utreda förutsättningar att tillgängliggöra bokningstjänster inom
fler verksamheter. Människor vill lätt kunna boka tider till läkaren, sjuksköterska på sjukhusen och på
hälsocentralerna.
När en medborgare vill boka tid på hälsocentralen, eller efter t.ex. en remiss till läkare ska man
genom en bokningstjänst kunna gå in själv och välja bland tillgängliga tider istället för som idag, där
man får en tid hemskickad. Om man själv kan få välja den tid som passar, är sannolikheten också
större att du har faktisk möjlighet att komma på ditt bokade besök och slippa ombokningar, frånvaro
och onödigt strul i vardagen.
Regionstyrelsen ska undersöka möjligheten till att privata vårdgivare i avtal med Region Gävleborg
också kan införa digitala bokningstjänster.

Uppskov vid svårigheter att betala avgifter relaterade till vård
Region Gävleborg ska införa möjligheten för patienter med betalningssvårigheter exempelvis från ett
långt vårdförlopp där långa sjukskrivningar blivit en följd.
Uppskovet ska vara relaterat till sluten vården i första hand då det ofta inneburit en längre vårdtid
och kostnader som en följd av detta.
Regionstyrelsen får i uppdrag att fram ett förslag hur möjligheten att ge uppskov skulle kunna
genomföras.
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År 2020

År 2021

År 2022

2,5
5,0

2,5
5,0

2,5
5,0

7,5

7,5

7,5

År 2020

År 2021

År 2022

Införa videotolkning
Mobila röntgenteam
Digitala bokningstjänster

0,5
0,5
5,0

0,5
0,5
0,0

0,5
0,5
0,0

Totala satsningar regionstyrelsen

6,0

1,0

1,0

Regionstyrelsen besparing (mnkr)
Videotolkning
Genomlysning administration
Total besparing regionstyrelsen
Regionstyrelsen satsningar (mnkr)

Regionstyrelsen ramförändring (mnkr)
Ramförändring

År 2020
- 1,5

År 2021
- 6,5

År2022
- 6,5
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Verksamhetsplan hälso- och sjukvårdsnämnden
Nollvision för vårdrelaterade skador
Antalet patienter som skadas i vården på grund av stress ökar, det har i enstaka fall gått så långt att
patienter avlidit. Sverigedemokraterna anser att detta är fullständigt oacceptabelt och inte ska
förekomma i den svenska sjukvården. Stress indikerar att arbetsbelastningen är för hög, och det kan
vi bara komma tillrätta med genom att anställa fler personer inom Region Gävleborg men även titta
på nya möjligheter och olika typer av personal.
Dessa förändringar kommer på lång sikt leda till att vi blir kostnadseffektivare och således finansierar
en stor del av satsningarna på personalen. Stress under arbetstid som pågår under en längre tid
medför allvarliga konsekvenser för den drabbade.
Både den fysiska och psykiska hälsan riskeras och till slut finns det även en möjlighet att man söker
sig bort från vården helt och hållet, den utvecklingen vill vi i Sverigedemokraterna stoppa. Med
sverigedemokratisk politik kommer vi se lösningen på vårdkrisen och tillsammans med personalen
skapar vi en hälso- och sjukvård i regionen som blir attraktiv att jobba i.
För att upprätthålla en god patientsäkerhet är det viktigt med städning av vårdlokalerna. Idag utförs
städningen av privata entreprenörer.
Sverigedemokraterna vill att städningen utförs i offentlig regi. Städningen är en del av vårdkedjan, är
det inte rent på sjukhusen så ökar risken att patienter drabbas av infektioner.
Det får givetvis konsekvenser när priserna pressas i upphandlingar av städentreprenörer. En hög
kvalité får lova att kosta lite mer eftersom det sparar pengar genom ökad patientsäkerhet och färre
infektioner.
En ny privat entreprenör har ni nu tagit över städningen av Region Gävleborgs lokaler då den tidigare
entreprenören i samförstånd med Region Gävleborg valt att avsluta kontraktet i förtid då kravet på
städningen inte uppfyllts.

Psykiatrin
Att drabbas av psykisk ohälsa är i dag en folksjukdom. Det finns både fördomar och okunskap, trots
att det är en av våra vanligaste sjukdomar. Vi anser att ännu mer kunskap om detta bör spridas bland
allmänheten. Psykisk ohälsa behöver inte betyda att man har en psykisk sjukdom.
Det som utgör den största utmaningen är barn- och ungdomars psykiska ohälsa, det kan handla om
ångest, oro och stress som tar sig uttryck i exempelvis depression, missbruk eller ätstörning och
eftersom siffror pekar på att detta är ett problem som ökar i omfattning så behövs en utveckling och
en förstärkning inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vi vill också att man endast ska behöva
vänta max 14 dagar innan man får en tid hos BUP.
Genom en fyrpunktssatsning på psykiatrin stärker vi tillgången till vården och stärker arbetet mot
psykisk ohälsa .
Inom psykiatrin finns det många olika sorters diagnoser som ska behandlas. För vissa patienter är en
lugn miljö en av de viktigaste faktorerna för att de ska ha en möjlighet att tillfriskna. Som det ser ut
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nu på vissa avdelningar så blandas patienter med olika diagnoser vilket innebär att det inte går att
tillfredsställa behovet av en lugn miljö för de som behöver det.
Enda möjligheten för att kunna dela på patienter med olika behov är att skapa uppdelningar av
avdelningarna men också fler vårdplatser.
Ett av de stora problemen inom psykiatrin är bristen på vårdplatser. Personer i behov av vård ska
snabbt ges rätt insatser och tilldelas en vårdplats. Omedelbara behandlingsinsatser inom psykiatrin
är nödvändigt för att förebygga långvariga och dyra behandlingar.
Konsekvensen kan bli att hela familjer, andra närstående och arbetsgivare blir drabbade pga. Att en
människa mår dåligt. Långa väntetider innebär många gånger att patienter går djupare in i sin
sjukdom vilket kan förlänga behandlingen och öka kostnader för Region Gävleborg men där även
patientens ekonomiska situation riskerar att förvärras genom senare återgång till förvärvsarbete.
Flera månaders väntetid medför djupare problem och genererar längre behandlingsprocess inom
psykiatrin men även sjukvården som helhet i vissa av fallen.
Sverigedemokraterna väljer därför i budgeten att ge extra resurser för att stärka psykiatrin inom fyra
områden:
 Tidiga och snabba insatser i öppenvården
 Stoppa överbeläggningar genom fler avdelningar samt flera vårdplatser, detta genom
införande av barn- och ungdomspsykiatriavdelning för unga upp till 22 år
 Utökad slutenvård med behandlingar med kraftigt minskade väntetider
 Specialistutbildningar till personalen

Ambulansverksamheten
Region Gävleborgs ambulansverksamhet har under det senaste året haft en oerhört turbulent tid
genom påtvingade besparingar som drabbade personal inom ambulansen negativt men även i
förlängningen medborgare då ambulanser har tvingats stå parkerade istället för att vara i tjänst.
Sverigedemokraterna vill att vi ska se till varje verksamhet och personalens bästa och det viktiga
arbete personalen inom ambulansen gör. Därför kommer inga besparingar läggas på ambulansen då
de måste få en chans att återigen bygga upp en stabil verksamhet nu och i framtiden för att kunna
finnas i bra beredskap för våra medborgare.
Vikten av fortbildning och ett ökande av kunskapen är viktig för alla Gävleborgs verksamheter men i
detta läge särskilt för ambulansen då man haft ett stort kompetenstapp då många medarbetare valt
att lämna verksamheten.

Insatser för att minska ohälsa hos barn och unga
Det blir idag allt vanligare att barn och unga drabbas av övervikt. Olika orsaker till det är många,
snabbmat, läsk men även att man har överviktiga föräldrar kan påverka vikten negativt. Om barnen
som har högt intag av onyttig mat och läsk också rör sig i mindre grad än andra barn riskerar det att
ytterligare snabba på ohälsan med risk för lång påverkan under oerhört lång tid.
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Uppdraget ska utföras gemensamt med hållbarhetsnämnden.

Snabbspår
Snabbspår innebär att äldre patienter kan läggas in på sjukhus direkt, till exempel via vårdcentral,
efter mobila hembesök eller genom att ha träffat en läkare online. Äldre patienter som tvingas till
lång väntetid på akutmottagningar ökar risken för försämrat allmäntillstånd och ökat lidande för
individen.
Det ligger både i tiden- och i framtiden med olika digitala lösningar för vården där tillgången till
läkare online genom bland annat videosamtal innebär ytterligare effektiviseringar och förbättringar
för snabbspår.

Obligatoriska hälsoundersökningar
Idag saknas lagreglering kring obligatoriska hälsoundersökningar för personer som av olika skäl
kommer till Sverige eller svenska medborgare som vistats i länder med hög förekomst av TBC. Det
förebyggande arbetet är mycket viktigt för att förhindra spridning av sjukdomar som skapar stort
lidande för både enskilda och anhöriga. Samtidigit kostar behandlingen för dessa sjukdomar
samhället stora pengar.
Då personer kommer till Sverige med anledning av den förda migrationspolitiken ska staten ta sitt
ansvar för de kostnader som uppstår för kommunerna och landstingen. Staten bör omedelbart titta
på möjligheten till någon form av ekonomisk ersättning som bör utgå till landstingen relaterade till
de höga kostnaderna för hälsoundersökningar för att detta ska fortsätta erbjudas alla personer men
också verkligen genomföras.

Riktade hälsosamtal
Hälsosamtalen som idag riktar sig till 40 åringar har visat sig sakna effekt. Därför förändras
hälsosamtalen till att riktas in mot personer inom olika riskgrupper.
Personer som kan identifieras via olika hälsoregister, möten med vården, inbjudningar till speciellt
utsatta med flera. Informationen syftar till att hitta personer med känd ärftlig sjukdomshistorik i
släktens historia.
Mammografin ska följas upp genom extra satsningar mot de grupper som ej infinner sig samt att alla
ska på en påminnelse vid frånvaro.
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Förändrade rutiner vid blodtransfusioner
Henrik Bjursten, docent och överläkare har lett en studie som visar att överlevanden vid mottagande
av blod från någon med motsatt kön påverkas negativt.
Enligt studien som genomförts konstaterades att livet förkortades med hela ett år för varje
påse blod med 300 milliliter.
Resultatet från den svenska studien av Henrik Bjursten bekräftar ett liknande samband från en
Holländsk studie där dödligheten visat sig vara högre hos män som fått blod från kvinnor.
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att även om den svenska studien måste kompletteras med
ytterligare forskning bör man tills vidare göra en översyn av rutiner vid blodgivning där de är möjligt
utredas.

Ultraviolettljus mot multiresistenta bakterier
Multiresistenta bakterier är ett problem som orsakar stor skada inom sjukvården idag, och riskerar
att öka i framtiden då fler bakterier blir resistenta.
Det är enligt världshälsoorganisationen WHO ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan då
spridningen i världen är stor och ökar.
I Sverige har en stor ökning skett senaste åren, en orsak till detta kan vara de stora
migrationsströmmar där bakterierna följer med migranterna till Sverige och orsakar smittspridning.
Det är viktigt att upptäcka bakterierna i ett tidigt stadium och erbjuda behandling mot dessa.
Rose Medical Center i USA har köpt in en robot som dödar bakterier genom att avge ett ultraviolett
ljus. Tester har visat att förekomsten av MRSA minskade med 50 procent.
Kostnaden var 800 000 kronor vilket får ses som lite i sammanhanget.
Sverigedemokraterna vill utreda möjligheterna till och kostnaderna för att köpa utrustning för att
Region Gävleborg ska kunna använda ultraviolett ljus för att motverka smitta av multiresistenta
bakterier i sjukvårdsmiljön.

Högkostnadsskydd vid inläggning
Sverigedemokraterna vill se ett införande av högkostnadsskydd för att långtidssjukskrivna ska ges
ökad ekonomisk trygghet. De som är i behov av inläggning befinner sig ofta redan i en svår
ekonomisk situation varför nu en förändring bör införas.
Välfärden ska finnas som en trygghet för våra medborgare både i goda och svåra tider.
Region Gävleborg kan genom små åtgärder göra det möjlighet att underlätta vårdtiden för de som
behöver.

Demensvård
Att fler blir allt äldre i Sverige innebär att antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar,
varför det viktigt att höja kunskapen om dessa.
Alzheimers sjukdom är den största av demenssjukdomarna i likhet med cancer, hjärt-kärl sjukdom
och diabetes. I takt med att vi får en åldrande befolkning blir Alzheimers sjukdom allt mer kostsamt
för samhället närmare 60 miljarder årligen.
Det är mer än hjärt-kärl- och cancersjukdomarna kostar sammantaget.
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Alzheimers sjukdom är en fullständigt obarmhärtig sjukdom och till skillnad från andra svåra
sjukdomar finns ingen bot. Alzheimers är en hjärnsjukdom som ska utredas och behandlas.
Allt för många får inte den utredning och behandling som borde vara en självklarhet om vi strävar
efter att erbjuda alla rätt till sjukvård. Kostnaden för utredning och symtomlindrande behandling är
cirka 1,5 procent av totalkostnaden för omvårdnad.
Kostnaderna för medicinering är en besparing för samhället i form av mindre omvårdnadsbehov och
mindre vårdrelaterade utgifter.
Sverigedemokraterna i Region Gävleborg vill därför att Alzheimerpatienter garanteras tillgång till
berättigad utredning och symtomlindrande behandling.

Äldrevård
Sverigedemokraterna vill att äldre hälsovård organiseras på samma sätt som mödrahälsovård och
barnhälsovård för att ge de äldre bättre hälsa och högre livskvalitet.
Det skulle spara pengar som idag läggs på akutsjukvård för äldre.
Hälsovården för äldre ska ledas av specialistsjuksköterskor och distriktssköterskor.
Det är ett faktum att den del av befolkningen som består av personer äldre än 65 år ökar för varje år,
det i kombination med en ökad medellivslängd ställer nya krav på sjukvården när det kommer till
resurser och tillgänglighet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att ta fram en handlingsplan för hur sjukvården ska kunna
hjälpa den ökade gruppen av antalet äldre som behöver tillgång till välfärdstjänster. Utredningen ska
också lägga fokus på att hitta gemensamma beröringspunkter med kommuner i länet för en effektiv
planering av insatser där så är möjligt.

Högre medellivslängd påverkar välfärden
I takt med högre medellivslängd i Sverige så kommer det påverkar kostnaderna inom välfärden när
allt fler medborgare blir äldre och kommer ha större vårdbehov.
Region Gävleborg måste väl förberedda för att behovet att vård kommer öka och en planering inom
personal och vårdplatser som kan möta ett ökat behov. Medborgarna ska kunna förvänta sig bästa
möjliga vård som finns att tillgå.

Mobil röntgen
Sverigedemokraterna vill att det införs mobila röntgenteam så att röntgensjuksköterskorna kan åka
till boenden. Då slipper äldre påfrestande och dyr resa till sjukhus.
Region Gävleborg ska vara serviceinriktat med stort miljöfokus. Genom att förenkla och
tillgängliggöra möjligheter för äldre och svårt sjuka att istället för ett besök i verksamheten genom en
många gånger påfrestande resa istället få besök i hemmet eller på ett boende så bidrar vi till att ha
en god och tillgänglig vård även för våra medborgare.

35

Gemensam läkemedelslista inom regionen
För att spara tid för sjukvårdspersonalen samt minska risken för utskrivning av fel läkemedel eller
dubbla receptförskrivningar ser vi vikten av en samlad läkemedelslista för regionens
sjukvårdsinrättningar. Som det fungerar idag måste vårdpersonalen leta i olika journalsystem för att
se vilka recept som är förskrivna till patienten. Det här är en mycket tidskrävande procedur samt stor
risk att något läkemedel inte hittas på grund av att behörighet till vissa journalsystem saknas.
Med anledning av de anmärkningar Region Gävleborg tidigare fått av datainspektionen måste
arbetet med rätt tillgång till datasystemen intensifieras.
Konsekvenserna av olika läkemedelslistor kan vara att patienten erhåller olika preparat som är
olämpliga att kombinera, men även en överhängande risk för överdosering. Dessa konsekvenser
leder till att patienter får onödiga biverkningar och måste söka vård på grund av felmedicinering.
Det uppstår onödiga kostnader i form av tid som sjukvårdspersonalen använder till att leta i olika
journalsystem, vårdkostnader för patienter som fått medicinbiverkningar samt överdoseringar.
Genom att införa ett gemensamt system, gärna kopplat till Apotekets system går det att spara tid,
pengar och patientens onödiga lidande.

Omskärelse av pojkar
Icke medicinsk motiverad omskärelse av pojkar ska inte tillåtas i Region Gävleborg.
Irreversibla ingrepp som görs på barn utan att kunna efterfråga deras åsikt när det inte motiveras av
medicinska skäl är något som inte ska tillåtas inom Region Gävleborg. Bidrag ska inte heller ges till
privata verksamheter som önskar utföra detta då det varken kan försvaras moraliskt eller
ekonomiskt.

Kvinnlig könsstympning
Kvinnlig könsstympning som innebär att hela eller delar av de yttre könsorganen tas bort, är sedan
1982 förbjudet enligt svensk lagstiftning, liksom i resterande delen av västvärlden. Fenomenet
existerar trots det ändå i relativt hög grad i Sverige.
Rapporter från 2014 visade på att i enbart en skolklass i Norrköping var 30 flickor könsstympade, de
flesta utsatta för den grövsta formen av könsstympning utförd på sig. Uppskattningar i Sverige räknar
till att så mycket som 90 000 kvinnor i Sverige någon gång utsatts för samma övergrepp. En dyster
utveckling i ett av världens mest jämställda länder.
Det saknas konkreta förslag på hur man ska motverka denna form av övergrepp på kvinnor och barn i
Sverige. Region Gävleborg måste ha en handlingsplan för hälso- och sjukvårdspersonalen som
kommer i kontakt med kvinnor och barn som har utsatts för dessa övergrepp.
Det är av stor vikt att personalen har rätt utbildning hur man kan hantera de situationer som berör
kvinnlig könsstympning och hur man kan arbeta förebyggande genom olika utbildningsinsatser och
vid patientkontakter.

Patienthotell med familje-BB
Ett nytt patienthotell i Gävle skulle ge stora besparingar för Region Gävleborg. Idag ligger kostnaden
för patienthotell tre gånger högre än för en vårdplats. Ett patienthotell erbjuder medicinsk service till
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vårdsökande som inte är i behov av övernattning på vårdavdelning. Patienthotell kan också
möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av specialistklinikernas vårdplatser.
Bemanningen vid ett patienthotell utgörs av en sjuksköterska och en undersköterska dygnet runt och
patienthotellet utgör en viktig del av vårdprocessen med en bibehållen kvalitet fast till lägre kostnad.
För många nyblivna föräldrar finns det ett behov av att vara tillsammans efter en förlossning men
platsbristen vid sjukhusen omöjliggör detta idag.
De kvinnor som haft en komplikationsfri förlossning får om de vill stanna kvar på sjukhuset och den
andra föräldern får åka hem.
Med tillgång till ett patienthotell med familje-BB kan man ge nyblivna föräldrar bättre förutsättningar
och goda möjligheter till närhet med varandra samtidigt som de finns till råd och stöd från medicinsk
personal.

Avgifter för uteblivna besök
En stor kostnad för sjukvården är uteblivna besök vilket även bidrar till längre väntetider.
Idag faktureras de patienter som ej kommer på utsatt tid för uteblivet besök.
Personer som inte dyker upp till sina besök utan att lämna återbud riskerar få stor påverkan på
vården då det är exempelvis en läkartid som står outnyttjad vilket försämrar tillgänglighet till hälsooch sjukvården i onödan.
Föräldrar till barn som uteblir från besök mer än en gång utan kontakt om ändring ska kontaktas via
telefon som del i ett samhällsansvar för våra yngsta medborgare och säkerställa att de får den vård
som behövs. Vid oroväckande mönster där minderåriga uteblir från flertalet besök vid olika tillfällen
ska det övervägas om en orosanmälan ska lämnas till socialtjänsten i den kommun där barnet är
folkbokfört.
Region Gävleborg får genom detta ett uppföljningsansvar så att inga barn faller mellan stolarna.
Förslaget syftar inte till att misstänkliggöra någon utan av omsorg för barnen.

ASiH
Alla har rätt att sluta livet utan ångest och smärta. Vården i livets slutskede måste fortsätta att
utvecklas. Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) har en stor utvecklingspotential.
Ambitionen är att fler patienter ska få kvalificerad vård hemma, om de så önskar, vilket kan medföra
positiva effekter såväl för den enskilde som för vårdplatssituationen på sjukhusen.
Med allt fler äldre kommer behovet av ASiH att öka i framtiden. ASiH handlar om att värna
människovärdet.

Palliativ vård
För att få en bra palliativ vård behöver vi satsa på utbildning samt ombesörja att det finns palliativ
vård i hela länet. Genom att ha speciella vårdavdelningar för palliativvård kan trycket på många
andra avdelningar lätta.

37

IT i sjukvården
Lättanvända IT-system är en förutsättning för en god och säker vård. IT-system som krånglar och inte
kommunicerar med varandra ska inte få finnas.
Kommunikationen mellan patient och sjukvård är viktig och ständigt arbetas med för att underlätta
den tekniska hanteringen och förbättra för personal och patient.
Som ett led i att stärka patientsäkerheten och förbättra informationen mellan patient och sjukvård
föreslår vi att man inför informationskort.

Sjukvårdsapp
Region Gävleborg ska utveckla en sjukvårdsapp i egen regi eller ihop med andra där man kan få enkla
råd om olika sjukdomstillstånd. Information hur man kommer i kontakt med vården såsom
telefonnummer samt öppettider till den vårdcentral man är listad på.
Här finns möjligheter att öka tillgängligheten och att samverka med patienterna för använda våra
sjukvårdsresurser på ett smart sätt.

SMS-livräddningsgrupp
Införande av en sms-livräddningsgrupp där personer får genomgå utbildning i hjärt-lungräddning och
sedan anmäla sig till projektet sms-livräddare.
Om ett hjärtstopp inträffar så får alla frivilliga som befinner sig i närheten ett sms-larm direkt till sina
mobiler där information om närmaste hjärtstartare även medföljer.

Telemedicin - tolkning
Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att vård ska ges på lika villkor. Att träffa sjukvårdspersonal och få
sjukvård via videotolkning på sitt eget språk gör att fler känner sig trygga i att få hjälp. Genom
videotolkning så förkortar man tolkningstiden och läkaren får det lättare att ställa diagnos.
Detta är således effektivt sett till att man spar både tid och pengar, men vad som är än viktigare är
att patientsäkerheten stärks.
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Digitalisering av högkostnadsskyddet i sjukvården
Att högkostnadsskyddet administreras genom lösa papper utgör en risk för patienter som på grund
av sjukdom eller funktionshinder kan ha svårt att hålla reda på sitt högkostnadskort. Följden av detta
blir att de kan behöva tvingas betala betydligt mer än högkostnadsskyddet under ett år.
Ett digitaliserat högkostnadsskydd underlättar för dessa patienter och skapar möjligheter för alla att
betala korrekt patientavgift. I förlängningen stärker detta patientens ställning.
En digitalisering av högkostnadsskyddet ger även möjlighet för patienter att enkelt få tillgång till sina
uppgifter om avgifter, om systemet kopplas till ”Mina vårdkontakter”. Även miljön drar nytta av en
digitalisering av högkostnadsskyddet då pappersarbetet minskar och därmed ger en mindre
miljöbelastning.

Elektronisk dosett i Region Gävleborg
Vi använder mer och mer teknik i vardagen. Några exempel är mobiltelefoner och surfplattor som
används i alla åldrar. Tekniska hjälpmedel i vardagen kan också vara ett gott stöd för den som
drabbas av en demenssjukdom. En aktivitet som ofta blir svår, är att ta medicin. Det finns idag
elektroniska medicindosetter som är förskrivningsbara hjälpmedel. Det minskar oron för
patienten och anhöriga, men det viktigaste är att risken för att felmedicinering minskar kraftigt.
Resultatet blir samhällsvinster, men främst att den enskilde får rätt medicin och lidandet av
felmedicinering recuceras.

Omsorgskoordinatorer
Färdigbehandlade patienter blir kvar på sjukhusens avdelningar och tar upp vårdplatser. Många
framförallt äldre patienter behöver kommunens hjälp med boende efter att de färdigbehandlats.
Andelen äldre blir allt fler i samhället och även om allt fler är friskare längre upp i åldrarna riskerar
kostnaderna för äldre inom sjukvården att öka om ingenting görs annorlunda än idag.
Region Gävleborg har valt att blicka mot USA och Kaiser Permanente som har en vårdorganisation
där patienten alltid är i fokus och särkskilda administratörer som avlastar sjukvårdspersonalen.
Genom att ha patienten i fokus lyckas omsorgskoordinatorerna identifiera och ta hand om
äldre sköra patienter tidigt.
När patienter istället för att skrivas in tas om hand inom 23 timmar räknas de som polikliniska
vårdtagare och någon regelrätt vårdplanering behöver inte göras. När omsorgskoordinatorerna kan
prioritera äldre och multisjuka så undviks långa väntetider vid akuten och inläggningar.
Den sämsta platsen för äldre och multisjuka att vistas är på sjukhus där infektioner lätt sprids och
de blir förvirrade av den okända miljön som sjukhusmiljö innebär.

Minskning av den inhyrda personalen
Ett långsiktigt arbeta måste till för att minska behovet av inhyrd personal inom Region Gävleborg.
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Sverigedemokraterna gör satsningar på arbetsmiljö, lön, utbildning både för personal i verksamheter
samt i chefsleden och att det finns karriärmöjligheter. Det utgör en bra grund för att bli en attraktiv
arbetsgivare, det kommer attrahera fler att fortsätta arbeta inom Region Gävleborgs verksamheter.
För våra medborgare blir det en trygghet att se bekanta ansikten inom vården, förtroendet och
kvalitén på hälso- och sjukvården kommer kunna förbättras på sikt med Sverigedemokraternas idéer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden besparingar (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

Vårdpuckar
Förbättrad vård minskning 4000 vårddygn
Förbättrad patientsäkerhet & minskade infektioner
Minskade anslag FOU (mer samverkan)

5,0
10,0
5,0
1,0

5,0
10,0
5,0
1,0

5,0
10,0
5,0
1,0

Totala besparingar hälso- och sjukvårdsnämnden

21,0

21,0

21,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden satsningar (mnkr)
Psykiatrin2
Särskild satsning barn- och ungdomspsykiatrin
Förstärkning palliativ vård
Snabbspår
Minskad ohälsa hos barn och unga3
Förbättrad arbetsmiljö
IT-utveckling hälso- och sjukvården4

År 2020
20,0
2,0
2,0
2,0
1,0
5,0
3,0

År 2021
20,0
6,0
3,5
3,0
1,0
7,0
4,5

År 2022
20,0
8,0
3,5
3,0
1,0
7,0
5,0

Totala satsningar hälso- och sjukvårdsnämnden

35,0

45,0

47,5

1

Hälso- och sjukvårdsnämnden ramförändring (mnkr)
Ramförändring

År 2020
+ 14,0

År 2021
+ 24,0

År 2022
+ 26,5

1

Kostnaden för satsningen läggs under ”IT-utveckling hälso- och sjukvården”
Fyrpunktssatsning
3
Uppdrag gemensamt med Hållbarhetsnämnden
4
Här inkluderas satsningen på vårdpuckar
2
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Verksamhetsplan hållbarhetsnämnden
Kollektivtrafik
Inom Region Gävleborg behövs en översyn och utbyggnad av kollektivtrafiken.
Hälsan och miljön blir bättre om fler väljer att resa med kollektivtrafiken istället för att resa med bil.
Punktligheten är viktig att komma tillrätta med inom kollektivtrafiken för att garantera att resenärer
kommer fram i utlovad tid.
Tågtrafikens driftsäkerhet behöver ökas. Det är också viktigt att fordonen är anpassade för alla
resenärer som vill kunna nyttja kollektivtrafiken. Det ökade resandet och en större efterfrågan
innebär att kollektivtrafiken behöver byggas ut för att tillgängligheten ska kunna säkerställas.
En kollektivtrafik som uppvisar stora brister gör att medborgarna tappar förtroende och försöker
finna andra lösningar som kompensation för den bristen man upplever. Risken är att detta leder till
ökad användning av bilen och därmed påverkar miljön i större utsträckning.
Önskvärt är att det i största möjliga mån går att prioritera kollektivtrafiken framför privatbilen i
samhällsplaneringen och beslut som tas från politiken. Det ska vara möjligt för medborgarna att bo
på landsbygden men att ändå ha möjlighet att ta sig till ett arbete eller skola på annan ort.
Åtgärder ska inriktas mot de viktigaste stråken för att på ett miljövänligt sätt stärka sträckor som är
viktiga för arbetspendlingen, viktiga transportleder för näringslivet och gränsöverskridande
transporter.

Utökad flextrafik
Flextrafik är en del av Region Gävleborgs satsning på landsbygden, man ska kunna förvänta sig en
tillfredställande kollektivtrafik vart man än bor. Vi ser ett behov att utöka flextrafiken, för att fler ska
ha möjlighet att åka kollektivt.
Det är tyvärr inte möjligt att dra regelbundna linjer över hela vårt län som är väldigt stort och
glesbefolkat på sina ställen. Där behöver komplement som flextrafik finnas för att möjliggöra resor
från sin bostad/hemort till övriga länet.

Insatser för att öka antalet biljettkontroller ombord bussar och tåg
Kontrollanter som är synliga på våra bussar och tåg minskar risken för att människor reser med fel
biljetter när man använder sig av den av Region Gävleborg finansierade kollektivtrafiken.
Många åtgärder i samhället syftar till att förebygga händelser oavsett om det gäller hälso- och
sjukvård eller kollektivtrafiken.
Hållbarhetsnämnden får i uppdrag att se över och utöka antalet biljettkontroller på bussar och tåg
under perioden 2019-2020. Uppdraget ska återredovisas där det framgår vilka insatser som gjorts,
kostnader relaterade till dessa, utförda kontroller samt antalet utfärdade kontrollavgifter.
Återredovisningen ska ske genom delredovisning senast april 2020 och slutredovisning senast april
2021.

Ostkustbanan & järnvägsnätet
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För Region Gävleborg och Norrland är järnvägen knutpunkten som binder ihop norra Sverige med
södra Sverige och kontinenten. Att regering och riksdag snarast skjuter till medel för den fortsatta
utbyggnaden till dubbelspår på ostkustbanan är viktigt för hela norra Sveriges fortsatta utveckling
och goda möjligheter till både person- och godstransporter som ska kunna komma fram i tid men
även snabbare genom dubbelspårens färdigställande.
För järnvägen inåt land som binder ihop inte bara Gävleborgs västra delar men även stora delar av
norra Sverige ska funktionaliteten säkerställas så de goda förbindelserna upprätthålls. För optimering
av goda förbindelser inom sträckan bör stambanans funktionalitet säkerställas.
Dialog ska föras med Trafikverket för att underlätta eventuella behov av spårarbeten som riskerar
påverka trafiken och pendlingsmöjligheterna. Ersättningstrafik ska kunna sättas in i tid och planeras
så långt i förväg detta är möjligt.

Innovationer
Innovation innebär att man skapar nya värden av gammalt och nytt. Det kan antingen vara en ny
produkt eller ett smartare sätt att arbeta. Innovationer leder oftast till att resurser används mer
effektivt. Innovationer uppstår när det finns goda praktiska förutsättningar.
Innovationer kommer från människor som tillåtits och uppmuntrats till nyfikenhet och
entreprenörskap.

Bredband
Bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för att förenkla vardagen för
medborgare och företag. Det är viktigt att alla medborgare i Region Gävleborg har tillgång till det
digitala samhälle som växer fram.
I det fortsatta arbetet med utbyggnaden av tillgång till bredband för företag och hushållen ska dialog
och lösningar sökas mellan Region Gävleborg, kommunerna i länet, staten och de offentliga
aktörerna.
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har arbetat fram en regional bredbandsstrategi för att
möta den digitala utvecklingen länet står inför.

Miljöarbete
Vi vill även satsa på mer ekologiska och närproducerade varor i samklang med naturen och med god
djurhållning i fokus, vilket är bra för miljön. Långa transporter ska undvikas, särskilt vid transport av
matvaror och dylikt. Det är av vikt för Region Gävleborg att arbetet med en hållbar energiförsörjning
intensifieras.
Region Gävleborg ska arbeta aktivt med att ta fram strategier, väcka debatt och verka för att de
frågor som påverkar oss lokalt och regionalt också prioriteras nationellt. För vår närmiljö, vår hälsa
och våra barns framtid krävs en miljöpolitik som ser problemen och gör något åt dessa, och det är
precis vad en sverigedemokratisk politik gör.

Folkhälsa
Medborgarnas välbefinnande är ett viktigt fokusområde som samtidigt är nära sammankopplat till
regionens ekonomi och långsiktiga stabilitet. Folkhälsoområdet måste ständigt vara aktuellt och
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öppet för nytänkande. Sverigedemokraterna vill se en påbörjad satsning som innebär att vårdtagares
kontakt med sjukhusmaten ska vara en upplevelse där man lär sig äta bättre och få mer förståelse för
matens betydelse för hälsan.
Region Gävleborg ska därför satsa på att servera hälsosam mat tillsammans med en enkel broschyr
med information om hur man äter hälsosamt och hur maten påverkar kroppens mående. Vid kontakt
med sjukvården förstår många allvaret i sin livssituation och är genom det mer mottagliga för
förändringar och det är i detta skede Region Gävleborg ska pröva metoden att servera och informera
om hälsosam mat.
I samband med detta ska även kopplingen till fysisk aktivitet framhävas och detta på ett sätt som
motiverar till en ökning av fysisk aktivitet.
Hälso- och sjukvården fokuserar väl mycket på det senare istället för detta förra som håller oss från
sjukvården. En bättre hälsa ger ökad livskvalité och större frånvaro av ohälsa och sjukdomar.

Insatser för att minska ohälsa hos barn och unga
Det blir idag allt vanligare att barn och unga drabbas av övervikt. Orsakerna till detta kan vara många,
som snabbmat o.s.v. Ofta har hela familjen en livsstil med dålig kosthållning, vilket medför övervikt
för såväl föräldrar som barn. Om barnen som har högt intag av onyttig mat och läsk också rör sig i
mindre grad än andra barn riskerar det att ytterligare snabba på ohälsan med risk för lång påverkan
under oerhört lång tid.
Förutom den allmänna hälsan riskeras även att munhygien och tandhälsa blir eftersatt vilket kommer
öka kostnaderna för regionen på sikt inom tandvården då det krävs fler vårdtillfällen för att förbättra
tandhälsan.
Hållbarhetsnämnden får i uppdrag med hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra insatser för att
minska ohälsan hos barn. Uppdraget ska ske ur ett gemensamt perspektiv för folkhälsa och hälsooch sjukvården. Folktandvården Gävleborg ska bidra med kunskap om tandhälsa och
utbildningsinsatser riktade till unga.
Riktlinjerna för samarbetet ska tas fram inom respektive nämnds förvaltning och insatserna är tänkt
att pågå som ett projekt under 2019-2021 med delredovisning till nämnderna och regionstyrelsen i
februari 2020 samt februari 2021 med slutredovisning av insatserna och resultat senast april 2022 för
nämnderna och regionstyrelsen.

Ungdomsstöd till Gävleborgs föreningar med inriktning folkhälsa
För Region Gävleborg är det av yttersta vikt att det finns ungdomsverksamhet i våra föreningar.
Att investera i ungdomar ger många vinster som bland annat en förbättrad folkhälsa livet igenom
inklusive personlig utveckling genom det sociala samspel föreningslivet kan erbjuda.
Genom föreningar bygger vi även en sammanhållning i samhället.
Region Gävleborg ska bidra med insatser för att förbättra folkhälsan, där har hållbarhetsnämnden ett
viktigt arbete tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden för att nå målet.
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Ungt ledarskap och ledarroll
Att satsa på ungdomsverksamhet är viktigt, det är minst lika viktigt att stödja engagerade ungdomar,
som axlar någon form av en ledarroll. Detta ger i sin tur verktyg till ett ökat inflyttande och
delaktighet för ungdomar i föreningarna.
Region Gävleborg vill med denna möjlighet stödja föreningar att stimulera ungdomar att bli ledare,
och skapa förutsättningar så att ungdomarna känner sig trygg i en ledarroll och trivs med det
ansvaret. Ledaregenskaper tidigt i livet kommer följa individen genom hela livet och komma
samhället till del.
Hållbarhetsnämnden besparingar (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

0,0

0,0

0,0

Hållbarhetsnämnden satsningar (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

5

Utveckling flextrafik
Information nyttig och hälsosam mat
Minskad ohälsa hos barn och unga6
Ungdomsstöd föreningar
Utvecklingsstöd till föreningar för unga ledare

6,0
1,0
1,0
10,0
3,0

6,0
0,0
1,0
12,5
3,5

6,0
0,0
1,0
12,5
5,0

Totala satsningar hållbarhetsnämnden

21,0

23,0

24,5

Hållbarhetsnämnden ramförändring (mnkr)
Ramförändring

5
6

År 2020

År 2021

År 2022

+ 21,0

+ 23,0

+ 24,5

Summan är en uppskattning per år, eventuell justering ska framställas till Regionstyrelsen
Uppdrag gemensamt med Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Verksamhetsplan kultur- och kompetensnämnden
Kultur
Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av
människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, beteendemönster, seder och högtider,
institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och
moraliska system.
Sedan juni 2012 är Hälsingegårdarna en del av världsarvet. För att göra konsthantverkarnas
produkter mer synliga och tillgängliga för de turister som besöker Hälsingland kan vi underlätta för
konsthantverkarna att kunna visa upp och erbjudas möjlighet att sälja sina produkter vid dessa
hälsingegårdar.
I Region Gävleborg kan vi uppmuntra och underlätta för företagare att skapa lönsamhet ur ett
kreativt, kulturellt intresse. Genom företagen som inriktar sig på kultur kan vi uppnå ett brett utbud
av kultur i Gävleborg.

Kulturarvet
Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står
för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de
har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett
sammanhållande kitt.
Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma
myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen
kunna hålla samman.
Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell
eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark
känsla av gemenskap.

Barnkultur & idrott
Barn och unga ska ges bra förutsättningar att få tal del av det lokala och regionala kulturarvet i
Gävleborg. Genom det lär sig barn och unga att få kunskap och respekt för det samhälle man lever i
och vad som ligger till grund för lokal, Gävleborgs och Sveriges historia och genom det bidra till att ge
barnen en nationell och regional identitet.
Region Gävleborg ska uppmuntra barn och unga att engagera sig i idrott i samverkan med de lokala
idrottsklubbarna. Det är ett viktigt steg i att förbättra hälsan hos barn och unga och ge goda vanor i
livet.
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Folkhögskolorna som drivs av Region Gävleborg
Region Gävleborg driver idag tre folkhögskolor, Västerberg i Storvik, Forsa folkhögskola och Bollnäs
folkhögskola.
Sverigedemokraterna vill effektivisera verksamheten inom folkhögskolorna, bland annat ska en
översyn göras av utbildningarna och program som erbjuds men även lokalmässigt och administrativt.
Kultur- och kompetensnämnden ska utreda möjligheten att genomföra ett avyttrande av en
folkhögskola till annan aktör eller möjligheten att slå ihop två folkhögskolor till en.
Att få en bra utbildning och vara attraktiv på arbetsmarknaden är a och o. Nämnden ska därför bättre
försöka matcha utbildningarna mot den arbetskraft som behövs i länets kommuner för att höja
utbildningsnivån och på sikt kunna minska arbetslösheten.

Bidrag till diverse kulturverksamheter
Region Gävleborg ska avsluta de ekonomiska bidragen till Gävle symfoniorkester, Folkteatern
Gävleborg och till kulturutveckling.
Det är av vikt att Region Gävleborg prioriterar sina kärnverksamheter framför diverse
kulturarrangemang för vuxna som ska subventioneras.
Däremot ska satsningar göras på lokal och regional kultur varför också de ekonomiska bidragen där
kommer kvarstå under hela planperioden.
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Kultur- och kompetensnämnden besparingar (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

Kulturbidrag till diverse verksamheter
Hopslagning/avyttrande av en folkhögskola8

52,0
12,0

52,0
12,0

52,0
12,0

Totala besparingar kultur- och kompetensnämnden

64,0

64,0

64,0

7

Kultur- och kompetensnämnden satsningar (mnkr)

År 2020

År 2021

År 2022

Lokal och regional kulturhistoria för barn & unga
Kultur & idrott för barn och unga
Kompetensutveckling

3,0
3,0
1,0

3,0
3,0
1,0

5,0
5,0
1,0

Totala satsningar kultur- och kompetensnämnden

7,0

7,0

11,0

9

Kultur- och kompetensnämnden ramförändring
(mnkr)
Ramförändring

År 2020

År 2021

År 2022

- 57,0

- 57,0

- 53,0

7

Eventuellt bidrag för anpassning av verksamheter utifrån minskat bidrag kan sökas hos Kultur- och
kompetensnämnden
8
Kultur- och kompetensförvaltningen ska återkomma till nämnden med förslag om tidsplan för genomförande
9
Samverkan ska sökas med kommunerna i Gävleborgs län

47

Resultatutveckling 2018 – 2022
(mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Utfall
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 571
-10 576
-275

1 373
-10 469
-256

1 529
-10 997
-253

1 386
-10 728
-267

1 386
-10 926
-267

1 386
-11 178
-267

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

-9 280
6 757
2 413

-9 352
6 542
2 542

-9 721
6 923
2 524

-9 609
7 090
2 693

-9 807
7 253
2 758

- 10 059
7 460
2 821

Resultat före finansnetto
Finansiella intäkter
Varav värdeförändring pensionsfond
Finansiella kostnader
Varav pensionsavsättning

-110
347
-98
-86

162
136
136
-111
-105

-274
500
473
-117
-110

174
146
146
-128
-121

204
150
150
-158
-149

222
155
155
-176
-162

Resultat

139

187

109

192

196

201

Budgetramar (mnkr)
Regionstyrelse
Varav hälsoval
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Hållbarhetsnämnd
Kultur- och kompetensnämnd
Patientnämnd
Företagshälsovårdsnämnd
FoU-välfärd, Hjälpmedel, RegNet
Revisorer
Budgetreserv
Verksamhetens nettokostnader

Budget 2019
2 516,7
1 472,6
6 072,0
514,4
170,2
5,3
0,0
3,8
6,3
63,3
9 352,0

Ram 2020
2 613,1
1 506,8
6 236,2
544,7
115,8
5,4
0,0
3,3
6,2
84,3
9 609,0

Plan 2021
2 621,1
1 543,2
6 396,6
554,6
118,4
5,5
0,0
3,3
6,3
101,2
9 807,0

Plan 2022
2 688,8
1 590,5
6 594,3
569,4
126,8
5,6
0,0
3,4
6,3
64,4
10 059,0
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