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Mål för 2025
• Köerna i svensk sjukvård ska halveras
• Ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i den nära 

vården
• Alla patienter ska ha en fast vårdkontakt
• Ingen ska avlida på grund av att högspecialiserad 

vård inte är tillräckligt koncentrerad
• Äldre multisjuka ska ha tillgång till en mer samlad 

och nära vård



Korta patienternas väntetider – återinför 
en utvecklad kömiljard

– Kömiljarden ska utformas för att göra vårdgarantin 
mer heltäckande och samordnande. Det innebär 
bland annat att arbete med sammanhållna 
vårdkedjor ska premieras.

– Kömiljarden ska vara bredare än tidigare och till 
exempel omfatta röntgen- och laboratorietester.

– Kömiljarden ska vara professionsneutral.



Kömiljarden ska innehålla snävare och 
ambitiösare tidsgränser i vårdgarantin

• Alla patienter ska ha rätt att få kontakt med primärvården 
samma dag.

• En medicinsk bedömning ska genomföras inom tre dagar i 
primärvården/den nära vården.

• Patienter ska därefter ha rätt till ett första besök och diagnos i 
specialistvården inom 60 dagar, på sikt inom 30.

• Behandling/åtgärd/operation ska därefter vara genomförd 
inom 60 dagar. På sikt inom 30 dagar.

• Vårdgarantin ska på sikt vara 0-3-30-30, jämfört med dagens 
0-7-90-90.



2. Utveckla den nära vården med 
patienten i centrum – primärvårdsreform
• Sverige har i dag en stor obalans inom 

vården som innebär att allt för mycket vård 
ges på sjukhus istället för i den nära vården

• Den nära vården med primärvården som bas 
behöver därför byggas ut. Det innebär att 
resurser behöver flyttas från sjukhusen till den 
nära vården



Vill genomföra en samlad 
primärvårdsreform

• En nationell samlad definition av primärvårdens 
uppdrag. Den bör tas fram av Socialstyrelsen i 
samverkan med huvudmännen, 
patientorganisationer och vårdens medarbetare.

• Ett nationellt primärvårdsuppdrag till alla landsting, 
regioner och kommuner.

• Ett samordningsansvar i den nära vården för att ge 
patienten en fast vårdkontakt



3. Säker förlossningsvård
• Ingen ska behöva känna sig otrygg eller osäker 

inför mötet med mödravården eller 
förlossningsvården. Tyvärr är det inte så i dag. 

• Den svenska förlossningsvården har blivit sämre.
• Fler nyförlösta måste återinskrivas akut, andelen 

förlossningsskador ökar och en större andel barn 
mår sämre efter förlossningen.



Vi vill stärka svensk förlossningsvård

• Vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård 
och eftervård ska stärkas.

• Patientlagen avseende mödravård, 
förlossningsvård och eftervård ska skärpas.

• Antalet utbildningsplatser för barnmorskor ska 
utökas.



4. Stärk patientsäkerheten – koncentrera 
högspecialiserad vård

• Högspecialiserad vård är komplex och kräver viss volym 
och kompetens för att kvalitet, patientsäkerhet och 
kunskapsutveckling ska kunna upprätthållas samt för att 
kunna åstadkomma ett effektivt användande av vårdens 
gemensamma resurser.

• Vetenskaplig forskning och beräkningar pekar på att 
uppemot 500 dödsfall per år inom den svenska vården 
kan undvikas om högspecialiserad vård koncentreras. 
Dessutom minskar antalet komplikationer och vårdtidernas 
längd.



Vi vill genomföra följande steg för att 
koncentrera högspecialiserad vården:

• En gemensam samlad definition av 
högspecialiserad vård och dess uppdrag.

• Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram förslag 
på vilken vård som ska definieras som 
högspecialiserad vård.

• Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram förslag 
på vilka vårdenheter som ska bedriva 
högspecialiserad vård inom olika medicinska 
områden.



5. Prioritera vårdkedjan för de mest 
sjuka äldre

• Multisjuka äldre är ofta patienter med skiftande och komplexa behov 
av vård. Sveriges sjukhustunga vård är emellertid inte anpassad till att 
ge bästa möjliga vård till dem. Det krävs stor förmåga till samarbete 
mellan landsting/regioner och kommuner för att kunna erbjuda den 
sammanhållna vård som behövs för de mest sjuka äldre.

• För att vården av multisjuka äldre ska kunna fungera bättre krävs 
sammanhållna vårdkedjor, tidigt insatt proaktiv vårdplanering, försök 
med till exempel mellanvårdsplatser, hemtagningsteam, mobila 
hemvårdsteam och ett utökat samarbete med kommunerna som 
ansvar för äldreomsorg och hemtjänst



För att förbättra för de svårt sjuka 
äldre vill vi:

• Se över behovet av skärpt lagstiftning för 
att landsting, regioner och kommuner 
gemensamt ska resursplanera vården 
gällande de mest sjuka äldre.

• Det innebär också att lagstiftning avseende 
informationsutbyte behöver uppdateras.


