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En utvecklad vård - en förutsättning för att Halland ska utvecklas till en 

än grönare tillväxtregion 
 

Halland som region har den högsta medellivslängden både för kvinnor och män i 
Sverige. Vad som gör att vi har högst medellivslängd i landet beror naturligtvis 
på ett antal faktorer, mycket spelar in. Det kan bero på en god livsmiljö, 

tillgänglig sjukvård med hög kvalitet, ett engagerat civilsamhälle, tillgång till 
natur och kultur mm. 

Trots detta finns utmaningar i att vår region inte är jämställd på det sätt som vi 
skulle önska. I mätningar påvisas också att vi har många ungdomar som mår 
psykiskt dåligt. 

 
Vården ska ges efter behov där den med störst behov ges företräde.  

En god och nära vård är en förutsättning för att den halländska vården ska ligga i 
framkant. Med hjälp av AI (Artificiell intelligens), digitalisering och utvecklade 
vårdprocesser så kan den halländska vården fortsätta vara nationellt ledande. 

Det är viktigt att individen/patienten står i centrum när vården utvecklas på ett 
hållbart sätt. För Centerpartiet är det viktigt att vi erbjuder en sammanhållen 

och sömlös vård och omsorg där individen stöttas för att ta sig framåt i livet.  
En sömlös vård innebär att patienten inte märker av organisationsgränser eller 

olika ansvarsnivåer mellan kliniker. Vårdgivaren ska samordna sig även om en 
patient har flera olika problem samtidigt. Detta förutsätter samverkan, enkla 
kommunikationskanaler, tillgängliga journalsystem i hela landet, prestigelöshet 

mellan organisationer, digitala arbetssätt, mobila team och effektiva 
patienttransporter när så erfordras. 
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Patientens delaktighet 

 
Region och kommuner behöver se till att patienten kan vara engagerad, delaktig 

efter förmåga och kan påverka sin resa genom vårdsystemet. IT-system, såsom 
1177.se, skall underlätta detta genom att ge patienten översikt över status på 
remisser, prover, återbesök och kunna se var de befinner sig samt när 

svar/undersökning väntar. Centerpartiet anser att vården behöver hållas 
samman för patienten, oavsett om du lider av olika sjukdomar eller ska utredas 

av flera läkare. En vårdkoordinator som har ett helhetsansvar för patienten och 
tillser att prioriteringar görs efter medicinska behov och inte till den som skriker 
högst. En samordning mellan kliniker på sjukhuset eller region/kommun för 

patientens bästa.  
 

Centerpartiet tycker att beslut ska fattas så nära varje människa som möjligt. Vi 
är därför för valfrihet där du som individ själv får bestämma. Genom ny teknik 
och professionellt stöd skapas förutsättningar att själv utefter egen förmåga ta 

ansvar och kontroll över sin sjukdom och livet. Det kan vara genom utförande av 
dialys i hemmet, sensorer för diabeteskontroll och videomöte med vården. Med 

digital teknik och hjälpmedel kan mer sjukvård ges redan i hemmet. Individens 
känsla av att själv kunna ta ansvar och känna trygghet med sin sjukdom är 

viktigt för en fungerande vardag. Genom att individanpassa utbud och tillåta 
egenansvar efter förmåga så frigörs även mer tid till den patient som behöver 
detta.  

 
Brett vårdutbud 

 
Vi som bor och verkar här i Halland har alla olika behov och önskemål om hur vi 
bäst får stöd när vi behöver det. Därför behöver hälso- och sjukvården kunna 

erbjuda flera olika sätt att kontaktas på. Det kan vara fysiska eller digitala besök 
på fasta eller mobila primärvårdsmottagningar. En digital akutmottagning 

skapar enkel och snabb tillgänglighet både för patient och vårdgivare emellan. 
Med mobila mottagningar, ett fordon inredd som Vårdcentral kan vård 
erbjudas på många fler platser runt i Halland, utan fasta lokalkostnader. Då kan 

fler orter på landsbygden få tillgång till fysisk vård än vad dagens utbud medger.  
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Upplevelsen av närhet skiljer sig ofta åt beroende på ditt aktuella behov. För 

akut sjukvård behöver ambulans finnas snabbt tillgänglig. För planerade 
operationer vill de flesta ha den mest kompetenta läkaren som utför operationen 

ofta. Den medicinska utvecklingen går snabbt och vården blir alltmer 
specialiserad. Därför behöver Region Halland följa med i denna utveckling och 
erbjuda ändamålsenliga lokaler för en högkvalitativ och närvarande sjukvård som 

ger Trygghet till hallänningen.  
 

Vård och omsorg utförs både inom Region Halland och i de 6 halländska 
kommunerna. Samverkan är en nyckelfaktor för att tillgodose den bästa vården. 
En trygg vård i hemmet, med din fasta vårdkontakt eller vid behov på sjukhuset 

ska utföras med patientens bästa för ögonen. Halland har goda förutsättningar 
att leda utvecklingen till en god och nära vård med digitala lösningar, samverkan 

och närhet. En nära vård med god kvalité, trygghet och utan onödiga transporter 
eller fyrkantiga regelverk.  
 

 

Hög kvalité och god tillgänglighet 

 
Medarbetarna inom vård och omsorg är nyckeln till hög kvalitet, bra 
tillgänglighet och ett gott bemötande. Det krävs förbättrade arbetsvillkor, 

kontinuerlig fortbildning och inte minst större tillit till medarbetarna och dess 
kompetens. 

 
Vi måste höja statusen för vårdyrkena i samhället för att kunna attrahera och 

bibehålla kompetens. Det kan göras genom mer nischade tjänster mot olika 
vårdgrupper. Även undersköterskor ska kunna specialisera sig och göra karriär i 
yrket. Seniora medarbetare skall ges en god löneutveckling och bra villkor för att 

tillvarata den erfarenhet som förvärvas, det är viktigt att medarbetare kan 
stanna i den kliniska verksamheten hela yrkeslivet. 

Centerpartiet vill att Region Halland skall vara en föregångsregion när det gäller 
att erbjuda vårdanställda goda arbetsvillkor med mer flexibla arbetstider och 
ersättningsformer för ett hållbart arbetsliv. 

 
Det handlar också om att med AI-teknik tillgängliggöra all världens kunskap och 

därigenom skapa bättre beslutsstöd för de bästa förutsättningarna i varje enskilt 
patientmöte och en större trygghet för såväl patient som personal. 
Halland har historiskt en hög tillgänglighet och god kvalité både i medicinska 

resultat och patientnöjdhet. Med ny teknik och medarbetarnas engagemang kan 
det utvecklas.  

 
Centerpartiet vill införa en samlad journal, ett e-hälsokonto för varje invånare. 
En gemensam journal som är tillgänglig oavsett om vården ges av kommunala, 

regionala, statliga, ideella eller privata. Patienten ska ha äganderätt till sin 
information, men vård- och omsorgsgivare som hen möter behöver användarrätt 

till information som är relevant för att ge personen en patientsäker vård eller 
omsorg.  
Dagens system med många olika journalsystem och fördröjningar för tillgång till 

viktig information är ej acceptabel eller ändamålsenlig. 
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Livets slutskede – palliativ vård 

 

Halland har en hög andel av sjukhusvård den sista månaden i människors liv. 

Självklart ska bästa möjliga vård ges för att kunna bota sjukdom och lindra 

smärta. När det inte längre går att bota sjukdomen ska planering göras för att få 

ett gott och värdigt slut på livet. Region Halland förstärker den palliativa och 

onkologiska vården under 2022. Det görs genom en tillgänglig specialistläkare 

dygnet runt som kan ge stöd och göra bedömningar. Teamet för avancerad 

sjukvård i hemmet gör en oerhört värdefull insats för de som önskar att få 

somna in i sin egen trygga säng, omgiven av älskade anhöriga. Centerpartiet 

anser att den palliativa vårdavdelningen i Falkenberg är viktig, för avlastning, 

stöd och trygghet, för patient och anhöriga. 

 

 

Halland har Sveriges högsta målsättningar  

Den halländska hälso- och sjukvårdens goda resultat är en viktig del av 

attraktiviteten i Halland. Region Halland sätter redan högst mål i Sverige. Till 

exempel har regionen ett tuffare mål för väntetider innan vårdgarantin utlöses. 

Men vi kan skruva upp ambitionerna ytterligare.  

Regionen skall ha höga målsättningar inom alla delar av vården; 

patientupplevelser, medarbetarnöjdhet och nationella kvalitetsmått. 

Halland skall vara bättre än genomsnittet i Sverige vad gäller alla nationella 

kvalitetsmått i vården. 

Konkret skall Halland fortsatt ha en högre målsättning vad gäller vårdgaranti än 

övriga landet. I Halland gäller 60 dagar mot 90 på nationell nivå. 

Genom en effektiv och sammanhållen vård så kan Halland även fortsättningsvis 

ha de kortaste vårdköerna i landet. 

 

 

Förstärk varje individs förmåga att hjälpa sig själv och andra 

Friskvård är bästa vägen till en bättre folkhälsa. Genom främjande av hälsosam 

livsföring, egenvård och tidiga insatser kan vi förhindra att människor insjuknar 

eller att sjukdom förvärras. Vi vill att friska vuxna skall ges möjlighet att tidigt få 

en utvärdering av eventuella riskfaktorer och hjälp att hantera dessa på bästa 

sätt. Centerpartiet föreslår hälsosamtal som en viktig del i detta arbete. Vi vill 

också utveckla ett äldrevårdsprogram som tidigt ger möjlighet att fånga upp 

begynnande ohälsa bland äldre.  
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Rehabiliteringsinsatser kan ofta sättas in i ett tidigare skede än vad som görs i 

dag och vi vill fortsätta utveckla paletten med utbud av tidiga rehab insatser för 

att ge ett mer välfungerande vardagsliv för individen. Många evidensbaserade, 

men underutnyttjade, metoder finns för olika former av rehabilitering, 

habilitering och förebyggande hälsovård. Att öka individens förmåga till egenvård 

är viktigt men vi vill också se en förstärkning av regionens utbud av olika 

rehabiliteringsformer såsom naturunderstödd/grön rehabilitering, vårdhundar, 

kultur och rörelse på remiss. Förutom att öka människors livskvalitet kommer 

satsningar på förebyggande hälsa och rehab ge besparingar i hela vårdsystemet. 

Även utanför sjukhusen kan regionens hälso- och 

sjukvårdsarbete rädda liv, ett exempel är SMS-

livräddning som regionen lanserade under 2020. I 

Sverige har, enligt Svenska Hjärt-lungräddningsregistret, 

andelen livräddaringripanden av människor som är på plats 

före ambulansens ankomst fördubblats sedan 1990-talet. 

Andelen som räddas till livet har genom detta mer än 

fördubblats under samma tid. Ännu fler kan räddas genom 

mer HLR-utbildning och fler hjärtstartare. Vi vill att Halland 

skall vara ett föredöme vad gäller HLR-utbildning. Vi vill 

också tillgängliggöra hjärtstartare på offentliga platser i 

hela regionen genom larmade skåp utomhus. 

Civilsamhället gör genom sina organisationer viktiga insatser för folkhälsan. 

Centerpartiet vill se ökat samarbete mellan det offentliga och civilsamhället. 

Civilsamhället skall ses som det viktiga komplement det är och även ges ökade 

chanser att delta i upphandling av olika rehab och vårdtjänster. 

 

En bra nära vård kräver rätt organisation och politisk styrning 

Regionala skillnader, digitaliseringen, den ökade specialiseringen inom 

sjukvården och nu senast covid19-pandemin har satt fingret på problem med 

samordning och ansvarsfördelning inom svensk sjukvård.  

Centerpartiet i Halland anser att dagens organisation med regioner och 

kommuner som huvudmän för större delen av vårdutbudet i landet i grunden är 

bra. Samtidigt behövs effektivare samverkan, centralisering av den mest 

specialiserade vården och för att sätta kvalitetssäkrande standarder som ger en 

jämlik vård i hela landet. Halland skall fortsatt vara en fristående region 

där regionens invånare kan ha stort inflytande över vården genom närhet till sina 

valda regionala och kommunala politiker. Vi anser också att ett blandat utbud av 

offentliga och privata vård- och omsorgsgivare är positivt för såväl vårdtagare 

som medarbetare inom vården. 

 

Centerpartiet i Halland vill att: 

• Vården skall vara sammanhållen, trygg och upplevas sömlös för individen. 
• Landsbygdens tillgång till vård säkras med mobila mottagningar.  
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• Halland skall vara bättre än genomsnittet i Sverige vad gäller alla 

nationella kvalitetsmått i vården. 
• Ansvaret för samordning av olika vårdinsatser aldrig skall falla på 

patienten utan hanteras av en personlig vårdkoordinator. 
• Individen skall stödjas för att kunna leva hälsosamt och bedriva olika 

former av egenvård. 

• Region Halland kommer i gång med en digital akut och att den utformas 
så att den underlättar för patienter och personal. 

• Statusen för alla vårdyrken höjs så att det blir lättare att attrahera och 
bibehålla kompetens. 

• En samlad nationell journal, ett e-hälsokonto, införs. 

• Region Halland kommer i gång med de beslutade hälsosamtalen för 40-
åringar. 

• Ett äldrehälsovårdsprogram ska erbjudas alla medborgare efter avslutat 
arbetsliv. Det ska baseras på vetenskap och vara inriktat på att dels fånga 
upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda förebyggande rådgivning kring 

bland annat kost, motion, fallskadeprevention med mera. 
• Satsningar på förebyggande hälsa, rehabilitering och habilitering ökas. 

• Hjärtstartare görs tillgängliga på offentliga platser och att fler hallänningar 
genomgår hjärt-lungräddningsutbildning. 

• Civilsamhället ges ökade chanser att delta i upphandling av olika rehab 
och vårdtjänster. 

• Halland förblir en fristående region med ansvar för hälso- och sjukvård. 

 


