
I Sverige har vi på många sätt en 
vård i världsklass. Men inte på alla. 
Vårdköerna är alldeles för långa på 
många håll i landet, personalen går 
på knäna och det fi nns för lite tid till 
personliga möten med läkare.

Därför föreslår vi en grundlig primär-
vårdsreform så att fl er, snabbare, 
kan få träffa sin läkare och en 

storsatsning på sjuksköterskorna med 
ett nationellt sjuksköterskelyft. Vi slår 
också vakt om valfriheten inom vården. 
Du ska fortsätta kunna välja vårdcentral, 
oavsett om den drivs i privat eller 
offentlig regi.

Var du än bor i landet ska vården vara 
rättvis, tillgänglig och nära.

För vårdpolitiken framåt!

närhet till vård
i hela landet



Korta vårdköerna med extra
tillgänglighetsmiljard
Vårdköerna är frustrerande för dem som 
drabbas. Men de skapar också orättvisa 
mellan olika delar av landet. I alliansstyr-
da Halland får 93 procent av patienterna  
besöka en specialist inom vårdgarantins 
90 dagar. I socialdemokratiskt styrda 
Norrbotten är det bara drygt 60 procent. 
Vi vill att 95 procent av patienterna ska få 
vård i tid. Oavsett var i landet man bor. 
Därför avsätter vi en tillgänglighetsmiljard 
för åtgärder som kortar köerna.

Ge fler en fast läkarkontakt
En fast läkarkontakt gör vården både 
tryggare och mer effektiv. Vi vill dubblera 
andelen patienter med fast läkarkontakt 
under nästa mandatperiod.

Korta köerna till Barn- och 
ungdomspsykiatrin
Allt fler barn och ungdomar mår dåligt. 
Samtidigt har köerna till barn- och ung-
domspsykiatrin vuxit. Vi vill korta dessa 
köer genom en specialsatsning på 300 
miljoner kronor. Vi vill också stärka  
elevhälsan och det tidiga förebyggande 
hälsoarbetet.

Sjuksköterskor för Sverige framåt 
– ge dem en extra premie och högre lön
Vi vill genomföra ett nationellt sjukskö-
terskelyft med bland annat en examens- 
premie på 60 000 kronor, 5 000 kronor i  
högre lön till 5 000 sjuksköterskor och att 
sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda 
sig till specialister med full lön. 

Värna valfriheten 
– du ska själv få välja vård
Privata alternativ inom vården är bra. De 
gör att du som patient har mer att välja på 
– och att personalen har fler arbetsgivare 

att välja mellan. Vi vill att vården även 
fortsättningsvis ska betalas med gemen-
samma skatter och behålla valfriheten.

Göra det lättare för läkare 
att öppna mottagningar
Vi bejakar småföretagande inom vården 
och vill bidra till att fler läkare startar 
eget. Genom att ta bort onödiga regler 
för att öppna nya läkarmottagningar kan 
fler läkare starta eget. Det är viktigt inte 
minst för landsbygden.

Ge snabbare hjälp vid psykisk ohälsa
Om vi tidigare kan upptäcka och sätta 
in hjälp vid psykisk ohälsa, behöver det 
inte alltid gå så långt som till sjukskriv-
ning. Det sparar både pengar och enskilt  
lidande. Därför vill vi rikta en satsning 
mot samtliga landsting och regioner 
för att människor med lättare psykiska  
besvär erbjuds samtalsstöd utan remiss.

Välkommen till Centerpartiet!
Centerpartiet står för närodlad politik och 
ett nytt ledarskap för Sverige. Vi vill ha ett 
grönt, tryggt och företagsamt samhälle  
där du bestämmer mer över din vardag 
– var du än bor. 

Vi är en folkrörelse som samlar och  
engagerar människor som tillsammans 
vill arbeta för att föra Sverige och världen 
framåt. 

Centerpartiet vill

Bli medlem
och påverka

*swisha 150 kr till 
nr 123 421 85 33

skriv personnummer  
och e-post

centerpartiet.se
/blimedlem


