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Vårdpaket från vänster: 4,7 miljarder till vården

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom
4,7 miljarder kronor till vårdområdet under 2018, varav 1 miljard kronor
till förlossningsvården.
Den svenska vården behöver mer resurser. Det finns för få barnmorskor på BB,
för få personal med rätt kompetens att möta barn- och ungdomar med psykisk
ohälsa, för få sjuksköterskor och undersköterskor inom vård- och
omsorgsyrkena på grund av att arbetsmiljön och arbetsvillkoren är för tuffa.
Det vårdpaket vi nu har fått igenom är på totalt 4,7 miljarder kronor under
2018. Satsningen ökar sedan till 5,4 miljarder 2020. Fler arbetskamrater kan
anställas, fler anställda vidareutbildas och fler får det bättre på jobbet. Det blir
en tryggare vård. I vårdpaketet ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Förlossningsvård: 1 miljard kr/år 2018-2022
Psykisk hälsa och psykiatri: 600 miljoner kr 2018, 1,10 miljarder kr/år
2019-2020
Sociala barn- och ungdomsvården (avser socialtjänsten): 250 miljoner
kr/år 2018-2020
Tandvårdsbidrag: 531 miljoner kr 2018, därefter 750 miljoner kr/år
Förbättrade arbetsvillkor vårdanställda: 2 miljarder kr/år 2018-2021
Barnhälsovård: 142 miljoner kr/år 2018-2020
Fritt gynekologiskt cellprov för screening livmoderhalscancer: 141
miljoner kr/år fr.o.m. 2018

Den största satsningen som inte tidigare presenterats görs på
förlossningsvården: en miljard kronor om året 2018-2022. Den som föder barn
ska känna sig trygg med att man får den vård man behöver.
Vi utökar satsningarna mot psykisk ohälsa bland barn, unga och vuxna.
Väntetiderna till BUP förväntas kortas med våra förstärkningar. Samtidigt ser vi
att barn och ungas psykiska ohälsa måste ses i ett bredare sammanhang där även
det sociala ingår. Vi ser därför till att socialtjänsten stärks i sitt arbete som rör
insatser kopplade till barn och unga och för bättre samverkan med vården när
barn och unga mår dåligt. Vi satsar på barnhälsovård och ger landstingen pengar
för att fler barn ska få tillgång till vaccinationer och god tandhälsa.
Vi ger förutsättningar för att fler kvinnor ska gå och ta cellprover så att
livmoderhalscancer upptäcks i tid. Idag kan ett besök kosta upp mot 200 kr,
med vår reform blir det gratis. Vi fördubblar tandvårdsbidraget så att fler får råd
att gå till tandläkaren.
En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får chans att må bra
och bli bemötta utifrån sina behov, inte bara de som har rätt kontakter och hög
inkomst. Vårdpaketets miljarder lägger en god grund för att vården ska finnas
där när du behöver den och för en jämlik tillgång till vård över hela landet.

En miljard om året till förlossningsvården

Vänsterpartiet har fått igenom en förstärkning av den riktade satsningen på
förlossningsvård och kvinnors hälsa som pågår år 2015-2019. Den utökade
satsningen innebär 1 miljard kr per år med start 2018. Slutår 2022.
Den svenska förlossningsvården befinner sig i ett ansträngt läge. Landstingen
har svårt att rekrytera och behålla den personal som krävs för att kunna ge en
god och säker förlossningsvård. Ytterligare medel behöver tillföras för att
hantera situationen inom förlossningsvården och för att förbättra kvinnors hälsa.
Medlen ska framför allt gå till att förstärka personaltätheten och förbättra
arbetsmiljön. Medel inom satsningen får även användas för insatser inom
neonatalvården.
Ikraftträdande: 1 januari 2018
Kostnad: 1 miljard kr/år 2018-2022
Stärkt psykisk hälsa och psykiatri

Vänsterpartiet anser att ytterligare medel behöver tillföras inom regeringens
pågående satsningar på psykisk hälsa. Satsningen är angelägen att riktas till
både den första linjens vård i primärvården och den specialiserade psykiatrin,
för såväl barn som vuxna, vilket vi också ha fått gehör för. Den utökade
satsningen innebär en förstärkning med 600 miljoner kronor år 2018 och 1,1
miljard kronor per år 2019 och 2020.
Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i alla åldersgrupper och vårdens
förutsättningar att möta dessa behov behöver stärkas. Primärvårdens kapacitet
och kompetens att behandla barn och unga med psykisk ohälsa behöver höjas
inom den så kallade ”första linjens psykiatri”. Därigenom kan remitteringar av
enklare fall till den psykiatriska vården minska och väntetider till BUP kortas
för de med behov av psykiatrisk vård. Satsningen ska således öka
tillgängligheten till behandling av psykisk ohälsa för såväl enklare som svårare
tillstånd. Vidare ska satsningen gå till den slutna vården inom vuxenpsykiatrin
för bemanning samt för att utveckla arbetssätt och behandling.
Ikraftträdande: 1 januari 2018
Kostnad: 600 mnkr 2018; 1 100 mnkr 2019; 1 100 mnkr 2020
En barnhälsovård som fångar upp

Landstingen tilldelas sammanlagt 142 miljoner kronor per år från 2018 med
slutår 2020, för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för vissa grupper som
har sämre följsamhet till vårdprogram och sämre tandhälsa. I satsningen ingår:
•
•
•
•
•

Utökat antal hembesök under spädbarnsperioden
Vaccination mot rotavirus inkluderas i det allmänna
vaccinationsprogrammet.
Ökad information kring vaccinationer för att bemöta vaccinskepticism,
framförallt specifika grupper med lägre vaccinationstäckning.
Information om tandhälsa, inklusive matvanor, tandhygien och
fluortandkräm.
Andra områden där landstingen ser behov av förstärkning

Inom satsningen kan 137 miljoner kronor regleras i en överenskommelse med
SKL, där en del av medlen avsätts för tandvård och det ev. skrivs in om
samverkan mellan barnhälsovården och Folktandvården. Landstingen fördelar
medel efter befolkningsstorlek och beslutar därefter själva om i vilka områden
eller till vilka grupper riktade insatser ska genomföras.
Ikraftträdande: 1 januari 2018
Kostnad: 137 miljoner kr/år 2018-2020, samt 5 miljoner kr/år permanent
fr.o.m. 2018 för rotavirusvaccination
En tryggare barn- och ungdomsvård i socialtjänsten

Vänsterpartiet fick i vårändringsbudgeten 2017 igenom en satsning på den
sociala barn- och ungdomsvården och har nu fått igenom ytterligare 100
miljoner kronor om året i tre år på detta. Satsningen ska gå till att stärka
socialtjänstens insatser till barn- och unga som far eller riskerar att fara illa.
Satsningen innebär 250 miljoner kronor per år med start 2018, slutår 2020.
Pengarna kan också användas till att förbättra arbetet mot psykisk ohälsa, för
att öka socialtjänstens kompetens gällande barn och unga med psykisk ohälsa
samt för att stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver
både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom
kommunens egna verksamheter.
Ikraftträdande: 1 januari 2018
Kostnad: 250 miljoner kr/år 2018-2020
Förbättrade arbetsvillkor för vårdanställda

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram 2
miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för
vårdanställda. Satsningen innebär att de 2 miljarderna fördelas ut till
landstingen för att de ska kunna förbättra personalsituationen, se över
arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla
arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och
sjukvården.
Ikraftträdande: 1 januari 2018
Kostnad: 2 miljarder kr/år 2018-2021
Fördubblat tandvårdsbidrag

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom en
dubblering av det allmänna tandvårdsbidraget för alla åldersgrupper. Kostnaden
är 531 miljoner kronor per år för 2018, därefter 750 miljoner kronor per år.
Allmänt tandvårdsbidrag ges med ett årligt belopp till den som använder
tandvården. Tandvårdsbidraget varierar beroende på ålder. För de yngsta
åldersgrupperna är tandvården avgiftsfri.

Allmänt tandvårdsbidrag per år, före och efter reformen (kr)
Ålder

Före reform

Efter reform

23-29

300

600

30-64

150

300

65+

300

600

År 2017 kostar en basundersökning enligt nationell referensprislista 825 kronor.
Det innebär att med reformen får yngre och äldre ett fritt tandläkarbesök
vartannat år, medan 30-64-åringar får en kraftigt ökad subventionsgrad.
Ikraftträdande: 1 april 2018
Kostnad: 531 miljoner kr 2018, därefter 750 miljoner kr/år
Fritt gynekologiskt cellprov för screening livmoderhalscancer

Vänsterpartiet har fått gehör för kravet att landstingen ska tilldelas ett riktat
bidrag för att erbjuda kvinnor i målgruppen fri gynekologisk cellprovtagning.
Satsningen innebär 141 miljoner kronor per år med start 2018. Satsningen är
tänkt att vara permanent.
Gynekologiskt cellprov för screening för livmoderhalscancer erbjuds med tre
till sju års intervall (beroende på ålder) de ca 2,6 miljoner kvinnor som är i
åldern 23-64 år. Idag erbjuder de flesta landstingen åtgärden mot patientavgift,
med upp till 200 kronor. För att ingen kvinna ska behöva avstår cellprovtagning
av ekonomiska skäl genomför vi en satsning på avgiftsfri cellprovtagning.
Under 2018 ersätts landstingen genom stimulansmedel inom ramen för en
överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting. Från 2019 beräknas
ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen vara på plats som möjliggör att
landstingens åtagande lagfästs.
Ikraftträdande: 1 januari 2018
Kostnad: 141 miljoner kr/år

