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Vård i världsklass – för alla
Det här är Vårdförbundets valmanifest med konkreta reformförslag riktat till landets politiker.
Vi är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 barnmorskor, biomedicinska
analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi brukar säga att det är vi som är vården.
Hälso- och sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor under valåret 2018. Köerna till
svensk sjukvård är långa och inget landsting lever idag upp till vårdgarantin. Den vård
som ges är inte jämlik och patienter hamnar i kläm i vårdens stuprör – mellan huvudmän
och vårdgivare, mellan vårdpersonal och vårdutrustning.
Sverige har färre öppna vårdplatser per invånare än något annat land i Europa, mycket
beroende på att det saknas personal med rätt kompetens. Det är inte sängplatser och
rum som är problemet, utan det är människorna som ska jobba där som saknas. Antalet
sjuksköterskor per capita är lägre än i jämförbara länder och lägre än i alla våra nordiska
grannländer.
Den bristande digitaliseringen gör vården ineffektiv och utvecklingen går åt fel håll vad
gäller vårdskador. Enligt SKL får cirka 110 000 patienter vårdskador varje år till en kostnad
av ungefär 9 miljarder kronor årligen. Förlossningsvården är under stor press och svenska
familjer hänvisas till Finland för att få plats att föda. En analys från Socialstyrelsen visar att
en majoritet av arbetsgivarna rapporterar brist på såväl grund- som specialistutbildade
sjuksköterskor och att problem med kompetensförsörjningen påverkar patientsäkerheten.
Sambandet är tydligt: bristande bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador.
En färsk opinionsundersökning från Novus visar
att var tredje väljare anser att vården utvecklats
till det sämre de senaste tre-fyra åren.
Om inget görs nu riskeras svenska
folkets hälsa.
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Antalet sjuksköterskor per capita är lägre än i alla våra
nordiska grannländer.
Sjuksköterskor per 1000 invånare
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Norge:
17,3

Sineva Ribeiro,
ordförande, Vårdförbundet

Danmark:
16,7

Island:
15,5

Finland:
14,7

Sverige:
11,1

Genomsnitt
OECD: 9,0

Källa: OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris och Vårdfokus.se
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Vården är väljarnas viktigaste valfråga
Svensk hälso- och sjukvård ska inte bara vara
världsbäst för några, utan för alla! Det är dags
att modernisera vården. Därför vill vi i
Vårdförbundet se en uppgradering av vårdens
organisering och yrken. Vi vill se en uppgraderad vårdorganisation som inte lappar och
lagar, utan som både jobbar förebyggande
med hälsa och som skräddarsyr vården tillsammans med patienten utifrån personens
behov – inte utifrån stuprör och system. Vi
vill se en uppgradering av vårdyrket så att
barnmorskor, biomedicinska analytiker,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor
ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb
och vill stanna i vården.
Det kravet ställer även väljarna! Novus-undersökningen visar att svenska folket vill ha:
1. Snabbare behandling vid allvarliga sjukdomar
2. Kortare vårdköer
3. Högre löner till sjuksköterskor
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Tre av fyra väljare tycker att sjuksköterskor
måste få klart högre löner för att råda bot på
sjuksköterskebristen.

För att vi ska kunna lösa vårdens utmaningar
och befolkningen ska få en bättre hälso- och
sjukvård måste det finnas kompetenta, engagerade människor som vill arbeta inom vården.
Och väljarna delar Vårdförbundets syn: att
det handlar om att se över vårdpersonalens
löner och arbetsvillkor. Tre av fyra väljare
tycker att sjuksköterskor måste få klart högre
löner för att vi ska kunna komma åt sjuksköterskebristen. En majoritet av väljarna
kan tänka sig att betala mer i skatt om de
pengarna öronmärks till högre löner för
vårdpersonal. Detta är en kraftfull signal
till politiker och beslutsfattare inför valet.
Vi föreslår därför ett reformpaket för svensk
sjukvård. Vi är övertygade om att vi genom
att uppgradera vårdens organisering och
yrken kan få en hälso- och sjukvård i världsklass med kortare köer, minskande vårdskador
och tryggare patienter. Och att vägen dit går
via en hälsosam arbetsmiljö för personalen.

Källa: Opinionsundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Vårdförbundet 2018
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Vårdförbundet vill se en
ny nollvision för svensk
hälso- och sjukvård
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Nollvision
•
•
•
•
•
•

Ingen ska dö i kö
Ingen ska falla mellan stolarna
Ingen ska nekas att föda i Sverige
Ingen ska nekas vård i Sverige
Ingen ska skadas av vård
Ingen ska bli sjuk av att vårda andra
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Vårdförbundets reformförslag
Uppgradera (och finansiera) vårdens organisering:
• Öka antalet sjuksköterskor med 45 000
till år 2030 så att Sverige får över 15
sjuksköterskor per 1 000 invånare (vilket
gör att Sverige hamnar i nivå med
övriga Norden).
• En barnmorska per födande kvinna
i aktiv förlossning.
• Staten avsätter 100 miljoner kronor för
att bidra till fortsatt utveckling och
innovation inom personcentrerad och
nära vård, med fokus på patientgrupper
med psykisk ohälsa, fysisk och kognitiv
funktionsnedsättning, äldrevård och
multisjuklighet.
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• Öka takten i vårdens digitalisering:
rätt information är idag inte tillgänglig
vid rätt tillfälle, på rätt plats, för behöriga vårdgivare och patienten själv.
Öka takten genom att vision E-hälsa
2025 tydligare styrs från nationellt håll
och realiseras via större investeringar
och snabbare implementering i kommuner, landsting och regioner.
• Öka chefstätheten inom vården, för
att möjliggöra effektiv styrning.
Målsättningen bör vara maximalt 25
medarbetare per chef.
• Kräv hälsobokslut från alla vårdens
arbetsgivare, för att få ner sjukskrivningar och ofrivillig deltid.

Uppgradera (och finansiera) vårdens yrken:
• Lagstadga om reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor,
biomedicinska analytiker och barnmorskor.
• Lagstadga om huvudmännens ansvar
att specialistutbilda sjuksköterskor via
utbildningsanställningar – alla vårdens
arbetsgivare ska erbjuda Akademisk
Specialisttjänstgöring (AST) och
antalet utbildningsplatser ska ökas.
• Öka antalet utbildningsplatser till
sjuksköterska med 2 000 per år och
utbilda ytterligare 1 000 nya specialistsjuksköterskor per år fram till år 2030.
• Ett statligt ansvarstagande för en lönesatsning på specialistsjuksköterskor
som ger alla specialistsjuksköterskor

och barnmorskor – såväl nuvarande
som blivande – 2 000 kr mer i månaden
under fem års tid (det vill säga 10 000
kronor mer på fem år). De som omfattas
av den statliga lönesatsningen ska också
ingå i den årliga lönerevisionen. Satsningen är femårig och sträcker sig till
år 2023.
• Ett statligt ansvarstagande för en särskild lönesatsning som ger alla avancerade specialistsjuksköterskor – såväl
nuvarande som blivande – en höjning
av bruttolönen med 15 000 kr per månad
med direkt verkan. De som omfattas
av den statliga lönesatsningen ska också
ingå i den årliga lönerevisionen. Satsningen är femårig och sträcker sig till
år 2023.
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Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar
över 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi brukar säga
att det är vi som är vården. Många av oss som väljer ett
vårdyrke gör det för att vi vill hjälpa andra att kunna leva
ett gott liv. Och varje dag handlar vi i vår profession utifrån en yrkesetik och ett samhällsuppdrag som bygger på
principen om alla människors lika värde. Personcentrerad
vård är ett utmärkt sätt att stärka de mänskliga värdena i
vården och i samhället. När människor känner sig sedda
och när vården anpassas efter varje persons förmågor och
behov blir resultaten bättre för alla: patienterna, personalen,
närstående och samhället i stort. Det är så vi vill jobba:
För en jämlik vård som håller världsklass – för alla.
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Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som tillvaratar
medlemmarnas fackliga intressen. Vi utvecklar yrke, vård och villkor.
Vi är över 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor
och sjuksköterskor som arbetar för en nära personcentrerad vård
och ett hållbart yrkesliv.
www.vardforbundet.se

