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Akutsjukhusen/Vårdplatser

Under 2021 genomförde Region Stockholm 45 procent av alla operationer/åtgärder i Sverige enligt 
SKR, trots att regionen enbart utgör en knapp fjärdedel av landets befolkning. Att nästan hälften av 
alla operationer utfördes i Stockholm är ett styrkebesked för vården i regionen. Moderaterna vill ha 
en helt köfri vård.

Region Stockholm har på senare tid ökat antalet vårdplatser samtidigt som många andra regioner 
har gått i motsatt riktning. Antalet platser har även ökat inom ASIH, (Avancerad Sjukvård I Hemmet). 
Men grundproblemet med för få bemannade vårdplatser inom akutsjukvården kvarstår. Problemet 
är inte de fysiska vårdplatserna utan att det ska finnas tillräckligt många utbildade medarbetare som 
kan bemanna vårdplatserna. Moderaterna vill öka antalet vårdplatser.

Region Stockholm har något längre väntetider på akuten än snittet för riket. För att åtgärda detta 
ska akutsjukhusen samordna sina resurser bättre, antalet vårdplatser öka och fler närakuter öppn- 
as. Moderaterna vill korta väntetiden på akutmottagningarna genom att öka akutverksamheternas 
kapacitet och effektivitet.

Från och med augusti 2022 återgår Region Stockholm till en hårdare vårdgaranti där ett första besök 
hos specialist ska ske inom 30 dagar från remiss. Detta att jämföra med övriga landet där vård- 
garantin säger att ett första besök hos specialist ska ske inom 90 dagar. Moderaterna vill att fler ska 
få vård snabbare.

Antalet medarbetare på akutsjukhusen har sedan 2016 ökat, men samtidigt har i flera fall mindre 
vård utförts, dock med S:t Görans sjukhus som ett positivt undantag. Denna produktivitetsutveckling 
behöver adresseras genom att sjukhusen arbetar mer effektivt och lär av S:t Görans goda exempel. 
Moderaterna vill att sjukvården blir mer effektiv genom att minska den administrativa bördan.

Ekonomi

Under mandatperioden 2018–2022 har Region Stockholm gjort kraftiga förstärkningar av  
kärn- verksamheten. Det vill säga kollektivtrafiken och sjukvården. Ökningen är på 1 respektive
6,8 miljarder kronor. Moderaterna vill fortsätta prioritera kärnverksamheten. 

Sedan maktskiftet i regionen 2006 har hälso- och sjukvårdsbudgeten fördubblats. Den totala  
hälso- och sjukvårdsbudgeten för 2022 ligger på ca 71 mdr.

För 2022 beräknas 2,3 miljarder av Region Stockholms skatteintäkter gå till andra regioner genom 
skatteutjämningen i stället för att användas för regionens kärnverksamheter. Inom ett par år beräknas 
skatteutjämningen kosta stockholmarna lika mycket som hela Danderyds sjukhus. Moderaterna i 
Region Stockholm anser att staten fullt ut borde betala för skatteutjämningen.

2021 gjorde Region Stockholm ett överskott på 1,8 miljarder kronor. Detta motsvarar omkring  
2 procent av skatteintäkterna vilket är enligt SKR:s rekommendation. Sett till krona per invånare gör 
Region Stockholm 2021 näst lägst resultat av landets 21 regioner. Moderaterna värnar en budget i 
balans och skyddsvallar i ekonomin.
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Personal
 
Lönerna för medarbetarna inom vården i Region Stockholm är högre än i riket.
Sedan 2017 har Region Stockholm anställt över 1000 fler medarbetare inom regionens egendrivna 
vård. Samtidigt har vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm tusentals anställda, 
vilka inte räknas med i den officiella statistiken.

Effektiviseringar genomförs för att frigöra resurser som idag läggs på administration och lokaler.  
Moderaterna ser nu till att medlen i stället gå till en förbättrad arbetsmiljö för de anställda.

Det finns möjlighet att utbilda sig till barnmorska, specialistsjuksköterska och specialist- 
undersköterska med bibehållen lön. Moderaterna vill att fler ska kunna vidareutbilda sig med  
bibehållen lön.

Regionen har beslutat att ge medarbetare inom vården fyra extra lediga dagar för återhämtning.
Utöver detta ska alla medarbetare även få en pandemibonus på 10 000 kronor. Bonusen gäller inte
politiska anställningar, höga chefer eller direktörer.

Förlossning 

Sedan 2014 får allt fler föda på den förlossningsklinik som de valt som förstahandsval.

Medellönen för barnmoskor som jobbar vid akutsjukhusen i Region Stockholm är 41 550 kronor  
per månad vilket är drygt 2000 kronor över medellönen för barnmorskor i övriga riket. Därtill  
tillkommer OB-ersättning för tjänstgöring på obekväm arbetstid vilket motsvarar omkring 2 980  
kronor per månad. 

2020 uppgav 76,6 procent av alla kvinnor som fött barn i region Stockholm att de är mycket nöjda 
med sin förlossning.  

Under hösten 2021 tilsattes en förlossningssamordnare i Region Stockholm för att se över en 
åtgärdsplan för att förbättra arbetsmiljön på Stockholms förlossningskliniker. Åtgärdsplanen  
omfattar bland annat ”en barnmorska per födande kvinna” men också arbetsplatsrotation,  
tydligare handledning och förenklade processer. 

550 miljoner kronor satsas över tre år för att säkerställa reformen ”en barnmorska per födande 
kvinna”.

Primärvården 

I Sverige är det för svårt att få vård i tid. Därför har Region Stockholm agerat föregångare vad gäller 
omställning till god och nära vård. Vi vill göra vården mindre sjukhustung och öka tillgängligheten 
samt kontinuiteten, genom att flytta vården närmre invånarna. Svensk sjukvård lider av ett kroniskt 
tillgänglighetsproblem och det gör vi allt vi kan för att motverka här i Region Stockholm. 

Alla mottagningar ska erbjuda invånarna en fast, så kallad ”namngiven” patientansvarig läkarkontakt. 
Äldre, multisjuka och kroniker ska i första hand premieras men alla som vill ska tilldelas en. 

I Region Stockholm går det snabbast i Sverige att få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Hela 
94 % får det inom tre dagar.
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Region Stockholm vill att nätläkare även har en fysisk vårdcentral. Moderaterna vill ha vårdgivare 
med både digital och fysisk kompetens. 

Vårdval och köer 

Med fritt vårdval menas att du själv kan välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill 
gå till för vård som inte sker på sjukhus. Det kan man inte i många andra regioner. 

Region Stockholm har idag vårdval inom 38 områden, såväl primär- som specialistvårdsnivå.  
Rapporter om vårdval visar att vårdutbudet, valfriheten och tillgängligheten har förbättrats sedan 
införandet.

Socialdemokraterna vill lägga ned privata vårdgivare för äldre. Det gäller vård inom områdena 
Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) och läkarinsatser  
i särskilt boende. Partiet har även lagt förslag om att lägga ned privata aktörer inom området  
geriatrik och urologi, vilka båda slår mot äldre. S vill även lägga ned S:t Görans sjukhus i  
nuvarande form för att i stället pröva att återsocialisera verksamheten trots att vården har hög  
kvalitet.

Socialdemokraterna är beroende av Vänsterpartiet, som vill lägga ner 350 fristående  
vårdmottagningar.

Stockholm har högst tillgänglighet och kortast köer i landet. Om Stockholm hade varit S-styrt  
på samma sätt som Västerbotten hade du i snitt fått vänta en månad längre på din operation. I 
Stockholm är medianväntetiden på en operation/åtgärd 45 dagar medan man i övriga riket får stå i 
kö i 67 dagar.


