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Mandat för förändring

• De fyra samarbetspartierna fick mandat för 
förändring – för att lösa stora 
samhällsproblem

• I Tidöavalet har vi enats om konkreta 
lösningar – som vi har majoritet för i 
riksdagen

• Vi har rivstartat. Efter de 100 första dagarna 
är en hel del gjort – och mycket är på gång
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Vi har satt igång sju samarbetsprojekt
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Hälso- och
sjukvård

Klimat
och energi Kriminalitet Migration och 

integration

Skolan Tillväxt och
hushållsekonomi

Diverse andra 
samarbetsfrågor

Ett samarbetsprojekt bereder politiska förslag från ax till limpa



Mål för projekt Hälso- och sjukvården

• Arbetsmiljön för personalen behöver förbättras och 
kompetensförsörjningen säkras

• Förslag ska samtidigt syfta till minska administrativ börda och onödig 
byråkrati

• Vårdköerna behöver kapas och tillgängligheten förbättras
• Jämlikheten mellan olika delar av landet behöver säkerställas
• Det statliga ansvaret behöver utredas och successivt ökas
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En hel del gjort
• Aviserat en dubblerad satsning på att öka antalet vårdplatser genom 

prestationsbaserade bidrag till regionerna
• Regeringen har ingått ett flertal överenskommelser med SKR, bland annat:

- Utveckling och förbättring av cancervården för barn och vuxna

- Främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och förbättra psykiatrin

- Ökade medel för att korta köerna till BUP

• Gemenskapssatsning för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och 
isolering, bland annat:

- Medel till kommuner och regioner för äldresamtal/hälsosamtal

- Idrott för äldre 

- Medel avsätts till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet
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Mycket på gång

• Tillsätta en utredning om statligt huvudmannaskap
• Fatta beslut om en nationell vårdförmedling i statlig regi för att 

kapa köer inom hälso- och sjukvården
• Uppdrag att ta fram en nationell plan för mödrahälsovården 

och förlossningsvården med nationella mål samt mått och 
indikatorer för uppföljning. 

• Underlag från myndigheter till strategi för psykisk hälsa.
• Reformera den digitala infrastrukturen i vården. 
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Nästa steg – inrätta haverikommission 
vid självmord 
• Förnyad kraft åt det suicidpreventiva arbetet – prioriterad fråga för regeringen 
• Utredning om haverikommission vid suicid, beslut idag 

- Granska vad som har hänt och vad som kan ha brustit 

- Breda händelseanalyser med fokus på lärande och förebyggande

- Leda till konkreta och varaktiga resultat 

• Nationell samordnare med samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska 
inrättas. 

• Uppföljning av patienter med suicidalt beteende ska bli en självklar del av 
vård och omsorg.
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Nästa steg – bättre villkor för personal
• Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram förslag för att förbättra 

hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. 
• Planen ska utarbetas av det Nationella vårdkompetensrådet 
• Av planen ska bl.a framgå insatser för befintlig och ny 

vårdpersonal som kan behövas för att förbättra 
personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. 
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