
Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I1 
Avgiftsbefria tandvård för studenter och pensionärer 
SSK 
 
Tänderna är en del av kroppen. 

Så låter det ofta när man debatterar avsaknaden av en allmän tandvårdsförsäkring. Det 
argumentet är helt rätt. Det som också stämmer är dock den krassa verkligheten att en sådan 
omfattande reform ligger långt fram i tiden, den är helt enkelt väldigt dyr. 

Det betyder däremot inte att vi ska sluta bygga ut rätten för tandvård till alla. Under 
mandatperioden 2014-2018 införde den Socialdemokratiska regeringen avgiftsbefriad tandvård 
för unga upp till 24 år. Det är bra, men inte tillräckligt. Nästa steg i den utbyggda 
tandvårdsförsäkringen bör ligga i att avgiftsbefria tandvård för studenter och våra pensionärer. I 
takt med att allt fler pluggar högre upp i åldrarna är det rimligt att samhället ska trygga 
omkostnaderna för tandvård för studenter som är lite äldre, samt för de som har arbetat ett helt 
yrkesliv. 

En student ska oroa sig för nästa tenta, inte nästa tandvårdsräkning. Idag betalar många studenter 
ockerhyror och studentlitteratur, något som tynger plånboken. Att då dessutom behöva bekosta 
en dyr tandoperation kan bli förödande för den enskilda studentens ekonomi. För våra 
pensionärer som arbetat ett helt yrkesliv borde det vara en självklarhet att 

samhället ger de möjlighet till en god tandhälsa oavsett tjocklek på plånboken. Plikt och rätt gäller 
även tänderna; har du betalat skatt hela livet ska samhället självklart garantera dig vård för hela 
kroppen. 

Det ligger i hela samhällets intresse att människor som pluggar eller arbetat ett helt yrkesliv inte 
ska skuldsätta sig för att vara vid god tandhälsa. Därför bör nästa tandvårdsreform se till att 
studenter oavsett ålder ska behöva betala för tandvården. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för avgiftsfri tandvård för studenter med giltig legitimation 
och för pensionärer 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

3. Stockholms partidistrikt skickar motionen vidare till partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I2 
Belöna de solidariska blodgivarna 
Jakobson, Bernt 
 
Hälso-sjukvården och inte minst sjukhusen är beroende av att vi solidariskt ger blod. Blodbristen 
idag kan undvikas tack vare de fantastiska blodgivarna. Idag utgår en "lön" i forma av dricka och 
en smörgås. Alla blodgivare ställer upp helt ideellt. Nu måste Sverige för att kunna trygga 
blodtillgången tydligt gynna blodgivarna, också för att kunna locka och bredda och nå andra 
grupper. T ex ensamstående, arbetssökande och nyanlända. Alla blodgivare borde få en 
skattereduktion på 3000 kr/år, 50% lägre avgift inom kollektivtrafiken och 500 kronor till 
massage/SPA. Med dessa tydliga förmåner som blodgivare kompletterar man det ideella. Antalet 
blodgivare kommer då att öka snabbt. Och Sverige tryggas i att blodtillgången kommer att vara 
god. 
 

 

Jag yrkar att 

1. SAP uttalar sitt stöd för blodgivarnas fantastiska solidariska insatser för sina medmänniskor 

2. SAP utser en arbetsgrupp för att arbeta fram i detalj skatteavdraget på 3000 kr/år, 50% lägre 
avgifter i kollektivtrafiken och 500 kr för massage/SPA eller liknande  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Jakobson, Bernt 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I3 
En mänsklig rättighet - att kunna få dödshjälp 
Kungsholmens s-förening 
 
Statens Medicinska och etiska råd, SMER, består av en ledamot från varje riksdagsparti. Två 
gånger de senaste 10 åren har SMER enhetligt föreslagit en statlig utredning om möjlighet till 
dödshjälp i Sverige, senast i slutet av 2017 (http://www.smer.se/rapporter/dodshjalp-en-
kunskapssammanstallning/). Förslaget har fått stöd av, eller inom, flera riksdagspartier. Det är 
verkligen på tid att Socialdemokraterna i riksdagen säger ”ja” till att frågan utreds. 

En viktig princip i Sverige är att varje människa har bestämmanderätt över sin vård och 
behandling – även i livets slutskede. Ingen behandling får påbörjas utan att patienten är 
informerad och samtyckt, och patienten har ovillkorlig rätt att avstå från eller avbryta behandling 
– även om detta skulle leda till döden. Dock, om man har en svår icke behandlingsbara sjukdom 
och befinner sig i ett tillstånd av oacceptabelt lidande där döden är nära förestående, är det inte 
möjligt att få läkarhjälp att avsluta livet på ett värdigt sätt. Medhjälp till självmord är inte brottsligt 
i Sverige. Det betyder att man inte kan åtalas för att ha hjälpt en annan människa att ta sitt eget 
liv. Men en läkare eller sjuksköterska som medverkar skulle riskera förlora sin legitimation. Med 
djur är läget – märkligt nog - det omvända; personen som äger djuret riskerar åtalas om denne 
inte avslutar livet på ett allvarligt sjuk och lidande djur, utan tillfriskningsutsikt.  

Mätningar visar att över 80 % av svenska folket är för egenmakt vid livets slut. Välreglerade lagar 
som tillåter dödshjälp på patienters frivilliga begäran finns i Nederländerna, Belgien, 
Luxembourg, Schweiz, Kanada, 9 delstater i USA, två delstater i Australien, och i Colombia. Flera 
andra länder eller delstater är på gång. Den allra bästa palliativvård löser inte alla behov, och på 
flera håll är dödshjälp en del av palliativvård. Erfarenheterna är goda. Delstaten Oregon i USA 
har haft lag i 25 år som tillåter läkare under stränga förutsättningar att förskriva en dödsbringande 
medicin som patienten själv tar. En del patienter faktiskt lever längre tack vara tryggheten av att 
ha medicinen tillhands när det känns nödvändigt att inta den. Och en stor andel av dem som har 
fått medicinen tar den aldrig i bruk. Dödshjälpen svarar för ca 0,4 % av dödsfallen i Oregon; 
omsatt till Sverige skulle det endast handla om ca 360 (av ca 90 000 dödsfall) per år. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ställer sig bakom SMER:s förslag om en utredning av eventuell dödshjälp i 
Sverige; 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I4 
Från skuldbeläggning till skademinimering 
Kungsholmens s-förening 
 
Inledningsvis vill jag i denna motion klargöra att narkotika är ett stort samhällsproblem. Vår 
utgångspunkt är att droger är ett hinder för värdighet, frihet och jämlikhet. Missbruket kostar 
samhället enorma resurser och stort mänskligt lidande. Det långsiktiga målet för 
narkotikapolitiken måste fortsatt vara ett narkotikafritt samhälle. Frågan är med viken metod 
målet ska nås och framförallt till vilket pris.  

Svensk narkotikapolitik är i många delar en produkt av psykiatrikern Nils Bejerots forskning på 
experimentet med legalförskrivning av amfetamin under 1960-talets senare del. Redan då fick 
Bejerots metod och (statistiska) modeller omfattande kritik från epidemiologer och sociologer. 
Bejerot var förutom läkare och forskare också en skicklig opinionsbildare, hans idéer om en 
extremt restriktiv narkotikapolitik kom att få starkt gehör hos beslutsfattare. 

Med facit i hand kan det konstatera att Bejerots linje inte fungerat. Sverige har under delar av 
2010-talet haft högst narkotikadödlighet i hela EU. Vid den senaste mätningen, från 2017, hade vi 
näst flest. 

Samhället måste sluta betrakta missbrukare som brottslingar. Att använda droger är snarare ett 
långsamt självmord än ett brott. Ska vi stoppa narkotikan så måste resurser främst läggas på att 
komma åt handeln med droger, helst redan där den tillverkas eller vid vårt lands gränser. Att 
däremot ”jaga” missbrukare kommer inte minska problemen narkotikan för med sig. En 
missbrukare som inte vill sluta eller som inte får behandling kommer inte heller sluta. En 
missbrukare som riskerar att gripas och åtalas kommer att hålla sig undan från myndigheter, och 
därmed den hjälp de kan erbjuda.  

SKL vill att regeringen utreder om det ska vara lagligt att använda narkotika. Det är en linje som 
jag som motionär delar. Jag tror att det finns flera fördelar med en avkriminalisering av bruk. 
Fokus i en sådan utredning bör ligga på ”tyngre” droger. Men även om jag som motionärer är 
tveksamma till att avkriminalisera bruk av hasch och marijuana så är det ändå rimligt att 
utredningen tittar förutsättningslöst på avkriminalisering av alla typer av droger. 

Det finns redan idag åtgärder som skulle kunna minimera skadorna för de som idag sitter fast i ett 
missbruk. Ett exempel är sprututbytesprogram. Det borde vara obligatoriskt för samtliga regioner 
i Sverige att erbjuda sprututbyten. Allt annat är att stillasittande se på när sjukdomar sprids mellan 
sprutnarkomaner. Det kan vi aldrig acceptera. 

Kopplat till regionernas roll bör också det delade ansvaret för missbruksvården avskaffas. Det 
bästa vore om sjukvården (det vill säga regionerna) tog det fulla ansvaret för missbruksvården. 
Men även socialtjänsten ta sitt ansvar för bostadsförsörjning och andra typer av stöd ut ur ett 
missbruk, men själva vården kan inte delas mellan två huvudmän. 

Som motionär tror jag dock inte att detta kommer att räcka. Vi bör gå ett steg till och ge en 
storstadsregion ett pilotprojekt där missbrukare ska kunna ta droger i en kontrollerad miljö så 
kallade ”injektionsrum”. Det skulle vara en enormt skademinimerande åtgärd, inte bara för 
missbrukarna utan även för andra människor i samhället som inte behöver riskera att komma i 
närheten av missbruket.  

Den svenska narkotikapolitiken måste präglas av iden att vi ska sluta skuldbelägga och börja 
skademinimera. 
 

 



Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna ställer sig bakom SKLs krav på en utredning som undersöker om 
narkotikabruk bör avkriminaliseras och om lagen från 1988 fått den effekt som avsågs. 

2. Socialdemokraterna driver att samtliga regioner i Sverige ska införa sprututbyten. 

3. Socialdemokraterna driver att missbruksvården ska ha en huvudman och att det ansvaret läggs 
på landets regioner. 

4. Socialdemokraterna tar initiativ till försök med så kallade ”injektionsrum” i någon av 
storstadsregionerna. 

5. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen. 

6. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den Socialdemokraternas 
partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I5 
Förbjud spelreklam och hjälp spelmissbrukare 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening 
 
Allt som oftast får vi läsa rubriker om hemlösa pensionärer. Dessa pensionärer beskrivs ofta som 
att de inte har något missbruk utan att de ändå hamnat på gatan. Visst de har kanske inte ett 
kemiskt missbruk men tyvärr oftast ett spelmissbruk som gjort att de spelat bort allt de äger och 
har. Och därför har bokstavligen hamnat på gatan. 

Vi har idag en spelbransch som är enormt stor och som marknadsför sig kraftigt. Många av 
bolagen påstår att de har upp till 98 % återbetalning av omsättningen till vinster åt spelarna. Man 
ger nya spelare stora bonusar på de pengar de sätter in på sina spelkonton. Trots detta så har man 
råd med aggressiv reklam i samtliga medier. Såväl i traditionella tidningar men även i tv och radio.  

Detta ger en hint om vilka enorma summor som omsätts inom spel idag. Idag är det bara ett 
spelbolag som mist sin svenska licens på grund av allt för aggressiv reklam. Det borde vara ett 
flertal bolag till som borde ha gjort det men lagen känns tämligen tandlös.  

Det är dags att reglera den här branschen och det är rejält. Ett första steg borde vara att förbjuda 
all spelreklam och då innefattar detta även Svenska spel, ATG och Bingolotto och givetvis alla 
dessa nätcasinon som poppar upp så ofta. 
 

 

Vi yrkar att 

1. all penningspelreklam förbjuds helt. 

2. en omfattande utredning tillsätts för att ge klara direktiv på hur vi ska kunna ge 
spelmissbrukare en bättre behandlingsform än idag.  

3. fastställa en gräns på 2500 kr/per vecka och person som maxtak för spelande. 

4. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen. 

5. Stockholms arbetarekommun skickar motionen vidare till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I6 
Nutritionsrelaterade hälsoproblem är kostsamt för både individ och samhälle 
Södra kvinnoklubben 
 
Sverige befolkas idag av allt större grupper äldre och barn. Det kräver en helhetsgrepp i frågan 
nutrition och ohälsa, för att sänka sjukvårdskostnaderna och förbättra folkhälsan.  

När det gäller äldre har forskningen i flera undersökningar visat att näringsproblem bland vissa 
grupper är ofta förekommande. Att näringsproblemen riskerar att leda till ökad ohälsa. 
Länsstyrelsen har funnit stora kvalitetsskillnader mellan landets olika kommuners 
måltidsverksamhet för äldre. Kommunerna uppvisar stora skillnader i utvecklingen av 
kvalitetssystem för kost och näring. Men det får inte vara så att den som blir äldre, ska ha tur att 
råka bo i en kommun där det fungerar väl. Frågan är en nationell angelägenhet. 

Den stora skillnaden i landets kommuner pekar mot att de lagar som styr frågan idag inte är 
tillräckliga, och/eller att det våra lagar föreskriver fallerar vad gäller utförandet och kontrollen. 
Situationen pekar med största sannolikhet mot att det kan behövas tydligare nationella lagar vilka 
ställer krav på såväl offentlig- som privat driven vård- och omsorg. Lagstiftningen bör ställa krav 
på rätt kompetens vid våra vård- och omsorgsinrättningar. Att ett strategisk arbete med 
kontinuerlig kontroll och uppföljning ska vara obligatorisk.  

Nutritionsrelaterade hälsoproblem för grupperna unga och äldre kan försämra den fysiska, 
mentala och sociala funktionsförmågan. Tillstånden innebär även ökad risk för uppkomst av 
andra riskfaktorer exempelvis sömnproblem, fallolyckor, annan samtida sjuklighet samt en förtida 
död.  

En relevant fråga är hur många läkarbesök och medicinförskrivningar som skulle kunna minskas 
ned om vi fattar ett beslut om att ta ett helhetsgrepp på situationen? Och finner ut en modell för 
en övergripande samverkan i frågan som skär igenom de olika berörda politikområdena? 

Nutritionsrelaterad ohälsa är vanligt förekommande både bland gruppen äldre och övrig 
befolkning. Problemen är kostsamt för både individ och samhälle och orsakar lidande. 
Hälsoproblemen berör alla medicinska specialiteter. Några särskilt stora problemområden som 
dominerar är övervikt/fetma, kroniska sjukdomar, cancer, anorexia nervosa, multisjuka äldre 
personer, diabetes, överkänslighet/allergi. Och inte minst påverkas vår kognitiva tankeförmåga av 
näringsbrister. Vilket kan generera oro, stress och koncentrationssvårigheter.  

Det behövs införas en medicinsk specialitet som håller ihop detta problemområde ur tre olika 
aspekter: diagnostik och behandling, undervisning och forskning. Och som i modifierad form 
även ska kunna användas för andra vårdutbildningar samt utbildning inom omsorgsyrken.  

Exempel på frågor om mat/näring/nutrition som nämnts ovan berör alla medicinska specialiteter 
och många vård- och omsorgsyrkesgrupper. Det gör det nödvändigt att undervisningen i klinisk 
nutrition integreras med många andra ämnen. En ”kostanamnes” bör även inkludera 
förutsättningar för inköp, tillagning och ätande. Vi talar om ekonomi, kunskaper, social situation, 
måltidsmiljö, ät-ställning, rörlighet, tuggning, sväljning etc. Det behövs mer kunskaper om 
nutritionsrelaterade hälsoproblem bidrar till att en stor grupp äldre rapporterats vara 
övermedicinerade. Vi kan heller inte uppdra åt kök att tillaga samma kost för äldre och yngre 
inom välfärdsverksamheter, det blir kontraproduktivt ur folkhälsosynpunkt. Olika åldersgrupper 
och olika ohälsotillstånd har vitt skilda näringsbehov.  

Frågan har som beskrivits flera dimensioner. Ett samlat grepp krävs för att få ned såväl fysisk 
som psykisk nutritionsrelaterad ohälsa och kostnaderna för dessa. Det handlar om utbildning, 
diagnos, behandling samt översyn av rådande lagar och kontrollen av hur dessa efterlevs. 
 



 

Vi yrkar att 

1. motionen överlämnas till Socialdemokraternas riksdagsgrupp,  

2. man skyndsamt utreder frågeställningar som lagts fram i motionen, 

3. man undersöker om det krävs en modell för en övergripande samverkan i frågan som skär 
igenom berörda politikområden. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I7 
Pojkars mänskliga rättigheter - förbjud omskärelse av minderåriga pojkar 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa, Kungsholmens s-förening 
 
Förbud om könsstympning av kvinnor är sedan länge lagstadgad i Sverige; även den mildaste 
formen (’prickning’), som är ett betydligt mindre ingrepp än manlig omskärelse. Det är på tid att 
alla typer av könsstympningar förbjuds på alla minderåriga (med undantag enbart för ingrep av 
klart medicinska skäl).  

Vissa religiösa grupper menar att deras ”rätt” att fortsätta med denna sedvana, och föräldrarnas 
uppfostringsrätt är primära. Dock är mänskliga rättigheter individuella varför pojkars rätt till såväl 
kroppslig integritet som religions frihet måste självfallet gå före religiösa gruppers eller föräldrars 
anspråk.  

Noterbart är tillväxten av den s k ”intaktrörelse” mot omskärelse av småpojkar hos judar – såväl 
religiösa som sekulära – i Israel, USA och flera andra länder. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en lag som förbjuder omskärelse av minderåriga pojkar; 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I8 
Samordnat högkostnadsskydd för kropp, medicin och tänder 
Kungsholmens s-förening 
 
Den som är sjuk, behöver medicin eller har problem med tänderna ska kunna få hjälp med det – 
oavsett storleken på plånboken. Idag har vi ett delat system med olika högkostnadsskydd för olika 
delar i vården. Det innebär att individen, trots våra välfärdsambitioner, kan få höga 
sjukvårdskostnader vilket gör att en del riskerar att ha svårt att ha råd med den vård eller medicin 
de behöver. 

Idag har vi tre olika högkostnadsskydd för kropp, medicin och sjukvård. Det betyder att om du 
har otur eller mer hälsoproblem kan du behöva nå maxbeloppet för alla tre, vilket för den 
enskilde kan bli dyrt. Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller idag för kostnader över 2350 
kronor, högkostnadsskyddet för öppenvården 1150 kronor och för tandvård ersätts kostnader 
över 3000 kronor med 50 % upp till 15 000 kronor, därefter med 85. 

Syftet med högkostnadsskyddet är att motverka just för höga kostnader för den enskilde. Till 
följd av de tre olika systemen riskerar systemet inte att få avsedd effekt. Därför bör vi se över 
möjligheten att samordna de tre högkostnadsskydden, så att ingen riskerar att inte ha råd med 
den vård eller medicin som den behöver. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver på för en förändring där de tre högkostnadsskydden samordnas till 
ett 

2. Kungsholmens S-förening och därefter Stockhoms partidistrikt antar motionen som sin egen 
och skickar den till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I9 
Satsning på friskvård 
Bandhagen-Högdalens S-förening 
 
Hälsan är en avgörande faktor för livskvalitén och möjligheten till ett långt yrkesliv och goda 
pensionsår. Förutsättningar och intresset till träning har också växt genom åren men trots det 
visar en studie gjord vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm att nära hälften av 
svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarlig dålig kondition. Även med alla de förutsättningar som 
finns och ökad kunskap kring träning och kost har utvecklingen under tidsperioden 1995-2017 
gått åt fel håll. Studien visar ett samband bland annat till utbildningsnivå och ålder men eftersom 
de organiserade idrottandet inte ser ut att ha minskat är en förklaring att den dagliga träningen 
och vardagsmotionen minskat. Prognoser pekar också på att förekomsten av vanliga 
folksjukdomar kommer att öka snabbt inom de kommande årtiondena och att en sådan 
utveckling för samhället blir ohållbar. 

Orsakerna till den försämrade konditionen är många och i slutändan har också individen ett stort 
eget ansvar över valet av livsstil. Givet det så anser vi att samhället har ett stort ansvar att agera 
proaktivt och förebygga den ökade ohälsan som annars riskerar bre ut sig. Ett sätt att göra detta 
är som arbetsgivare. Idag är ca en tredjedel av alla förvärvsarbetare anställda i den offentliga 
sektorn och det innebär stora möjligheter för oss att som arbetsgivare runt om i landet nå ut med 
insatser som kan göra stor skillnad. Två sätt som redan idag används för att stimulera till ökad 
folkhälsa är att erbjuda anställda friskvårdsbidrag och en friskvårdstimma. Rätten till detta skiljer 
sig dock kraftigt åt utan att det finns en rimlig förklaring utifrån perspektivet att de är två verktyg 
som samhället ser som legitima för arbetsgivare att erbjuda sina anställda. En studie från Visma 
visar att 82 procent av alla kommuner erbjuder ett skattefritt friskvårdsbidrag och att beloppet 
varierar stort, mellan 400 och 3000 kronor per år och person. Samtidigt kan den som läser på 
Skatteverkets hemsida se en arbetsgivare i friskvårdsbidrag kan ge anställda ett skattefritt 
friskvårdsbidrag år 2018 på upp till 5000 kronor. 

Vi ägnar mycket tid på våra arbetsplatser och tror att dessa två verktyg är viktiga pusselbitar i att 
förbättra förutsättningarna för ökad kondition och hälsa för anställda inom offentlig sektor. 
Förutom att vi vill ge alla anställda samma rätt till friskvårdsbidrag vill vi samtidigt utöka antalet 
friskvårdstimmar från en timma till tre timmar per vecka, där max en timma kan tas ut på en och 
samma dag. Detta kan göras genom att vi som arbetsgivare eftersträvar att föra in i våra centrala 
avtal med alla berörda fackförbund utan att detta går ut över andra fackliga krav och med målet 
att det ska omfatta alla offentliganställda. I en tid då många upplever stress på arbetet är detta, 
förutom att fortsätta arbetsmiljö-arbetet, relativt små och enkla åtgärder som vi kan göra för att 
sända en signal ut till våra anställda och som kommer att löna sig för alla i längden. Detta skulle 
även bli en konkurrensfördel för offentligt anställda i förhållande till den privata sektorn. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att offentliganställda i de centrala avtalen med fackförbunden 
erbjuds ett friskvårdsbidrag motsvarande det skattefria belopp som är möjligt enligt Skatteverket 

2. Socialdemokraterna verkar för att offentliganställda i de centrala avtalen med fackförbunden 
erbjuds tre friskvårdstimmar per vecka, max en timma per dag. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I10 
Tandhälsan påverkar hela kroppen – Ohälsa i munnen påverkar kostnaden för 
sjukvården 
Södra kvinnoklubben 
 
Munhälsan påverkar det som händer i hela kroppen. Ohälsa i munnen slår ofta ur ett 
socioekonomiskt perspektiv ojämlikt mot individens möjlighet att få vård. Ohälsa i munnen är 
inget isolerat stuprör utan påverkar samhälle samt individ såväl socialt som ekonomiskt. Rätten 
till bästa möjliga hälsa är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna. Internationella fördrag slår 
fast att rätten till hälsa gäller alla. Idag vet vi att det vid infektioner läcker ut bakterier i blodbanan. 
Bakterierna kan fastna i blodkärlets väggar och kan orsaka åderförkalkning. En unik svensk studie 
har publicerats av Björn Klinge övertandläkare och professor i parodontologi vid Malmö 
högskola. I studien undersöktes 800 patienter som fått sin första hjärtinfarkt. När man eliminerat 
riskfaktorer och så mycket osäkerhet som möjligt, återstod 28 procent av patientgruppen med 
parodontit/tandlossning, där hjärtinfarkten inte kunde förklaras på annat sätt. Det finns alltså 
anledning för tandläkare att rekommendera patienter med svårare tandlossning att uppsöka 
sjukvården för att undersöka sitt hjärt- och kärlsystem. Idag pågår andra studier i världen där 
forskarna även undersöker samband mellan tandhälsa och andra sjukdomar exempelvis diabetes, 
ledgångsreumatism och vissa cancerformer. Olika forskningsresultat pekar således på att munnen 
sett ur ett hälsoperspektiv är en del av kroppen. Trots detta är det fortfarande betydligt dyrare att 
gå till tandläkaren än att gå till ”vanlig” läkare. Ett allvarligt problem är att försäkringssystemen 
inte är i fas med forskningen. Situationen är en klar klassfråga. Att man av ekonomiska skäl 
tvingas avstå från tandvård för att man inte har råd betyder att man förutom trasiga tänder och 
påföljande stigma riskerar att utveckla andra tand-ohälsoorsakade sjukdomstillstånd. ”Problemet 
är ett stort bekymmer som är kopplat till socioekonomiska förutsättningar. Inom vissa 
åldersgrupper är det så många som 20 procent som känner sig tvingade att avstå från tandvård”, 
enligt Björn Klinge. Vi måste se problemen och ta ansvar för sambanden mellan att människor 
inte har råd att gå till tandläkaren, ökad risk för stigande ohälsa med konsekvenser som försämrad 
förmåga att leva ett fullvärdigt aktivt liv utifrån jämlika villkor. Och sist men inte minst risken för 
ökade kostnader inom den offentligt finansierade kroppssjukvården. Rätten till bästa möjliga 
hälsa är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna och vi ska inte ställa grupper mot varandra. 
Partikongressen 2009 beslöt att målsättningen på sikt bör vara att patientkostnaderna i 
tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd av samma modell som gäller inom hälso- och 
sjukvården. Kongressen 2013 fastställde att den målsättningen skulle ligga fast. Nu är det dags att 
införa en jämlik tandvård och att slå fast att tandhälsan ska integreras i övrig sjukvård och 
försäkringssystemen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. tandvården ska finansieras solidariskt med skattemedel, 

2. gränsdragningen tas bort inom sjukvården mellan mun/tänder och kropp,  

3. man upphör att separera rättigheter gällande tandvård och övriga kroppen,  

4. man integrerar försäkringssystemen för sjukvård och tandvård med varandra,  

5. skillnaden i patientavgifter mellan att gå till en vanlig läkare och en tandläkare upphör, 

6. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I11 
Utred möjlighet till dödshjälp i Sverige 
Kungsholmens s-förening 
 
En viktig princip i Sverige är att varje människa har bestämmanderätt över sin vård och 
behandling – även i livets slutskede. Ingen behandling får påbörjas utan att patienten är 
informerad och samtyckt, och patienten har ovillkorlig rätt att avstå från eller avbryta behandling 
– även om detta skulle leda till döden. Dock, om man har en svår icke behandlingsbara sjukdom 
och befinner sig i ett tillstånd av oacceptabelt lidande där döden är nära förestående, är det inte 
möjligt att få läkarhjälp att avsluta livet på ett värdigt sätt. Hjälp till självmord är inte olagligt, men 
en läkare eller sjuksköterska som medverkar skulle riskera förlora sin legitimation. 

Mätningar visar att över 80 % av svenska folket är för egenmakt vid livets slut. Välreglerade lagar 
som tillåter dödshjälp på patientens frivilliga begäran finns i Nederländerna, Belgien, 
Luxembourg, Schweiz, Kanada, 9 delstater i USA, en delstat i Australien, och i Colombia. På flera 
ställen är dödshjälp en del av palliativvård. Erfarenheterna är goda. Delstaten Oregon i USA har 
haft lag sedan 25 år som tillåter läkare under stränga förutsättningar att förskriva en 
dödsbringande medicin som patienten själv tar. Dödshjälpen svara för ca 0,4 % av dödsfallen i 
delstaten; omsatt till Sverige skulle det handla om endast ca 360 dödsfall per år. Statens 
medicinska och etiska råd, SMER, har två gånger de senaste 10 åren föreslagit en statlig utredning 
om möjlighet till dödshjälp i Sverige, senast för två år sedan 
(http://www.smer.se/rapporter/dodshjalp-en-kunskapssammanstallning/). 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. tillsätta en statlig utredning om möjlighet för dödshjälp  

2. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen samt 
Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I12 
Den psykosociala vården för nya föräldrar måste stärkas 
Avantgarde S-kvinnor 
 
En av livets mest krävande och omvälvande upplevelser, både fysiskt och mentalt, är att föda 
barn. Tillgången till psykosocialt stöd borde därför vara högprioriterad. Men för många blir 
kontrasten stor mellan vården före och efter att barnet är fött. Från regelbundna samtal och 
kontroller på MVC - skiftar fokus helt till barnet. 

Glappet mellan förlossningsvård och eftervård medför en risk att efterföljande komplikationer 
som förlossningsskador, problem med amning eller nedstämdhet och depression inte fångas upp 
eller följs väl. Trots att 10–15 procent av nyblivna mammor får en förlossningsdepression.  

Psykisk ohälsa är dessutom ett område där det finns ett stort mörkertal bland nyblivna föräldrar. 
Enligt Socialstyrelsen har inte ens hälften av sjukhusen skriftliga rutiner för att identifiera och 
hantera psykisk ohälsa hos mödrar efter förlossningen. I samtliga landsting och regioner erbjuder 
mödravården ett enda eftervårdsbesök, som vanligen sker 6-12 veckor efter att barnet har fötts. 
På en knapp halvtimme ska alltifrån förlossningsupplevelsen till amning och gynkontroll avklaras. 

De vanligaste psykiska besvären i samband med graviditet och förlossning är depression och 
ångestsjukdom. Idag genomförs screening för förlossningsdepression på BVC. Det är bra – men 
långt ifrån inte tillräckligt. Psykisk ohälsa kan ta sig många uttryck. Resurserna för att ta hand om 
de som drabbas är också bristfälliga. Föräldrar med exempelvis anknytningsproblem hänvisas till 
barn- och ungdomspsykiatrin, som på många håll är överbelastad. 

För den som lider eller har lidit av ätstörningar kan det vara en särskild utmaning att vara gravid 
och bli förälder. Enligt en ny studie från Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) uppgav 5,3 
procent av de tillfrågade kvinnorna att de led av ätstörningar i början av graviditeten. Siffran var 
12,8 procent i en grupp som tillfrågades 6–8 månader efter förlossningen. En alarmerande 
ökning. 

Vi behöver stärka den psykosociala kompetensen inom förlossnings- och mödravården. 
Riskgrupper ska identifieras och behandlas i god samverkan med andra vårdaktörer. Vi kräver att 
alla ska ha tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin förlossningsupplevelse och för att kunna 
fånga upp psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar. Med en tidigare och bättre eftervård – som ser 
till varje individs unika behov och förutsättningar – kan vi minska onödigt lidande. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att regionerna ska ta ett samlat grepp runt den psykosociala 
eftervården för nyblivna föräldrar med en tydlig handlingsplan för uppföljning av föräldrars 
psykiska mående efter förlossningen 

2. Socialdemokraterna verkar för att regionerna ska stärka den psykosociala kompetensen inom 
förlossnings- och mödravården med utbildningsinsatser för alla inblandade i vårdkedjan. 

3. Socialdemokraterna verkar för att regionerna ska säkerställa alla nyblivna föräldrar ska få 
tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin förlossningsupplevelse och för att kunna fånga upp 
psykisk ohälsa.  

4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I13 
Institutionsvård för svårt psykiskt sjuka personer 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
År 1995 genomfördes psykiatrireformen som syftade till att lägga ner mentalsjukhusen så att alla 
patienter skulle få möjlighet att leva ute i samhället. Deras institutionsliv var inte aktuellt längre. 

Idag ser vi konsekvensen av detta beslut. Den fråga som jag ställer mig är ifall vi offrade de 
psykiskt sjuka utifrån ett humanistiskt perspektiv. Andemeningen var i sin linda att betrakta som 
ett framsteg men i backspegeln kan vi idag konstatera att många fick det betydligt sämre 
beträffande sin livskvalitet. 

Andelen psykiskt sjuka som behöver en längre vårdform med trygghet beträffande de mest basala 
behoven ökar konstant. Det är personer med multipeldiagnoser, kognitiva nedsättningar, 
missbruksproblem. Listan är diger. Den gemensamma nämnaren för flertalet är att de i många fall 
saknar sjukdomsinsikt, de självmedicinerar utifrån vad som står närmast att finna, ofta droger, 
alkohol, lösningsmedel. Många återfinns idag i ett konstant utanförskap med påtaglig risk för att 
bli utnyttjad, för att hamna i kriminell verksamhet, utsätta sig för kroppslig förnedring och 
förstöra familjära relationer. 

Vårt förslag är att vi återinrättar institutioner som kan vara dessa personer behjälpliga under en 
längre vårdtid. Vi ger dem möjlighet till trygghet, tillit i form av förutsägbarhet beträffande 
rutiner, näringsrik mat och andra förutsättningar, som främjar en möjlighet att möta inre 
demoner med den värdighet som de har rätt att kräva. 

När TBC grasserade som värst byggdes ett flertal sanatorier. Vår önskan är att vi kan få se en 
radikal förbättring i nutid för våra svårast psykiskt sjuka. Måhända kan tanken bli att bygga upp 
mentala sanatorier där värdegrunden utgår från de sjukas behov. Detta skulle på sikt även bli 
samhällsekonomiskt försvarbart. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti verkar för att utreda möjligheten att bygga vårdboenden för 
psykiskt sjuka  

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm beslutar sända in motionen till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I14 
Psykisk hälsa och ohälsa bland äldre 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa, Engelbrekts S-förening, Värtans S-förening, Katarina S-
förening, Minneberg Traneberg S-förening, Södra kvinnoklubben 
 
Symptom på psykisk ohälsa hos äldre uppmärksammas alltför lite. Att äldre mår dåligt förstås lätt 
som en naturlig del av åldrandet. Den psykiska ohälsan överlag är en folkhälsoutmaning. Även 
om de flesta äldre mår bättre än många unga, så finns det psykiska hälsorisker som är särskilda 
för åldrandet. Drygt var tredje kvinna och var fjärde man uppger besvär med ängslan, oro och 
ångest. Många har svårt att ta sig ut i naturen och till kultur och sociala sammanhang. Särskilt 
kvinnor, som bor i hus utan hiss, kan bli oerhört frustrerade av att inte kunna komma ut och 
umgås. Isolering leder till depression som i sin tur bidrar till demens. Många äldre har 
sömnbesvär. De existensiella frågorna inför döden kan bli allt överskuggande. Behovet av att ha 
någon att prata med blir stort. Många äldre män begår självmord. Skillnader på grund av klass och 
kön förstärks med åldern.  

Äldreomsorg, geriatrik och primärvård behöver ha den samlade kunskapen om äldres mentala 
behov och risker för psykiska ohälsa. Vi behöver satsa på och utveckla äldrepsykiatrin. All 
personal inom vård och omsorg, hemtjänsten inbegripen, måste utbildas och kontinuerligt 
fortbildas, en kompetensförsörjningsplan bör tas fram. 

Och vi måste förebygga ohälsa genom att vara uppmärksam på riskfaktorerna. Hemtjänsten 
måste utbildas att känna igen tecken på psykisk ohälsa och begynnande kognitiv svikt. 
Vårdcentralen borde bli första linjens psykiatri och en fast vårdkontakt där bör vara ett ”måste”. 
Ett program för att förbereda och stödja ett hälsosamt åldrande bör tas fram, som kan omfatta t 
ex hälsosamtal och vaccinationer. 

Samordningen mellan kommunal omsorg, geriatrik och annan sluten- och öppenvård är 
avgörande. Det krävs att alla inblandade huvudmän är samordnade och samverkar sömlöst, inte 
minst att alla samarbetar för och med den äldre. 
 

 

Vi yrkar att 

1. en nationell kvalitetsplan tas fram för att förebygga, lindra och bota äldres psykiska ohälsa 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I15 
Psykisk ohälsa 
Dalens s-förening 
 
Det är viktigt att sänka och förebygga självmord och självmordsförsök! Det är alldeles för många 
och dessutom de som har diagnoser som autism men också adhd. Det är alldeles för mycket 
lidande och kostsamt för samhället. Under påskhelgen 2020 hade polisen i Stockholm inte 
mycket att göra utan de fick rycka ut för psykisk ohälsa. Det blir många utryckningar för polis, 
ambulans men också vårdkontakter. 

Många, eller till och med nästan alla, känner någon som tagit sitt liv. Det är inte bara unga som 
har psykisk ohälsa. Det är äldre också. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna utökar samhällets resurser för att förebygga psykisk ohälsa, så att alla ska 
ha ett hälsosamt och psykisk stabilt liv 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I16 
Städa upp efter psykiatrireformen 
S-kvinnor Stockholm 
 
År 1995 genomfördes psykiatrireformen som syftade till att lägga ner mentalsjukhusen så att alla 
patienter skulle få möjlighet att leva ute i samhället. Deras institutionsliv var inte aktuellt längre. 

Idag ser vi konsekvensen av detta beslut. Den fråga som vi ställer ställer oss är ifall vi offrade de  

psykiskt sjuka utifrån ett humanistiskt perspektiv. Andemeningen var i sin linda att betrakta som 
ett framsteg men i backspegeln kan vi idag konstatera att många fick det betydligt sämre 
beträffande sin livskvalitet. 

Andelen psykiskt sjuka som behöver en längre vårdform med trygghet beträffande de mest basala 
behoven ökar konstant. Det är personer med multipeldiagnoser, kognitiva nedsättningar, 
missbruksproblem. Listan är diger. Den gemensamma nämnaren för flertalet  

är att de i många fall saknar sjukdomsinsikt, de självmedicinerar utifrån vad som står närmast att 
finna, ofta droger, alkohol, lösningsmedel. Många återfinns idag i ett konstant utanförskap med 
påtaglig risk för att bli utnyttjad, för att hamna i kriminell verksamhet,  

utsätta sig för kroppslig förnedring och förstöra familjära relationer. 

Vårt förslag är att vi återinrättar institutioner som kan vara dessa personer behjälpliga under en 
längre vårdtid. Vi ger dem möjlighet till trygghet, tillit i form av förutsägbarhet beträffande 
rutiner, näringsrik mat och andra förutsättningar, som främjar en möjlighet att möta inre 
demoner med den värdighet som de har rätt att kräva. 

När TBC grasserade som värst byggdes ett flertal sanatorier. Vi önskar är att vi kan få se en 
radikal förbättring i nutid för våra svårast psykiskt sjuka. Måhända kan tanken bli att bygga upp 
mentala sanatorier där värdegrunden utgår från de sjukas behov. Detta skulle på sikt även bli 
samhällsekonomiskt försvarbart. 
 

 

Vi yrkar att 

1. uppmanar att verka för att utreda möjligheten att bygga vårdboenden för psykiskt sjuka  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I17 
Sänka trösklarna preventiva psykoterapeutiska insatser! 
Katarina Västra s-förening 
 
Den psykiska ohälsan ökar stadigt, och köerna till terapi inom psykiatrin och psykologsamtal 
inom primärvården blir allt längre. Detta ökar även behovet för prioriteringar inom vården. 
Konsekvensen blir då även att “lättare“ fall, sk sub-kliniska svårigheter, sällan tas emot. Långa 
väntetider riskerar att försämra prognosen för patienten.  

Att fånga upp psykisk ohälsa tidigt, då individen själv eftersträvar förändring, ger de bästa 
förutsättningar för en lyckat psykoterapeutisk behandling samt minskar ett framtida psykiatrisk 
vårdbehov. Då det många gånger sker tidigt i processen, kan den sökandes mående och 
fungerande vara “för bra” för att kunna erbjudas hjälp inom sjukvården, varpå alternativet är att 
söka sig till privata aktör. Detta kostar dock mycket, vilket hindrar många från att nyttja detta. 
Istället väntar man, tills man blir sjukskriven, och/eller hamnar i kön för psykiatrin.  

Samtidigt föreligger det en djungel av olika terapiformer och aktörer den privata sektorn, där 
många alternativ saknar både vetenskaplighet och seriositet. Flera vägledande indikationer, likt 
moms befrielsen, behövs så att behandlingar kan tryggas genom regler och lagar (HSL) istället för 
att endast avtalslagen skall gälla. 

Ett bidrag likt tandvårdsbidraget, för att sänka tröskeln att söka privat psykoterapeutiska 
interventioner hos legitimerad utövare, skulle 1) ger fler snabb relevant hjälp när det behövs; 2) 
därigenom förebygga onödigt lidande, sjukskrivningar och andra sekundär kostnader (verkningar 
på omgivningen); 3) avlasta psykiatrin; 4) samt hjälpa till att skilja mellan seriösa och oseriösa 
aktörer och terapiformer. 

Detta skall inte utgöra en subvention för livslånga livsstils definierade terapier, eller för en 
utökning av privatiserad psykiatri, utan syftar till att minska tröskeln för att söka hjälp vid mental 
ohälsa, livs- och relationskriser etc. Således bör ett sådant bidrag fungera likt ett inverterad 
högkostnadsskydd, dvs högre i början och successivt minskar (också för att öka drivkraften i 
behandlingen). Tex ett bidrag på 500 kr vid första sessionen, 300 kr vid andra sessionen, 200 kr 
vid tredje osv. Behöver en behandling pågå längre än vad bidraget stödjer, bör en kontakt med 
psykiatrin övervägas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. införa ett mentalt friskvårdsbidrag, för minst tre session hos legitimerade yrkesutövare med 
minst grundläggande psykoterapi kompetens, som uppfyller de krav som ställs för momsbefriad 
hälso- och sjukvård. 

2. utreda hur fler personer, inklusive de subkliniska besvär, kan få möjlighet till psykoterapeutiska 
insatser.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I18 
Anställning av läkare och sjuksköterskor 
Brissman, Ulla 
 
På Rosenhälsan i Huskvarna arbetar sjuksköterskor och läkare som är specialiserade på att ta 
emot och ”följa upp” de äldre personerna som ingår i upptagningsområdet för vårdcentralen.  

Detta arbetssätt är bra för de äldre; får träffa samma läkare och sjuksköterska som är insatt i just 
den sökandes problem. Dessutom är det effektivare för vårdcentalen; det sparar tid och pengar. 
 

 

Jag yrkar att 

1. utreda möjligheten att införa läkare och sjuksköterskor specialiserade på äldres behov. 

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Seniorsossarnas s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I19 
Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet - inför etableringskontroll senast år 2021. 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 
 
Idag har vårdföretagen rätt att lokalisera skattefinansierad primär- och specialistvård där det är 
lönsammast utan hänsyn till befolkningens vårdbehov i olika områden. 

Detta strider mot såväl gällande hälso- och sjukvårdslag som de etiska principer som riksdagen 
fastställt för all skattefinansierad vård oberoende av om den drivs i offentlig eller privat regi.  

Därför bör - i likhet med alla andra länder med skattefinansierade sjukvårdssystem i Västeuropa - 
etableringskontroll införas. Det innebär att nya offentligt finansierade vårdcentraler och 
specialistmottagningar även vid privat drift kan lokaliseras där de bäst behövs.  

Etableringskontroll bör införas senast 2021.  

Det kan inte bryta mot januariöverenskommelsen att i enlighet med gällande lagar och etiska 
principer främja en behovsstyrd lokalisering av offentligt finansierad vård. 
 

 

Vi yrkar att 

1. etableringskontroll införs i den öppna skattefinansierade vården. 

2. årsmötet antar motionen som sin egen 

3. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen  

4. motion jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen  

5. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I20 
Avveckla vårdval - vidareutveckla den behovsbaserade vården 
Reimersholmes s-förening 
 
En stor majoritet inom befolkningen anser att den skattefinansierade vården bör drivas utan syfte 
att ge vinst till ägarna. Under det senaste årtiondet har vårdpolitiken trots detta inriktats mot att 
främja en ökad offentlig finansiering av privat vinstdriven öppen vård.  

Den viktigaste drivkraften i detta systemskifte är lagen om vårdvalsystem (LOV) med 
etableringsfrihet. Denna lag som infördes av den borgerliga regeringen 2010 innebär att alla 
privata vinstdrivna vårdgivare som uppfyller vissa villkor får förtur till en icke tidsbunden -"evig" 
- offentlig finansiering av sina vårdcentraler och specialistmottagningar. Det innebär att 
regionerna först måste säkerställa en offentlig finansiering av denna privat vinstdrivna vård innan 
man - om det finns några resurser kvar- kan förstärka den offentliga vården. De privata 
vårdgivarna får samtidigt rätt att själva bestämma var den skattefinansierade vård ska lokaliseras. I 
praktiken innebär det vanligen vanligen att den lokaliseras där det är företagsekonomiskt mest 
lönsamt. LOV med etableringsfrihet innebär således att skattefinansierad vård vid privat drift kan 
lokaliseras utan hänsyn till befolkningen behov av vård i olika områden.  

LOV infördes utan någon närmare analys av dess konsekvenser ur ett befolknings- och 
patientperspektiv. Den presenterades - som framgår av namnet - som en reform för ökad 
valfrihet. Möjligheten att välja vårdgivare fanns dock lång före 2010. Det fria vårdvalet var lika 
stort före som efter denna reform. Den dominerande effekten av LOV är ökad vinstdriven privat 
drift av offentligt finansierad vård. Det är således en privatiseringslag.  

Idag vet vi genom olika myndigheters och statliga utredningars analyser att : 

- LOV ökar skillnaderna i vårdens tillgänglighet mellan stad och landsbygd samt mellan urbana 
låg- och höginkomstområden. Detta strider mot HSLs övergripande mål om en god 
behovsbaserad vård "på lika villkor för hela befolkningen." ( 3 kap 1&) samt mot kravet att 
"landstingen ska planera sin hälso-och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem 
som omfattas av landstingets ansvar för hälso-och sjukvård." ( HSL 7 kap. 2&) Ref: Myndigheten 
för Vårdanalys rapport 2012:1, Konkurrensverket 2012:1 och 2014:2 Riksrevisionen 2014:22.  

- LOV gynnar hög- snarare än låginkomsttagare. Detta strider mot HSL (3 kap.1&) om en god 
vård på lika villkor oberoende av utbildning och inkomst. Ref: Myndigheten för vårdanalys 
rapport 2013:1 och PM 2017:3, Riksrevisionen 2014:22, Socialstyrelsens lägesrapportom hälso-
och sjukvården 2016, SOU 2019:42 och 2020 :19)                                

- LOV gynnar patienter med små snarare än stora vårdbehov. Detta strider mot HSL (3 kap. 1&) 
som slår fast att "Den som har det största behovet av hälso-och sjukvård ska ges företräde i 
vården). Ref: Myndigheten för vårdanalys Rapport 2013:1 och PM 2017:3, Riksrevisionen 
2014:22, SOU 2019:42                           

- LOV öppnar för en obegränsad offentlig finansiering av fristående nätläkarföretag. Detta är en 
konsekvens av att privata vårdcentraler inom ett vårdvalssystem kan "sälja" rätten till offentlig 
finansiering av verksamheten till ett nätläkarföretag som registreras som underleverantör. Inget 
avtal krävs med de regioner som finansierar verksamheten. Landstingen och regionerna saknar 
således möjlighet att i enlighet med HSLs krav planera vården utifrån "behovet av vård hos dem 
som omfattas av landstingets ansvar för hälso-och sjukvård." (7 kap. 2&) 

- LOV begränsar landstingens och regionernas möjligheter att säkerställa läkares och 
sjuksköterskors utbildning ( AT respektive ST tjänstgöring) samt att bedriva klinisk forskning. 
Enligt HSL måste det finnas möjligheter till läkares allmäntjänstgöring 
 



 

Vi yrkar att 

1. etableringsfriheten avvecklas och krav på etableringskontroll införs i hälso- och sjukvårdslagen. 

2. kravet på obligatoriska vårdvalssystem i primärvården avvecklas och regionernas möjligheter 
att utveckla en behovsstyrd vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens intentioner stärks.  

3. regeringens nationella strategiska sjukvårdsgrupp bör utveckla en långsiktig vårdpolitisk strategi 
med fokus på att utveckla god och lättillgänglig vård för hela befolkningen oavsett bostadsort och 
social ställning som baseras på de prioriteringar som beskrivs i hälso-och sjukvårdslagen. Detta 
kommer att kräva en vidareutveckling av den icke vinstdrivna vården och en avveckling av Lagen 
om vårdvalssystem. Denna strategi för en bättre och jämlikare vård bör finnas tillgängligt i god 
tid före de allmänna valen i september 2022. 

4. Stockholms arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den till den 
Socialdemokraternas partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I21 
Avveckla vårdval - vidareutveckla den behovsbaserade vården. 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 
 
En stor majoritet inom befolkningen anser att den skattefinansierade vården bör drivas utan syfte 
att ge vinst till ägarna. Under det senaste årtiondet har vårdpolitiken trots detta inriktats mot att 
främja en ökad offentlig finansiering av privat vinstdriven öppen vård.  

Den viktigaste drivkraften i detta systemskifte är lagen om vårdvalsystem (LOV) med 
etableringsfrihet. Denna lag som infördes av den borgerliga regeringen 2010 innebär att alla 
privata vinstdrivna vårdgivare som uppfyller vissa villkor får förtur till en icke tidsbunden -"evig" 
- offentlig finansiering av sina vårdcentraler och specialistmottagningar. Det innebär att 
regionerna först måste säkerställa en offentlig finansiering av denna privat vinstdrivna vård innan 
man - om det finns några resurser kvar- kan förstärka den offentliga vården. De privata 
vårdgivarna får samtidigt rätt att själva bestämma var den skattefinansierade vård ska lokaliseras. I 
praktiken innebär det vanligen vanligen att den lokaliseras där det är företagsekonomiskt mest 
lönsamt. LOV med etableringsfrihet innebär således att skattefinansierad vård vid privat drift kan 
lokaliseras utan hänsyn till befolkningen behov av vård i olika områden.  

LOV infördes utan någon närmare analys av dess konsekvenser ur ett befolknings- och 
patientperspektiv. Den presenterades - som framgår av namnet - som en reform för ökad 
valfrihet. Möjligheten att välja vårdgivare fanns dock lång före 2010. Det fria vårdvalet var lika 
stort före som efter denna reform. Den dominerande effekten av LOV är ökad vinstdriven privat 
drift av offentligt finansierad vård. Det är således en privatiseringslag.   

Idag vet vi genom olika myndigheters och statliga utredningars analyser att : 

- LOV ökar skillnaderna i vårdens tillgänglighet mellan stad och landsbygd samt mellan urbana 
låg- och höginkomstområden. Detta strider mot HSLs övergripande mål om en god 
behovsbaserad vård "på lika villkor för hela befolkningen." ( 3 kap 1&) samt mot kravet att 
"landstingen ska planera sin hälso-och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem 
som omfattas av landstingets ansvar för hälso-och sjukvård." ( HSL 7 kap. 2&) Ref: Myndigheten 
för Vårdanalys rapport 2012:1, Konkurrensverket 2012:1 och 2014:2 Riksrevisionen 2014:22.  

- LOV gynnar hög- snarare än låginkomsttagare. Detta strider mot HSL (3 kap.1&) om en god 
vård på lika villkor oberoende av utbildning och inkomst. Ref: Myndigheten för vårdanalys 
rapport 2013:1 och PM 2017:3, Riksrevisionen 2014:22, Socialstyrelsens lägesrapportom hälso-
och sjukvården 2016, SOU 2019:42 och 2020 :19)                                                               

- LOV gynnar patienter med små snarare än stora vårdbehov. Detta strider mot HSL (3 kap. 1&) 
som slår fast att "Den som har det största behovet av hälso-och sjukvård ska ges företräde i 
vården). Ref: Myndigheten för vårdanalys Rapport 2013:1 och PM 2017:3, Riksrevisionen 
2014:22, SOU 2019:42                                                    

- LOV öppnar för en obegränsad offentlig finansiering av fristående nätläkarföretag. Detta är en 
konsekvens av att privata vårdcentraler inom ett vårdvalssystem kan "sälja" rätten till offentlig 
finansiering av verksamheten till ett nätläkarföretag som registreras som underleverantör. Inget 
avtal krävs med de regioner som finansierar verksamheten. Landstingen och regionerna saknar 
således möjlighet att i enlighet med HSLs krav planera vården utifrån "behovet av vård hos dem 
som omfattas av landstingets ansvar för hälso-och sjukvård." (7 kap. 2&) - LOV begränsar 
landstingens och regionernas möjligheter att säkerställa läkares och sjuksköterskors utbildning ( 
AT respektive ST tjänstgöring) samt att bedriva klinisk forskning. Enligt HSL måste det finnas 
möjligheter till läkares allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring samt goda förutsättningar 
bedriva kliniskt forskningsarbete.((HSL kap. 18 &2). 



Inga studier visar att LOV i ett samlat befolkningsperspektiv bidragit till en mer behovsbaserad 
och mer jämlik vård. Det är snarare så att avsaknaden av negativa effekter ibland betraktas som 
en positiv effekt. Däremot kan konstateras att LOV gynnat olika kommersiella intressen samt 
vissa resurstarkare grupper och områden.Lagen om valfrihetssystem med etableringsfrihet strider 
således mot den behovsstyrda vård som både en majoritet av befolkningen förordar och som 
utgör fundamentet i gällande hälso-och sjukvårdslag. 
 

 

Vi yrkar att 

1. etableringsfriheten avvecklas och krav på etableringskontroll införs i HSL. 

2. kravet på obligatoriska vårdvalssystem i primärvården avvecklas och regionernas möjligheter 
att utveckla en behovsstyd vård i enlighet med HSLs intentioner stärks.   

3. regeringens nationella strategiska sjukvårdsgrupp bör utveckla en långsiktig vårdpolitisk strategi 
med fokus på att utveckla god och lätttillgänglig vård för hela befolkningen oavsett bostadsort 
och social ställning som baseras på de prioriteringar som beskrivs i hälso-och sjukvårdslagen. 
Detta kommer att kräva en vidareutveckling av den icke vinstdrivna vården och en avveckling av 
Lagen om vårdvalssystem. Denna strategi för en bättre och jämlikare vård bör finnas tillgängligt i 
god tid före de allmännna valen i september 2022. 

4. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till Socialdemokraternas 
partikongress 2021 .  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I22 
Beredskapslager NU 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Ingen har väl missat årets största händelse, Corona pandemin? På våra sjukhus strömmade 
patienter till och de anställda stod helt oförberedda. Inte för att ta emot patienterna, utan att vi 
fick ta emot smittade patienter utan att ett beredskapslager av skyddsutrustning. Under många år 
har beslutsfattare ansett att Just in time, att nästan bara ha det som behövs för dagen, är modernt 
och att konceptet är vad som behövs inom vården. Vi ska inte ha några lager för det kostar 
pengar. Inte heller har man tänkt, när man har byggt t ex det nya stora sjukhuset i Solna, bygga 
förråd i det mån att det räcker för lagerhållning. Till råga på allt, i pandemins spår, stängdes 
gränser och utrustning som Sverige behöver importera fastnade där den tillverkas. För den saken 
är klar, skyddsutrustningen behövdes där den tillverkades. Och hela världen har skrikit efter 
material. Flygplan som skulle till Sverige med utrustning har omdirigerats på Europas flygplatser 
eller så har man lagt varorna med importstopp i ursprungslandet. 

Den samordningen som Socialstyrelsen har ansvarat för har varit på sitt sätt bra, den hade varit 
bra om det hade funnits tillräckligt med skyddsutrustning i landet. Men i den samordningen har 
man prioriterat regioner och kommunerna har fått komma i andra hand. Så de som bäst behövde 
skydd, våra äldre, blev utan skydd. Det visade sig i att smittspridningen spred sig väldigt snabbt 
inom äldreboenden. 

I Stockholm har man under en längre tid avskaffat beredskapslagret. Man har litat på att det ska 
finnas ett konstant flöde av material in till landet. Man har inte tagit höjd att hela världen vill ha 
samma sak, samtidigt. Att inte ha tillgång till skyddskläder vid vård och omsorg av sjuka och 
äldre, det är som att svetsa naken, risken att du bränner dig på en svetsloppa är stor. Att då bli 
smittad, då är risken lika stor. Stockholm var den regionen som utsattes för smitta först men 
givetvis är problemet lika stort i vilken region eller kommun som helst. 

Ingen vill jobba utan skydd. Oron över att man tar med sig smittan hem och smittar nära och 
kära är stor. Katastrofen blir ännu större i samhället när personal inom hemtjänst, äldreboende, 
särskilt boende eller räddningstjänsten inte heller får tillgång till skyddsutrustning. 

Det går inte att stoppa en pandemi om det inte finns adekvat skyddsutrustning. Det är då 
pandemin får fäste och stor spridning. Om anställda blir sjuka i ett läge där bemanningen redan är 
otillräcklig då blir konsekvenserna ödesdigra för dem som behöver vården. Politiken måste ta 
lärdom av det som hände våren 2020 och ta ansvar för följderna. Marknaden är inte den som 
löser krissituationer, det är i högsta grad beslutsfattarna i kommuner, regioner och i riksdag 
 

 

Vi yrkar att 

1. det ska skapas beredskapslager på nationell nivå framför allt för mediciner, skyddskläder mm 

2. det utses vilken myndighet som har ansvaret för att tillse att det finns beredskapslager samt 
underhåller dem 

3. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin och sänder den till partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I23 
Beredskapslagring av läkemedel och sjukvårdsmateriel 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Hälso- och sjukvård är en samhällsviktig verksamhet. Den pågående krisen med Covid-
19pandemin påminner oss om behovet av en beredskap och förmåga inom hälso- och sjukvården 
för att kunna hantera kriser och katastrofer. Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 
2018:09) genomför en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga att hantera s k 
allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (krig). Katastrofmedicinsk beredskap definieras 
av Socialstyrelsen som beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid 
en allvarlig händelse, dvs en beredskap att kunna möta ett akut kraftigt ökat behov med en 
förmåga att omfördela och utöka hälso- och sjukvårdens kapacitet och resurser. Den pågående 
pandemin med Covid-19 har visat att det idag finns en förmåga till flexibel omställning av hälso- 
och sjukvårdens resurser i förhållande till ett uppkommet behov.  

Sverige hade tidigare under kalla kriget beredskapslagrade läkemedel och sjukvårdsmateriel. Dessa 
beredskapslager har successivt avvecklats och består idag endast av ett fåtal läkemedel och viss 
sjukvårdsmateriel. De respiratorer som funnits beredskapslagrade har visat sig mycket värdefulla 
när regionerna har utökat sin kapacitet inom intensivvården under arbetet med Covid-
19pandemin. Sverige är idag extremt importberoende när det gäller läkemedel, sjukvårdsmateriel 
och skyddsutrustning.  

Erfarenheter från Covid-19pandemin, avreglering och ”just-in-time-logistik” inom 
läkemedelshanteringen samt svårigheter med materielförsörjning vid nya upphandlingar i till 
exempel Region Uppsala har startat en diskussion om Sverige återigen bör inleda ett arbete med 
beredskapslagring av sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och läkemedel. Hälso- och sjukvården 
behöver också planera för att kunna bedriva hälso- och sjukvård under höjd beredskap för att 
Försvarsmakten ska kunna upprätthålla sin förmåga och för att kunna möt befolkningens behov 
av vård.  

Förslag  

Med utgångspunkt från ovanstående bakgrund och resonemang är det dags att åter genomföra 
beredskapslagring av läkemedel, sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sverige utvecklar hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska förmåga vid allvarliga händelser i 
fredstid och under höjd beredskap (krig. genom att beredskapslagra läkemedel, sjukvårdsmateriel 
och skyddsutrustning.  

2. föreslå att Socialstyrelsens får ansvaret att bygga upp beredskapslagren.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen och 
sänder den samma till den socialdemokratiska partikongressen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I24 
En långsiktigt hållbar materialförsörjning till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen 
Gröndal-Liljeholmens S-förening, Skärholmens s-förening, Aspuddens s-förening 
 
Coronapandemin har tydliggjort att Sverige idag saknar beredskap för att kunna hantera stora 
kriser inom hälso- och sjukvården och inom äldreomsorgen. Redan innan Covid-19 nådde 
Sverige höjdes det röster bland professionen om att bristen på beredskapslager riskerade att 
utsätta patienter, äldre och personalen för stora risker. 

Idag kan vi konstatera att de hade rätt. 

Det nya Coronaviruset är inte den sista pandemin som vi kommer att drabbas av, men låt det 
vara den sista krisen som vi möter oförberedda. 

Det är i dagsläget vårdgivarna själva, regioner och kommunala/privata, som har ansvar för att 
försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra vårdenheter fungerar. 
Regionerna har även ansvaret för den katastrofmedicinska beredskapen vad gäller medicinteknisk 
utrustning, utrustning till personal, förbrukningsmaterial och läkemedel. Vid sidan av vårdgivarna 
finns det även olika former av beredskapslager hos vissa statliga myndigheter. 
Folkhälsomyndigheten ansvarar exempelvis för att det finns smittskyddsläkemedel för 
influensapandemier och andra smittsamma sjukdomar. Socialstyrelsen håller också ett 
beredskapslager av läkemedel och sjukvårdsmateriel, till exempel sängar, reservelverk och 
ventilatorer.  

Beslutet om att avveckla de svenska beredskapslagren fattades i samband med att 1993 års 
beredskapsförordning upphävdes 2002. Det finns således ingen svensk myndighet som har det 
yttersta ansvaret för att säkerställa att hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen har en långsiktigt 
hållbar materialförsörjning i händelse av till exempel pandemier. 

Covid-19 är den värsta pandemin som drabbat världen på hundra år. Det jobb som personalen 
dagligen utför, gör de med sin egen, sina patienters och de äldres hälsa som insats. Det är hög tid 
att vi avskaffar den svenska just-in-time-modellen och istället satsar på att skapa robusta 
förutsättningar för att kunna möta nästa pandemi bättre rustade. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att Sverige återinför beredskapslager för att säkerställa en 
långsiktigt hållbar materialförsörjning till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. 

2. Socialdemokraterna verkar för att regionernas och kommunernas ansvar för skyddsutrustning 
till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen tydliggörs. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I25 
Förstatliga sjukvården 
Hammarbyhöjden-Björkhagens S-förening 
 
En stor del av landets sjukvårdspersonal och våra medborgare vittnar om en sjukvård som 
behöver stärkas upp och förbättras om vården ska räcka till för alla - nu och framöver när vi blir 
allt äldre. Inte minst har Coronapandemin visat på vikten av att kunna flytta personal och resurser 
dit behoven är som störst. Även Nya Karolinska i Solna visar på vikten av att några 
regionpolitiker inte bör kunna fatta så ödesdigra beslut som i slutändan drabbar hela landets 
vårdpatienter som var tänkta att behandlas på Nya Karolinska. 

Idag är livslängden mellan medborgare i olika delar av landet och inom kommuner och regioner 
stora. Många pekar på Vårdvalsreformen och den fria etableringsrätten som några bidragande 
orsaker till detta. Utredningar har visat att kostnaderna för vårdvalsreformen har ökat mer än 
förväntat och lett till en snedfördelning till förmån för patienter med mindre vårdbehov. 
Resultaten har blivit att vård inte sker enligt behov som det är stipulerat i Hälso- och 
sjukvårdslagens, utan enligt efterfrågan och hög konkurrens. Socioekonomiskt starka grupper 
med lättare vårdbehov har gynnats av vårdvalet och ökat sin vårdkonsumtion, jämfört med 
patienter med större vårdbehov. 

Slutbetänkandet Styrning för en mer jämlik vård som presenterades för regeringen under hösten 
2019, föreslår bland annat “ett mer nationell system, med minskade skillnader i landstingens 
styrning”. Man skriver “Den farhåga som uttrycktes i förarbetena till vårdvalsreformen, att det i 
teorin fanns risk för att 21 olika vårdvalssystem skulle uppstå i landet, har visat sig vara helt 
korrekt (...) Skillnaderna är svåra att åtgärda i det svenska decentraliserade systemet om inte 
nationella åtgärder vidtas av landstingen gemensamt eller staten”. Därtill menar man att en jämlik 
vård som ger utrymme för lokal anpassning främjas av nationella ramar. 

Sjukvården är en av samhällets mest grundläggande välfärdsuppgifter, där det borde vara 
självklart för oss Socialdemokrater att leda utveckling för en bättre och mer tillgänglig sjukvård. 
En sjukvård där principen om vård efter behov - och inte vård efter marknadens behov - 
upprätthålls. Det behövs en nationellt grepp om sjukvården, där vi socialdemokrater 
återupprättar förtroendet som de främsta förespråkarna för en jämlik vård och åtgärdar de brister 
inom sjukvårdssystemet som finns. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en mer jämlik vård och vård efter behov 

2. Socialdemokraterna driver frågan om att förstatliga sjukvården 

3. Socialdemokraterna verkar för att begränsa den fria etableringsrätten och ser över det fria 
vårdvalet 

4. Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen i sin helhet  

5. Motionen skickas vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I26 
Myndighet för säkerställande av mediciner och utrustning på apoteken 
Fruängens S-förening 
 
I samband med covid-19 pandemin har det blivit än tydligare att våra apotek saknar 
lagerhållning.Mediciner tar fort slut eller finns överhuvudtaget inte tillgängliga. Den service som 
fanns innan avregleringen som garanterade att mediciner kunde beställas och levereras inom ett 
dygn, är ett minne blott. Istället får läkare ägna dyrbar tid och möda åt att ” leta” apotek som kan 
leverera ett ordinerat läkemedel. Detta är både frustrerande och resursslöseri och inte värdigt ett 
land som värnar sina medborgares trygghet! 

Vi måste säkerställa att de läkemedel och den utrustning som behövs finns på våra apotek.Det 
kan inte vara upp till varje enskild apoteksaktör att bestämma om vad och hur mycket man 
önskar ha i lager. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att det tillsätts en myndighet som säkerställer att apoteken 
har tillräckligt med mediciner och utrustning i lager och att denna myndighet har befogenhet att 
dels fördela resurser dit de bäst behövs, samt att säkerställa snabba leveranser av desamma  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I27 
Nationell styrning av sjukhusvården 
Fruängens S-förening 
 
Den nu härjande coronapandemin har blottlagt sjukhusvårdens brister när det gäller beredskap 
att i inledningsskedet klara av en större epidemi. Det har varit brist på utrustning, medicin och 
personal med specialistkompetens. 

Staten har inte heller haft någon kännedom om hur tillståndet varit i de olika regionerna. Trots att 
Socialstyrelsen har en krisberedskapschef har hon inte haft mandat att kontrollera lagerhållning av 
utrustning i de 21 olika regionerna ej heller samordna eller fördela skyddsutrustning mellan dem, 
utan regeringen har i ett skyndsamt beslut gett henne det uppdraget. Det visar också på bristen av 
nationell styrning av sjukhusvården. I början av 2000-talet slog Ansvarskommittén i sin utredning 
fast att ”Uppgifter som kräver ett stort mått av likformighet eller där överblick över hela riket är 
nödvändigt bör ligga på central nivå.” Det är nu dags att förverkliga det inom sjukhusvården. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en utredning tillsätts för att se över hur en nationell 
styrning av sjukhusvården kan utformas 

2. Socialdemokraterna sak verka för att utredningen också överväger att förstatliga de sju 
universitetssjukhusen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I28 
Nordisk vaccinfabrik 
Katarina S-förening, Södra Kvinnoklubben 
 
När en pandemi rammar världen står Norden sist i kön om det blir en global huggsexa för vaccin 
och skyddsutrustning, så vi måste framöver säkerställa en nordisk tillgång. 

Forskare arbetar över hela världen för att ta fram ett vaccin mot coronaviruset och 
förhoppningen är att et vaccin ska tas fram inom ett par år. 

Men när vaccinet så småningom uppfinns någonstans kommer inte de små länderna i Norden stå 
först i kön, det blir andra större länder. Det så vi redan när vi trängta skyddsmaterial under början 
av Corona-pandemin. 

Det nordiska samarbetet är ett bra och välfungerande samarbete mellan länder som har 
någorlunda liknande system inom sjukvården. I Norden har vi dessutom redan bra forskare och 
företag som sysslar med medicintillverkning. 

Därför bör Socialdemokraterna undersöka förutsättningarna för att starta en nordisk vaccinfabrik 
och tillverkning av såväl mediciner som skyddsutrustning för sjukvården i Norden. 

Genom tillverkning i Norden skulle vi både få fram fler jobb och säkra tillgången till vaccin, 
läkemedel och utrustning för medborgarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt 
Färöarna, Grönland och Åland. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna undersöker möjligheten för att bilda en gemensam nordisk vaccinfabrik. 

2. Socialdemokraterna undersöker möjligheten för att samarbeta om att producera medicinsk 
skyddsmaterial i Norden. 

3. Socialdemokraterna undersöker hur de nordiska länderna tillsammans kan lösa finansieringen 
av ovanstående med stöd av det privata näringslivet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I29 
Omsorg och vård efter behov, inte efter plånbok 
Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
En kraftfull, utjämnande välfärd har varit central i jämlikhetsbygget i vårt land. I dag har dock 
decennier av åtstramningar och marknadslösningar i välfärden tunnat ut välfärden och gjort den 
mindre utjämnande. Om vi inte lyckas vända den här utvecklingen kommer Sverige snart inte 
längre ha en generell offentligt finansierad välfärd av hög kvalitet som fördelas efter behov, utan 
en otillräcklig offentligt finansierad välfärd för de flesta och en VIP-välfärd för de som har råd att 
betala extra.  

I äldreomsorgen har den här utvecklingen gått långt. Dagens biståndsbedömning när det gäller 
alla former av äldreomsorg är snål. De äldre som fick biståndsbedömd hemtjänst på 1980-talet 
skulle inte ens vara i närheten av den rättigheten i dag. De som får hemtjänst nu är betydligt 
skröpligare och insatserna de får är snävt tidssatta. Den här utvecklingen har skett smygande och 
utan egentlig debatt. I och med Covid-19-pandemin har bristerna i hemtjänst och övrig 
äldreomsorg blottlagts för en bredare allmänhet. Förtroendet för äldreomsorgen har rasat under 
pandemin.  

Behoven bland de som får hemtjänst är stora och kräver många gånger medicinsk kompetens. 
Hemtjänstens personal har allt oftare delegation för att kunna dela läkemedel, ge 
insulininjektioner och lägga om sår. Men samtidigt bor de äldre som får hemtjänst fortfarande 
hemma och har behov av personlig omsorg, städning och inhandling av matvaror. Det finns 
också många äldre som inte har hemtjänst eller har beviljats otillräcklig hemtjänst men har behov 
av den sortens hjälp. Detta har lett till att äldres anhöriga tar ett allt större ansvar, ibland så stort 
att de tvingas gå ned i arbetstid eller sluta arbeta. Det har också lett till att fler äldre köper privat 
betald hjälp.  

Här kommer rutavdraget in. De tjänster som berättigar till rutavdrag överlappar flera av de 
tjänster som ingår i hemtjänstens uppdrag. Den överlappningen har blivit en gråzon, en gråzon 
som inte alla gånger är till gagn för de äldre. Många kommuner uppmanar de äldre att använda sig 
av ruttjänster och slipper på det sättet att hantera de äldres behov i en biståndsbedömning i 
enlighet med socialtjänstlagen. Kostnaden flyttas från kommunen till den äldre och statskassan. 
Samtidigt kan kommunen snäva åt tiden för städning. De som inte har råd att köpa ruttjänster 
hörs ofta inte i den offentliga debatten så nedskärningar som drabbar dem är politiskt ”ofarliga”.   

Förutom att kommuner har ett intresse av att spara in på hemtjänsten så är de privata 
äldreomsorgsföretagen intresserade av att sälja ruttjänster. Med dagens lagstiftning får privata 
utförare av offentligt finansierad äldreomsorg sälja privat finansierade så kallade tilläggstjänster till 
sina brukare. Ofta är tilläggstjänsterna sådant som den äldre har behov av och tidigare har haft 
rätt att få via hemtjänsten, som städning, flytthjälp, fönsterputs och sällskap. Flera av tjänsterna 
berättigar till rutavdrag. Det äldreomsorgsföretag som lyckas attrahera välbeställda äldre har alltså 
goda möjligheter att sälja tilläggstjänster till dem för halva priset och skicka notan på rabatten till 
skattebetalarna. Det finns till och med kommuner som har skurit ned på städning i hemtjänst och 
sedan uppmanat äldre att välja privata hemtjänstutförare där de kan köpa till rutstädning. Detta är 
bisarrt! Förutom det uppenbara problemet att omsorgen blir ojämlik så leder utvecklingen till 
sämre omsorg för de äldre. Ruttjänster och hemtjänst är inte samma sak. Hemtjänstens uppdrag 
handlar om en helhetssyn på den äldres behov och hälsa. Ruttjänster är en avgränsad vara på 
marknaden. En städare som utför en ruttjänst har inget som helst ansvar att göra något annat än 
att städa. Rut-städaren har inte i uppgift att vara uppmärksam på skiftningar i beteende eller 
begynnande sjukdomstillstånd. Inte heller att ha koll på om den äldre har ätit eller om det finns 
dricka i närheten. Eller hjälpa den äldre till toaletten om hen blir kissnödig mitt i städningen. Allt 



detta är hemtjänstens uppdrag och inom dess kompetens. Dessutom försämras kontinuiteten för 
den äldre om det som tidigare var hemtjänstens breda uppdrag styckas upp på olika företag.  

En parallell utveckling av en tudelad välfärd sker inom vården där de som har råd kan köpa sig 
privatfinansierade genvägar till vård. Dagens Nyheter avslöjade i en granskning i december 2019 
att privata vårdgivare med avtal om att utföra offentligt finansierad vård åt Stockholms region lät 
patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gå före till snabbare vård. Även Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys har visat att försäkringspatienter får snabbare vård, förmodligen utan att 
det finns medicinska behov.  

Privata sjukvårdsförsäkringar går rakt emot tanken om jämlik vård. Själva affärsidén med 
försäkringarna är ojämlik vård genom snabbare tillgång till vård för försäkringstagarna. 
Försäkringarna är betydligt vanligare bland personer med hög inkomst och lång utbildning än 
bland personer med låg inkomst och kort utbildning. Två tredjedelar av de försäkrade är män. 
Förutom ojämlikt fördelad vård innebär privata sjukvårdsförsäkringar att redan knappa 
personalresurser tas i anspråk för försäkringspatienter. Privata sjukvårdsförsäkringar leder 
dessutom ofta till ökad vårdkonsumtion som belastar den gemensamt finansierade vården snarare 
än avlastar den. 

Antalet sjukvårdsförsäkringar har mer än tredubblats under det senaste decenniet. Ökningen har 
möjliggjorts genom att antalet privata utförare av offentligt finansierad vård har ökat kraftigt 
eftersom primärvård måste upphandlas enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem, och flera 
regioner har valt att lägga ut vård på entreprenad eller vårdval. Med nuvarande lagstiftning får 
privata utförare av offentligt finansierad vård ta emot privatfinansierade patienter. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en översyn av lagstiftningen med syfte att stoppa möjligheten 
för privata företag som utför offentligt finansierad omsorg eller vård att sälja privat finansierad 
omsorg eller vård, såsom ruttjänster eller vård betald av privata sjukvårdsförsäkringar. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
kongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I30 
Omsorg och vård efter behov, inte efter plånbok 
Skärholmens s-förening, Aspuddens s-förening, Alina s-kvinnoklubb, Mälarhöjden-Axelsbergs s-
förening 
 
En kraftfull, utjämnande välfärd har varit central i jämlikhetsbygget i vårt land. Decennier av 
åtstramningar och marknadslösningar har dock tunnat ur välfärden och gjort den mindre 
utjämnande. I äldreomsorgen har den här utvecklingen gått långt. Biståndsbedömningen är snål. 
De som får hemtjänst är betydligt skröpligare än tidigare och insatserna är snävt tidssatta. 
Utvecklingen har skett smygande och utan egentlig debatt.  

Många äldre som har behov av hjälp har beviljats otillräcklig hemtjänst eller ingen alls. Detta har 
lett till att äldres anhöriga tar ett allt större ansvar, ibland mer än de orkar. Det har också lett till 
att fler äldre köper privat betald hjälp. 

Här kommer rutavdraget in. De tjänster som berättigar till rutavdrag överlappar flera av de 
tjänster som ingår i hemtjänstens uppdrag. Det har blivit en gråzon som kommuner utnyttjar och 
uppmanar äldre att använda sig av ruttjänster istället för hemtjänst. Kostnaden flyttas då från 
kommunen till den äldre och statskassan. Samtidigt kan kommunen snäva åt tiden för städning. 
De som inte har råd att köpa ruttjänster hörs ofta inte i den offentliga debatten. 

Dessutom är privata omsorgsföretag intresserade av att sälja ruttjänster. Med dagens lagstiftning 
får privata utförare av offentligt finansierad äldreomsorg sälja privat finansierade tjänster till sina 
brukare. Tilläggstjänsterna är ofta sådant som den äldre har behov av och tidigare fått hjälp med 
via hemtjänsten, som städning, flytthjälp, fönsterputs och sällskap. Flera av tjänsterna berättigar 
till rutavdrag. Det äldreomsorgsföretag som attraherat välbeställda äldre kan alltså sälja 
tilläggstjänster till dem för halva priset och skicka notan på rabatten till skattebetalarna.  

Förutom det uppenbara problemet att omsorgen blir ojämlik så leder utvecklingen till sämre 
omsorg för de äldre. Ruttjänster och hemtjänst är inte samma sak. Rut-städaren har inte i uppgift 
att vara uppmärksam på skiftningar i beteende, begynnande sjukdomstillstånd eller om den äldre 
har ätit. Allt detta ingår i hemtjänstens uppdrag om en helhetssyn på den äldres behov och hälsa. 
Dessutom försämras kontinuiteten för den äldre om det som tidigare var hemtjänstens breda 
uppdrag styckas upp på olika företag.  

En liknande utveckling sker inom vården där de som har råd kan köpa sig privatfinansierade 
genvägar till vård. Dagens Nyheter avslöjade i en granskning i december 2019 att privata 
vårdgivare, som hade avtal med Region Stockholm om att utföra offentligt finansierad vård, lät 
patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gå före till snabbare vård. Även Vårdanalys har visat 
att försäkringspatienter får snabbare vård, förmodligen utan medicinska skäl.  

Privata sjukvårdsförsäkringars affärsidé är ojämlik vård med snabbare tillgång till vård för 
försäkringstagarna. Försäkringarna är betydligt vanligare bland personer med hög inkomst och 
lång utbildning än bland personer med låg inkomst och kort utbildning. Två tredjedelar av de 
försäkrade är män. Förutom ojämlikt fördelad vård innebär privata sjukvårdsförsäkringar att 
redan knappa personalresurser tas i anspråk för försäkringspatienter.  

Antalet sjukvårdsförsäkringar har mer än tredubblats under det senaste decenniet. Ökningen har 
möjliggjorts genom att antalet privata utförare av offentligt finansierad vård har ökat kraftigt när 
allt mer av vården görs till en vårdmarknad. Med nuvarande lagstiftning får privata utförare av 
offentligt finansierad vård ta emot privatfinansierade patienter. 



Blandningen av offentlig och privat finansierad vård och omsorg gör välfärdens uppdrag otydligt. 
Om den offentligt finansierade välfärden inte möter människors behov minskar förtroendet för 
välfärden och viljan att bidra till finansieringen via skatten. Vi måste vända den här utvecklin 

Det saknas text i den inskickade motionen 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en översyn av lagstiftningen med syfte att stoppa möjligheten 
för privata företag som utför offentligt finansierad omsorg eller vård att sälja privat finansierad 
omsorg eller vård, såsom ruttjänster eller vård betald av privata sjukvårdsförsäkringar. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I31 
Privata aktörers roll och ansvar inom hälso- och sjukvården vid allvarliga händelser i 
fredstid och under höjd beredskap 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Privata aktörer har idag en omfattande och viktig roll som leverantörer av vård, varor och tjänster 
inom hälso- och sjukvården. En ökande andel av primärvården i till exempel Region Stockholm 
drivs av privata vårdgivare på uppdrag av regionen. De s k vårdvalen har blivit en modell för 
upphandling av viss hälso- och sjukvård i flera regioner. I region Stockholm drivs ett av de stora 
akutsjukhusen i privat regi på uppdrag av regionen. Apoteksmarknaden är avreglerad och 
läkemedelsförsörjningen bedrivs med ”just-in-time-logistik”. Försörjningen med 
sjukvårdsmateriel genomförs via avtal med privata leverantörer. När det gäller läkemedel, 
infusionslösningar och sjukvårdsmateriel är Sverige extremt beroende av import. Systemet med 
krigsviktiga företag (K-företag) finns inte längre. Beredskapslagren är, med några få undantag, 
avvecklade. Dessutom går vi mot en utveckling där en ökad marknad för privata 
sjukvårdsförsäkringar utgör ett hot mot hälso- och sjukvårdslagens generalklausuler om allas rätt 
till god vård på lika villkor. Mot denna bakgrund kan man konstatera att det är essentiellt att alla 
avtal som upprättas mellan regioner och leverantörer av vård, varor och tjänster reglerar 
ansvarsförhållanden vid allvarliga händelser i fredstid och verksamheter vid höjd beredskap (krig). 
 

 

Vi yrkar att 

1. den pågående utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09. får ett 
tilläggsuppdrag att utreda frågan om krisberedskapsklausuler för avtal med vårdgivare och 
leverantörer av varor och tjänster och ge förslag till föreskrifter inom området.  

2. Socialdemokraterna i Stockholms ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen och 
sänder den samma till den socialdemokratiska partikongressen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I32 
Statlig finansiering av katastrofmedicinsk kompetensutveckling 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Hälso- och sjukvård är en samhällsviktig verksamhet. Händelser som katastrofen med M/S 
Estonia, tsunamin i Sydostasien, terrorattentaten på Drottninggatan och den pågående krisen 
med Covid- 19pandemin påminner oss om behovet av en beredskap och förmåga inom hälso- 
och sjukvården för att kunna hantera kriser och katastrofer. Den pågående utredningen om 
hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) genomför en översyn av hälso- och sjukvårdens 
beredskap och förmåga att hantera s k allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (krig). 
Katastrofmedicinsk beredskap definieras av Socialstyrelsen som beredskap att bedriva hälso- och 
sjukvård i syfte att minimera följderna vid en allvarlig händelse, dvs en beredskap att kunna möta 
ett akut kraftigt ökat behov med en förmåga att omfördela och utöka hälso- och sjukvårdens 
kapacitet och resurser. Inriktning och samordning kan skapas genom effektiv ledning och 
samverkan. Ingen vet hur nästa katastrof eller kris kommer att se ut. Beredskapen måste utgå från 
organisationens generella kompetens och förmåga till katastrofmedicinsk ledning och samordning 
av resurserna samt förmåga till samverkan med andra aktörer på olika nivåer i 
krishanteringssystemet. Den pågående pandemin med Covid-19 har visat att det idag finns en 
förmåga till flexibel omställning av hälso- och sjukvårdens resurser i förhållande till ett 
uppkommet behov. Hälso- och sjukvården behöver också planera för att kunna bedriva hälso- 
och sjukvård under höjd beredskap för att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla sin förmåga 
och för att kunna möta befolkningens behov av vård. Sverige hade tidigare under kalla kriget 
beredskapslagrade läkemedel och sjukvårdsmateriel. Dessa beredskapslager har successivt 
avvecklats och består idag endast av ett fåtal läkemedel och viss sjukvårdsmateriel. De 
respiratorer som funnits beredskapslagrade har visat sig mycket värdefulla när regionerna har 
utökat sin kapacitet inom intensivvården under arbetet med Covid-19pandemin. För att skapa 
och upprätthålla en katastrofmedicinsk förmåga behövs planering och en kontinuerlig 
utbildnings- och övningsverksamhet. Under 1980-talet inleddes en katastrofmedicinsk 
kompetensutveckling inom dåvarande landsting med stöd av statliga bidrag för utbildning och 
övning som fördelades via Socialstyrelsen. Bidragen avvecklades successivt under 2000-talet och 
har ersatts av ett eget ansvar för landsting/regioner att själva finansiera kompetensutvecklingen 
samt nya bidrag för att återuppbygga hälso- och sjukvårdens förmåga för höjd beredskap/krig. 
De nya bidragen fördelas inom ramen för avtal mellan SKR och respektive region.  

Förslag  

En väl utvecklad fredstida katastrofmedicinsk beredskap och förmåga utgör en stabil grund för 
en fungerande hälso- och sjukvård vid höjd beredskap/krig. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska 
regioner ”planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls”. 
Regionernas ansvar enligt ansvarsprincipen behöver kompletteras med riktade statliga bidrag för 
planering samt katastrofmedicinsk övning och utbildning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. regionerna återigen tilldelas riktade statliga medel för katastrofmedicinsk planering, utbildning 
och övning.  

2. medlen fördelas via överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR. och 
respektive region.  



3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen och 
sänder den samma till den socialdemokratiska partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I33 
Verka för en hälso- och sjukvård efter behov - dags att förbjuda läkarappar  
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
Det behövs generell översyn vad gäller appläkartjänsterna enligt utredningen “Styrning för en 
mer jämlik vård” (SOU 2019:42). Medborgarnas gemensamma resurser ska inte gå till 
verksamheter som motverkar hälso- och sjukvårdslagens 3 kap. 1 §: “Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”    

Den ökade digitala tillgängligheten har främst tillfallit invånare med god eller genomsnittlig närhet 
till andra, mer lämpliga vårdgivare, samt god hälsa. Detta står i strid med målen om en jämlik vård 
och med hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser att vården ska fördelas efter människors 
behov. Appläkartjänster bidrar till icke önskvärd snedfördelnig av vårdutnyttjandet mellan olika 
grupper - digitala vårdtjänster konsumeras av personer i tätbebyggda områden med god 
tillgänglighet.    

Läkarappar styr inte vårdutnyttjande mot en lämplig vårdnivå. Enligt en studie har nio av tio 
digitala patienter inte tagit någon annan vårdkontakt i samma ärende vare sig före eller efter det 
digitala besöket, såsom fysisk primärvård eller ett samtal till 1177 Vårdguiden. I argumenten för 
nätläkare har framhållits att patienten kan direkt få träffa en doktor utan att slussas genom 
kontroller av sjuksköterskor. Detta synsätt gör det möjligt för att utnyttja dyr läkarhjälp för 
småkrämpor (t ex hosta) som en sjuksköterska kunde klara av - eller man inte över huvud taget 
behöver vårdens hjälp för att överleva.   

Läkarappar avlastar inte primärvården eller akuten. Tvärtom: användare av digitala vårdtjänster 
kontaktar fysiska vårdcentraler oftare än andra och gjorde inte färre akutbesök, enligt en studie 
som Läkartidningen har publicerat i oktober 2019.    

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv är det viktigt att vården prioriterar de med största behov. Att den 
digitala vården med nätläkare skulle gynna svaga grupper och äldre i samhället är helt fel. De som 
söker nätläkare är i huvudsak yngre välutbildade personer i större städer.    

Den allvarligaste kritiken mot konceptet med nätläkare ligger i svårigheten att ställa diagnos. 
Enligt Camtö (Centre for assessment of medical technology in Örebro), som har gjort en mycket 
omfattande litteratursökning av nätläkare, saknas vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik 
via digitala vårdbesök. Förutom risken med felaktig diagnos finns faran för över- och/eller 
felutskrivning av medicin.    

Om Göran Stiernstedts förslag (SOU 2019:42) blir verklighet kommer de radikalt ändra 
förutsättningarna för nätläkarbolagen. Företagen skulle behöva vara fysiskt verksamma i alla 
regioner där de vill bedriva digital vård. Enligt hans förslag ska digitala vårdgivare integreras i den 
fysiska vården. Förhoppningsvis blir Göran Stiernstedts utredning första spiken i kistan för de 
välfärdsexperiment som regeringen Reinfeldt (M) genomförde: fritt vårdval, Lagen om 
valfrihetssystem (LOV), kömiljarden och fri etableringsrätt. Gemensamt för alla är att de har 
gynnat friska och starka medborgare på bekostnad av äldre och kroniskt sjuka.  
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en hälso- och sjukvård efter behov där digital vård är integrerad 
i primärvården, där patienten vänder sig till samma aktör oavsett om det görs via digital väg eller 
via besök och där digitala vårdgivare behöver kunna tillhandahålla möjlighet till fysisk vård 
antingen genom egen försorg eller genom avtal med underleverantör   



2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I34 
Vårdens finansiering 
Johannes-Gustav Vasa s-förening 
 
Privata sjukvårdsförsäkringar leder till vård på olika villkor och det skapar etiska konflikter i 
sjukvården. 

I dag har ca 650 000 individer en privat sjukvårdsförsäkring och det ska givetvis även i 
fortsättningen var fritt för individer att teckna en sjukvårdsförsäkring precis som andra 
försäkringar. 

Men alla får inte teckna en sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolagen använder medicinsk 
information som underlag för riskbedömning av potentiella försäkringstagare. Personer som 
identifieras ha en ökad risk att behöva vårdinsatser erbjuds inte försäkringsavtal i samma 
utsträckning som förväntat friska personer. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har granskat de privata sjukvårdsförsäkringarna och 
kommit fram till några slutsatser. 

Personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i 
medicinska behov. Det är svårt att entydigt visa hur patienter i den offentligt finansierade vården 
påverkas av privata sjukförsäkringar. Försäkringarna skapar förutsättning för en ökad 
individanpassning men också en ökad ojämlikhet. Det är osäkert hur befolkningens förtroende 
och vilja att betala skatt kan påverkas på sikt. I många fall saknas det förutsättningar för att följa 
upp och analysera konsekvenserna av privata sjukvårdsförsäkringar. 

Svenska läkarsällskapet, läkarkårens oberoende vetenskapliga professionsorganisation, har tagit 
ställning i frågan och anser att det växande utbudet av privata sjukförsäkringar får följder som 
strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som enskilda vårdutövare. Det växande utbudet 
strider mot människovärdesprincipen – alla människor har samma värde och samma rätt till vård 
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Det strider även mot behovs- 
och solidaritetsprincipen – vård ska prioriteras till de områden där behoven är störst.  

En gräns mellan privata sjukvårdsförsäkringar och offentligt finansierad vård kan vara svår att 
definiera men bör skapas genom att t ex vårdgivare inte får ta emot ersättning samtidigt från 
försäkringsbolag och offentlig finansiering eller att vårdgivare inte får bedriva verksamhet med 
olika finansiering i samma lokal/närmiljö. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partistyrelsen får i uppdrag att verka för att en gräns mellan privata sjukvårdsförsäkringar och 
offentligt finansierad vård.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I35 
Återförstatliga apoteken och säkra läkemedelsförsörjningen 
Hammarbyhöjden-Björkhagens S-förening 
 
Sedan privatiseringen av apoteksmarknaden har vi sett samma mönster som i andra 
privatiseringar av välfärdsinstitutioner: större utbud där människor har mest resurser, sämre 
kvalité och högre instabilitet. Dessutom har staten gått miste om en väsentlig intäkt, i och med att 
försäljningen av läkemedel nu hamnar i privata bolags fickor snarare än vår gemensamma välfärd.  

Syftet med avregleringen var billigare mediciner och högre tillgänglighet. 

Förvisso har antalet apotek ökat. Men främst storstäder. Där fanns det ju redan apotek sedan 
innan. Sedan har det återkommande rapporterats om hur privata apotek saknar receptbelagda 
läkemedel. Istället kan du nu köpa bananer, skönhetsprodukter och energidryck på apotek. Det 
var nog inte tillgången på bananer och energidryck som avsågs när man ville åstadkomma högre 
tillgänglighet. Nej, i praktiken har tillgången på de viktigaste läkemedlen blivit sämre, för vem har 
tid och tålamod att springa mellan 8 apotek när allt man vill ha är sin astmamedicin? 

Slutligen så har corona-krisen och läkemedelsbristen i Stockholm under hösten 2019 ställt frågan 
på sin spets. För det var inte bara apoteken som privatiserades 2008-2009. I samma veva 
försvann även Apoteket AB:s ansvar för läkemedelsförsörjning i krisberedskap.  

Genom att basera vår försörjning av läkemedel på system från det privata näringslivet och globala 
leverantörskedjor, har vi tagit en enorm risk. När leveranskedjorna kollapsar under den pågående 
pandemin eller privata företag pressar priser ser vi resultatet: brist på läkemedel och 
skyddsutrustning, när vi behöver det som mest.  

Det starka samhället ska stå upp för oss när vi behöver det som mest. Därför borde det vara en 
självklarhet att läkemedelsförsörjningen, en grundläggande funktion i välfärdsstaten, inte ska 
läggas ut på entreprenad. Den enda rimliga slutsatsen är därför att återförstatliga apoteken och 
återinföra Apoteket AB:s ansvar för läkemedelsförsörjning i krisberedskap. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att Apoteksmarknaden återförstatligas. 

2. Socialdemokraterna verkar för att Apoteket AB får ansvaret för läkemedelsförsörjning i 
krisberedskap. 

3. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen 

4. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I36 
Återuppbygg beredskapslager och förtydliga ansvar mellan aktörer 
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
Sverige genomgår nu en extraordinär kris med en allvarlig smittspridning av ett dödligt virus. 
Tillgången till läkemedel och hälso‐ och sjukvårdsmateriel är en viktig del av krisberedskapen, 
men i kölvattnet av Coronapandemin framkommer att det finns allvarliga brister.  

Nedmonteringen av totalförsvaret har inneburit att beredskapslagren har reducerats till 
otillräcklighet. Konsekvensen syns tydligt idag när vårdpersonalen kämpar mot pandemin med 
brist på sjukvårdsmateriel som innebär allvarligt bristande patientsäkerhet och arbetsmiljö för 
vårdpersonal. Särskilt äldreboenden är hårt drabbade av smittspridning till följd av brist på 
skyddsmateriel.  

Dagens beredskapslager visar på ett stort behov av återuppbyggnad och upprätthållande av 
nödvändig tillgång till läkemedel och hälso‐ och sjukvårdsmateriel för att kunna bedriva hälso- 
och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig händelse, d.v.s. katastrofmedicinsk 
beredskap. 

En del av vårdsektorn utgörs idag av privata vård- och läkemedelsbolag. Vid 
läkemedelsleveranser är staten därför beroende av privata vårdaktörer. Vid planeringen av 
beredskapslager är det därför av stor vikt att samverka med privata aktörer för att säkerställa 
ändamålsenlig beredskap.  

Det är även viktigt att förtydliga vilket ansvar som finns hos staten, regioner, kommuner och 
enskilda vårdaktörer att inneha och upprätthålla ett ändamålsenligt beredskapslager inför en 
plötslig hälsohotskris. Ett beredskapslager innebär att ett bolag måste binda kapital i lager, vilket 
för en privat vårdaktör kan anses vara olönsamt. Inte desto mindre utgör ett dåligt beredskap en 
stor fara mot ett samhälle i hälsohotskris, såsom dagens Coronapandemi utgör. Det är därmed 
viktigt att samtliga aktörer, oavsett regi, uppbär ett delat ansvar för lagerhållning och därtill 
medföljande kostnader med stat, regioner och kommuner för att säkra tillgången till läkemedel 
och hälso‐ och sjukvårdsmateriel vid ett allvarligt hälsohot. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att skyndsamt återuppbygga ett ändamålsenligt beredskapslager 
för katastrofmedicinsk beredskap 

2. Socialdemokraterna verkar för att förtydliga vilket ansvar som finns hos staten, regioner, 
kommuner och enskilda vårdaktörer att inneha och upprätthålla ett ändamålsenligt 
katastrofmedicinskt beredskapslager  

3. Socialdemokraterna verkar för att samtliga vård- och läkemedelsbolag, oavsett regi, uppbär ett 
delat ansvar för lagerhållning och därtill medföljande kostnader med stat, regioner och 
kommuner för att säkra tillgången till läkemedel och hälso‐ och sjukvårdsmateriel för 
katastrofmedicinsk beredskap 

4. motionen skickas till socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I37 
Reglera kraven på utbildning för vård och omsorgspersonal 
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
Social och ekonomisk utsatthet är ett omfattande samhällsproblem. Faktum är också att 
sambandet mellan graden av jämlikhet i ett samhälle där exempelvis inkomst och samhällsklass 
inräknas korrelerar med välbefinnande och hälsa (Melinder 2011; Walker 2012). Idag ser vi hur 
allt tyngre ansvar vilar på välfärdsarbetares axlar, personer med låg status och höga förväntningar 
på sig från det omgärdande samhället. 

Arbetet inom hemtjänsten är mycket krävande och omgärdas av dåliga arbetsvillkor, låg lön, låg 
status, hög stressnivå och stor personalomsättning (Giertz & Jönsson 2018; Strandell 2019; 
Szebehely, Stranz & Strandell 2017; Szebehely & Trydegård 2012). Det finns även en stor oro 
bland hemtjänstpersonalen för den egna hälsan för fysisk och psykisk belastning och arbetet 
beskrivs som en ”långsam process av utslitning” (Szebehely, Stranz & Strandell (2017:44). 
Forskning framhåller även den höga förekomsten av oönskat deltidsarbete som torde vara en 
effekt av de senaste decenniernas decentralisering, konkurrensutsättning av välfärden och 
mängden privata aktörer på marknaden.  

Kvinnor har sedan hemvårdsideologin infördes på 1950-talet utgjort arbetskraften inom 
äldreomsorgen, dock kan denna grupp idag inte sägas vara homogen varför en intersektionell 
analys av välfärdsarbetarnas villkor behövs. Generellt arbetar kvinnor till större del inom 
lågavlönade yrken (91% kvinnor inom hemtjänsten, SCB 2020) och tjänar mindre än män vilket 
gör den mer ekonomiskt sårbara varför arbetet i välfärden bidrar till ett cementerande av 
kvinnors roller och status. Denna marginalisering är en svaghet i den svenska välfärden då för få 
yrkesutbildas och hemtjänsten präglas av underfinansiering och underbemanning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar aktivt för att höja och reglera kraven på utbildning och kompetens 
för personal inom hemtjänsten  

2. Socialdemokraterna arbetar för att lägsta möjliga kompetensnivå i äldreomsorgen ska vara 
yrkesutbildat vårdbiträde 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I38 
Koalition mellan region och dess kommuner vad gäller vård och omsorg inom psykiatri, 
beroende och äldre 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa, Kungsholmens s-förening 
 
Psykiatrisk vård, beroendevård och äldrevård omfattas av både vård och omsorg, ofta under lång 
tid och där behoven kan skifta snabbt från vård till omsorg och från omsorg till vård. Idag 
hanterar regionerna vården och kommunerna omsorgen och med olika lagstiftning, vilket 
naturligtvis innebär att många hamnar mitt emellan i ett gränsland. Det vore rimligt att t.ex. 
psykiatri och socialtjänst samverkade, men detta lyser med sin frånvaro. Samverkansinsatser och 
kontinuitet i vården belönas ej. Två undantag finns/har funnits i Stockholmsregionen när det 
gäller integrerad vård och omsorg nämligen i Norrtälje (TioHundra AB) och i Södertälje. I 
Norrtälje ägs TioHundra av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som är ett 
samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun vilket överlevt hittills. I Södertälje 
utvecklades “Södertäljemodellen” som innebar en integrerad verksamhet för psykiatriskt 
långtidssjuka med bibehållet huvudmannaskap. Modellen fungerade väl i ca 20 år men 
Södertäljemodellen är nu tyvärr ett minne blott.  

Det finns på pappret olika överenskommelser mellan Regioner och kommuner. I Stockholm t.ex. 
gjordes 2015 en sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre mellan Region 
Stockholm och alla kommuner i Stockholm.  

Kommunförbundet i Stockholms län och SLL gjorde en utredning och överenskommelse 2012 
om behovet av samverkan när det gäller psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Men vad innebär 
detta i praktiken? Hur samordnas de ekonomiska åtaganden?  

Gemensamt ansvar och gemensamt ekonomiska åtaganden mellan kommun och region, dvs. en 
sömlös kedja, skulle kunna leda till att resurserna utnyttjas bättre, högre kvalitet i vård och 
omsorg vad gäller psykiatriskt långtidssjuka och beroendesjuka. Dessa skulle få mycket bättre, 
kontinuerligare, flexiblare vård och omsorg och vården och omsorgen skulle troligen fördelas 
mer rättvist i landet. Helhet istället för ”stuprör”(inte räkna pinnar) och en bättre förebyggande 
vård.  

I äldrevården skulle det bli en smidighet mellan vård på sjukhus, biståndsbedömning, hemtjänst, 
ASiH, och eventuell flytt till äldreboende. Det skulle bli lättare att leva upp till Hälso- och 
sjukvårdslagen som säger att regioner skall samverka med kommunerna vad gäller sjukvård på 
äldreboenden. 

För att visa komplexiteten ges här exempel på olika regionala avtal för att bedriva hälso- och 
sjukvård: 

• Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval. Fri etableringsrätt. 

• Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar av privata utförare. 

• Direktavtal, används för utförare i egenregi. 

Region Stockholm inklusive Norrtäljebolaget har 49 vårdval, flest i Sverige. Stockholms stad har 
184 utförare av hemtjänst (de flesta i privat regi). Lägg därtill till alla andra olika avtal som 
kommunerna och regionerna har i Sverige. Det innebär att det finns en uppsjö av olika avtal 
innehållande olika kvalitetskrav, olika ekonomiska förutsättningar, olika vinstkrav och olika 
uppföljningsmallar. VI BEHÖVER EN ENKLARE MODELL. 
 

 

Vi yrkar att 



1. partikongressen 2021 beslutar att uppdra åt partistyrelsen att tillsätta en utredning för att 
undersöka möjligheten att via tvingande lagstiftning uppdra år kommuner och regioner att skapa 
koalitioner (regionala samverkansorgan. utgående från väl definierade behovsgrupper inom 
psykiatri, beroende och äldre. Grunden för lagstiftningen ska vara den enskildes rätt till god och 
kontinuerlig vård och omsorg. I utredningen bör också frågan om ekonomiskt ansvar utredas och 
i lagstiftning ska det tydligt framgå hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas mellan kommun och 
region. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I39 
Koalition mellan region och dess kommuner vad gäller vård och omsorg inom psykiatri, 
beroende och äldre 
Reimersholmes s-förening 
 
Psykiatrisk vård, beroendevård och äldrevård omfattas av både vård och omsorg, ofta under lång 
tid och där behoven kan skifta snabbt från vård till omsorg och från omsorg till vård. Idag 
hanterar regionerna vården och kommunerna omsorgen och med olika lagstiftning, vilket 
naturligtvis innebär att många hamnar mitt emellan i ett gränsland. Det vore rimligt att t.ex. 
psykiatri och socialtjänst samverkade, men detta lyser med sin frånvaro. Samverkansinsatser och 
kontinuitet i vården belönas ej. Två undantag finns/har funnits i Stockholmsregionen när det 
gäller integrerad vård och omsorg nämligen i Norrtälje (TioHundra AB) och i Södertälje. I 
Norrtälje ägs TioHundra av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som är ett 
samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun vilket överlevt hittills. I Södertälje 
utvecklades “Södertäljemodellen” som innebar en integrerad verksamhet för psykiatriskt 
långtidssjuka med bibehållet huvudmannaskap. Modellen fungerade väl i ca 20 år men 
Södertäljemodellen är nu tyvärr ett minne blott.  

Det finns på pappret olika överenskommelser mellan Regioner och kommuner. I Stockholm t.ex. 
gjordes 2015 en sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre mellan Region 
Stockholm och alla kommuner i Stockholm.  

Kommunförbundet i Stockholms län och SLL gjorde en utredning och överenskommelse 2012 
om behovet av samverkan när det gäller psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Men vad innebär 
detta i praktiken? Hur samordnas de ekonomiska åtaganden?  

Gemensamt ansvar och gemensamt ekonomiska åtaganden mellan kommun och region, dvs. en 
sömlös kedja, skulle kunna leda till att resurserna utnyttjas bättre, högre kvalitet i vård och 
omsorg vad gäller psykiatriskt långtidssjuka och beroendesjuka. Dessa skulle få mycket bättre, 
kontinuerligare, flexiblare vård och omsorg och vården och omsorgen skulle troligen fördelas 
mer rättvist i landet. Helhet istället för ”stuprör”(inte räkna pinnar) och en bättre förebyggande 
vård.  

I äldrevården skulle det bli en smidighet mellan vård på sjukhus, biståndsbedömning, hemtjänst, 
ASiH, och eventuell flytt till äldreboende. Det skulle bli lättare att leva upp till Hälso- och 
sjukvårdslagen som säger att regioner skall samverka med kommunerna vad gäller sjukvård på 
äldreboenden. 

För att visa komplexiteten ges här exempel på olika regionala avtal för att bedriva hälso- och 
sjukvård: 

• Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval. Fri etableringsrätt. 

• Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar av privata utförare. 

• Direktavtal, används för utförare i egenregi. 

Region Stockholm inklusive Norrtäljebolaget har 49 vårdval, flest i Sverige. Stockholms stad har 
184 utförare av hemtjänst (de flesta i privat regi). Lägg därtill till alla andra olika avtal som 
kommunerna och regionerna har i Sverige. Det innebär att det finns en uppsjö av olika avtal 
innehållande olika kvalitetskrav, olika ekonomiska förutsättningar, olika vinstkrav och olika 
uppföljningsmallar. VI BEHÖVER EN ENKLARE MODELL. 

Ofta hamnar grupper i samhället med olika behov av vård och eller omsorg ”mellan stolarna” 
trots alla vackra ord om samarbete, samverkan etc. mellan kommuner och regioner. Speciellt är 
risken hög, förutom för äldre för personer, för personer i olika åldrar med psykiatriska problem 



och/eller med beroendeproblematik av psykosocial natur. Gemensamt för dessa grupper är att de 
ofta har långvariga behov av vård och/eller omsorg med varierande behov av hjälp/stöd över tid 
och typ av insats. Lovande insatser finns (t.ex. Tiohundra AB i Norrtälje). 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen 2021 beslutar att uppdra åt partistyrelsen att tillsätta en utredning för att 
säkerställa en väl fungerande samverkan mellan kommuner och regioner utgående från behov hos 
många äldre samt personer i olika åldrar med psykiatriska problem och/eller 
beroendeproblematik. En av huvudpunkterna i utredningen måste vara hur det politiska ansvaret, 
ledningsansvaret och samfinansieringen ska fördelas mellan kommuner och regioner. 

2. Stockholms arbetarkommun antar motionen som sin egen och skickar den till den 
Socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I40 
En ny tandvårdsförsäkring! 
Hammarby Norra s-förening 
 
Friska tänder är en del av den svenska välfärden. Inom Hammarby Norra är vi bekymrade över 
att skillnaderna i tandhälsa mellan olika grupper i befolkningen tycks växa snarare än minska trots 
vårt utmärkta system med kostnadsfri tandvård till det år man fyller 23 år (1.), tandvårdsbidrag 
(2.) och högkostnadsskydd (3.). Vår uppfattning är att systemet behöver ses över.  

1. Kostnadsfri tandvård upp till en viss ålder är enkelt att administrera. Genom att höja 
åldersgränsen till 30 år tror vi att goda vanor kommer att etableras av fler, dvs regelbundna besök 
hos tandläkare även av studerande och unga föräldrar.  

2. Tandvårdsbidraget tar vid när ungdomsstödet slutar. Det innebär i dagsläget att man får 600 kr 
till och med det år man fyller 29 år. Hälften, dvs 300 kr per år från och med det år man fyller 30 
till och med det år man fyller 64 och - återigen 600 kr från och med det år man fyller 65. 
Försäkringskassan håller ordning på pengarna. Det går att spara dem från ett år till ett annat - om 
man så önskar. 

Inom Hammarby Norra är vi positiva till bidragets konstruktion. Vårt förslag innebär en 
förenkling av systemet. Vi vill att det ska vara mer överskådligt. Eftersom människor går i 
pension vid olika åldrar, en del vid 55 och andra vid 75, anser vi att det räcker med en nivå för 
tandvårdsbidraget. Vårt förslag är 300 kr per person och år (från och med det år man fyller 30 år).  

En nuvarande regel anger att man aldrig kan ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Vi anser att 
det är rimligt att behålla den regeln.  

3. Högkostnadsskyddet innebär idag att man kan få ersättning från Försäkringskassan för 
kostnader över 3000 kr med 50 % - upp till 15 000 kr. Om man måste betala ännu mer till 
tandläkaren kan stöd från Försäkringskassan utgå med 85 %. Vi föreslår att stödet förenklas så att 
en nivå gäller - istället för två. Vilken nivå det ska vara kräver närmare prövning och 
förhandlingar. Vårt förslag här och nu är 50 % för alla kostnader över 5000 kr. Därmed får fler 
än idag del av ett mer omfattande stöd.  

I samband med översynen av tandvårdsförsäkringen bör, enligt vår mening, gränsdragningen 
mellan nödvändiga och akuta insatser respektive estetiska åtgärder också ses över. 

För asylsökande eller papperslösa gäller idag att de har rätt till avgiftsfri tandvård till det år de 
fyller 18 år. Därefter kan de få sådan ”tandvård som inte kan vänta” till en kostnad av högst 50 kr 
per besök. Denna avvägning är lika smärtsam som nödvändig.  

I samband med översynen av tandvårdsförsäkringen yrkar därför Norra Hammarby att 
Socialdemokraterna ser över gränsdragningen. Är det medborgarskap som ska gälla? Antal år i 
Sverige? Eller PUT - permanent uppehållstillstånd? Hammarby Norra är osäkra men förordar  

i nuläget medborgarskap. Det viktiga är att frågan prövas. 

Ingen i Sverige ska behöva dölja ett skratt eller leende med sin hand framför munnen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. genomför en översyn av tandvårdsförsäkringen 

2. verkar för en höjning av åldersgränsen för kostnadsfri vård till det år man fyller 29 år 



3. ändrar nivån på tandvårdsbidraget till 300 kr per år och person från och med det år man fyller 
30 år 

4. ändrar högkostnadsskyddet för tandvård till 50 % för alla kostnader över 5000 kr 

5. i samband med översynen preciserar gränsdragningen mellan nödvändig och akut tandvård och 
estetiska åtgärder 

6. ser över vilka regler för tandvård som ska gälla för asylsökande och papperslösa respektive 
nyanlända  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hammarby Norra s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I41 
Extra resurser mot psykisk ohälsa i och med pandemin 
Güner, Melisa - Badinson, Lara - Asghari, Mariam 
 
I samband med pandemin har psykisk ohälsa ökat inte bara i Sverige, utan i hela världen. Året 
2020 har drabbat många. Många i riskgrupperna har behövt isolera sig från sina nära och kära, 
många har blivit av med sina jobb och många har förlorat någon i deras liv. Med andra ord har 
detta år varit en svår period för de allra flesta och kommer definitivt sätta spår vi redan ser idag 
men även i framtiden så som posttraumatisk stress, depression, utmattning etc. I dagens sociala 
skyddsnät bör vi inkludera den psykiska hälsans roll mer i vårt samhälle. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Ett statligt och öronmärkt stöd ges till psykiatrivården i landets samtliga regioner   

2. Alla äldreboenden i landet ska erbjudas en stödhund  

3. Alla äldreboenden i Stockholms stad ska erbjudas en stödhund  

4. Motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021  

5. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Güner, Melisa - Badinson, Lara - Asghari, Mariam 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I42 
Förstatligande av apoteksmarknaden 
SSK 
 
1970 infördes det statliga apoteksmonopolet i Sverige. 2009 privatiserades sedan 
apoteksmarknaden av den borgerliga regeringen, något som Socialdemokraterna i riksdagen 
röstade emot. Den pågående coronapandemin har bland annat blixtbelyst de 
beredskapsbekymmer som finns med en privatiserad apoteksmarknad. 

Idag upplever många att det är svårt att få tag på den medicin man behöver om man inte råkar bo 
i till exempel Stockholms innerstad. Apoteken har blivit fler men nyetableringen har varit 
koncentrerad till orter där det redan finns apotek inom gångavstånd. Dessutom har priserna på 
receptfri medicin stigit och apoteken har börjat sälja kosmetika och ibland till och med glass. 

Socialdemokraternas nuvarande ställning är att ge det statliga Apoteket AB ett “utökat 
samhällsansvar” - det duger inte. Apoteksväsendet är en del av vårdkedjan och bör inte drivas av 
privata vinstintressen, vår hälsa är viktigare än så. Därför bör Socialdemokraterna driva ett 
återförstatligande av apoteksmarknaden. Vinstjakt har lika lite plats inom apoteksverksamheten 
som i resten av välfärden.  

Samhällsnödvändiga funktioner ska inte drivas privat, apoteken ska finnas till för att 
medborgarna behöver dem - därför måste apoteken ägas gemensamt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. apoteksmarknaden ska drivas under statligt monopol. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen. 

3. Stockholms partidistrikt skickar den vidare till Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I43 
Individanpassa tandvården för barn och unga med funktionsnedsättning 
Södra s-kvinnoklubben 
 
Idag möts barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, som exempelvis 
utvecklingsstörning, autism, eller Downs syndrom, på samma sätt som barn och ungdomar utan 
funktionsvariationer i tandvården. Att röntga en tand, laga ett hål och att sköta tandhygienen är 
en stor utmaning för både barnet och föräldrarna. 

Tandvården har idag stora problem med att kommunicera, lära ut och följa upp och förebygga 
tandhälsa för dessa unga patienter. Det finns inte vare sig särskild kunskap eller strategier för att 
hantera denna patientgrupp. Den långsiktiga konsekvensen blir en mycket dålig tandhälsa då 
denna grupp tandpatienter behöver extra stöd att hantera, ta ansvar för eller förstå vikten av att 
sköta sina tänder. 

Med endast ett tandläkarbesök per år som avslutas vid 23 års ålder utan vidare uppföljning 
skickas denna patientgrupp obönhörligen ut till framtida tandproblem. 

Med denna motion vill vi öka livskvaliteten för patientgruppen och spara höga kostnader för 
samhället för framtida tandvård. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att alla barn och unga med funktionsnedsättning får en god och 
jämlik tandvård och att den anpassas efter deras förutsättningar och behov. 

2. Stockholms arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Södra s-kvinnoklubben 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I44 
Massagebranschen 
Jumha, Jihan 
 
Det är idag många som väljer att lägga sig på massagebänken och njuta av en stunds massage. tur 
är väl det eftersom massagen är ett effektivt sätt att stressa ned och mjuka upp en stel kropp .en 
bransch som utnyttjas av prostition , kriminella ,och människohandel , det leder till i sin tur till 
svartjobb och miljontals kronor förlurande . tusen tals jobb borttagande. vem har inte hört om 
massage salonger och polis rassior .  

En granskning visar att antalet thaisalonger har sexdubblats under de senaste tio åren, och att 
sexhandeln uppskattas omsätta 90 miljoner kronor per år, skriver debattörerna. 

Sexköpslagen utgår från att våld mot kvinnor inte är en privatsak, utan att samhället måste skydda 
de som dras in i exploateringen. 

Varje sexköp innebär att människor hålls kvar i utsatthet. Som medmänniskor kan vi ta tillfället i 
akt att visa att sexköp är fel när vi hör en normaliserande attityd och som kunder betala ett 
korrekt pris vid thaimassagen. 

Om vi vill göra skillnad i en av vår tids stora människorättsfrågor, där vi bryr oss och respekterar 
kvinnorna och andra utsatta grupper på riktigt, måste vi agera nu. 
 

 

Jag yrkar att 

1. relatera massagebranschen till landstinget på det sättet, skapar vi fler tals jobb, människor 
känner sig trygga, ekonomin blir bättre .  

2. motionen skickas till partikongressen 2021 . 

3. kom på iden nu så jag hinner inte fråga alla i föreningen  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Jumha, Jihan 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I45 
Rättigheten att föda barn i hemmet 
Kungsholmen s-förening 
 
Att föda barn är ingen sjukdom och intresset för att föda barn i hemmet ökar. Det är min 
uppfattning att samhället ger fel signaler, skapar onödig rädsla och underminerar tro på 
egenkraften genom att inte erbjuda planerad hemförlossning till samma villkor som 
sjukhusförlossningar. Den här motionen föreslår att alla barnaföderskor som vill, ska ha samma 
möjligheter att föda barn i hemmet. 

Det finns entydig information från de olika regionerna kring när hemförlossning kan vara ett 
alternativ och förutsättningarna är att: 

• Graviditeten förlöpt utan komplikationer 

• Kvinnan är omföderska 

• Tidigare förlossning eller förlossningar varit normala 

Dessa villkor ska fortsätta gälla. 

Som det ser ut idag är tillgången till offentligt finansierad hemförlossning olika för individer. Det 
har betydelse vilken möjlighet man har att betala och i vilken region man bor i. En planerad 
hemförlossning kan kosta 10 000-tals kronor för barnaföderskan. Avgifterna består av 
timersättning och milersättning för barnmorskans resor. Väljer du att föda ditt barn på sjukhus är 
det kostnadsfritt. Det innebär att alternativet att föda hemma blir en 

kostnadsfråga och därmed en klassfråga.  

Intresset för att föda barn i hemmet ökar i Sverige. Region Stockholm erbjuder inte planerad 
hemförlossning eftersom man utreder om och hur ett sådant erbjudande ska se ut. Som första 
landstingsverksamhet i Sverige kan Karolinska erbjuda kvinnor att föda i sina hem. Region Skåne 
erbjuder inte hemförlossningar och Västra Götaland har tagit bort information om 
hemförlossning på sin hemsida. Det verkar som rätten att ha tillgång till offentligt finansierad 
planerad hemförlossning är högst varierande i Sverige. Dessa exempel visar att det är hög tid att 
ta ett nationellt grepp kring frågan 
 

 

Vi yrkar att 

1. Planerad hemförlossning ska erbjudas kostnadsfritt i hela landet 

2. Vårdgaranti om önskad planerad hemförlossning införs för de som uppfyller gällande krav för 
hemförlossning  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I46 
Tandhälsa för barn och unga med funktionsnedsättning 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Idag möts barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, som exempelvis 
utvecklingsstörning, autism, eller Downs syndrom, på samma sätt som barn och ungdomar utan 
funktionsvariationer i tandvården. Att röntga en tand, laga ett hål och att sköta tandhygien är en 
stor utmaning för både barnet och föräldrarna.  

Tandvården har idag stora problem med att kommunicera, lära ut och följa upp och förebygga 
tandhälsa för dessa unga patienter. Det finns inte vare sig särskild kunskap eller strategier för att 
hantera denna patientgrupp. Den långsiktiga konsekvensen blir en mycket dålig tandhälsa då 
denna grupp tandpatienter behöver extra stöd att hantera, ta ansvar för eller förstå vikten av att 
sköta sina tänder. 

Med endast ett tandläkarbesök per år som avslutas vid 23 års ålder utan vidare uppföljning 
skickas denna patientgrupp obönhörligen ut till framtida tandproblem. 

Med denna motion vill vi öka livskvaliteten för patientgruppen och spara höga kostnader för 
samhället för framtida tandvård. 
 

 

Vi yrkar att 

1. alla barn och unga med funktionsnedsättning får en god och jämlik tandvård och att den 
anpassas efter deras förutsättningar och behov.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Tanto-Zinken s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I47 
Vården måste vara jämlik! Psykiatrin som klassfråga. 
Kungsholmen s-förening 
 
I denna motion argumenterar vi för vikten av att se den psykiatriska vården ur ett klassperspektiv. 
Vi föreslår en utredning med syfte att ta fram åtgärder som är nödvändiga i ett jämlikt samhälle. I 
ett samhälle där klassklyftorna växer blir det ännu viktigare att vårt sociala skyddsnät fungerar 
som buffert mot de värsta konsekvenserna. De senaste 20 åren (1998-2018) har andelen hushåll 
med låg ekonomisk standard (mindre än 60 % av medianen) fördubblats från 7 till 14%. Den 
ökande ekonomiska ojämlikheten påverkar på flera plan, inte minst eftersom psykisk ohälsa är i 
sig en klassfråga. Sambandet mellan inkomst och psykisk hälsa har varit känt länge och 
konstaterades nyligen i Folkhälsomydighetens rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige” 
(2019). I rapporten fastställs att personer med låg inkomst har större psykisk ohälsa än personer 
med högre inkomster, samt att sambandet syns tydligt redan hos barn i låginkomstfamiljer. Man 
konstaterar dessutom att personer med en psykisk sjukdom även behandlas för andra sjukdomar i 
lägre utsträckning än personer utan psykisk diagnos. Ekonomisk 

ojämlikhet ökar därmed inte enbart risken för psykisk ohälsa, utan leder även till sämre vård vid 
annan sjukdom. 

Psykisk vård har delvis andra utmaningar än övriga vården. Bland annat innebär många psykiska 
diagnoser att man är ovillig att söka hjälp. Stigman kring psykisk ohälsa bidrar också till att många 
drar sig för att kontakta vården och/eller har svårt att acceptera sin diagnos. Detta innebär i 
många fall att anhöriga blir 

mycket viktiga för vem som söker och får vård. Även här är klassperspektivet närvarande. 
Anhöriga med god ekonomi har lättare att hjälpa till med de kostnader som exempelvis privat 
psykoterapi medför, när den allmänna vården inte kan erbjuda långvarig psykoterapi. I 
diskussioner med vården spelar klassperspektiv som kulturellt kapital in, där en välutbildad, och 
därmed ofta verbalt erfaren och kunnig person, har betydligt lättare att artikulera sin anhörigas 
vårdbehov. Anhörigas möjligheter att stötta och hjälpa den vårdsökande är i många fall 
avgörande för att den psykiskt sjuka personen ska få (rätt) vård. 

Vi ser att den som söker vård förväntas ta ett stort eget ansvar för vilken behandling personen vill 
få. I många fall behöver den vårdbehövande kräva denna, vilket innebär att man behöver känna 
till den på förhand. Detta ställer stora krav på att anhöriga har ett kulturellt kapital som ger dem 
möjlighet att läsa in sig på möjliga diagnoser och behandling, att diskutera svåra avvägningar med 
läkare och vårdpersonal, och auktoritet och självförtroende att kräva rätt insatser och mediciner. 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokrater på nationell nivå verkar för att en utredning tillsätts med uppdrag att 
kartlägga hur psykvården påverkas av klassmarkörer som ekonomisk ställning, medicinsk 
utbildning, utbildningsnivå och 

kulturellt kapital i relation till följande frågeställningar: 

• Hur påverkas vilken typ av behandling som ges från första kontakt och genom hela vårdkedjan? 

• Hur påverkas stödet till anhöriga? 

• Hur kan det preventiva arbetet förbättras? 



2. utredningen ger förslag på konkreta åtgärder som leder till ökad jämlikhet vad gäller stöd och 
hjälp vid psykiska problem 

3. utredningen tar fram indikatorer i syfte att följa upp hur de föreslagna åtgärderna påverkar 
jämlikheten i psykvården över tid samt föreslår en plan för sådan uppföljning, 

4. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
 

Motion I48 
Journalföring av blodgrupp 
Güner, Melisa - Badinson, Lara - Asghari, Mariam 
 
Samtliga känner till sitt fullständiga personnummer medan endast 4/10 känner till sin blodgrupp. 
Det är en information som borde vara enklare att få reda på för sig själv. I våra journaler kan vi 
läsa om allt som rör vår hälsa, våra besök hos vårdcentralen mm. Precis på samma sätt borde 
man kunna ta reda som blodgrupp. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Regioner får i uppdrag att möjliggöra journalföring av blodgrupp i lämpliga system.  

2. Motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021.  

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Güner, Melisa - Badinson, Lara - Asghari, Mariam 


