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Vår vision 
 
Vi tror på varje människas förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och forma det utifrån 
egna önskemål. God hälsa och egenförsörjning ska vara möjligt för alla. Det vinner hela 
samhället på. Vi har en tydlig målbild för en bättre vård, där människors egenmakt och 
drivkraft får plats. 

Vår målbild 
 
Moderaterna tror på människors kraft och utvecklingsmöjligheter. Den kraften och de 
möjligheterna kan tillämpas exempelvis genom möjligheten att själv få välja vårdcentral 
och möjligheten att själv påverka sin vård, men också genom att den som arbetar inom 
vården ska kunna välja arbetsgivare och göra karriär. 
 
Vår hälso- och sjukvårdspolitik bygger på att patienten alltid kommer i första hand och 
patientens ställning i vården måste stärkas. Vården ska finnas när du behöver den och 
ges utifrån dina behov. Du ska känna dig trygg om du blir sjuk. Hälso- och sjukvården 
ska vara personcentrerad. Det innebär att patienten som individ och inte bara 
sjukdomen ska vara i fokus vid vård och behandling.  
 
Hela länet ska vara attraktivt att bo och verka i. Detta blir möjligt med bra vägar, 
järnvägar och stabil uppkoppling. Kollektivtrafik ska inte ställs mot bilen. 
Infrastrukturen måste istället bygga på flera alternativa färdsätt.   
 
Vårdens kvalitet ska vara avgörande, inte driftsformen. Privata alternativ bidrar till att 
förbättra och stimulera vården. Vårdverksamheter som inte klarar av att uppfylla 
kraven ska inte drivas vidare.  
 
Både medicinsk och teknisk utveckling möjliggör såväl för effektiviseringar som för 
bättre arbetsmiljö för medarbetarna i vården. Utvecklingen av nya läkemedel, 
behandlingsformer, hjälpmedel och inte minst informationstekniken innebär stora 
möjligheter att utveckla sjukvårdens kvalitet, resultat och tillgänglighet samt 
patienternas möjlighet till delaktighet i sin vård 
 
Att snabbt få kontakt med sjukvården är det som ofta värderas högst av patienterna men 
trots det brister tillgängligheten där. Vi befinner oss i en situation där tusentals 
länsinvånare väntar på vård. Det är oacceptabelt. I moderaternas Örebro län ska 
vårdköerna bort och skattepengarna ska användas så effektivt som möjligt. Vårdens 
pengar ska gå till vård. Vårt mål är att Region Örebro läns verksamheter ska vara bland 
de bästa och mest välskötta i landet. 
 
Örebro län ska vara ett attraktivt län där människor vill leva och verka och som erbjuder 
bra möjligheter till boende, utbildning och kommunikationer. Örebro län ska erbjuda ett 
rikt kulturliv samt ha en positiv attityd till entreprenörskap och de kreativa näringarna. 
Den pågående urbaniseringen, globaliseringen och digitalisering medför utmaningar 
men framför att möjligheter för hela länet. De möjligheterna måste tas tillvara på bästa 
möjliga sätt. 
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Region Örebro län är en politisk styrd organisation och de val och prioriteringar som 
väljarna gör ska synas i verksamheten. Vårt mål är att bilda ett moderatlett styre i 
Region Örebro län för att genomföra reformer så att alla länsinvånare får vård i tid, där 
skattepengarna används optimalt, där Örebro län utvecklas positivt och där personalen 
känner glädje och stolthet över att arbeta i Region Örebro län. För att uppnå detta är vi 
beredda att samtala och samarbete med samtliga partier. För oss är resultatet och en 
god och tillgänglig vård för alla länsinvånare den viktigaste målsättningen.  
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Valfrihet är en frihetsfråga 
 
Moderaterna tycker att det är viktigt att det finns valfrihet även inom hälso- och 
sjukvården. För patienten handlar det om att kunna välja vårdcentral eller på annat sätt 
välja vård och för de som arbetar inom vården handlar det om möjligheten att kunna 
välja mellan olika arbetsgivare.   
För moderaterna är valfrihet inte ett självändamål utan ett sätt att uppmuntra till 
utveckling och innovation när det gäller tillgänglighet, kvalitet och delaktighet för såväl 
patienter som medarbetare. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är stelbent och inte 
anpassad för hälso- och sjukvården förutsättningar. Inrättandet av vårdval har däremot 
flera fördelar då vårdval garanterar patienternas valfrihet och kontinuitet men också 
möjligheten att löpande göra justeringar när brister upptäcks eller förutsättningarna 
förändras. Valfrihet är i grunden en frihetsfråga. 
 
Patienternas förväntningar på hälso- och sjukvården 
Invånarnas kunskaper om vad vården kan åstadkomma leder till att både behoven och 
förväntningarna på vården ökar. Samtidigt är hälso- och sjukvårdens resurser 
begränsade både vad gäller ekonomin och tillgången till medarbetare. Därför måste 
Regionen hitta strategier som balanserar människor ökade krav, behov och 
förväntningar med de faktiska begränsningar som finns. 
 
Vård anpassad efter patienternas behov  
Hälso- och sjukvården måste kunna möta patienters olika behov och gör alla till 
medskapare i vården. Vården möter många olika sorters patienter, från de som söker för 
en enskild sjukdom eller skada till de som lider av många olika åkommor och sjukdomar 
och därför har ett komplext vårdbehov. Det finns ingen standardlösning för allt. 
Sjukvården består idag till stor del av stuprör, vilket medför problem för patienter med 
omfattande vårdbehov inom flera delar av hälso- och sjukvården.  
 
Hälso- och sjukvården behöver arbeta mer med kontinuitet och med patientens samlade 
sjukdomsbild i fokus. Administrationen har med digitaliseringen ökat markant. 
Administratörer, läkare och sjuksköterskor utför många gånger samma administrativa 
uppgifter.  Administrationen måste förenklas och effektiviseras och 
dubbeladministrationen måste tas bort.   
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Hälso- och sjukvården för dig som patient 
 

Öka förutsättningarna för en god hälsa  
En stor del av hälso- och sjukvårdens insatser och resurser läggs idag på att behandla 
kroniska sjukdomar. Ohälsosamma levnadsvanor, rökning, alkohol och stillasittande är 
några av orsakerna till att många drabbas. Det behövs en tydlig och samlad strategi för 
ett långsiktigt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Regionen har en viktig uppgift i 
att öka kunskapen om hur man som patient förebygger ohälsa och kroniska sjukdomar. 
Det preventiva arbetet bör prioriteras högre med ett tydligt politiskt stöd. Förebyggande 
och hälsofrämjande arbete måste ses som ett långsiktigt arbete. Effekten kan vara svår 
att mäta på kort sikt vilket kan leda till att arbetet inte får lika hög status som andra 
kortsiktiga insatser där resultatet kan mätas relativt snabbt. Däremot kan effekterna på 
lång sikt, både för befolkningen och för regionens verksamheter, leda till bättre hälsa 
och minskade kostnader.  
   
Den enskilde individen som har det primära ansvaret för sin egen hälsa. Sund 
kosthållning, motion och hälsofrämjande aktiviteter måste ligga på var och ens ansvar 
att upprätthålla. Sjukvården ska vara vägledande och genom information och råd om 
förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder bidra till en friskare 
befolkning.  
 
En del i det förebyggande arbetet är också att utföra screening i syfte att tidigt upptäcka 
svåra sjukdomar. Moderaterna vill också att Regionen arbetar mer med förebyggande 
hälsosamtal. Sådana samtal kan med fördel genomföras digitalt om det underlättar för 
patienten.  
 
Moderaterna vill: 

 Att preventivt och hälsofrämjande arbete prioriteras 
 

Stärk primärvården 
Under flera år har ett omställningsarbete inom vården pågått i hela Sverige. Mer vård 
ska utföras nära medborgaren och mer resurser ska omfördelas från sjukhusen till 
primärvården och den nära vården. Syftet med omställningsarbetet är bland annat att 
göra vården mer tillgänglig och personcentrerad. Den nära vården är viktig för 
invånarna i Örebro län. Vårdcentralerna är grunden i den nära vården och de ska finnas 
nära patienterna oavsett om du bor i stan eller på landsbygden. Som patient ska man 
känna sig trygg med att vårdcentralen är tillgänglig och erbjuder vård samma dag som 
man söker den, oavsett om du har en fysisk eller psykisk åkomma. Det ska finnas 
vårdcentraler som erbjuder varierade öppettider och som är tillgängliga även på kvällar 
och helger.  
 
Resurserna till primärvården behöver öka för att kunna utgöra basen av regionens 
hälso- och sjukvård. Det är nödvändigt om Region Örebro län förbättrar den nära 
vården. Den nära vårdens betydelse och uppdrag kommer att bli allt större i framtiden. 
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Den kommer omfatta allt från den kommunala vården, primärvården och 
akutsjukvården till öppenvården inom specialiserad sjukvård och den digitala vården. 
 
Vårdcentraler ska vara basen för hälso- och sjukvården. Det är ofta medborgarnas första 
kontakt med sjukvården. På vårdcentralen är det viktigt att patienten möts av en fast 
läkarkontakt som kan ansvara för patienten genom hela vårdprocessen. Det skapar 
kontinuitet och trygghet. Rekryteringsproblemen inom sjukvården har inneburit att 
många vårdcentraler idag är beroende av hyrläkare, vilket är kostsamt och framförallt 
leder till bristande kontinuitet för patienterna. 
 
Det är också viktigt att det finns en variation i utbudet av vårdcentraler, både större och 
mindre enheter, som drivs av både det privata och det offentliga. I vårt län är det bara 4 
vårdcentraler som drivs av andra aktörer än Regionen. Det innebär att vi är den Region i 
Sverige med lägst andel privata vårdcentraler. Vi tror att en mångfald av aktörer inom 
primärvården skulle öka tillgängligheten för patienterna och höja vårdens kvalitet. För 
vårdpersonalen ökar möjligheten att själv få välja sin arbetsgivare vilket i sin tur leder 
till att kraven på arbetsgivarnas arbetsmiljö och villkor ökar.      
 
Primärvårdens uppdrag kan delas av fler genom att möjliggöra för drift av mindre 
enheter. Kravet på kvalitet och kompetens ska vara desamma oavsett vårdgivare och 
ersättningarna ska vara av sådan storlek att verksamheterna klarar av sina uppdrag. 
 
Länets vårdcentraler ska drivas så att de är konkurrenskraftiga. God arbetsmiljö, 
välutvecklade IT-system och mindre administration ska genomsyra länets vårdcentraler. 
Vårdpersonalen ska ägna mer tid till patienterna och då behöver personalen ges större 
möjligheter och verktyg att forma verksamheten efter patientens behov. Vissa 
vårdcentraler i länet ska också vara kvälls- och helgöppna för att öka tillgängligheten för 
länets patienter.  
 
Telefontillgängligheten måste förbättras och vara likvärdig i hela länet. Som patient ska 
man inte mötas av en telefonsvarare som säger att tiderna är slut och ber patienten 
ringa igen nästa dag. Möjligheterna att boka tid på din vårdcentral under hela dagen ska 
utökas och även tidsbokning via nätet ska vara möjligt på alla länets vårdcentraler. 
 
I Region Örebro län ska vi införa sjuksköterskemottagningar för att göra vården mer 
personcentrerad och trygg för exempelvis patienter med kroniska sjukdomar som har 
regelbunden kontakt med vården. Likaså för cancerpatienter har sådana mottagningar 
visat sig vara viktiga och bidragit med trygghet både före, under och efter behandling 
 
Det psykosociala uppdraget ska tydliggöras och omfatta människan genom hela livet. 
Den psykosociala kompetensen inom primärvården ska stärkas i hela länet. Det innebär 
att du som patient ska kunna söka vård för psykiska åkommor på din vårdcentral och 
mötas av rätt kompetens. Det ska exempelvis finnas kuratorer och psykologer på 
vårdcentralerna för att bättre klara och tidigt se, behandla och hantera lindrig psykisk 
problematik. 
 
Moderaterna vill: 

 Garantera patienterna kontakt med vårdcentralen samma dag 
 Satsa på kvälls- och helgöppna vårdcentraler 



 
 

8 
 

 Att det ska finnas fasta läkare på alla vårdcentraler 
 Satsa på fler kuratorer och psykologer på alla vårdcentraler 
 Öka antalet privata vårdcentraler 
 Skapa särskilda äldrevårdsmottagningar i varje länsdel 
 Införa en sjuksköterskemottagning för mer personcentrerad vård 

 

Äldrevård 
En sammanhållen hälso- och sjukvård är extra viktig för de mest sjuka äldre. Dessa 
patienter har ofta flera vårdgivare, många öppen- och slutenvårdstillfällen och ett behov 
av kommunala omsorgsinsatser vilket förutsätter en god samverkan mellan vårdens 
olika organisatoriska delar. Moderaterna vill att alla ska erbjudas en kontaktperson som 
kan vägleda genom vårdens labyrinter, och att multisjuka och personer med stora 
vårdbehov ska kunna få en speciell vårdlotsfunktion som samordnar vården till en 
helhet, istället för många små delar.   
 
Utskrivningsklara patienter ska inte bli kvar på sjukhuset på grund av bristande 
samordning mellan Region och kommuner. Samordningen måste bli bättre. Det är inte 
till patientens fördel att vara kvar på sjukhuset när det inte längre är medicinskt befogat 
samtidigt som det kan leda till onödiga överbeläggningar i vården.  
 
Moderaterna vill införa möjlighet till direktinläggning av multisjuka äldre. Om vården 
ska kunna fungera väl för patienten förutsätter det sammanhållna vårdkedjor, tidig 
insatt vårdplanering, försök med mellanvårdsplatser samt utökat samarbete med 
kommunerna. Genom ett bättre samarbete i vårdkedjan, i synnerhet mellan länets 
vårdgivare och kommunerna, kan individen känna ökad trygghet och tillit. En utveckling 
av arbetssätt som flyttar vården närmre patienten, likt hemsjukvårdsläkare eller mobila 
insatser där vården erbjuds i patientens hemmiljö, ska stärka tillgängligheten och 
utveckla vården ytterligare.  
 
Alla ska kunna åldras i trygg förvissning om att vården finns där för dig när du behöver 
den och att vård och omsorg samarbetar kring just dina behov för att din ålderdom ska 
bli så bra som möjligt. En utvecklad hemsjukvård samt möjligheter till mer avancerad 
vård i hemmet ökar människors trygghet, självständighet, livskvalitet och gör det möjligt 
att leva ett relativt normalt liv hemma. Den tekniska utvecklingen ökar också 
möjligheterna att få avancerad vård hemma, t. ex. genom egen provtagning och genom 
digital kontakt med vårdcentralen eller sjukhuset. Avancerad hemsjukvård, läkarstöd 
och mobila läkarteam för akuta insatser i människors hem är också en viktig 
förutsättning för att kommunerna ska kunna ge en bra omsorg och hemsjukvård. 
 
Moderaterna vill:  

 Erbjuda äldre en kontaktperson som kan vägleda genom vården 
 Införa möjlighet till direktinläggning av multisjuka äldre 

 



 
 

9 
 

Tre sjukhus 
Inom Region Örebro län finns tre sjukhus, Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskoga 
lasarett och Lindesbergs lasarett. Alla tre sjukhus är viktiga kugghjul för den 
specialiserade och högspecialiserade vården i länet. Att Region Örebro län, som relativt 
liten region, kan erbjuda tre sjukhus är en styrka som vi ska beakta och ta tillvara på. 
Genom att fortsätta utveckla och rusta våra tre sjukhus kan Region Örebro län erbjuda 
en god och tillgänglig vård för våra länsinvånare.  
 
För länets utveckling och för dess invånare är det viktigt att Region Örebro län kan 
upprätthålla ett starkt universitetssjukhus. Det handlar både om ändamålsenliga 
byggnader om förnyelse av medicinsk teknik. Det handlar också om att skapa 
förutsättningar att utveckla och upprätthålla kunskap inom området högspecialiserad 
vård i syfte att få fler uppdrag att utföra och även sälja mer vård. För att garantera länets 
invånare kvalitet och kontinuitet måste USÖ tillsammans med Karlskoga lasarett och 
Lindesbergs lasarett producera och fortsätta sälja mer vård. 
 
En viktig del i arbetet för ökad tillgänglighet är att Region Örebro läns tre sjukhus, med 
samtliga kliniker och enheter, genomför en väl fungerande produktionsplanering. Som 
en del i produktionsplanen ingår också Capio Läkargruppen. 
 
Universitetssjukhuset ska ligga i den medicinska utvecklingens framkant. Med hjälp av 
medicinsk teknik kan patienter erbjudas en effektiv och patientsäker vård. Den 
medicinska tekniken förbättras och utvecklas ständigt, därför behöver det finnas 
ekonomiskt utrymme för investeringar inom medicinsk teknik. 
 
Moderaterna vill: 

 Fortsätta utveckla och rusta samtliga tre sjukhus i länet 
 Att Regionen säljer mer högspecialiserad vård 
 Öka effektiviteten genom aktiv produktionsplanering 
 Att USÖ ligger i den medicinska utvecklingens framkant 
 Effektivisera och minska administrationen genom att ta bort all 

dubbeladministration  
 Öka antalet vårdplatser i slutenvården 

 

Akutsjukvård 
Akutsjukvård är sjukvårdstjänster som hanterar akuta och oplanerade patienter med 
sjukdomar eller skador som ofta kräver en omgående vårdinsats. Akuten är dessutom 
den enda ingången till sjukvården nattetid. Viss akutsjukvård, exempelvis vid svåra 
trauman, kräver mycket omfattande insatser från den högspecialiserade vården. Länet 
ska ha tre akutsjukhus. Det är rimligt att även patienter med enklare åkommor kan få 
hjälp med dessa vid länets samtliga tre akutmottagningar under dygnets alla timmar.  
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Regionen bör utreda möjligheten att stärka akutmottagningarna med specialistutbildade 
akutläkare för att kunna möta de akuta behoven. Detta skulle också bidra till en 
förstärkning av kompetensen på länets akutmottagningar. 
 
Moderaterna vill: 

 Att länet ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus 
 

Snabb hjälp vid psykisk ohälsa 
Den psykiska ohälsan är ett växande folkhälsoproblem. Depressioner, ångestsjukdomar 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar samtidigt som också 
Coronapandemi påverkat barn, unga och äldres psykiska mående på ett negativt sätt.  
 
Psykiatrin i Örebro län behöver förändras och förbättras för att skapa goda långsiktiga 
förutsättningar för en god psykisk hälsa hos hela länets befolkning, oavsett var i länet 
man bor. Samverkan mellan primärvården, länets kommuner, det civila samhället och 
aktörer som verkar i privat regi måste bli bättre. Genom ett utökat samarbete kan den 
psykiatriska vården bli bättre, tryggare och mer tillgänglig.  
 
Det ska gå snabbt att få kontakt med kurator och psykolog. För att primärvården, ska 
klara sin roll som första linjens psykiatri, och kunna möta upp och tidigt behandla och 
hantera lindrig psykisk problematik måste den kompetensförstärkas. En omgående 
bedömning av patienter utan behov av specialistvård gör att fler patienter snabbare kan 
få rätt behandling på rätt vårdnivå. 
 
Vi behöver korta ned väntetiderna. När någon söker hjälp ska de få en snabb första 
vårdkontakt och en god och sammanhållen vård. Regionen har inget egenintresse i att all 
psykiatri ska bedrivas i Regionens egen regi. Därför behöver möjligheterna till 
intraprenader och upphandlingar av psykiatritjänster från andra aktörer införas. Vi vill 
också införa vårdval BUP för att få fler aktörer till länet som kan hjälpa till att korta 
köerna och stärka vården för barn och unga  med psykisk ohälsa. 
 
För äldre med psykisk ohälsa ska vi inrätta en särskild äldrepsykiatri i Regionen. Över 
en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma, vilket kan leda till depression. Det krävs 
kunskap om hur psykisk ohälsa tar sig uttryck hos äldre. Äldre med psykisk sjukdom ska 
få adekvat vård och omsorg, i synnerhet under perioder när den psykiska hälsan vacklar 
mer än vanligt. 
 
Slutligen behöver vi också stärka kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid hos 
vårdpersonal utanför psykiatrin, skolan och personal i kommunen för att kunna fånga 
upp fler i tid, som mår dåligt.  
 
Moderaterna vill: 

 Att primärvården stärks med fler kuratorer och psykologer 
 Att väntetiderna inom psykiatrin kortas så att alla med behov av hjälp snabbt kan 

få det 
 Att barn och unga med psykiska besvär ska få hjälp snabbt – inte en kölapp 
 Införa vårdval BUP 
 Inrätta en särskild äldrepsykiatri 
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Hjälpmedel och habilitering 
Nya, bättre och mer effektiva hjälpmedel utvecklas hela tiden till följd av den forskning 
som bedrivs inom habiliteringsområdet.  Moderaterna vill att hjälpmedelssortimentet i 
Regionen kontinuerligt ses över och uppdateras. Moderaterna vill också att Regionen 
ska sträva efter att utöka möjligheterna för privata aktörer inom rehabilitering och 
habilitering att etablera sig i länet. En viktig förutsättning för delaktiga och jämlika 
livsvillkor för de personer som lever med funktionsnedsättning är rätten till effektiva, 
användarvänliga och tillgängliga hjälpmedel.  Moderaterna vill att Region Örebro län 
inför fritt val av hjälpmedel och att det ska vara möjligt att välja hjälpmedel som inte 
finns i Regionens utbud. För oss är det en självklarhet att man ska kunna välja 
hjälpmedel som bäst motsvarar det egna behovet och att man själv betalar 
mellanskillnaden om kostnaden överstiger motsvarande hjälpmedel som erbjuds av 
Regionen. 
 

Kvinnosjukvård  
Många kvinnor efterfrågar en större kontinuitet i mödrahälsovården och vill gärna ha 
samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen och tiden därefter. För 
kvinnor som lider av förlossningsrädsla är detta en trygghet som bör kunna möjliggöras 
genom att erbjuda samma barnmorska i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Långvarig smärta är en av de största orsakerna till långtidssjukskrivning. 
Fler kvinnor än män lider av långvarig smärta. Smärta ses ofta som skaderelaterad men 
smärta kan även vara en sjukdom i sig.  En av tio kvinnor i fertil ålder beräknas ha 
endometrios, en östrogenberoende sjukdom. Det tar ibland upp till nio år innan kvinnor 
får rätt diagnos vilket är helt oacceptabelt.  
 
Kvinnors smärta ska tas på allvar och det krävs ett kunskapslyft om kvinnosjukdomar 
inom primärvård och elevhälsa. Ofta börjar besvären i tonåren, det är därför viktigt att 
elevhälsan redan då kan hjälpa elever med symptom som kan misstänkas vara 
endometrios. Elevhälsan och primärvården i region Örebro län bör därför ha skriftliga 
rutiner för handläggning av misstänkt endometrios för att skapa en trygg vårdkedja för 
rätt diagnos och snabb behandling.  
 
Ca. 500 kvinnor i Sverige insjuknar i Livmoderhalscancer varje år. Nästan alla fall av 
livmoderhalscancer orsakas av HPV. HPV-vaccinering är oerhört viktigt och bör 
erbjudas till kvinnor mellan 23 och 26 år vid sin första screening och som inte erbjudits 
detta under skolgång. Vaccin har tidigare hjälpt oss utrota många sjukdomar, det är även 
möjligt för livmoderhalscancer.  
 
Region Örebro län bör även erbjuda screening för kvinnor som i dag passerat den övre 
åldersgränsen för det nationella screeningprogrammet. Risken för livmoderhalscancer 
är störst för äldre kvinnor som inte deltagit i screeningprogrammet under längre tid och 
bör därför få delta i programmet oavsett ålder. 
 
Moderaterna vill: 

 Att kvinnor som lider av endometrios får diagnos och hjälp snabbare 
 Erbjuda HPV-vaccinering till unga vuxna kvinnor som inte fått vaccinet under sin 

skolgång 
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 Erbjuda screening för livmoderhalscancer till kvinnor som idag passerat den övre 
åldersgränsen för det nationella screeningprogrammet 

 Att en utredning tillsätts kring Regionens migränvård för att ta fram nya 
evidensbaserade metoder för att förbättra migränvården 

Stärk förlossningsvården 
Förlossningsvården i region Örebro län ska vara nära, jämlik, trygg och framförallt 
patientsäker både för kvinnor och barn. Kvinnorna i vårt län har rätt till valfrihet och att 
i möjligaste mån planera hur de vill ha sin förlossning. Sveriges förlossningskris är ett 
faktum och fler vårdplatser behövs, så även i vårt län. I vår region har kvinnor med 
partner tidigare haft förmånen att tryggt välja mellan två förlossningsavdelningar tills 
Socialdemokraterna stängde Karlskoga BB. Vi Moderater tänker säkerställa att länet har 
två förlossningsavdelningar öppna dygnet runt, året om. Alla kvinnor har rätt till en 
trygg förlossning. Ingen kvinna ska känna oro för att bli hemskickad eller ut på vägarna 
p.g.a. platsbrist.  
 
Region Örebro län har haft förmånen att ha två välfungerande förlossningsavdelningar. 
Bildandet av en gemensam länsklinik gällande länets kvinnosjukvård medförde dock 
sommarstängningar och tillslut stängdes Karlskoga BB sommaren 2019. Detta har 
orsakat ett ökat tryck på förlossningsavdelningen på USÖ och bidragit till färre 
vårdplatser inom länets förlossningsvård. Region Örebro län har erhållit stora summor i 
statliga medel öronmärkta för förlossningsvård och trots detta har man prioriterat att 
inte återöppna förlossningen i Karlskoga. Länets födande kvinnor ska ha möjlighet till 
trygghet och valfrihet, vi behöver länets två förlossningsavdelningar öppna dygnet runt, 
året om. Ingen kvinna ska behöva vara rädd för att inte få plats eller att hennes partner 
inte får stanna kvar, när det är dags att föda.  
 
Flertalet kvinnor vittnar om att deras förlossningsskador inte har tagits på allvar och att 
det tagit flera år innan de fått rätt behandling. En viktig del för att ge kvinnor med dessa 
skador en fullgod vård är att det finns specialistvård att tillgå med kompetens för 
förlossningsskador och som kan hantera både vanliga och ovanliga skador. Generellt blir 
resultatet mycket bättre om skadorna behandlas direkt och inte efter flera år. Därför är 
det viktigt att förlossningsskador både uppmärksammas och behandlas tidigt. Region 
Örebro län ska arbeta för att minimera förlossningsskador och en framtida inkontinens 
för de som ändå drabbas av förlossningsskador. Varje nyförlöst kvinna ska få 
möjligheten att bedömas och behandlas av kompetent kirurg avseende eventuell skada 
på slutmuskeln.  
 
Barnmorskorna i förlossningsvården i region Örebro län arbetar under högt tryck och 
ofta stressade situationer. Att satsa på en betald specialistutbildning till barnmorska för 
sjuksköterskor skulle öka möjligheterna till att säkra kompetensförsörjningen till 
mödra- och förlossningsvården som i sin tur bidrar till minskad arbetsbelastning för 
länets barnmorskor. Region Örebro län bör också föra samtal med Örebro universitet för 
att se över möjligheten till en barnmorskeutbildning i Örebro. 
 
Moderaterna vill 

 Att det ska finnas två förlossningsmottagningar i länet 
 Att förlossningsskador tidigt uppmärksammas och behandlas 
 Se över möjligheterna till barnmorskeutbildning vid Örebro universitet 
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Screening för prostatacancer 
År 2020 insjuknade drygt 9000 män i Sverige i prostatacancer. Socialstyrelsen gör 
bedömningen screening för prostatacancer med enbart PSA-prov inte bör erbjudan att 
enbart PSA-prov, eftersom nyttan inte tydligt överväger de negativa konsekvenserna 
och felmarginalen blir för stor. Under senare år har det dock tillkommit fler tester som 
skulle kunna komplettera PSA-provet och därigenom minska andelen män som behöver 
genomgå vävnadsprover efter PSA-testning vilket skulle minska överdiagnostik. Det 
vetenskapliga underlaget för dessa tester behöver kompletteras och resultaten från 
pågående studier behöver vägas in. Region Örebro län bör noga följa utvecklingen av 
detta och så snart tillräckligt bra testmöjligheter finns tillgängliga börja arbeta med 
screening för prostatacancer.  
 
Moderaterna vill 

 Erbjuda screening för prostatacancer så snart tillräckligt bra testmetoder finns 
tillgängliga  

 

Digitala lösningar i hälso- och sjukvården  
Digitaliseringen och ny teknik har stor betydelse för vårdens utveckling. Rätt genomfört 
ska en sådan verksamhetsutveckling bidra till effektivare arbetssätt, effektivare vård 
och smartare tjänster både för patienter och medarbetare inom vården. I det privata 
näringslivet utvecklas ny teknik snabbt och digitaliseringen ligger i framkant. 
Medborgarna idag har höga förväntningar även på den offentliga förvaltningen när det 
kommer till ny teknik och digitalisering. 
 
Under pandemin har behovet av god teknik och möjligheter att använda digitala 
lösningar blivit allt tydligare. Ur ett patientperspektiv är det angeläget att Regionen har 
välfungerande system för information om hälso- och sjukvården. Länets invånare ska ha 
lättillgänglig information. Det handlar bland annat om hälsotips, egenvård, hur man 
kommer i kontakt med sjukvården, hur man gör sitt vårdval och åtkomst till sin journal. 
Informationen ska vara tillgänglig digitalt på ett användarvänligt sätt. Ett syfte med 
informationen är att stärka medborgarens egenmakt. 1177 Vårdguiden behöver fortsatt 
utvecklas för att på ett bättre sätt inkludera patienten i sin vårdprocess och öka 
egenvården. Digitala lösningar måste utvecklas så att de på ett tryggt och säkert sätt kan 
användas av och för patienter med skyddad identitet. Regionen måste hela tiden aktivt 
jobba med att utöka säkerheten för att kunna stå emot attacker och intrångsförsök.  
 
Den digitala vården blir allt mer populär bland länets invånare. Antalet patienter som 
söker vård via framför allt privata digitala aktörerna har ökat markant de senaste åren 
och många regioner, däribland Region Örebro län, jobbar med att öka takten i den 
digitala utvecklingen för att möta upp det växande behovet. Den digitala vården är här 
för att stanna och det är viktigt att även Regionen är en relevant digital vårdgivare som 
patienter i vårt län kan vända sig till.  
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Digitaliseringen har i många fall medfört en dubbeladministrering där flera 
personalgrupper utför samma arbete. Den administrativa digitala verksamheten måste 
ses över och effektiviseras.  
 
Moderaterna vill: 

 Att den administrativa bördan minskas genom fler och bättre digitala verktyg för 
medarbetarna i syfte att skapa effektivare arbetssätt 

 Utveckla Regionens digitala primärvårdsmottagning 
 

Vårdskulden och corona-pandemin 
Många behandlingar och operationer i den planerade vården har skjutits upp till följd av 
coronapandemin och de resurser pandemin tagit i anspråk. Det har skapat en stor 
vårdskuld. De totala kostnaderna både för pandemin och för den vårdskuld som skapats 
är i dagsläget svår att beräkna. Det är också troligt att ytterligare kostnader tillkommer i 
samband med bland annat covid-rehabilitering. Regionen måste nu fokusera på att 
arbeta av vårdskulden.  
 
Coronapandemin har även fått konsekvenser för cancervården. Enligt flera rapporter 
har antalet upptäckta cancerfall minskat under Coronapandemin. Trots att cancervården 
varit prioriterad och på många sätt välfungerande i Region Örebro län kan man se att 
invånarna tvekat att söka vård och delta i screening på grund av rädsla att bli smittad 
och för att man inte vill belasta vården. Enligt Regionalt cancercentrums (RCC) ser man 
tydliga kopplingar mellan ökat antal oupptäckta fall och förändrat sökmönster. Risken 
finns att patienternas prognoser är sämre och att det därmed blir en ökad sjuklighet och 
dödlighet bland cancerpatienterna. 
 
Region Örebro län bör tillsammans med övriga regioner i Mellansverige samarbeta och 
samordna sina resurser när det kommer till cancervården, både vad gäller operationer 
men även i screening och behandling. Detta för att minska risken för uppskjuten 
cancervård och dess konsekvenser. 
 
Moderaterna vill: 

 Att vårdskulden arbetas bort och köerna till hälso- och sjukvården kortas rejält 
 

Beredskap för allvarliga händelser 
Region Örebro län äger fastigheter som inrymmer skyddsrum. Det är viktigt att 
Regionen kontinuerligt ser över och underhåller dessa enligt de bestämmelser som 
finns, inte minst nu när vi ser oroligheter och krig i Europa.  
 
Region Örebro län driver en verksamhet som är beroende av rinnande vatten och 
elektricitet. Därför måste Regionen hela tiden aktivt jobba med krishanteringsplaner 
samt se över den utrustning och de förutsättningar som finns för att bedriva verksamhet 
även om den normala vattenförsörjningen uteblir eller längre strömavbrott uppstår. Det 
handlar bland annat om alternativ vattenförsörjning och bränslereserver för 
generatorer.   
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Regionen behöver också ha beredskapslager av sjukvårdsmateriel och mat. Regionen 
måste kunna klara av att fortsätta bedriva verksamhet även om leveranser uteblir under 
en tid.  
 
Moderaterna vill: 

 Att krisberedskapen inom Regionens verksamheter är hög och hålls uppdaterad 
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Trygg och tillgänglig vård i hela länet  
 

Hälso- och sjukvård i Örebro – Lekeberg 
 
Hälso- och sjukvården ska vara lika bra för dig som patient oavsett var i länet du bor. 
Samtidigt skiljer sig länsdelarna åt både vad gäller geografi, demografi och vårdutbud. 
Därför ser vi ett behov av att särskilt lyfta några specifika områden som är extra viktiga 
för de respektive länsdelarna. I Örebro-Lekeberg tycker vi bland annat att det är viktigt 
att satsa på: 
 

 Garanterad kontakt med vårdcentralen samma dag 
 Kvälls- och helgöppna vårdcentraler 
 Fasta läkare på alla vårdcentraler 
 Fler kuratorer och psykologer på alla vårdcentraler 
 Skapa sjuksköterskemottagning i Örebro-Lekeberg 
 Öka antalet privata vårdcentraler i Örebro-Lekeberg 
 Skapa särskild äldrevårdsmottagning i Örebro- Lekeberg för att förbättra 

sjukvården för äldre 
 Utöka samarbetet med andra vårdgivare, t.ex. Capio Läkargruppen 
 Hälso- och sjukvården ska vara en trygg arbetsplats 
 Minska administrationen för personal i vården 
 Inför en specialistutbildning för sjuksköterskor inom intensivvård i Örebro 

 
Sjukvården i Örebro-Lekeberg ska präglas av hög tillgänglighet och trygghet. För dig 
som patient ska det vara enkelt att söka vård oavsett tid på dygnet och avsett åkomma, 
fysisk eller psykisk. Vården ska finnas nära dig, även digitalt för snabb och effektiv hjälp 
när du behöver det.  
 
Den Nära vården 
Den nära vården är viktig för invånarna i Örebro kommun och Lekebergs kommun. 
Vårdcentralerna är grunden i den nära vården och de ska finnas nära patienterna 
oavsett om du bor i stan eller på landsbygden. Som patient ska man känna sig trygg med 
att vårdcentralen är tillgänglig och erbjuder vård samma dag som man söker den, 
oavsett om du har en fysisk eller psykisk åkomma. Det ska finnas vårdcentraler som 
erbjuder varierade öppettider och som är tillgängliga även på kvällar och helger.  
 
Vårdcentraler är basen för hälso- och sjukvården i Örebro-Lekeberg. Som första linjens 
vårdinsats är vårdcentralen ofta medborgarnas första kontakt med sjukvården. En 
lättillgänglig primärvård förutsätter att det går att få snabb kontakt med sin vårdcentral, 
exempelvis via telefon, digitalt eller genom en lättakut. Det finns stora 
förbättringsmöjligheter när det kommer till dessa kontaktvägar. Telefontillgängligheten 
måste förbättras och vara likvärdig i hela Örebro kommun och Lekebergs kommun. 
Likaså behöver den digitala vården byggas ut och omfatta fler vårdområden.   
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Många vårdcentraler i Örebro-Lekeberg är idag beroende av hyrläkare, vilket är 
kostsamt och framförallt leder till bristande kontinuitet för patienterna. Antalet fasta 
läkare måste öka.  
En fast läkarkontakt kan ansvara för patienten genom hela vårdprocessen, vilket skapar 
kontinuitet och trygghet. Likaså måste det psykosociala uppdraget tydliggöras och 
stärkas på alla vårdcentraler.  
 
I flera regioner har man skapat sjuksköterskemottagningar för att göra vården mer 
personcentrerad och trygg för exempelvis patienter med kroniska sjukdomar som har 
regelbunden kontakt med vården. En sådan mottagning ska finnas i Örebro-Lekeberg. 
 
Det är också viktigt att det finns en variation i utbudet av vårdcentraler, både större och 
mindre enheter, som drivs av både det privata och det offentliga. I Örebro-Lekeberg 
drivs endast 3 av kommunernas 14 vårdcentraler av andra aktörer än regionen. Sett 
över hela Sverige är vi den region som har minst andel privata vårdcentraler. En 
mångfald av aktörer inom primärvården ökar tillgängligheten för patienten och höjer 
kvalitén. För vårdpersonalen ökar möjligheten att själv få välja sin arbetsgivare vilket i 
sin tur leder till att kraven på arbetsgivarnas arbetsmiljö och villkor ökar.      
 
Sjukvården för äldre 
Örebro-Lekeberg präglas, likt många andra delar av länet, av en växande äldre 
befolkning. Det är positivt att allt fler lever friska längre men med åldrande ökar också 
risken för sjuklighet, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning. Det är viktigt att de 
äldre får tillgång till rätt vård och behandling.  
 
Under pandemin visade det sig att äldre som bor på särskilt boende inte fått vård och 
behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-smitta, att 
det funnits brister i vården i livets slutskede och brister i journalföringen. Det visade sig 
tidigt under pandemin att äldre var en mycket skör grupp och att Regionen 
misslyckades med att ge dem en god och värdig vård. Det är viktigt att lärdomar och 
erfarenheter från pandemin tas tillvara för att sköra äldre patienter ska kunna 
garanteras en trygg och säker vård. 
 
Bristen på distriktsläkare på vårdcentralerna och geriatriker inom sjukvården drabbar 
särskilt äldre patienter med kroniska sjukdomar. Sjuksköterskor i äldreomsorgen måste 
få bättre möjligheter att komma i kontakt med läkare för att kunna ge den äldre 
patienten rätt hjälp och vård på plats.  
 
Det är viktigt att vårdcentralerna kan möta äldre patienters behov på ett lämpligt sätt. 
Geriatriker och specialistsjuksköterskor med geriatrisk kompetens på vårdcentralerna 
kan både förbättra omhändertagandet av äldre och minska trycket på akutsjukvården. 
En särskild äldrevårdsmottagning ska inrättas i Örebro- Lekeberg för att förbättra 
sjukvården för äldre. 
 
Sjukhusvården 
Den specialiserade och högspecialiserade vården i Örebro-Lekeberg utförs till största 
del på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). USÖ ska bedriva konkurrenskraftig och 
högkvalitativ vård med fokus på utveckling. Det är viktigt för Örebro-Lekebergs 
invånare att sjukhuset ges goda förutsättningar att utvecklas genom tydliga mål och 
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investeringar. Som relativt ungt universitetssjukhus bör USÖ ständigt ligga i framkant 
för att vara relevanta och på så sätt locka till sig ny kompetens och fler 
specialistområden för att fortsätta växa. 
Capio läkargruppen i Örebro är en stor tillgång för vår regionala sjukhusvård. Region 
Örebro län har idag vårdavtal med Capio vilket innebär att alla remisser som skickas in 
till specialistvården fördelas mellan länets olika kliniker, däribland Capio Läkargruppen. 
Samarbetet har varit fördelaktigt för regionen och bidragit till ökad tillgänglighet och 
kortare köer inom vissa områden. Region bör utveckla det avtalet ytterligare samt öka 
möjligheterna att skapa fler avtal med andra vårdgivare och göra dem till en mer 
naturlig del av Region Örebro läns hälso- och sjukvård. 
 
Universitetssjukhus måste upprätthålla en hög utbildnings- och forskningsnivå. Det ska 
finnas goda möjligheter att kombinera sin tjänst med studier och forskning. Centralt i 
sammanhanget är begreppet universitetssjukvård som betecknar de delar av hälso- och 
sjukvården som har forskning, utbildning och utveckling som del av kärnverksamhet. 
 
Vården ska vara en trygg arbetsplats 
Sjukvårdsorganisationen i Örebro-Lekeberg ska vara en attraktiv arbetsplats, såväl på 
USÖ som i den nära vården. Som anställd i Region Örebro län ska man känna sig delaktig 
och lyssnad på. Det ska också finnas möjligheter att utvecklas på sin arbetsplats och 
personalens mående och hälsa ska prioriteras. Verksamheterna ska drivas framåt 
genom ett inspirerande ledarskap och engagemang hos personalen. Vårdutbildade 
medarbetare ska ägna merparten av sin tid till patientnära arbete. Arbetsuppgifter som 
inte förutsätter vårdkompetens kan utföras av medarbetare som inte är vårdutbildade.  
 
Regionen behöver arbeta med flera saker för att bli en attraktivare arbetsgivare. Det är 
viktigt att utveckla arbetsvillkoren. Vårdcentralerna i Örebro-Lekeberg, USÖ och andra 
vårdinstanser i länsdelen har olika behov. Därför behöver de enheter som vill, tillåtas 
pröva annan schema- och skiftläggning. Det är också viktigt att ständigt arbeta med 
effektivisering av administration, planering och dokumentation för att göra bland annat 
vårdcentralerna till attraktivare arbetsplatser.  
 
Vi behöver också möta rekryteringsbehovet av specialistsjuksköterskor som finns inom 
såväl sjukhusvården som den nära vården. Genom att öka möjligheten för 
sjuksköterskor att vidareutbilda sig i Örebro län ser vi till att fler tar steget och blir 
specialistutbildade sjuksköterskor.  
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Hälso- och sjukvård i södra länsdelen 
 
Hälso- och sjukvården ska vara lika bra för dig som patient oavsett var i länet du bor. 
Samtidigt skiljer sig länsdelarna åt både vad gäller geografi, demografi och vårdutbud. 
Därför ser vi ett behov av att särskilt lyfta några specifika områden som är extra viktiga 
för de respektive länsdelarna. I södra länsdelen tycker vi bland annat att det är viktigt 
att satsa på: 
 
• Öka tillgängliga vårdcentraler för vård i tid  
• Garanterad kontakt med vårdcentralen samma dag 
• Helg- och kvällsöppna vårdcentraler  
• Närakut i södra länsdelen 
• Stärka folkhälsan genom ett förebyggande hälsoarbete 
 
Sjukvården i den södra länsdelen präglas av länsdelens vidsträckta landsbygd och 
primärvårdens vårdcentraler i centralorterna. Vi vill stärka banden mellan primärvård 
och specialistvård för att öka tillgängligheten och för att ge rätt vård i tid. Det gör vi 
bland annat genom användning av effektiva digitala verktyg i interaktionen mellan 
primärvård och den specialistvården. Vårdköer var redan innan corona-pandemin ett 
stort problem men under pandemin byggdes en ännu större vårdskuld upp. 
Vårdskulden och köerna måste systematiskt arbetas bort.  
 
På länsdelsnivå är primärvården den sammanhållande länken för all hälso- och 
sjukvård. Därför är det viktigt att primärvården är tillgänglig för patienterna. Det ska 
vara lätt att boka tid på vårdcentralen och vårdcentralerna bör kunna erbjuda 
kvällsöppet åtminstone vissa dagar i veckan.  
 
Då det saknas specialiserad akutverksamhet i södra länsdelen bör en närakut inrättas. 
Dit ska patienter med mer akuta vårdbehov än vad den vanliga vårdcentralen kan 
behandla kunna vända sig för hjälp, t.ex. vid misstänkta frakturer, hjärnskakning, 
misstänkt propp i ben, större sårskador och vid akuta allergiska problem.  
 
Förebyggande arbete 
Genom utökat förebyggande arbete kan folkhälsan främjas. Med ett kontinuerligt 
hälsofrämjande arbete kan kroniska sjukdomar kopplade till livsstil t.ex. diabetes typ 2 
förebyggas. På sikt ger detta ett ökat allmänt välmående men också lägre kostnader för 
hälso- och sjukvården. Även barnavårdscentralen (BVC) och förskolan kan bidra genom 
förebyggande åtgärder för att motverka t.ex. psykisk ohälsa bland yngre. 
 
Vård i hemmet 
Det är viktigt att det finns en sammanhållen vårdkedja från behandling och 
rehabilitering på sjukhuset till ytterligare åtgärder i hemmet, vad gäller t. ex. 
medicinering och sjukgymnastik. I så stor mån som möjligt ska sådant vara organiserat 
och förberett i förväg. Rätt och anpassad kost är också en viktig del av rehabilitering.  
 
Det lokala ledarskapet 
Vårdcentralerna ska vara bra och trygga arbetsplatser och under gott ledarskap där 
varje anställd ges möjlighet att vara delaktig i arbetsplatsens arbete och utveckling. Det 
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stärker såväl vårdcentralen som arbetsplats som det egna välbefinnandet hos 
medarbetarna. En bra personalpolitik och en uppskattad arbetsplats gör det lättare att 
både rekrytera ny personal och att behålla befintlig personal.  
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Hälso- och sjukvård i norra länsdelen 
 
Hälso- och sjukvården ska vara lika bra för dig som patient oavsett var i länet du bor. 
Samtidigt skiljer sig länsdelarna åt både vad gäller geografi, demografi och vårdutbud. 
Därför ser vi ett behov av att särskilt lyfta några specifika områden som är extra viktiga 
för de respektive länsdelarna. I norra länsdelen tycker vi bland annat att det är viktigt 
att satsa på: 
 

 Tillgänglig vård på Lindesbergs lasarett dygnet runt, året om 
 Garanterad kontakt med vårdcentralen samma dag 
 Helg- och kvällsöppna vårdcentraler 
 Tillgängligheten till folktandvård ska öka, inte minska 

 
Trygghet ska prägla all verksamhet i Regionen. Det är därför helt centralt att kunna 
känna trygghet i att du får den vård du har rätt till och att du får vård i tid. Genom att ge 
vår personal och våra enheter förutsättningar att uppfylla vårdgarantin säkerställs 
detta. Vi måste fortsätta värna akutsjukvården på Lindesbergs lasarett. Därför är det nu 
viktigare än någonsin att visa tydlighet, vilja och politiskt ledarskap för att behålla och 
rekrytera nödvändig kompetens för en god, trygg och tillgänglig vård för våra invånare i 
norra länsdelen. Trygghet är inte bara viktigt för patienterna utan också för 
medarbetarna. Utvecklingen går just nu åt fel håll då hot och våld mot vårdmedarbetare 
ökar. Akuten och ambulansen är särskilt utsatta arbetsplatser. Som arbetsgivare måste 
Region Örebro län kunna garantera en trygg arbetsmiljö. Vi bor i en Region med goda 
förutsättningar, men ett nytt politiskt styre behövs. Vår Region behöver ett politiskt 
styre som vet att prioritera rätt ur kommuninvånarnas perspektiv, som vågar se 
problemen och är villiga att jobba för en lösning på dessa.  
 
Lindesbergs lasarett 
Lindesbergs lasarett är ett viktigt kugghjul för den specialiserade vården i länet. Därför 
måste Lindesbergs lasarett fortsätta utvecklas. Det är styrka för vårt län att ha tre 
akutsjukhus, därför behöver det även fortsättningsvis finnas en akutmottagning vid 
Lindesbergs lasarett som är öppen dygnet runt, året om. Det är viktigt att hälso- och 
sjukvården jobbar med effektivisering. Vår uppfattning är att centralisering 
nödvändigtvis inte är det samma som effektivisering. Regionen måste därför se över 
förändringar av verksamhet så att eventuella förändringar faktiskt får önskad effekt. 
 
Vårdcentralerna 
För moderaterna är läkarbemanningen på vårdcentraler runt om i norra länsdelen en 
viktig fråga. Såväl vårdcentralernas utbud som öppettider behöver utvecklas i enlighet 
med vad länsdelsinvånarna efterfrågar. Hälso- och sjukvården måste också dra nytta av 
teknisk utveckling och digitalisering och använda sådana verktyg då det är möjligt. 
Digital vård behöver utvecklas ytterligare.  
 
Folktandvården 
Folktandvården i norra länsdelen behöver utvecklas. Tillgängligheten till folktandvård i 
norra länet har minskat, vilket är ett steg i fel riktning. Tillgänglig tandvård måste finnas 
i alla länets kommuner.  
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Psykiatri och BUP 
Det behövs fler kuratorer och psykologer på vårdcentralerna i norra länsdelen. Stödet 
till patienter med psykisk ohälsa behöver prioriteras och köerna till den psykiatriska 
vården måste kortas rejält. Det gäller såväl köerna till utredning och fastställd diagnos 
som till behandling. Många familjer och anhöriga kämpar för att få hjälp men tvingas 
vänta mycket längre, ibland flera år, innan rätt hjälp kan sättas in. Långa köer gör att 
både drabbade och anhöriga får lida länge.  
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Hälso- och sjukvård i västra länsdelen  
 
Hälso- och sjukvården ska vara lika bra för dig som patient oavsett var i länet du bor. 
Samtidigt skiljer sig länsdelarna åt både vad gäller geografi, demografi och vårdutbud. 
Därför ser vi ett behov av att särskilt lyfta några specifika områden som är extra viktiga 
för de respektive länsdelarna. I västra länsdelen tycker vi bland annat att det är viktigt 
att satsa på: 
  

 Fullvärdigt akutsjukhus i Karlskoga 
 Stärk ambulansverksamheten i västar länsdelen 
 Återöppna förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett 
 Utred konsekvenserna av länskliniker 
 Garanterad kontakt med vårdcentralen samma dag 
 Skapa särskild äldrevårdsmottagning i västra länsdelen för att förbättra 

sjukvården för äldre 
 
Karlskoga lasarett 
Ett fullvärdigt akutsjukhus är grunden för sjukvården i västra länsdelen.  
Ambulansverksamheten får idag färre akuta fall och många patienter körs in till Örebro. 
Fokus för länsdelssjukhusen bör istället ligga på samverkan för att avlasta USÖ genom 
att ta hand om så många patienter som möjligt. Att det finns nära akutsjukvård är 
oerhört viktig för den tunga industrin i Karlskoga och Degerfors. I Karlskoga finns ett av 
Sveriges största processsindustriområden med högriskverksamhet som kan 
medföra allvarliga skador för många och som snabbt behöver hjälp. En högfungerande 
akutsjukvård, med beredskap på nära håll bidrar till en stor trygghet. Många 
inom processindustrin arbetar dygnet runt och det kan med stor sannolikhet uppstå 
skador som snabbt behöver vård. Många medborgare känner en oro över dagens 
beredskap på Karlskoga lasarett och upplever att det finns för stora risker med 
transporter på E18 som många gånger blockeras av andra olyckor och avbrott. Dagens 
organisering med länskliniker medför att många medborgare och personal 
behöver åka runt i regionen för att få och ge vård. Det är inte hållbart ur perspektiven 
ekonomi, arbetsmiljö och miljöpåverkan, inte minst med tanke på utvecklingen av priser 
på bränsle och energi. Att ha tre fullvärdiga akutsjukhus i länet skapar trygghet och 
hållbarhet för länets invånare och sjukvårdspersonal, något som i dagens säkerhetsläge i 
Europavärldsläge är av högsta vikt. 
  
Förlossningen i Karlskoga 
Västra länsdelen har tidigare haft förmånen att ha ett akutsjukhus 
med förlossningsavdelning och BB och länets födande kvinnor har haft möjlighet till 
valfrihet. Sedan kvinnosjukvården omorganiserades till länsklinik började 
sommarstängningar ske, vilka skapade oro och missnöje i Karlskoga. 2019 stängdes 
förlossningen helt trots massiva protester från medarbetare, näringsliv, politiker och 
invånare i Karlskoga och Degerfors samt närliggande kommuner. Centraliseringen som 
skett i vårt län har drabbat Karlskoga lasarett hårt och orsakat personalflykt, sämre 
arbetsmiljö och en ständig oro för lasarettets överlevnad. Särintressen från 
yrkesföreningar bör inte vara grunden för att hålla Karlskoga BB stängt, lagkrav ska vara 
grunden för ett återöppnande. Vi vet att det är möjligt redan idag. I en tid när det behövs 
fler vårdplatser inom förlossningsvården är det helt fel väg att gå att stänga en 
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välfungerande mycket omtyckt förlossningsavdelning, kvinnoklinik och BB. För att 
skapa en trygg och säker förlossningsvård i länet behövs båda förlossningsavdelningar 
öppna dygnet runt, året om. Vi behöver säkerställa att rekrytering sker av de 
yrkesgrupper som krävs för att öppna upp förlossningen i Karlskoga och använda oss av 
de statliga medel som finns öronmärkta för förlossningsvården. Moderaterna har viljan 
och modet att genomföra en återöppning av förlossningen i Karlskoga snarast! 
  
Sjukvårdens organisation 
Länets sjukvård bör organiseras så att det blir attraktivt att arbeta inom hela Region 
Örebro län. I västra länsdelen handlar det främst om att förbättra arbetsmiljön för 
medarbetarna på Karlskoga lasarett och ta tillbaka det nära, lokala ledarskapet. Genom 
att låta personalen vara delaktiga och fatta egna beslut effektiviserar vi beslutsfattandet 
inom Regionen vilket på sikt medför kortare vårdtider och ökar tillgängligheten samt 
bidrar till att regionen kan bli mer attraktiv som arbetsgivare. Befintliga länskliniker bör 
utredas och utvärderas för att se vilka konsekvenser det medfört samt vilka 
förbättringar ur ett kvalitets- arbetsmiljö- och effektiviseringsperspektiv de bidragit 
till. Även kostnadsutvecklingen i förhållande till vårdinsatser bör redovisas samt hur det 
har påverkat kompetensförsörjningen med perspektivet till vilka sjukhus man har 
försökt att rekrytera, samt vilka tjänster som utlysts och hur utfallet av 
rekryteringsprocessen ser ut. 
 
Kompetensförsörjning 
För att säkerställa kompetensförsörjningen inom Hälso- och sjukvården såsom inom 
Folktandvården i västra länsdelen och andra länsdelar bör marknadsföringen ses över 
för att öka attraktiviteten att arbeta i länets kranskommuner. Efter pandemin har 
trenden vänt och fler vill flytta ut till landsbygden, regionen bör samverka med 
kommunerna för att skapa incitament och öka upptagningsområdet för rekrytering 
av ex. läkare, sjuksköterskor, tandläkare till landsbygdskommunerna för att säkerställa 
att sjukvård och folktandvård kan bedrivas i länets alla kommuner. Regionen uppfattar 
att det är svårt att rekrytera och behålla arbetskraft till vården. Organiseringen av 
länskliniker samt centraliseringen försvårar rekrytering av personal från hela regionen, 
då många förväntas arbetspendla vilket gör det svårare för många då tidsåtgången, 
kostnader och osäkerheten om hur livspusslet kan hanteras blir avgörande för en 
anställning. 
  
Tillgängliga vårdcentraler 
Vård som människor behöver ofta behöver flyttas ut från akutsjukhusen för att istället 
finnas närmare patienten och hemmet. Vi bör utveckla den personcentrerade vården där 
patienten är i fokus och där kontinuitet i vårdkedjan är ledstjärna. Tillgängligheten på 
vårdcentralerna i Karlskoga och Degerfors bör utökas. Digitala lösningar och utökade 
öppettider såsom jouröppet är en viktig del. Jouröppet skapar även avlastning för länets 
akutmottagningar. Fasta läkare skapar kontinuitet och trygghet särskilt för våra äldre. 
Bättre samverkan bör ske mellan kommun och region särskilt gällande äldreomsorgen. 
Att införa äldremottagningar i västra länsdelen är av stor vikt för att förbättra 
omhändertagandet av multisjuka äldre.  
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Att arbeta i hälso- och sjukvården  
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare med ansvar för drygt 10 000 
medarbetares arbetsmiljö och trivsel. Region Örebro län ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där medarbetare trivs, kan utvecklas och mår bra. 
 

Att orka ett helt yrkesliv 
Att få fler att vilja fortsätta arbeta längre är positivt och nödvändigt för att möta den 
demografiska utvecklingen, men ställer också krav på ett hållbart arbetsliv. Arbetstiden 
är en viktig del av verksamhetsplaneringen och det är verksamhetens mål och uppdrag 
som avgör behovet av kunskap, kompetens och hur arbetet organiseras, och därmed på 
vilka tider olika kompetenser behövs för optimal bemanning. Individer är olika vad 
gäller dygnsrytm, sömn, social situation och fritid. Därför behöver det ges möjlighet till 
individuella skillnader vad gäller arbetstidsförläggning.  Det ska finnas villkor som är 
anpassade för krav på tjänstgöring dag, kväll och natt. Det krävs tid för vila och 
återhämtning om inte den egna hälsan, möjligheten till fritid och ett rimligt privatliv ska 
drabbas. Bristen på återhämtning innebär större risker för arbetsskador och 
felbehandlingar i arbetet, vilket är en fara för patientsäkerheten. Moderaterna vill att det 
ska vara enklare att jobba längre upp i åren, med fördelaktiga personalförmåner. 
 

Bemanning i hälso- och sjukvården 
Bristen på läkare och sjuksköterskor påverkar den vård som kan ges till patienterna och 
vårdplatser stängs eftersom det saknas personal som kan bemanna dem. Detta drabbar 
framför allt verksamheter som bedriver dygnet-runt-verksamhet. Trots bristen på 
personal har Regionen aldrig tidigare haft så många läkare och sjuksköterskor anställda 
som man har nu. Detta innebär att vi måste ändra både på vem som gör vad inom olika 
välfärdsområden, men också vilka kompetenser som nyttjas. Hälso- och sjukvården 
måste fortsätta utveckla och använda verktyg och metoder för att rätt kompetens finns 
på rätt plats och att kompetens nyttjas på bästa möjliga sätt. Det är inte bara vården som 
förändras, det gör även medarbetarnas krav och prioriteringar. Inom många områden 
ser vi hur yngre medarbetare väljer kortare arbetstid än högre löner, man måste kunna 
kombinera jobb, fritid och familj. Man vill i allt större utsträckning kunna påverka sina 
arbetstider och arbetsuppgifter. Nya krav och prioriteringar från medarbetarna innebär 
att vården måste förändras för att kunna få personal att söka sig till vården. 
 
Folktandvården får inte heller glömmas bort i sammanhanget. Även här råder det brist 
på personal. Med en ökande befolkning ökar också behovet av tandvård och 
tandvårdspersonal. Samtidigt förändras inte bara vården, det gör även medarbetarnas 
krav och prioriteringar.  
 
Moderaterna vill: 

 Ge medarbetare större möjlighet att påverka arbetstider och arbetsuppgifter 
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Framtida kompetensförsörjning  
Trots att fler sjuksköterskor utbildas och anställs så upplevs det ändå som det finns en 
sjuksköterskebrist. Därför måste Regionen ändra både på vem som gör vad inom olika 
välfärdsområden, men också vilka kompetenser som utnyttjas. Ett område som inte får 
glömmas bort är tandvården, även här kommer det råda en brist på personal.  
 
Moderaterna vill att vårdutbildade medarbetare ska få ägna sig åt patienter, inte åt 
administrativa sysslor. Det kan handla om vårdadministratörer som avlastar 
sjuksköterskor men även om vårdlogistiker och produktionsplanerare som bidrar med 
ny kompetens om hur patientens väg genom vården kan bli bättre och effektivare. Det 
behövs också fler och bättre digitala lösningar som underlättar arbetet inom hälso- och 
sjukvården. 
 
Regionen som arbetsgivare måste också beakta att den nya generationen medarbetare 
många gånger har andra värderingar och prioriteringar än tidigare, där man prioriterar 
kortare arbetstid över högre lön och ställer större krav på att kunna kombinera jobb 
med familj och fritid. Man vill i allt större utsträckning kunna påverka sina arbetstider 
och arbetsuppgifter.  
 
Nya krav och prioriteringar från medarbetarna innebär att vården måste förändras för 
att kunna få personal att söka sig till vården. Region Örebro län bör se över möjligheten 
till betald utbildning för undersköterskor som vill utbilda sig till sjuksköterskor.  
 
Moderaterna vill: 

 Att vårdutbildade medarbetare får ägna mer tid åt patienter 
 Satsa på fler och bättre digitala lösningar 
 Se över möjligheten till betald utbildning för undersköterskor som vill utbilda sig 

till sjuksköterskor 
 

Handledning och mentorskap 
Att handleda studenter under utbildning är en viktig uppgift för vården och vårdens 
medarbetare. De kliniska färdigheterna som vårdyrket kräver kan medarbetaren endast 
skaffa sig genom praktisk övning. Därför har handledarens förmåga att tillgodose 
studenternas behov betydelse både för studenternas utbildningsresultat som för deras 
framtida professionsutövande. Handledarskap och mentorer krävs både för att skapa 
fler VFU-platser och för att ge nyutbildad vårdpersonal och nyanlända med 
vårdutbildning en god introduktion.  
 
En grupp som särskilt bör uppmuntras att ta sig an handledaruppdraget är medarbetare 
som börjar närma sig slutet av yrkeskarriären. Handledarskapet kan vara både ett sätt 
att utveckla yrkesrollen och att överföra värdefull kompetens till nya medarbetare.  
 
Moderaterna vill: 

 Att både handledarskap och mentorskap inom vården utvecklas 
 Öka antalet VFU-platser 
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Bra ledarskap är en förutsättning för framgång 
Ett tydligt och utvecklande ledarskap är nyckeln till en väl fungerande arbetsplats. Det 
är viktigt att såväl nya som befintliga ledare får stöd och mandat att utveckla, förändra 
och förbättra sina verksamheter för ett bättre arbetsklimat och rutiner för patienter. 
Regionen ska ha ledare som kan möta utmaningar med moderna och effektiva 
arbetsformer i en rörlig och flexibel organisation. Då behövs tillgång till rätt verktyg och 
bra stöd.  
 
En god ledare ser, guidar och involverar medarbetarna och utvecklar arbetsplatsen. Det 
är också viktigt att arbeta med produktionsstyrning och produktionskapacitet. Varje 
skattekrona ska användas effektivt och Regionen måste säkerställa att vi får ut så 
mycket vård som möjligt för pengarna utan att det påverkar vårdens kvalitet negativt.  
 
Moderaterna vill: 

 Att alla som börjar en tjänst som chef i verksamheten också måste gå en 
ledarskapsutbildning 

 
Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor 
För att möta rekryteringsbehovet av specialistsjuksköterskor ska möjligheten för 
sjuksköterskor att vidareutbilda sig bli bättre. Regionen ska erbjuda utbildningstjänster 
som ett steg för den framtida kompetensförsörjningen inom bland annat psykiatri, 
geriatrik och anestesi. Moderaterna vill att Regionen inför karriärtjänster för 
specialistsjuksköterskor. En sådan tjänst skulle ha specifika kriterier som exempelvis att 
hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning, vara drivande i utvecklingsarbete på 
arbetsplatsen och stötta kollegor i utvecklingsarbetet. En sådan tjänst ska också 
innebära ett extra lönelyft utöver ordinarie löneöversyn. 
 
Moderaterna vill: 

 Införa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor 
 

Anställningsvillkor och schemaläggning 
Arbetstider är en central fråga för en god arbetsmiljö och möjligheten att var en 
attraktiv arbetsgivare. Moderater anser att man behöver arbeta med 
verksamhetsanpassade och hälsofrämjande arbetstider för medarbetarna. Det är ytterst 
chefens ansvar att nyttja kompetensen på bästa sätt. Arbetstiden är en viktig del av 
verksamhetsplaneringen. Ett problem är att arbetstiderna ofta är svåra att kombinera 
med familjeliv och möjlighet till återhämtning efter arbetsdagens slut. Genom att ta hjälp 
av ny teknik kan arbetstid struktureras upp och förläggas i förhållande till arbetstoppar 
och dalar.   
 
Det är viktigt att utveckla arbetsvillkoren inom sjukvården. Olika verksamheter i 
sjukvården har olika behov. Därför behöver de enheter som vill, tillåtas pröva annan 
schema- och skiftläggning. Det är också viktigt att följa och utvärdera en sådan 
försöksverksamhet. Schemaläggning ska tillämpas så att de resurser som finns nyttjas 
på bästa möjliga vis avseende både effektivitet och produktivitet. Det är viktigt att 
medarbetarna själva kan få vara delaktiga i schemaläggningen. Moderaterna vill att 
Regionen genomför en försöksverksamhet där olika schema- och skiftläggningar prövas.    
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Lönerna ska vara jämställda och konkurrenskraftiga, individuellt satta och påverkbara 
för en stark löneutveckling. Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska inte 
finnas.  
 
Hälso- och sjukvården ska stimulera och möjliggöra för så många medarbetare som 
möjligt att stärka sin egen hälsa genom exempelvis motion och fysisk träning.  Ett sätt är 
den friskvårdsersättning, som bara är en av flera personalförmåner som regionen 
tillhandahåller för sina anställda. Hälso- och sjukvården måste ha ett tydligt och 
strukturerat arbetssätt för rehabilitering och stöd för medarbetare som drabbas av 
sjukdom och sjukskrivning. Ett särskilt fokus behövs kring utmattningssymptom och 
liknande diagnoser 
 
Moderaterna vill  

 Att Regionen genomför en försöksverksamhet där olika schema- och 
skiftläggningar prövas 

 Att arbetstiderna ska vara förenliga med privat- och familjeliv och möjliggöra 
återhämtning    

 

Enklare vägar in till yrket   
Hela välfärdssektorn är i behov av nya medarbetare, därför måste fler och enklare vägar 
skapas för att arbete inom välfärdssektorn. Detta gäller särskilt för den som kommer till 
Sverige från andra länder, men det kan även gälla de som senare i livet vill byta 
yrkesbana och bidra med den kunskap och kompetens man samlat på sig och bär med 
sig.  
 
Hälso- och sjukvården behöver jobba mer systematiskt och samordnat för att fånga upp 
personer som kommer till Sverige och som har kunskaper och erfarenheter från 
verksamheter inom välfärdssektorn. Utbildning i svenska är nyckeln, men även att 
kunna förstå hur exempelvis den svenska sjukvården fungerar. Genom att låta 
utbildningarna i svenska anpassas och kombineras med praktik inom välfärdssektorn. 
 
Moderaterna vill: 

 Att det ska finnas fler och enklare vägar in i hälso- och sjukvårdsyrken 
 
Ökad produktivitet inom hälso- och sjukvården 
Ett nära ledarskap som lyfter produktivitet är nödvändigt. Moderaterna vill att varje 
medarbetare ska få arbeta på toppen av sin kompetens. Det behövs ett systematiskt och 
övergripande arbete för att höja produktivitet och effektivitet vilket ger mer vård med 
oförändrade resurser. 
 
Det är viktigt att ständigt arbeta med effektivisering av administration, planering och 
dokumentation. Bättre, mer anpassade stödsystem och stödverktyg är avgörande för en 
bättre tillgänglighet. Moderaterna vill att vården ska ha IT- och stödsystem som 
effektiviserar administration och dokumentation och som samtidigt underlättar 
vardagen och stärker patientsäkerheten. Sådana system gör det också möjligt att arbeta 
med varningssignaler och påminnelser, vilket minskar risken för skador och fel. 
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En trygg och säker arbetsplats 
Alla medarbetare ska garanteras en trygg och säker arbetsmiljö utan rädsla för hot och 
våld. Regionen ska regelbundet se över och förbättra rutinerna för att säkerställa en 
trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna. Detta förutsätter ett ständigt pågående 
beredskaps- och säkerhetsarbete som tar hänsyn till olika typer av hotbilder och 
situationer.  
 
Hot och våld mot vårdens medarbetare ökar. Allt från stenkastning mot ambulanser, 
verbala hot på akutmottagningen och till och med fysiskt våld mot personalen är typiska 
exempel. Hårdast utsatta är medarbetare inom akutvården och psykiatrin men det är 
även vanligt inom primärvården. Enligt Region Örebro läns avvikelserapportering har 
regionens vårdpersonal de senaste åren rapporterat över 200 avvikelser per år som 
gäller hot och våld på arbetstid. För akutsjukvården i stort har uppdragen ökat markant 
och medborgarna har högt ställda krav på vad sjukvården ska leverera. Dessutom har 
samhällsklimatet förändrats de senaste åren, vilket bland annat märks i en förändrad 
attityd till vårdpersonalen. Det får aldrig bli vardag att bli utsatt för verbala hot eller 
fysiskt våld när man arbetar med personer i utsatta situationer. Som en av länets största 
arbetsgivare bör personalens trygghet och säkerhet vara en våra mest prioriterade 
frågor. 
 
Moderaterna vill:  

 Se över möjligheten till utökad kameraövervakning vid akutmottagningarna 
 Ge ambulanspersonal möjligheten att använda skyddsväst vid utryckning 
 Tillåta ordningsvakter att bära kroppskamera 
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Samhällsbyggnad 
 

Bil, buss och tåg – inte motsats till varandra 
Både buss, bil och tåg är viktiga för länets utveckling och för att resandet i länet fortsatt 
ska vara attraktivt, inte minst när det gäller studie- och arbetspendling. Vi ställer oss 
däremot kritiska till att buss och tåg är skrivet som motpol till bilen. Bilen behövs och är 
viktig, både för de som bor på landsbygden och för företagare inom flertalet branscher, 
även för att familjer ska kunna få ihop vardagspusslet. Allt fler bilar går över från fossila 
till fossilfria, politikens uppgift är inte att bestämma hur människor ska ta sig fram utan 
möjliggöra att ta sig fram på ett klimatsmart sätt under sin resa från punk A till punkt B. 
Det är viktigt att behålla den 90km/h-standard som idag finns få många av länets vägar. 
En sänknings av hastighetsbegränsningen riskerar att förlänga transporttider och 
försvåra för pendlare att åka. 
 
Moderaterna vill: 

 Verka för en utbyggnation av en teknikneutral tank- och laddinfrastruktur för 
fossilfria personbilar i länet 
 

Pendlarparkeringar för cykel och bil 
Region Örebro län bör tillsammans med länets kommuner utöka antalet 
pendlarparkeringar för möjligheten att först resa med bil eller cykel, för att sedan åka 
med den allmänna kollektivtrafiken, ska bli så bra som möjligt. Med pendlarparkeringar 
för både bil och cykel ökar även attraktiviteten för kollektivtrafiken, det ska vara lätt och 
smidigt att transportera sig i Örebro län och även att parkera bilen i anslutning till länets 
tågstationer. 
En annan del som är viktig är möjligheten att transportera sin cykel på bussen och tåget 
finns, det i sig skapar ytterligare incitament att resa kollektivt. Att resa med medhavd 
cykel är både viktigt för studie- och arbetspendling men också för turister som besöker 
länet, det i sin tur stärker turismnäringen. Det bidrar dessutom till en bättre folkhälsa. 
 
Moderaterna vill: 

 Utöka antalet pendlarparkeringar för bil och cykel i länet 
 Möjliggöra att transportera cykel i kollektivtrafiken 

 

Kollektivtrafik 
Moderaterna vill se en utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. I ett sammanhållet län 
måste invånarna kunna förflytta sig snabbt både inom länet och över länsgränsen. 
Kollektivtrafiken ska anpassas till de behov som uppstår i takt med att samhället 
utvecklas.  
 
För att fler ska välja att använda kollektivtrafiken måste länets invånare se tydliga 
vinster i att använda sig av den. Miljövänliga färdmedel är ett viktigt incitament för att få 
fler att välja kollektivt, det behöver även finnas andra vinster. Det ska gå att lita på att 
bussar och tåg kommer i tid, att det är trygga färdmedel, att det är prisvärt och att de 
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stannar på strategiskt genomtänkta platser anpassade efter arbetsplatser och andra 
viktiga knutpunkter.  
 
Moderaterna tror inte att nuvarande BRT-utbyggnad i Örebro kommer att fungera som 
en lösning på en effektiv kollektivtrafik och en bra trafiklösning. Särskilt eftersom övriga 
fordon får framkomlighetsproblem allt eftersom staden växer.  
 
Det behövs en bred trafikstrategi, som inte bara tar hänsyn till stadstrafik, utan också till 
ett växande behov av tillgänglig länstrafik i takt med att länet växer och fler fordon 
nyttjar gemensamma vägar. 

  

Moderaterna ser inte heller att det finns något egenvärde i att Regionen ska vara ägare 
av Svealandstrafik.  
 
Moderaterna vill:  

 Utveckla kollektivtrafiken i länet 
 Att kollektivtrafiken i tätorterna byggs ut och anpassas efter stadens behov vad 

gäller utbud, avgångar och turtäthet.  
 Att kollektivtrafiken anpassas till de behov som uppstår i takt med att samhället 

utvecklas 
 

Ökad trygghet när du reser kollektivt 
Ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan, affären eller ensam hem från 
busshållplatsen eller perrongen på tågstationen. Regionen har ett ansvar att skapa 
trivsamma miljöer för kollektivtrafikens resenärer. Det gäller både på 
busshållplatser och tågperronger men tryggheten ska även vara en självklarhet 
under resan. Regionen bör således införa de åtgärder som krävs för att främja en 
ökad trygghet för att stärka attraktiviteten och kundernas nöjdhet av resan. 
Exempel på åtgärder kan vara att klotter och skadegörelser snabbt åtgärdas för att 
förhindra ytterligare förstörelse, men också kameror, trygghetsvakter och upplysta 
hållplatser. Trygghet är en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor. 
 
Moderaterna vill: 

 Införa en 24-h gräns för sanering av klotter och skadegörelse i 
kollektivtrafiksystemet 

 Utöka antalet kameror och trygghetsvakter vid behov för en tryggare 
kollektivtrafik 

 

Arbeta när du reser 
För att stärka attraktiviteten att resa kollektivt bör det finnas tillgång till internet, 
laddmöjligheter för teknisk utrustning och att resenärer sitter bekvämt under 
längre resor med tåg och buss. Det möjliggör att fler kan arbeta- och studera 
samtidigt som de reser vilket skapar ytterligare incitament att resa med 
kollektivtrafik, och bör således ge en ökad kundnöjdhet. För att arbetspendling med 
kollektivtrafiken ska vara tilltalande måste kollektivtrafiken också vara punktlig och 
pålitlig.  
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Tågstopp på mindre orter 
Kommuner tillsammans med regioner, grannkommuner och länstrafiken planerar och 
ansvarar för kollektivtrafiken. Idag arbetas det i många kommuner och regioner med 
effektivisering av kollektivtrafiken och strategiska placeringar av hållplatser och 
stationer. Att arbeta utifrån dessa aspekter för att nå en hållbar och effektiv 
kollektivtrafik är ett bra tillvägagångssätt inne i städer och täta områden. Dock uppstår 
problem om samma strategiska tillvägagångssätt med fokus på befolkningstäthet och 
reseunderlag följs i mindre orter. Därför behövs andra strategiska tillvägagångssätt när 
kollektivtrafiken på landsbygden planeras. 
 
Moderaterna vill: 

 Att Region Örebro län utreder möjligheterna att pröva tågstopp på mindre orter  
 

Godstransporter 
Örebro län har en central position i landet vad gäller transporter på järnväg, på väg och 
via flyg. Hallsberg är en av de viktigaste noderna för gods på järnväg i Sverige och norra 
Europa. Örebro län ska fortsätta vara en nationell knutpunkt för landets godsflöden och 
godstrafiken ska vara säker. 
 
Vi vill se ett samlat grepp kring infrastruktursatsningar i länet, sammankopplat med 
nationella investeringar, för att på så sätt åtgärda de problem som finns med en effektiv 
användning av våra gemensamma skattemedel. 
 
Många av länets vägar har fått sänkt hastighet, ofta i följden av bristande underhåll och 
investeringar. Det bristande vägunderhållet drabbar företagsetableringar och 
expansioner men påverkar även godstransporterna på väg negativt. Vägnätet i länet 
måste prioriteras för att stärka åkerinäringen och säkra vägnätet för gods- och 
persontrafik. 
 
Moderaterna vill: 

 Tillsätta en utredning för att kartlägga vilka vägar som har eftersatt underhåll i 
länet 

 Tillsätta en utredning för att säkerställa att infrastrukturprojekt inte kostar mer 
än nödvändigt, för effektivare användning av skattemedel 

 Stärka underhållet av vägar och säkerställa en bra vinterväghållning i rätt tid 
med plogning, sandning och saltning 

 

Stockholm-Oslo 2.55 
Tågförbindelsen Stockholm-Oslo 2.55 är en prioriterad infrastruktursatsning för länets 
utveckling. Därför är det viktigt att regionen är en aktiv part i arbetet genom det 
gemensamma bolaget Stockholm-Oslo 2.55. I dag tar en tågresa mellan Oslo och 
Stockholm drygt fem timmar och därför väljer majoriteten av resenärerna flyget mellan 
huvudstäderna. Stråket är ett av Sveriges befolkningsrikaste med 3,4 miljoner 
människor fördelat på 50 kommuner och åtta arbetsmarknadsområden En bättre 
järnvägsförbindelse är avgörande för ett nytt hållbart resande, en starkare tillväxt och 
utveckling i hela Mellansverige. Det skulle gynna arbetspendling och därmed 
företagsamheten i vårt län 
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Upphandlingar 
De beställningar och upphandlingar av transporter som offentliga organisationer i länet 
gör ska ske på sunda villkor där lagar och regler följs. Upphandlade transportörer ska 
också ta ett socialt ansvar för sina medarbetare, tänka klimatsmart och aktivt arbeta 
med trafiksäkerheten på sina fordon. Makten för hållbara transporter ligger till stor del 
hos beställaren, det är därför av stor vikt att Region Örebro län bidrar i det arbetet. 
 
Moderaterna vill: 

 Säkerställa att beställningar och upphandlingar i första hand ska ske med 
schyssta villkor av transportörerna, exempelvis med Fair transport-anslutna 
åkerier 

 Införa kontinuerliga uppföljningar när det gäller avtal med aktörer som regionen 
tecknat 

 

Rastplatser och nattparkering 
För att stärka vår attraktion som logistikregion behövs trygga platser att stanna på. Det 
gäller både rastplatser och nattparkering. Tyvärr har även åkerinäringen som helhet, 
anställda och fordon, drabbats av den ökade kriminaliteten med en växande otrygghet 
som följd. Dieselstölder, våld och drogförsäljning och andra brott är tyvärr vardag på 
många platser. För att förebygga kriminalitet och säkerställa att länet har trygga 
rastplatser ska samverkan initieras med länets kommuner och polisen. 
 
Moderaterna vill: 

 Verka för att samverkan stärks med länets kommuner och lämpliga myndigheter 
samt organisationer i syfte att trygga rastplatser och nattparkeringar 

 Se över möjligheterna att tillskapa ytterligare nattparkeringar på strategisk 
placering i länet, tillsammans med relevanta aktörer  

 Tillsammans med andra aktörer tillämpa trygghetsskapande åtgärder på 
rastplatser och parkeringar med exempelvis kameror, utökad belysning och bra 
sanitära faciliteter. 

 

Flygplatsen 
Örebro Airport är viktig för hela länets tillväxt och framtid. Örebroregionen är 
demografiskt sett Sveriges mittpunkt. Här bor 70% av landets befolkning inom en radie 
av 30 mil. Flygplatsens strategiska och logistiska toppläge är en av flera faktorer som 
bidragit till att Örebro Airport idag är Sveriges fjärde största fraktflygplats med två av 
världens största fraktbolag etablerade här. Flygplatsen hanterar idag ca 20 ton kollin 
/dag och ca 80 budbilar/tradare levererar varor i ett område som täcker Västervik - 
Göteborg - Mora Västerås. 99% av leveranserna sker till företag och industrin viket 
bidrar till arbetstillfällen och tillväxten i länet. Flygplatsen är inte bara en fraktnod, här 
finns också Sveriges största underhållsföretag för flygplan. 
 
Örebro Airport är relativt nyutnämnd som beredskapsflygplats, vilket är en viktig del i 
den fortsatta utvecklingen men också ur kris- och beredskapssynpunkt. 
Försvarsmakten, sjukvården, företag etc är beroende av en väl fungerande flygplats. 
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Utöver den frakt som flygs till och från flygplatsen finns även passagerarflyg som 
kommer invånare och företag till del, idag med exempelvis reguljärflyg till London. Idag 
flyger tre charterbolag från Örebro Airport. Detta ger möjlighet att på olika sätt 
marknadsföra de turistmål som finns i länet till flera tusen besökande och väntande 
passagerare. 
 
Flygplatsen är en del av projektet ”Grön Flygplats” där regionala flygplatser samverkar 
för att vara fossilfria 2030 – med målet att bli Sveriges första autonoma flygplats. 
Projektet Autonom flygplats innefattar flera aktörer med bl.a. KTH, Örebro Universitet 
och Vinnova som parter involverar en ”veriport” dvs en drönarpark för ”last-mile”- 
leverans ut till kund. 
 
Moderaterna vill: 

 Att regionen tillsammans med andra aktörer ska underlätta och påskynda 
arbetet med tillståndsprocesser och översiktsplaner vid förändringar och 
byggnationer 

 Att tillfartsvägar till och från flygplatsen håller god kvalité 
 Använda Örebro Airport i marknadsföringen av länets turistmål, tillsammans 

med länets kommuner, för att stärka turismnäringen 
 

Bredband 
Ett stabilt och leveranssäkert bredband är avgörande för ett län i framkant. Örebro län 
ligger idag långt fram gällande utbyggnaden av fiber, jämfört med andra län, men en bit 
från de mål som är uppsatta regionalt och nationellt. Bredbandsutbyggnaden är viktig 
för företag och privatpersoner som bor och verkar på landsbygden samtidigt som det är 
viktigt ur en kris och beredskapssynpunkt. Nedläggningen av kopparnätet bör följas 
nogsamt för att möta behoven som uppstår, i takt med nedmonteringen, med andra 
alternativ. 
 
Miljö och klimat 
Människan måste vara miljöpolitikens utgångspunkt. Moderaterna vill utveckla 
samhället så att det värnar den enskildes frihet, medborgarnas trygghet och vårt 
gemensamma intellektuella och materiella framåtskridande. Vi bär alla ett ansvar för 
miljö, biologisk mångfald och goda livsbetingelser för kommande generationer. Det är 
bara vi människor som har möjlighet att ta ansvar för vår planet. Men det ansvaret 
måste tas med hänsyn till människan och aldrig utifrån föreställningen att människan är 
något främmande för naturen och miljön. 
 
Moderaterna tror på framsteget och att människan har förmågan att lösa de problem vi 
står inför. Teknisk utveckling och god hushållning kommer att vara avgörande på 
miljöområdet. Svenska företag är i framkant för nya gröna innovationer, och en god 
klimatpolitik utgår ifrån och tar vara på den förändringskraft som finns i ett fritt 
näringsliv. Vi måste vara medvetna om att miljöproblem – och allra tydligast 
klimatutsläppen – inte bryr sig om regionens gränser. Regionens verksamheter ska 
sträva efter minskade utsläpp och bidra till en mer hälsosam miljö för människor och 
djur att vistas i. 
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Energiförsörjningen är en viktig del där kärnkraft är avgörande för en trygg 
energiförsörjning över tid. Vattenkraften är minst lika viktig och de småskaliga 
vattenkraftverken ska värnas. 
I dagsläget är det få av regionens sjöar, vattendrag och grundvatten som uppnår god 
status. Det är framför allt påverkan genom övergödning, miljögifter och olika fysiska 
förändringar, så som vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur, som gör att 
god status inte uppnås.  
 
Vattenfrågor styrs av EU:s vattendirektiv. I vattendirektivet förbinder sig alla EU-länder 
att arbeta för bland annat en trygg vattenförsörjning, livskraftiga ekosystem och 
minskade utsläpp av farliga ämnen. Målet är att alla vattenförekomster i EU ska uppnå 
god status. I Sverige är det vattenmyndigheterna som ansvarar för arbetet med 
vattendirektivet och EU:s kvalitetskrav kallas i Sverige för miljökvalitetsnormer. 
 
Översvämning och skyfallsrisk är betydande i region Örebro och med detta blir det även 
risk för dricksvattenförsörjningen. Det krävs en tydlig styrning och planering av 
frågorna, effektiva förvaltningsövergripande samarbeten och tydligare 
ansvarsfördelning inom regionen. 
 
Moderaterna vill: 

 Upprätta en regional hällregn- och dricksvattenförsörjningsplan. Där även 
kvalitén på vattnet ingår, så att gifter och övergödning bevakas.  

 Att region Örebro län upprättar en klimatanpassningsplan för att möta de 
konsekvenser som uppstår till följd av extremväder. 

 Värna de småskaliga vattenkraftverken som en del i energiförsörjningen 
 

Trygg energiförsörjning 
Moderaterna tror på människans förmåga att hitta nya vägar för att lösa komplicerade 
problem. Vår uppfattning är därför att miljö- och klimatutmaningar inte i första hand 
ska lösas genom att begränsa människor, utan genom att skapa förutsättningar för 
lösningar som minskar eller eliminerar de negativa effekterna av mänsklig 
miljöpåverkan. Samhället stor inför stora utmaningar vad gäller elproduktion.  
 
Moderaterna vill  

 Att länet ska ha en pålitlig fossilfri basproduktion av el  
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Regional utveckling  
 

Företagande och entreprenörskap  
Nyföretagsamheten i Sverige är den lägsta på tio år och Sverige riskerar att tappa mark 
internationellt. Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas 
i småföretag. Företagande och entreprenörskap måste ha goda förutsättningar. Villkoren 
för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga 
och välbetalda anställningar för att starta företag. 
 
Moderaterna vill:  

 Införa en bortre tidsgräns för den handläggningstid regionen förfogar över 
 Sätta mål för företags – och innovationsklimatet i Örebroregionen  
 Skapa förutsättningar för ändamålsenlig rådgivning för de som vill starta företag 

och för de som står inför nya utmaningar med sina företag.  
 Bidra till att den kompetens som utbildas på Örebro universitet stannar i 

Örebroregionen.  
  

Innovationer och nya lösningar 
Moderaterna i Örebroregionen ska arbeta aktivt med att fler och större resurser läggs på 
forskning och utveckling inom länet. Målet ska vara att skapa en forskningsmiljö som 
lockar till sig de allra bästa forskarna, såväl nationellt som internationellt. 
Örebroregionen ska också fortsätt att arbeta för att stimulera kunskap och engagemang 
inom bl.a. naturvetenskapliga ämnen, teknik och digitalisering hos barn och unga bl.a. 
genom fortsatt satsning på Ung Företagsamhet. Vi vill också att Örebroregionen ska 
kunna attrahera skickliga läkare bl.a. genom att ge dem förutsättningar att bedriva 
kvalitativ forskning och där är samverkan mellan Region Örebro län och Örebro 
universitet en avgörande faktor. Det är av yttersta vikt att satsningen på FoU kan 
kommersialiseras och det ska finnas goda möjligheter att bedriva forskning såväl på 
sjukhus som inom primärvården i hela länet. Det är i samverkan mellan akademi, 
offentlig sjukvård och näringsliv som nya innovationer och företag skapas. 
 
Moderaterna vill:  

 Tydliggöra och sätta mål för innovationsklimat och resultat i regionen  
 Vidareutveckla och förstärka satsningarna på regionens innovationssystem.  
 Inrätta en innovationsfond som alla som arbetar inom regionfinansierade 

verksamheter ska kunna söka medel från, oavsett yrkeskategori och befattning. 
Det handlar om att tillvarata medarbetarnas idéer och snabbt agera utifrån 
utvecklingsbehov.  

 Vidareutveckla arbetet med att implementera och göra verklighet av lösningarna 
som kan vara både produkter, tjänster och idéer.  

 Att regionen ska bidra till att locka investerare till regionens start-ups och 
tillväxtbolag.  

 Undersöka möjligheterna att belöna de vars forskningsresultat kommersialiseras 
och premiera samverkan mellan lärosäten, näringsliv och offentliga 
verksamheter. 
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Trygghet för företag  
Småföretagen är nyckeln till fler jobb, bättre välfärd och integration. I takt med att den 
digitala världen förändras blir även IT-brotten vanligare. Fysisk och digital säkerhet blir 
allt viktigare för alla företagare. Majoriteten av företagarna i Örebro län är missnöjda 
med hur utvecklingen i landet går och varannan tycker att säkerheten inte är tillräcklig 
idag och att de styrande borde sköta sin uppgift bättre. Brottslighet och otrygghet bland 
företagarna i Örebro län har ökat vilket i sin tur försvårat i allt högre utsträckning 
möjligheten att bedriva näringsverksamhet. 
 
Moderaterna vill:  

 Inrätta en trygghetsjour för lokala handlares säkerhet och trygghet.  
 Underlätta för företag som har väl utvecklade nya koncept för trygghet för 

företagare att få fäste på marknaden. 
 

Integration 
Bristerna i integrationen är ett av vårt läns största problem. Det visar sig i en hög 
långtidsarbetslöshet, främst av utrikes födda, i utanförskapsområden med många i 
bidragsberoende och en otrygg miljö, hög kriminalitet och gängbrottslighet som går allt 
längre ner i åldrarna. Vi har mycket stora grupper i länet i arbetsför ålder som står långt 
från arbetsmarknaden. Region Örebro län ska arbeta för att förbättra förutsättningarna 
för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete och att tillvarata 
och bygga på kunskaper och erfarenheter. Förbättrad validering för de med utbildningar 
från andra länder och språkkunskap är nyckeln för att komma in i sysselsättning.  
 

Vuxenutbildning och minskad ålderism 
Arbetslösheten ska minska och regionen måste bli bättre på att möjliggöra en 
omställning mitt i livet samt tillvarata äldres kompetens. Människors beslut om att gå i 
pension, eller fortsätta arbeta längre påverkas av flera faktorer som exempelvis 
privatekonomi, hälsa och arbetsmiljö samt sammanhang och delaktighet. Äldre 
medarbetare får i dagsläget inte samma möjligheter till kompetensförsörjning som 
yngre, det skapar klyftor och är negativt för att fler ska vilja stanna kvar i arbetslivet. I 
takt med att pensionsåldern ökar behöver regionens medborgare ges ökade möjligheter 
till  personlig utveckling och till omställning för att byta yrkesbana. Vuxenutbildningen 
är viktig för att skapa en grund för att skapa nya intressen, minska kunskapsklyftor öka 
förståelsen, ge träning i att göra nya tolkningar och analysera, välj annorlunda och bryta 
mönster. Utbildning ger ökad motivation och stärkt självförtroende och kunskap ofta 
nya arbetsuppgifter i livet. Enligt skollagen ska vuxnas lärande stödjas och stimuleras. 
Genom att satsa mer på vuxenutbildning för alla, oavsett ålder, stärker vi medborgarnas 
utvecklingsmöjligheter samt kompetensförsörjningen i hela länet. Omställningen mitt i 
livet är viktig för stärkt kompetensförsörjning i länet. En väl utbyggd vuxenutbildning är 
även avgörande ur integrationssynpunkt. 
 
Moderaterna vill: 

 Tillvarata äldres kompetens genom att tillskapa bättre möjligheter till en mer 
flexibel anställning efter pensionsålder 

 Stärka vuxenutbildningen för alla medborgare i länet för öka möjligheten till 
arbete fram till och efter pensionsåldern 
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 Stärka samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivet 
 Stärka samverkan mellan arbetsmarknadsutbildningarna, näringslivet och SFI 


