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  Är det rimligt att vissa landsting 
tar ut avgifter för tekniska hjälp-
medel, och att dessa avgifter kan 
skilja mellan landsting?

Det är ytterst upp till varje 
landsting men vi anser att 
det bör vara mer lika över 
hela landet gällande hur 
mycket man tar betalt. 

Ambitionen bör vara att det 
offentliga bidrar på sådant 
sätt att hjälpmedel som inne-
bär betydande merkostnader 
inte påverkar privatekonomin.

Villkoren för hjälpmedel bör 
bli mer likvärdiga över hela 
landet. Många landsting/
regioner lägger över alltför 
stora kostnader på den 
enskilde.

Vi eftersträvar största 
möjliga likvärdighet 
över landet när det gäller 
tillgång till hjälpmedel. Det 
är av yttersta vikt att alla får 
tillgång till bästa möjliga 
hjälpmedel.

Vi strävar efter att minska 
de regionala skillnaderna i 
diabetes vården. Därtill vill 
vi stärka arbetet med och 
uppföljningen av nationella 
riktlinjer för diabetes-
vården.

Patientavgifter beslutas av 
varje landsting. Avgifterna 
bör inte skilja för mycket 
mellan landstingen och 
bör samordnas.

En lämplig myndighet bör 
få i uppdrag att arbeta 
fram nationella rikt-
linjer för hjälpmedel för 
att säkerställa att dessa 
erbjuds enligt en nationell 
prissättningsmodell.

Nej. Vården ska vara 
likvärdig och jämlik 
oavsett var man bor. Detta 
skulle kunna föranleda att 
förslagsvis SKL ser över 
rutinerna i landstingen.

  Hur vill ditt parti lösa frågan att 
föräldrar i dag inte har möjlighet 
till VAB eller sjukskrivning när 
barnets resurs i förskola/skola är 
borta?

Det åligger skolan att lösa 
det. Vi vill se en flexibel 
föräldraförsäkring som 
passar fler.

Det är inte rimligt att 
regelverket begränsas så att 
barnens hälsa riskeras eller 
att de tvingas stanna hemma 
från förskola eller skola.

Föräldrar ska kunna få till-
fällig föräldrapenning om de 
behöver avstå från arbete för 
att vara med sitt barn i skolan 
pga kronisk sjukdom.

Det skulle kunna lösas 
genom att en förälder ges 
rätt till ledighet för att vika-
riera som resurs. Barnens 
skolgång bör vara prio ett 
vid sådana situationer.

Det är en fråga som försko-
lan/skolan bör lösa för att 
garantera barnet en säker 
skolgång. Vi ser inte detta 
som en fråga som ska han-
teras genom utökad VAB.

Kommunerna ska fördela 
resurser till förskola och 
skola utifrån barnens olika 
förutsättningar och behov. 
Vi har tillfört extra resurser 
för att stärka elevhälsan 
och öka personaltätheten.

Det måste gå att ordna en 
säker förskolevistelse utan 
att det är knutet till en enda 
person på förskolan.

Skolorna är skyldiga att 
hjälpa barnen. Det presen-
terades inte något förslag 
till lösning i föräldraförsäk-
ringsutredningen, varför 
det finns anledning att 
fortsätta bevaka frågan.

  Hur vill ditt parti motarbeta  
typ 2-diabetes i Sverige?

Genom ett förbättrat 
folkhälsoarbete, vilket kan 
bli möjligt med en starkare 
primärvård. Människor be-
höver mer stöd att förbättra 
sin hälsa och göra livsstils-
förändringar.

Vi vill förstärka primärvårdens 
förebyggande hälsoarbete. 
Vi vill se mer idrott och 
hälsa i skolan som en del i 
det förebyggande arbetet för 
att minska övervikt och lägga 
grunden för sunda levnads-
vanor.

Hälso- och sjukvården ska 
arbeta hälsofrämjande,  
uppmuntra människors egna 
hälsoinsatser och erbjuda 
stöd för förändringar av lev-
nadsvanor. Det behövs t ex 
mer rörelse i skolan – med 
fokus på rörelseglädje.

Primärvården behöver 
stärka och utvidga sitt 
förebyggande arbete, till 
exempel med blodsocker-
mätning. Vi vill se en ökad 
fysisk aktivitet i skolan, 
säkerställa en god kost- 
och livsstilsinformation på 
vårdcentraler.

Vi behöver uppmuntra 
människor att ta ett ökat 
ansvar för sin hälsa. Detta 
börjar redan i skolan, där 
det behövs mer idrott och 
hälsa. Vi vill även kartlägga 
hur socioekonomiska 
faktorer påverkar barns och 
ungas idrottande.

Det behövs mer infor-
mation och att kunskap 
sprids om riskerna med 
ohälsosam kost och mycket 
stillasittande. Det är sär-
skilt angeläget att skolorna 
ger information om vikten 
av god kost och motion.

Det är viktigt att ge 
människor möjlighet att 
göra hälsosamma val. Här 
måste samhället hjälpa till 
med resurser, professionellt 
stöd och informations-
kampanjer, inte minst för 
att påverka de unga till 
bättre val.

Vänsterpartiet vill se mer 
preventivt arbete och mer 
arbete inriktat på folk-
hälsa. Dessutom behöver 
primärvården utvecklas.

  Runt 150 000 människor i Sverige 
har diabetes typ 2 utan att veta 
om det. Hur vill ditt parti konkret 
arbeta för att möjliggöra tidig 
 upptäckt av dessa?

Genom att skapa en mer 
tillgänglig primärvård. Vi vill 
reformera primärvården och 
skapa bättre förutsättningar 
för fler läkare att etablera 
egen mottagning och stärka 
patientens rätt till en fast 
läkare.

Apoteken möter ca 325 000 
personer varje dag. Vi har 
därför föreslagit att deras 
personal får utbildning i 
att göra exempelvis blod-
socker kontroll som en del i 
det folkhälsoförebyggande 
arbetet.

Vi tycker att screening-
program bör införas om och 
när det finns vetenskapligt 
stöd för att det skulle göra 
nytta. Det bör i så fall vara 
upp till Socialstyrelsen att 
besluta om.

En stärkt primärvård, 
som har mer regelbunden 
kontakt med patienten, 
har större möjlighet att 
tidigt upptäcka diabetes. 
Vi tror även att någon form 
av screeningprogram för 
diabetes för personer över 
30 år kan vara en viktig 
åtgärd.

Det behövs ett fortsatt 
utvecklingsarbete avseende 
öppna jämförelser av 
resultat, väntetider och 
samlad kvalitet i vården. 
Tillsammans med nationella 
riktlinjer ska det utgöra stöd 
vid fördelning av resurser, 
underlag vid beslut om orga-
nisation och behandling.

Inom ramen för hälsoföre-
byggande arbete ser vi 
gärna informationskam-
panjer om diabetes. Här 
kan primärvården göra 
viktiga insatser, men även 
exempelvis arbetsgivare via 
företagshälsovården.

Det finns ett samband 
mellan tandlossning och 
diabetes typ 2. Det är därför 
viktigt med ett utökat sam-
arbete mellan folktand-
vården och primärvården 
för att upptäcka patienter 
i ett tidigt stadium som 
är i riskzonen att utveckla 
diabetes typ 2.

Vänsterpartiet vill se en ut-
veckling av skolhälsovår-
den som nu på många sätt 
är eftersatt. Dessutom vill 
vi jobba med regelbundna 
hälsokontroller, i synner-
het riktade sådana mot de 
riskgrupper för bland annat 
diabetes som finns.

  Hur vill ditt parti konkret stärka 
diabetesvården i Sverige?

Framför allt genom att ska-
pa en starkare primärvård 
och att arbeta med ett aktivt 
folkhälsoarbete.

Det krävs ett ökat statligt 
ansvarstagande för vårdens 
organisation. Det är också 
avgörande för att säkerställa 
en jämlik tillgång till hjälp-
medel.

Alla som vill ska ha rätt till 
en fast läkarkontakt som pa-
tienten själv väljer. Fastläka-
ren ansvarar för att samordna 
den vård som behövs. Vården 
behöver satsa på e-hälso-
tjänster och digitala hälso-
stöd där kroniskt sjuka kan bli 
mer delaktiga i sin vård.

Landstingen behöver 
säkerställa att det utbildas 
tillräckligt med diabetes-
sjuksköterskor för att säker-
ställa en god specialistvård. 
Vi behöver höja den kom-
munala hemsjukvårdens 
kunskap i endokrinologi 
för att säkerställa god vård 
på vårdboenden.

I vår motion Stärk diabe-
tesvården föreslår vi att 
Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys får i upp-
drag att ge förslag på hur 
ny teknik, distans- och 
 telemedicin samt den 
mobila nära vården kan 
utveckla en ännu bättre 
diabetesvård.

Vi vill förstärka hälso- och 
sjukvården med 14 000 
fler anställda under nästa 
mandatperiod. Vi vill också 
öka specialistutbildningen 
av läkare och sköterskor.  
Sedan behöver tillgänglighe-
ten i primärvården öka. Man 
ska kunna få en tid på vård-
centralen inom tre dagar.

Vi vill förstärka och tydlig-
göra befintlig lagstiftning 
och införa en patienträtts-
garanti i patientlagen  
som stärker patienternas 
rättsliga ställning i sjuk-
vården.

Vänsterpartiet vill förstärka 
välfärden och det finns 
utrymme att förstärka 
primärvården och att också 
titta på nya arbetssätt, 
kanske skulle exempelvis 
kontaktsköterskor också 
kunna finnas för dem med 
diabetes.

Rösta  
diabetes?
Så här tycker riksdagspartierna  
i några stora diabetesfrågor.
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