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En kreativ utvecklingsregion
Skaraborg har goda tillväxtmöjligheter. Västra Handelskammarens studie av ekonomi och arbetsmarknad visar ändå att de båda arbetsmarknadsregionerna Skövde och Lidköping har en tillväxttakt
som motsvarar genomsnittet i landet, men som ändå ligger lägre än regionerna Borås och Göteborg.
Liberalerna arbetar för att öka takten. Målet är att göra Skaraborg till en arbetsmarknadsregion som
har förutsättningar att vara Sveriges fjärde största.
Skaraborg har en tätposition med modern teknik. Volvo, Gothia Science Park och Assar (Industrial
InnovationArena) är en stor tillgång i denna utveckling. Företaget Autokaross i Floby ligger i absolut
framkant med att utveckla fordon för räddningstjänsten både nationellt och internationellt. Vi behöver
underlätta för fler branscher, inte minst är livsmedelsindustrin viktig.
Liberalerna verkar för insatser för stöd till unga att nå fullständiga gymnasiebetyg. Samverkan med
kommunerna för att ungdomar inte ska hamna i utanförskap med svårigheter att få ett arbete är A och
O för att regionen ska utvecklas. Åtta av tio unga i Skaraborg uppger att de kan tänka sig att bli företagare. Det handlar om kvinnor och män 18 – 30 år. Det är viktigt att marknadsföra och använda det
gemensamma praktikverktyget som Skaraborgs kommuner tagit fram för att öka ungdomars möjligheter till praktik och ferieplatser. Den eftergymnasiala utbildningen ska kopplas mera till arbetslivet för de
yrkesinriktade programmen. Skaraborgs utmaning handlar till stor del om att höja utbildningsnivån.
Validering och vägledning är viktiga insatser för att snabbare möjliggöra vägar in i arbetsliv och/eller
fortsatta studier. Liberalerna ser nyföretagandet och möjligheter för etablerade företag som mycket
viktiga för Skaraborgs tillväxt. Kvinnliga företagare är underrepresenterade i regionen.
Integration ska vara ett högprioriterat område inom hela Skaraborg. Att ta tillvara kompetens och
erfarenheter från olika kulturer är berikande. Det gäller såväl inom näringsliv och arbetsmarknad som
kultur och fritid. En god och ändamålsenlig samverkan ska ske mellan arbetsförmedling, SFI-utbildning som med kommuner för bostad och språkutveckling. Liberalerna satsar på snabbare validering av
yrkeskunskap.

Forskning och utveckling för hela regionen
Liberalerna lägger stor vikt vid att stärka forsknings- och innovationsmiljöer i Skaraborg. Här har
tidigare nämnts Gothia Science Park och testmiljön Assar med samverkan med Volvo, Gothia
Innovation m fl och där ett av världens största materialbibliotek finns. I denna miljö finns Balthazar
med stimulans för teknikintresse för barnen. Framstående forskning och utveckling bedrivs inom
Högskolan i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, SLU Skara m fl. Partnerskap mellan företag, lärosäten och
samhällsaktörer är grunden för attraktivitet.
Liberalerna ser ett Skaraborg öppet för satsningar och uppdrag för att vara en del av en ledande kunskapsregion. Också sjukhusen ute i regionen behöver docenter som därmed ges utökade möjligheter
att driva större forskningsprojekt och att söka externa medel, samt som kan undervisa och examinera.
Skaraborgs Sjukhus har nu fått sina första docenter och får utmärkelser också internationellt.
Liberalerna vill utöka vardagsforskningen för att utveckla vården. All forskning handlar inte om strävan efter nobelpris. Forskningskrav på kvalitet får aldrig tummas på, men genom tillämpad vårdnära
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forskning kan bättre behandlingsmetoder ersätta sämre. SkaS har mycket forskning på gång. Mätning
av t ex lungfunktion och andning med små kärl har utvecklats till att bli världskänt.
Skaraborgsinstitutet är ett viktigt stöd för vårdnära forskning. Många har under mandatperioden
disputerat tack vare stöd från Skaraborgsinstitutet. Det som är särskilt glädjande är att doktorsgraden
blivit möjlig för många fler vårdkategorier än läkare.
Ett sådant forskningsprojekt har lett fram till ”Närvård Västra Skaraborg”. Med ”Närvård” kan livet
levas fullt ut trots svåra sjukdomar. Denna vårdorganisering, som medför hög kvalitet behöver spridas.
Tyvärr räcker det inte att informera om modellen utan det krävs omfattande attitydförändring hos
berörda vårdgivare.
Kompetensforum i Skaraborg med branschråd och college kommer nära de lokala arbetsgivarna. Ju
mera våra femton kommuner samarbetar desto mera konkurrenskraftiga blir vi.

En region för alla
I Skaraborg finns god kompetens hos funktionshinder- och patientföreningar samt aktiva
pensionärsföreningar. Det är i högsta grad viktigt att ta vara på denna samlade kompetens och att ge
stöd för deras förutsättningar att verka. Organisationsbidraget ska inte enbart bygga på medlemsantal
utan samtidigt belöna aktiviteter. Barns rättigheter ska särskilt stödjas. Närstående personer är en viktig
grupp. Långtidsarbetslösa unga ska anställas.
Medborgardialoger har stor betydelse för att ge möjligheter för alla att leva ett gott liv i Skaraborg.
Alla människors lika och unika värde är grundläggande för liberal politik.
Inom vissa verksamheter har HBTQ-certifiering och/eller -diplomering startat.
Förutsättningar ska ges för att förmera och utveckla dessa.
Utvecklingen av hjälpmedel har varit god i Skaraborg. En depå finns i Skövde. En välfärdssatsning för
visning av hjälpmedel i vården pågår på Högskolan. Inte minst inom välfärdssektorn har ändamåls
enliga hjälpmedel stor betydelse.

En stark besöksnäring berikar
Besöksnäringen är en framtidsbransch. Den har en hög potential med en kraftig tillväxt i Skaraborg de
senaste åren. Samverkan mellan kommunerna med turistpaket har stora möjligheter att locka turister.
Inte minst den utländska turismen kan öka starkt.
Skaraborg har stora turistattraktioner som Göta kanal från Karlsborg till Sjötorp, där cykelpaketen expanderar, Karlsborgs fästning (Sveriges reservhuvudstad),Transäsongen Stora Bjurum och Hornborgasjön, Alphems Arboretum Floby, Hällekis, Kinnekulle, sjumilaresan Kulturvägen, Läckö Slott, Spiken,
Skara stad, Sommarland, Falbygdens Ost och Mösseberg. Framtidsutvecklingen Billingen Skövde är en
stor satsning. Över hela Skaraborg finns gott om attraktiva historiska miljöer.
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Infrastruktur för tillväxt och utveckling
Liberalerna arbetar starkt för att vår infrastruktur förnyas till modern standard som tillåter
framkomlighet och hastigheter som ett modernt EU-land behöver.
Allra viktigast för Skaraborg är Västra Stambanan. Tillsammans med E 20 är stambanan avgörande
för godstransporter från och till Göteborgs hamn. Denna hamn servar hela södra Sverige men också
stora delar av Bergslagen och kuststäder i norra Sverige. Den starka viljan om fortsatt upprustning
och flera spår är avgörande för Skaraborgs framtida utveckling. Regionen måste stödja den satsning
Västra Stambanegruppen utför, där alla kommuner längs stambanan deltar. Det gäller spårkapacitet
för snabbare resor. En analys av ett stort antal tillkommande bostäder i dessa kommuner har redovisats
under förutsättning att Västra stambanan rustas upp till modern standard för att möjliggöra pendling.
Liberalerna ser först att Västra Stambanan rustas upp innan diskussionen om höghastighetståg blir
verklighet.
Liberalerna verkar samtidigt för dubbelspår järnvägssträckan Falköping – Jönköping – Nässjö för fler
och snabbare tågförbindelser mot Malmö och Öresund.
E-20 är en mycket viktig transportmöjlighet mellan Stockholm och Göteborg och där den beslutade
utbyggnadsprocessen måste snabbas på för att fullföljas tidsenligt enligt plan. Liberalerna lämnade den
första motionen till regionfullmäktige, vilken ledde till att regionfullmäktige beslutade om medfinansiering tillsammans med kommunerna. Totalt byggs 112 kilometer ut i Skaraborg där 27 km får motorvägsstandard och 56 km blir fyrfältsväg med 2+2-standard. Resterande blir 1+2-väg. Fyra av de nio
projekten är inlämnade för fastställande. Det är viktigt att tidsplanen hålls och att den problematiska
knuten med Alingsås löses. Vårt krav är att planeringsförutsättningar ska finnas för att hela sträckan ska
bli motorväg i framtiden.
Den utveckling av vägsträckor som väg 49 m fl som ligger i den regionala planen ska följa beslutade
förslag. Väg Varnhem – Skövde ska planeras och väg 49 genom Skövde lösas. De olika stråken som går
genom Skaraborg har stora behov av förbättring. Framkomligheten runt Skövde och Lidköping har
stora kapacitetsbrister under pendlingstid. Arbetsmarknadsregionerna Lidköping-Götene och Skövde
behöver byggas ihop med bättre vägar. Väg 26 mot Jönköping kommer också att bli en avgörande länk
för framtidsutvecklingen.
Tillgången till bostäder är nyckeln till utveckling för Skaraborg. För denna utveckling har inte minst
framtiden för Västra stambanan och E 20 stor betydelse. I Skaraborg finns gott om mark att tillgå och
människor kan välja att bo antingen på landet eller i staden. Stad och land kan gå hand i hand.
Till detta kommer de tre och fyrsiffriga vägarna där underhållet under flera år varit bristfälligt. För
Liberalerna är det viktigt att kunna leva och bo i hela Skaraborg. Skaraborg är en del av Västra Götalandsregionen och möjligheterna till kommunikationer mellan de olika delarna är en grund för samverkan inom regionen.
Den digitala infrastrukturen spelar en nyckelroll för Skaraborg som är högteknologiskt väl framme.
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Kollektivtrafik för jobb och utbildning
Det ska finnas säkra och konkurrenskraftiga möjligheter till kollektiva transporter i hela Skaraborg. Ett
breddat utbud för avgångar ska öka tillgängligheten för kvinnor och män, så att också landsbygden kan
välja bort bilen till förmån för tåg och buss. Det ska vara enkelt att kombinera cykel, buss och bil för
att snabbt och enkelt ta sig fram. Biljettpriserna ska ta hänsyn till att Skaraborg är glest befolkat inom
stora områden. Liberalerna är pådrivande för det nya zonindelningsförslaget.
Också skaraborgare ska kunna resa med tåg till Landvetter på ett snabbt och modernt sätt. Det innebär att banan Herrljunga – Borås behöver upprustas. Västra Götalandsregionen måste upprätta fullgoda analyser för planeringen. Västlänken i Göteborg är lika viktig för Skaraborg för helheten.
För Töreboda gynnar Västra stambanan en positiv möjlighet för företag att etablera sig. Nuvarande
tågstopp innebär goda pendlingsmöjligheter. Ett flertal ungdomar pendlar till Högskolan och gymnasiet i Skövde. Ett nytt tågstopp måste planeras i Ryd. Det nya Industri- och handelsområdet i Norra
Ryd Skövde ökar behovet. Södra Ryd är ett befolkningstätt område och tågstopp behövs inte minst för
att underlätta resandet till och från sjukhuset. Ett tågstopp i Vartofta, Falköpings kommun bör också
planeras.
Kinnekulletåget spelar en stor roll för pendlingen för Skaraborg. Det är viktigt att trafiken på Kinnekullebanan uppgraderas till en miljövänlig och hållbar driftsform genom elektrifiering, alternativt
kunna drivas av vätgas. Banan ska också innefatta kapacitet att vara en reservbana för omledning av
trafiken på Västra Stambanan när det t ex är stopp på stambanan mellan Gårdsjö och Herrljunga.
Det behövs snabbare busslinjer som direktbuss/ expressbuss från Resecentrum i Skövde till Skaraborgs
sjukhus Skövde. Från Falköping tar man sig snabbast med tåg till Resecentrum i Skövde, men måste
fortsätta med buss. Lokalbussar stannar på flera hållplatser innan de når sjukhuset. Det tar alltså längre
tid att ta sig inom Skövde än vad tåget tar från Falköping. På helger finns det inga bra förbindelser. De
personer som saknar körkort och bil kan därför inte arbeta helg och det drabbar garanterat sjukvården
lika mycket som andra verksamheter inom sjukhuset.
Det finns en expressbuss mellan Skövde och Trollhättan som stannar vid Skaraborgs sjukhus Lidköping. Ronden trafikerar mellan Skaraborgs sjukhus Skövde och Östra Sjukhuset Göteborg. Pendlare
kan inte ansluta sig.

Regionalt ansvar att förvalta miljön
I Skaraborg finns ett stort antal naturmiljöer med rikedom att bevara som sällsynta växter och ett rikt
djurliv. Liberalerna är måna om att bevara dessa miljöer. Goda exempel från andra delar i landet är
värt att ta efter det skyddade våtmarksområdet, vattenriket i Kristianstad.
Klimatstrategin – klimat 2030 påverkar transporter, mat, produkter och tjänster. Koldioxidutsläppen
ska minskas betydligt. Cementa i Skövde ska inte ges nya tillstånd för brytning.
Skaraborg som landsbygdsregion har stora möjligheter att stärka de gröna näringarna med Skara i
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centrum som en mötesplats. Skaraborg är ett av landets stora jordbruks- och livsmedelsproducenter.
Förbättrade villkor för lokal produktion av livsmedel och bioenergi ska skapas. För oss i Skaraborg har
Gröna näringar stor plats och högt intresse.
Ett område är satsningen på SLU och den stora potentialen i utbildningsverksamheten med bl a Biologiska Yrkeshögskolan i Skara.
Naturbruksskolorna utvecklar Skaraborgs jord och skogsbruk för framtiden.
Det är viktigt att utveckla och satsa på naturbruksskolorna vid Sötåsen och Uddetorp.
Vid vårt samlade Kompetenscentrum avser Liberalerna att fortsätta att utveckla utbildningen i samverkan med forskningen, näringslivet och jordbruket, såväl nationellt som internationellt. Liberalerna
verkar för att stärka Skaraborg att bli ledande i Sverige.
Jord- och skogsbruket samt livsmedelsindustrin tillhör de viktigaste näringarna
i Skaraborg och vi måste möta framtiden med såväl beprövad som ny kunskap
och kompetens för att få fram de bästa och miljövänliga produkterna.
Laddstolpar för den växande elbilsanvändningen måste tillkomma. Det kommande försöket med
elladdning på väg 26 mellan Mariestad och Skövde är en viktig satsning inför framtiden. Självkörande
bussar kommer att förberedas som en framtida transportsatsning.
Solpanelerna på parkeringsytorna vid Skaraborgs Sjukhus Skövde är en mycket god förebild för miljösatsningar. Satsning på geoenergilager med möjlighet till kyla och värme från sandstenslagret kommer
att bli en ytterligare stor miljösatsning vid sjukhuset. Miljöiniativ ska prioriteras före konkurrens om
energi.

En liberal kulturpolitik
Skaraborg är ett kulturrikt område. För att en växande andel ungdomar ska uppleva Skaraborg
som ett viktigt område att leva och verka i är kulturen av högsta vikt. Det handlar inte enbart om
institutioner och historiska bevarandeområden som GöteborgsOperan i Skövde eller Läckö Slott och
Forsviks Industriområde som exempel. Viktiga etablerade kulturverksamheter är Vara Konserthus
och Karlsborgs Fästning. Utvecklingen handlar också om nya Kulturfabriker och mötesplatser för
kulturupplevelser och evenemang i stort. Varnhem är ett känt kulturområde liksom Odenslunda.
Kulturen ska vara tillgänglig för alla människor på landsbygden. Vi ska ha ett brett kulturutbud med
hög grad av entreprenöriella drivkrafter. En bra verksamhet drivs av ekonomiska förutsättningar,
kulturintresse, nätverk och med individuella förutsättningar. Vi skall ge goda möjligheter att bedriva
studier och för att utöva sin konst med god konkurrens. Kulturutövare ska ges möjligheter för utveckling i sitt konstnärliga utövande också i internationell konkurrens.
Liberalerna verkar för att kulturen ges en särskild plats i barns vardag. Uppföljning visar på att yngre
barn är mer kulturaktiva än ungdomar samt flickor mer än pojkar. Motivering med närhet till bibliotek
och museér är viktig. E-sporten är ett intressant nytt område.
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En liberal hälso- och sjukvårdspolitik
Skaraborg arbetar på både regional- och lokal nivå för att på kort och lång sikt genomföra en
omställning av hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen. En allt äldre befolkning kräver
nya sätt för att vården ska komma närmare patienten. En Framtidsbild innebär att primärvården
möter patienter i hemmet tillsammans med kommunens hälso- och sjukvård och med Skaraborgs
Sjukhus med specialistsjukvård. Digitala vårdtjänster utvecklas. Samtidigt som den nära vården
utvecklas är det viktigt att den specialiserade vård som kräver koncentration utvecklas på sjukhusen
inom Skaraborgs Sjukhus och med ännu mera specialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Liberalerna vill prioritera de svårast sjuka, stärka akut- och ambulanssjukvården, utveckla psykiatrin
och satsa på forskning. Sjukhusen måste få rätt ekonomiska förutsättningar och ges möjlighet att förbättra kvalitet och patientsäkerhet. I Skaraborg ska de fyra sjukhusen leva kvar med olika uppdrag för
att fylla behovet av såväl närvård, planerade operationer som akutsjukvård. Garantitiderna för första
besök till läkare samt vård och behandling ska tillgodoses för varje person som söker hjälp. Vårdvalet
närhälsa, vårdcentral och rehab har utvecklats positivt och kan utvecklas mera.
Personer med funktionsnedsättningar ska ha likvärdiga möjligheter. I Skaraborg tar vi vara på före
ningsmedverkan och medborgardialoger.
Utvecklingen av personcentrerad och hälsofrämjande vård är av stor vikt där patientens självkunskap
underlättar tillfrisknandet. Det är viktigt för patienten att ha eget medbestämmande i sin vård. Patientsäkerheten ska hela tiden öka. Skaraborgs Sjukhus är ett sjukhus med fyra utbudspunkter. Planeringen ska
ske så att resor mellan Falköping, Mariestad, Lidköping och Skövde inte försvårar patientsäkerheten.
För fungerande närsjukvård i hela regioner kan mobila provtagningscentraler upprättas på orter som
saknar närhälsa eller vårdcentral, t ex Kvänum.
Målet måste hela tiden vara att under hela livscykeln behålla sin hälsa så långt som möjligt. Här är utvecklingen av hjälpmedel och en rättvis fördelning mycket viktig. Med rätt hjälpmedel kan självständigheten bevaras.

En jämlik vård med jämlika villkor
Vården ska vara jämställd där forskning och vård sker på kvinnors och mäns villkor. När det gäller
patienter måste skillnader mellan könen i symtom, prognos och behandling uppmärksammas, för att
ge en rättvis bedömning (exempelvis inom stroke, reumatiska och psykiska sjukdomar). Inom all hälsooch sjukvård är god planering viktig. Tillströmningen av vårdbehövande varierar från dag till dag, från
tid till annan, men hela tiden måste en fast struktur finnas i produktions- och kapacitetsplanering. Såväl
vårdformer som vårdstrukturer måste vara effektiva.
Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska utvecklas. Såväl för första försök
som vård och behandling ska god tillgänglighet finnas. Som exempel måste tiden mellan välgrundad
tanke om cancer till diagnos och start av första behandling kortas ned. Tiderna för efterföljande besök
måste hållas. Flera kommuner i Skaraborg är bekymrade över primärvårdens läkarbemanning och
första linjens vård.
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Liberalerna anser det viktigt att satsa på geriatriker i Skaraborg. Kunskapen om äldres sjukdomar är
för låg. Medicingenomgångar för äldre ska genomföras professionellt. Här är det viktigt med samverkan inom regionen. Medicinska och övriga sektorsråd för olika sjukdomsdiagnoser i Västar Götaland
kan bättre uppmärksamma varandra, inte minst för sällsynta sjukdomar där få har specialistkunskap.
Kompetensen för satsning på osteoporos (benskörhet) , lungsjukdomar, hjärtoperationer, gallstensbehandling mm vid Skaraborgs Sjukhus har en kompetens som ska uppmärksammas bättre i hela regionen. När läkare inom neurologin, psykiatrin m fl områden saknas ska hela regionen kunna samverka
bättre.
Kontinuerliga besök av medarbetare i asylboenden ger god effekt. Det handlar om rådgivning, undersökningar och samtal. Tillsammans med bedömningsbil och psykiatriambulans minskas trycket på
ambulansutryckningar.
Tolktjänst med hjälp av Skype ska minska resandet.

Individens perspektiv i hela vården
Närheten till vården har betydelse i olika grad – vid behov av besök ofta har närheten betydelse, vid
behov av specialistvård under kortare tid är sjukhusets specialistkompetens viktigare. Skaraborg ska
fortsatt ha två akutsjukhus, Skövde och Lidköping där SkaS ska inneha huvuduppdraget. Sjukhuset
i Mariestad har övergått till dagsjukvård tillsammans med team för vård i hemmet. Samverkan sker
med primärvård och kommuner. Falköpings Sjukhus har dagoperationer i verksamheten, medicinsk
kompetens, röntgen mm. Sjukhusen ska tillsammans med närhälsa och vårdcentraler tillfredsställa det
vårdbehov som finns i Skaraborg.
Liberalerna verkar för att vården i Skaraborg ska vara personcentrerad och fokusera på hela människan. Patienten ska kunna välja närhälsa/vårdcentral. Målet om en fast läkarkontakt ska klaras. Läkarkontinuiteten är särskilt viktig för personer med stora problem. Vårdsamverkan kan med fördel ske
digitalt. Den digitala tillgängligheten ska öka. Liberalerna satsar på husläkare.
Fördjupad samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i form av teaminsatser inom ramen för mobil närvård. Denna omställning behövs för att klara framtidens sjukvård.
Detta kan lösa bristen på läkare genom att det visat sig vara en attraktiv arbetsform. Det frigör också
resurser vid sjukhusen då insatser sker tidigt i det egna hemmet. Ett exempel vi utvecklar är Nära vård
Norra Skaraborg. Uppföljning av samverkande vård i Västra Skaraborg visar på mycket goda resultat
och studeras från hela landet. Närsjukvården ska gynnas för personer över 75 år genom bättre ekonomisk ersättning.
Gränserna mellan liknande vårdprofessioner kan minskas genom välplanerade satsningar. Ett gott
exempel är nya BB Skövde där familjen står i centrum och vårdprofessioner som specialist-mödravård,
förlossning och neonatalavdelning samverkar som en enhet.
Läkemedelsuppföljning och Samordnad Individuell Planering ska gälla alla och ansvaret skötas av vårdande enhet. Ett projekt där kommunapotekare ska anställas med uppgiften att göra läkemedelskontrollerna för äldre ska minska felmedicinering.
Digital teknik ska användas för att minska antalet uteblivna vårdbesök. De goda exempel som prisats
från verksamheten har försvårats av digitala system som inte talar med varandra. Extra insatser ska ske

9

inom psykiatrin där det visat sig att enskilda personer pga vissa omständigheter inte klarar att besöka
vården.
Hospice Gabriel ska fortsatt ges ekonomiskt stöd för vård i livets slutskede.
Sjukhuskyrkan och dess verksamhet där också imam ingår är av stor betydelse för stöd för patienter
och anhöriga samt för handledning i etiska frågor.
Ett etiskt råd ska bildas för sjukvården.

Frihet och värdighet hela livet
Satsningen på rekrytering av geriatriker ska intensifieras. Geriatrisk specialavdelning inom medicin ska
byggas upp för att förstärka de enheter som ansvarar för denna.
Centrum för äldres hälsa ska skapas. Det ska finnas vårdcentraler som har särskild kompetens för äldres hälsa i Skaraborg.
Primärvårdens rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar måste underlättas och förstärkas. Det måste vara tydligt för patienter vilken vårdnivå de har möjlighet att söka. Flera patienter har
väntat på återbesök och bedömning under mer än ett år.
Kompetensen inom den palliativa vård som sker i kommuners regi ska stärkas, så att patienterna upplever helhet och inte måste åka in och ut till akutvård.

Stärk barns och ungas hälsa
Den sammanhållande vården för barn på Skaraborgs Sjukhus innebär en stark möjlighet för barn
inom medicin och kirurgi. Liberalerna verkar för att kommunerna tar ett större gemensamt ansvar för
att stärka ungdomsmottagningarna i Skaraborg.
Inom BUP finns öppenvård på samtliga fyra sjukhusorter, Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. Köerna för utredning är fortsatt långa. Från utredning och fastställd diagnos måste omhändertagandet förbättras. Samverkan med Habiliteringen för barn- och ungdomar med ADHD och autism
måste återupprättas.
Slutenvården för Barn- och ungdomspsykiatrin ska återinföras efter utredning om hur specialistvården efter stängningen fungerat. Rekryteringsinsatser av läkare inom Barn- och ungdomspsykiatrin ska
förstärkas. Trångboddheten för Barn- och ungdomsmedicin i Mariestad bör lösas.
Ett Kunskapscentrum för ungas hälsa kan med fördel förläggas till Skaraborg.
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Ett tryggt akut omhändertagande
Möjligheten till snabb inläggning efter akut besök är god på Skaraborgs Sjukhus.
Mava(medicinakuten), Kava (kirurgakuten) och Pava (psykiatriakuten) har god kompetens för snabb
möjlighet till fortsatt vård. Samverkan inom olika specialistkompetenser är inarbetad. Genomströmningen från akutbesöken går därför bra. Specialistläkare direkt på akuten ska införas i större skala.
Cancervården ska förbättras. Psykiatrivården måste hela tiden utvecklas och förbättras. Erfarna ST-läkare gör goda insatser i vården
Idag är Skaraborgs Sjukhus Skövde drygt 40 år gammalt. Akuten som från början byggdes för att ta
emot 25 000 patienter per år tar idag emot cirka 60 000. Byggnationen av den nya akut- och slutenvårdsdelen som beslutats ska hålla planerat tempo. Det blir en ny akut, operationssalar och intensivvårdsavdelning. Nya röntgenlokaler tillkommer. Ett önskemål från Liberalerna är att införa strålningsbehandling på SkaS för att svårt sjuka personer ska slippa långa resor.
En ny psykiatribyggnad ska uppföras med en psykiatriakut. Det kommer att ersätta den vuxenspykiatri
som idag bedrivs i Falköping. Patienterna kommer att dra fördel av att den psykiatriska och somatiska
vården nu kan samlokaliseras. Mottagningsblocket har också beslutats att renoveras. Under hela mandatperioden kommer byggnationer att pågå. Efter det kan Skaraborgs Sjukhus Skövde betraktas som
ett helt nytt och modernt sjukhus för framtidens vård.
Skaraborgs Sjukhus Lidköping hade betydande renoveringar 2008 – 2014. Här kommer också att
tillkomma ombyggnader under mandatperioden.
Simuleringstekniken inom ambulanssjukvården vid Skaraborgs Sjukhus är av hög klass och ledande
i landet. Riskprogrammet har en hög potential och är en utbildningsplattform för blåljuspersonal.
Trångboddheten måste lösas.
När de planerade nya lokalerna för psykiatrin är på plats ges möjligheter till att bättre behandlingsmetoder kan tas tillvara och utvecklas. Samverkan med somatisk vård höjer levnadsåldern för psykiskt
sjuka. Tillgänglighet till psykiatrisk kompetens jourtid måste förbättras.

En god tandhälsa hela livet
Tandvården fungerar bra i Skaraborg. Folktandvården tillsammans med privata tandläkare håller god
kvalitet. I samband med den höga invandringen har dock köerna vuxit.
Byggnaden för Folktandvårdens specialisttandvårdscentrum och Skaraborgs Sjukhus specialistmottagningar i Skövde kommer inom en snar framtid att tas i bruk. Hälsans Hus i Södra Ryd kommer att ge
nya möjligheter.
Kommunerna ska stimuleras att göra större insatser för äldres munhälsa. Dålig munhälsa leder lätt till
andra sjukdomar. Mariestads kommun är ett föredöme. Förskolorna ska ta sitt ansvar för att familjerna
uppmärksammas på vikten av tandborstning för god tandhälsa.
Här har mathållningen också stor betydelse, vilket måste uppmärksammas bättre.
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Lyft den psykiska hälsan
Det är viktigt att tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin förbättras. För helheten gäller att
elevhälsa, närhälsa och sjukhusnivå samverkar för att ge bästa möjliga vård på rätt nivå. Särskild satsning på rekrytering av barn- och ungdomspsykiater, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, fysio
terapeuter, logopeder och dietister är viktig för att kunna förverkliga regionala medicinska riktlinjer.
Skaraborg har utöver närhälsor/vårdcentraler två vårdcentraler som särskilt ska uppmärksamma och
handleda övrig primärvård om åtgärder för ungdomars psykiska ohälsa. Liberalerna verkar ytterligare
en med detta särskilda uppdrag.
Särskilda team med samverkan från elevhälsa, primärvårds- och specialistkompetens ska ges utökade
uppdrag. Ett exempel växer fram inom Nära vård i Norra Skaraborg. Mellanvårdsteamen som reser ut
till hemmen och samverkar i familjerna har slagit väl ut och kan med fördel utvecklas.
Det är viktigt att ta tillvara närståendes möjlighet till medverkan.
Gemensam rutin för vårdövergång till vuxenpsykiatrin i öppenvården och omhändertagande runt
18-årsåldern ska utvecklas. All personal inom heldygns- och öppenvårdspsykiatri ska ha genomgått
utbildning i suicidprevention.
Bedömninsgbilarna i Falköping och Mariestad ska utökas med en psykiatriambulans.
För vuxenpsykiatrin ska mobila team utvecklas för att möta patienterna i sin hemmiljö. Det är viktigt
att ta vara på patientens nätverk.

Ökat fokus på patientsäkerhet
Patientens upplevelser är A och O i patientsäkerhetsarbetet.
Ett viktigt område för patientsäkerheten är tryggheten att få besöket utfört i rätt tid med ett positivt
bemötande. Därför ska satsning ske på att minska antalet uteblivna besök. Patienterna ska själva kunna
boka sina tider och få sms-påminnelser.
Skaraborgs Sjukhus deltar i en av världens största prehospitala studier om hjärtstopp. Hundratals liv
kan räddas varje år genom att ambulanssjukvård, räddningstjänst och polis samarbetar. Mobil närvård
ska utvecklas också för demenssjuka.
Vid ny- och ombyggnad ska satsning så långt möjligt ske på enkelbäddsrum. Förebyggande av vårdrelaterade infektioner ska ske genom god hygien. Konsekvenser av vårdskador måste alltid analyseras.
Antal fallolyckor ökar och insatser måste göras för att förhindra fall.
Läkemedelsrelaterade skador ska särskilt uppmärksammas.
Inte minst viktig är trygg och säker hemgång från slutenvård.
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Utveckla vården för
patienten och medarbetarna
Arbetsmiljön är A och O för att medarbetare ska trivas. I Skaraborg upplever vi en god dialog mellan
arbetsgivare och facklig verksamhet. Ju flera nöjda medarbetare desto bättre blir vården.
Att ha ordinarie vårdplatser öppna är grunden för att minska överbeläggningar. Skaraborgs sjukhus
behöver öppna ett 50-tal nya vårdplatser.
Nya moderna lokaler ger bättre förutsättningar för ändamålsenlig verksamhet. De omoderna psykiatri- och akutlokalerna försvårar utveckling av nya metoder. Vid de stora byggnationerna och moderniseringen av Skaraborgs Sjukhus Skövde verkar Liberalerna för att hyressättningen inför framtiden är
rimlig för att inte minska vårdens ekonomiska möjligheter.
IT-systemen måste utvecklas till att bli verkligt stöd i och mellan verksamheterna. Att använda fax ska
inte längre behöva förekomma.
Bemanningsföretag i närhälsa och sjukhusvård ska ersättas av tillsvidareanställd personal för att få
bättre kontinuitet och använda de ekonomiska förutsättningarna bättre.
Forskning ska tas tillvara. Den utveckling som skett inom vissa verksamheter där patienter behöver allt
mindre tid i direkt sjukhusvård betyder mycket för patienten och utvecklingen av vården. För rätt vård
på rätt nivå ska förutsättningar ges för att vårdcentralerna ska vara direkt tillgängliga. Jourcentraler
bör finnas inom eller i nära anslutning till sjukhusen. Jourcentralen i Skövde ska flytta in på sjukhuset i
likhet med Mariestad, Falköping och Lidköping.

Förutsättningar för goda levnadsval
Större vikt måste läggas på hälsofrämjande insatser. Folkhälsans insatser i Skaraborg ska fortsatt ses
som ett föredöme i Västra Götaland. Folkhälsstrateger i varje kommun ska fortsatt erbjudas i Skaraborg.
Folkhälsokommittén utgår från en helhetssyn av miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner
som bygger på jämlik hälsa och social hållbarhet.
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En liberal personalpolitik
Inom personalområdet är en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs av högsta vikt. Det har stor betydelse för arbetsplatsens och politikens varumärke för såväl närhälsa som sjukhusvård. Ledarskapet är
därför avgörande.
I en kvinnodominerad arbetsmarknad hat satsning på jämställda löner mellan män och kvinnor stor
betydelse. Mentorskapsprogram ska utvecklas. För vården i Skaraborg som ligger längst bort från Göteborg inom Västra Götalandsregionen handlar det om att rekrytera och behålla personalen och satsa
extra på kompetensutveckling. Samverkan med Högskolan i Skövde underlättar.
Liberalernas personalpolitik ska leda regionens sjukvård genom en politik för arbetsro och framtidstro.
Jämställda löner med lika lön för likvärdigt arbete ska gälla. Möjligheter för personal till karriär- och
kompetensutveckling ska förbättras. Löneutvecklingen ska stödja kompetensförsörjning på alla nivåer.
Det är särskilt viktigt för att rekrytera och utveckla medarbetare med rätt kompetens.
Läkare ska stödjas i sjukskrivningsprocessen. Försäkringskassans utökade begäran om komplettering är
tidsödande. Särskilda försäkringsläkartjänster ska inrättas.
Specialistsjuksköterskor ska erbjudas högre löner, vilket också lockar sjuksköterskor och annan personal
att vidareutbilda sig.
Behovet av specialistsjuksköterskor är fortsatt stort och utökad kompetensutveckling ska ske. För att
öka effektiviteten måste specialutbildad personal (läkare, sjuksköterskor m fl ) avlastas administrativa
uppgifter.
För att öka utrymmet för akuta operationer testar SkaS arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal
som arbetar inom operation på akutsal. Liberalerna anser att detta kan utvecklas. OB-ersättningar
inom vårdavdelningar ska utvecklas ytterligare.
Handledande sjuksköterska och undersköterska är ett viktigt stöd för medarbetarna i vardagen.
Det kliniska basåret är vägen in för nyutbildade sjuksköterskor ger en god grund för arbetet i verksamheten.
En viktig utveckling för att få rätt personal på rätt tjänst är att komma snabbare fram med uppgiftsväxling och karriärtjänster. Här spelar undersköterskor en stor roll.
När det gäller uppgiftsväxling arbetar Regionservice med LIV- livsmedelshantering i vården. Det är
köksbiträden som utför arbetsuppgifter för att underlätta för vården. Liberalerna ser fram emot mer
goda exempel.
Aktiviteter måste göras för att minska sjukskrivningar med alternativa möjligheter och stöd för medarbetaren.
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