
Redovisning av partiernas svar på enkät utsänd av ”Grupp 28%” 

 

Här gäller det våra frågor inför riksdagsvalet 
 

 

Fråga 1.  

 

Kommer du och ditt parti att göra det möjligt för kommuner att anställa läkare?  

 

Socialdemokraterna: Ej svar 

 

Moderaterna: Ej svar 

 

Sverigedemokraterna: 

Svensk äldreomsorg ska vara trygg. Kommunen har ett ansvar att tillgodose en god vård och 

omsorg om de äldre. Lagstödet i att anställa läkare inom äldreomsorgen gör att våra äldre 

istället hamnar på akuten, tidvis många timmar. Inte minst Coronapandemin tydliggjorde 

utmaningen i att omsorgen saknar den medicinska komeptensen fullt ut. Vi behöver stärka 

omsorgen och är initialt positiva till att utreda frågan för att därefter ta ställning.  

 

Centerpartiet: Ej svar 

 

Liberalerna: Ej svar 

 

Kristdemokraterna: 

Ja. Det arbetar vi redan för genom riksdagsmotioner  

 

Vänsterpartiet: 

Ja. Vi vill se långsiktiga satsningar på vårdpersonalen. Staten ska ta ett nationellt grepp för att 

förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor genom t.ex. högre löner, fler anställda och förkortad 

arbetstid med bibehållen lön. Det ska göras genom höjda anslag till hälso- och sjukvården och 

höjda statsbidrag.  

 

Miljöpartiet: 

Nej. Nackdelarna förefaller överväga fördelarna för en sådan ordning. I samband med arbetet 

med förslag till ny äldreomsorgslag tillfrågades många olika instanser, t ex 

patientorganisationer, chefer och professionsföreträdare. I princip var ingen instans positiv till 

att kommuner skulle ha möjlighet att anställa läkare. Läkarna själva var väldigt negativa till 

förslaget av flera anledningar. Några av de anledningarna var att det kommer att vara svårt att 

rekrytera läkare till mindre orter vilket innebär att man kommer att vara beroende av 

kostsamma hyrläkare. En annan är att det kommer att vara svårt att ersätta läkaren vid 

semester, kompledighet och andra typer av ledigheter.   

 

 

 

 

 

 

 



Fråga 2.  

 

Kommer du och ditt parti att säkerställa att Sverige kan utbilda och rekrytera fler 

geriatriker? 

 

Socialdemokraterna: Ej svar 

 

Moderaterna: Ej svar 

 

Sverigedemokraterna: 

 Ja. Tyvärr har det varit brist på specialister inom allmänmedicin och geriatriker under större 

delarna av 2000-talet. Med tanke på en åldrande befolkning och att behoven ökar för varje år 

ser vi ett stort behov av att säkra tillgången. För att uppmuntra fler att söka sig till läkarlinjen 

och arbeta på landsbygden har vi föreslagit en utredning som ska titta på ett system med 

reducerad studieskuld men generellt behöver arbetsvillkoren också förbättras för att folk ska 

stanna kvar i yrket. 

 

Centerpartiet: Ej svar 

 

Liberalerna: Ej svar 

 

Kristdemokraterna: 

Ja, vi har förslag om detta i motion till riksdagen. 

 

Vänsterpartiet: 

Ja. Vi vill stärka den medicinska kompetensen genom krav på specialistutbildning i geriatrik, 

eller annan jämförbar kompetens, för de läkare som arbetar inom äldreomsorgen. Varje 

äldreboende ska ha en fast och namngiven läkarkontakt knuten till verksamheten. Den 

geriatriska sjukvård som bedrivs i Sverige i dag är framför allt specialistvård men det behövs 

också geriatrisk primärvård. Den geriatriska kompetensen inom primärvården och i den 

allmänmedicinska specialistkompetensen behöver öka. 

 

Miljöpartiet: 

Fler geriatriker är ett måste när vi ser på den demografiska förändringen vi står inför med allt 

fler äldre. Vi anser även att ett generellt kunskapslyft behovs inom hela hälso- och sjukvården 

inte bara inom geriatrik utan även gerontologi. 

 

 

Fråga 3.  

 

Kommer du och ditt parti att ta bort övre åldersgränser i de nationella 

screeningsprogrammen? 

 

Socialdemokraterna: Ej svar 

 

Moderaterna: Ej svar 

 

Sverigedemokraterna: 

Ja, vi har föreslagit att man bland annat tar bort den övre åldersgränsen vid screening för 

livmoderhalscancer men också att mammografi ska erbjudas till kvinnor över 74 år. 



Centerpartiet: Ej svar 

 

Liberalerna: Ej svar 

 

Kristdemokraterna: 

Ja, vi föreslår i riksdagsmotion en borttagen gräns för screening för mammografi.  

 

Vänsterpartiet: 

Ja. Vi vill t.ex. se en avgiftsbefriad tillgång till mammografi utan övre åldersgräns. Ungefär 

hälften av alla fall av bröstcancer upptäcks vid screening med mammografi och tre fjärdedelar 

av tumörerna upptäcks hos kvinnor 55 år eller äldre. Två av tre fall i ålderskategorin 40–74 år 

upptäcks tack vare screening. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen infört avgiftsfri 

mammografi i hela landet för kvinnor mellan 40 och 74 år. Mot bakgrund av att 

medellivslängden ökat och flertalet av de förändringar som hittas bland de äldre kvinnorna är 

just cancer som behöver behandlas kan det finnas skäl att se över rekommendationerna.  

 

Miljöpartiet: 

Miljöpartiet har inte tagit ställning i den frågan men menar att screeningprogrammen bör ses 

över. Det behandlades bland annat i en kommittémotion Ett rikare liv för äldre:  

”En särregel som behöver ses över är screeningprogrammen som görs för att upptäcka vissa 

sjukdomar. I takt med ökad medellivslängd kan screeninprogrammens åldersgränser behöva 

ses över. Även tillförsäkra att ny forskning finns med i bedömningarna. I det fall det inte finns 

tillräckligt med forskning att tillgå bör inte människor uteslutas från screeningprogram”.  

 

 

Fråga 4.  

Kommer du och ditt parti att kräva att alla läkemedelsbolag som levererar receptbelagda 

läkemedel ingår i läkemedelsförsäkringen?  

 

Socialdemokraterna: Ej svar 

 

Moderaterna: Ej svar 

 

Sverigedemokraterna: 

Vi kan se ett behov av ett heltäckande och för patienten tydligare system för ersättning till 

följd av skador vid användning av läkemedel samt att de läkemedelsbolag som levererar 

receptbelagda läkemedel ingår i läkemedelsförsäkringen. I övrigt följer vi frågan om 

patientförsäkringen. 

 

Centerpartiet: Ej svar 

 

Liberalerna: Ej svar 

 

Kristdemokraterna: 

Det är bra för såväl patienter som läkemedelsföretag om avtal finns med 

läkemedelsförsäkringen. Ur vårt perspektiv är det därför önskvärt att alla läkemedelsföretag 

ingår i läkemedelsförsäkringen men eftersom läkemedelsförsäkringen inte är ett statlig utan 

ett privaträttsligt avtal är det svårt för staten, och politiker, att ställa sådana krav. 

 

 



Vänsterpartiet: 

Ja. Det krävs för att läkemedel ska nå de i behov på ett säkert och tryggt sätt.  

 

Miljöpartiet: 

Miljöpartiets synpunkter i denna fråga har framför allt fokuserat på att vi vill att alla 

läkemedel ska tillverkas på ett miljövänligt sätt och med mänskliga rättigheter i fokus oavsett 

var i världen de är tillverkade.  

 

 

Fråga 5.  

 

Kommer du och ditt parti att säkerställa att äldreforskning får en ökad andel av medel vid 

tilldelning av forskningsfinansiering? 

 

Socialdemokraterna: Ej svar 

 

Moderaterna: Ej svar 

 

Sverigedemokraterna: 

Ja. Sverigedemokraterna delar bland annat PRO:s uppfattning att det är problematiskt med 

bristen på kunskap om äldres sjukdomar trots att forskningen kommit en bit på väg. I och med 

ökningen av andelen gamla i samhället kommer vi behöva prioritera detta område.  

 

Centerpartiet: Ej svar 

 

Liberalerna: Ej svar 

 

Kristdemokraterna: 

Ja, vi har redan föreslagit detta i vårt förslag till budget i riksdagen.  

 

Vänsterpartiet: 

Vi har inget sådant förslag i dag. Däremot ser vi behov av en kompletterande forskning 

baserad på skilda samhällsbehov, såsom att kunskap behöver förstärkas inom det geriatriska 

området.  

 

Miljöpartiet: 

Vi ställer oss bakom detta förslag. 

 

 

Fråga 6.  

Kommer du och ditt parti att skärpa socialtjänstlagen så att det allmänna ska tillförsäkra 

seniorer Goda levnadsvillkor och inte enbart som det är idag en skälig levnadsnivå. 

 

Socialdemokraterna: Ej svar 

 

Moderaterna: Ej svar 

 

Sverigedemokraterna: 

Sverigedemokraterna har drivit förslaget om en ny äldreomsorgslag som ska utformas som en 

rättighetslag vilket innebär att kommunerna får högre krav på sig att tillgodose att en viss typ 



av bestämda insatser. Det som den  4 § beskriver som skälig levnadsnivå skulle i den nya 

lagen bli ”goda levnads villkor”. 

 

Centerpartiet: Ej svar 

 

Liberalerna: Ej svar 

 

Kristdemokraterna: 

Vi har inte lämnat förslag om ändringar i socialtjänstlagen i den delen men kommer överväga 

det när det nya förslaget prövas i riksdagen.  

 

Vänsterpartiet: 

Ja. Äldre ska ha goda levnadsvillkor. Alla ska kunna åldras med värdighet i trygg förvissning 

om att man får den vård man behöver och att ens behov blir tillgodosedda. Vänsterpartiets 

mål är en jämlik äldreomsorg. För att nå dit behöver äldreomsorgen och kommunerna tillföras 

tillräckliga resurser, arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras och 

vinstintressena i äldreomsorgen tas bort.  

 

Miljöpartiet: 

Vi menar liksom utredningen att när det gäller ändringen till Goda levnadsvillkor för äldre 

behöver det analyseras i förhållande till alla andra grupper som är aktuella för socialtjänst.  

 


