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Tjänster:

• Programmet Framtidens social- och hälsocentral

• Basservicen utgår från människornas behov

• Sju dagars vårdgaranti

Struktur:

• Inrättandet av de nya landskapen

• Ansvaret för organiseringen av social- och hälsovård och 

räddningsväsende
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Ansvaret på vårdlandskap

En aktör ansvarar för att du får de 
social- och hälsovårdstjänster du 

behöver.

Tjänster som utgår från 
människornas behov

Tjänsterna utvecklas så att du får 

rätt tjänst redan via första kontakten.

Delaktighet

Beslutsfattandet sker nära dig. 

Tjänsterna reformeras i samarbete 

med invånarna.

Vårdlandskap

Huvudpunkterna i social- och 

hälsovårdsreformen



Kostnaderna koncentrerar sig till den specialiserade 

sjukvården



Det kan ta veckor innan man får komma till en 

läkare



Svårt att ingripa i tid



Vårdlandskapet: beslutsfattande, ledning och 

finansiering under samma organisation

Vårdlandskap
• En anordnare har ansvaret för både ordnande 

och produktion av tjänster på såväl basnivå 

som specialiserad nivå.

• Ett system med en anordnare gör det möjligt 
att integrera och reformera verksamheten. 

• Anordnaren har ansvaret för att samordna 

tjänsterna och skapa helheter av tjänsterna.

• Systemet möjliggör jämn fördelning av 
resurserna.
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