
Svar från Susanne Nordling, genom Åsa Sturestig (MP)     2018-01-30 
 

1.    På vilket sätt vill ditt parti förbättra primärvården så att den bättre tar hand om 
vanliga folkhälsoproblem som huvudvärk och migrän? 
 

2.    Vilka rehabiliteringsmöjligheter vill ditt parti medverka till för att förbättra för oss 
som lider av svår huvudvärk?  
 
Miljöpartiet är det parti som vill satsa mest på primärvården i Stockholms län. I vårt 
budgetförslag omfördelar vi en halv miljard kronor, som ska förbättra vårdcentralernas 
tillgänglighet och ge dem förutsättningar att ta helhetsansvar för sina patienter. Alla patienter 
ska vara knutna till ett vårdteam på sin vårdcentral. Teamet utgörs av de professioner som 
varje patient är i behov av och leds av en namngiven medicinskt ansvarig läkare. Vi vill se till 
att vårdpersonalen får tid att fortbilda sig, bland annat om allvarliga huvudvärkssjukdomar. 
Dessutom vill styra arbetet så att vårdcentralerna arbetar kontinuerligt och långsiktigt, med 
stort fokus på förebyggande vård. På längre sikt måste ännu mer pengar omfördelas till 
primärvården så att vårdcentralerna kan ta ett större ansvar än i dag. 
 
Vi vet att förebyggande vård - både primär- och sekundär - är bättre för både patienterna och 
för landstingets ekonomi. Vårdcentralerna ska erbjuda utbildningar i hur patienterna själva 
kan hantera sin sjukdom. En sådan utbildning ska utgå från en helhetssyn på patienten där 
både den fysiska och den psykiska hälsan ingår, och bör arbetas fram i ett samarbete mellan 
profession och patientföreningar. För Miljöpartiet är det självklart att de som lider av svår 
huvudvärk själva får påverka hur vården ska se ut. Det som fungerar för vissa, fungerar inte 
för andra. 
 
Svår huvudvärk är i stor utsträckning en kvinnosjukdom, vilket betyder att den per automatik 
länge har undervärderats. Miljöpartiet arbetar för att lyfta fram sjukdomar som oftast drabbar 
kvinnor och vill satsa mer på forskning och fortbildning om dessa.  
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