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1. Region Stockholm 

Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar:  Det finns mycket vi fortfarande inte vet kring kvarvarande symtom efter 
genomgångencovidinfektion. Därför är det både intressant och viktigt att forska på. Vi ser att 
viss del av forskningen inom Regionen kan bedrivas inom postcovidområdet, och när andra 
regioner avvecklar sin specifika postcovidvård kan Stockholm vara det fortsatta 
kunskapsnavet för denna inriktning. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi såg under de första vågorna av Covid19 att rapporteringen var väldigt ojämn på 
nationell basis. Vi upplever att Stockholm har haft en hög rapporteringskvalitet och önskar 
att kunna få ta del av nationella siffror av samma kvalitet. Därav kan ett nationellt register 
som i frågeställningen vara aktuellt anser vi. Ju mer vi vet om infektionen, desto bättre kan vi 
både behandla den direkt och i postcovidfasen. Detta anser vi beslutas och bereds bäst 
närmare professionen. Inte på politikernivå. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Postcovid är delvis omhändertaget inom nationellt system för kunskapsstyrning med 
en särskild samverkansyta som inkluderar profession, patienter samt myndigheter. På 
viss.nu och skattningsskalor (covid-19-mina-symtom3.pdf (1177.se)) finns stöd för vårdens 
omhändertagande. Att samla kunskap är kanske extra viktig i nya sjukdomar, därav anser vi 
det ska finnas kunskapscenter. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi ser att Region Stockholm ligger långt fram vad avser vården av Covidsjuka, även 
om vi tyvärr fortfarande har kö till specialistvården. Med den beskrivna typen av statligt stöd 
ser vi en möjlighet att ytterligare stärka vården för postcovidsjuka. En stor del av den 
postcovidvård som bedrivs görs inom ramen för primärvården, vi vill stärka vårdcentralerna 
och primärvården så 25 procent av sjukvårdsbudgeten går dit jämfört mot dagens cirka 17 
procent. Det skulle innebära att alla har en fast läkare och att vårdcentralen har tid att hjälpa 
dig direkt när du behöver det, den typen av kontinuitet vet vi forskningsmässigt ger god nytta 
för patienterna. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Svar: I regionen har vi en stark barnsjukvård, både vad gäller det akuta men också vid 
de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna. Vi ser en potentiell styrka i ett bilateralt 
samarbete mellan dessa och postcovidvården där lärande om barn kan riktas åt ena hållet 
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och lärande om postcovid, med den specifika vård detta innebär, åt andra hållet. Vi har 
tillskjutit resurser för att så skall ske.  

Kristdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Forskningen ska vara bred och fri, samtidigt som det är viktigt att forskningen möjliggör 
för kunskap inom områden med idag otillräckliga kunskapsstöd. Det skulle exempelvis 
kunna handla om postcovid.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar:  Det är en nationell fråga, men från regional sida tycker vi att det vore bra med ett 
nationellt kvalitetsregister för att bättre kunna följa upp i vården. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det är på nationell nivå man beslutar om nationella kunskapscenter. Givet att 
Karolinska har en multidisciplinär mottagning skulle Region Stockholm vara en stark 
kandidat till ett sådant kunskapscenter. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Detta är inget förslag som vi har sett sedan tidigare, men givetvis är vi från regionalt 
håll positiva till extra resurser. I regionen har vi multidisciplinär postcovidmottagning på 
Karolinska Huddinge och den vill vi ha kvar. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning tar emot barn med konstaterad eller 
befarade långvariga symtom av covid-19. Det finns även möjlighet att skicka remiss till 
specialistteamet vid Barninfektionsmottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi kommer 
att följa utveckling av vården även på detta område. 

Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är Region Stockholms särskilda 
mottagning för utredning, diagnostik och behandling av långvariga problem efter covid-19 
infektion (”post-covid”).Det är landets största särskilda mottagning för post-covid och har 
således erfarenhet, kunskap och resurser för att hjälpa patientgruppen. 

Forskning har en avgörande betydelse för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård. 
Liberalerna anser därför att det är viktigt att staten genomför långsiktiga och breda 
satsningar på forskning. 
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2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Om hälsodata används på rätt sätt skapas förutsättningar för att förhindra eller 
bekämpa framtida hälsokriser. Liberalerna vill därför växla upp datadriven innovation och 
utveckling. Det kräver bland annat satsningar på automatisering och enhetliga processer för 
utlämning av hälsodata för forskning.Liberalerna var drivande i inrättandet av Region 
Stockholms Centrum för hälsodata (2019) i syfte att underlätta för forskare att få tillgång till 
hälsodata. Vidare har Liberalerna varit drivande i upprustningen av Region Stockholms IT-
miljöer; enbart under 2022 satsat 150 miljoner kr för detta ändamål. 

I frågan om hälsodata vill Liberalerna även betona vikten av ett starkt data- och 
integritetsskydd för den enskilde patienten. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar 
användas. Det gäller inte minst under en hälsokris som covid-19-pandemin. 

Medan andra regioner avvecklar sina särskilda mottagningar för patienter med post-covid 
fortsätter Region Stockholm att bedriva sådan vård på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge. Det är landets största särskilda mottagning för post-covid, och med den 
erfarenhet och kunskap som finns på mottagningen fungerar den som ett kunskapsnav för 
hela landet. I detta sammanhang vill Liberalerna även lyfta Region Stockholms 
välfungerande kunskapsstyrning som – med sina regionala programområden (RPO) – 
anpassar och omsätter ny kunskap inom vården. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Liberalerna har inte tagit ställning i denna fråga. För vården är det dock viktigt med 
långsiktiga satsningar. Därför måste statens detaljstyrning – ofta genom smala, öronmärkta 
och kortsiktiga statsbidrag – generellt minska för att underlätta den långsiktiga planeringen 
av vården. Liberalerna vill därför betona vikten av långsiktiga och breda satsningar på 
vården. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Alla barn har rätt till bästa möjliga vård och hälsa. En förutsättning för detta är en 
kvalitativ forskning och välfungerande kunskapsstyrning, där ny kunskap snabbt anpassas 
och omsätts inom vården. Utöver en god vård för barn vill Liberalerna betona skolans roll för 
att stärka och bibehålla barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Till exempel 
behöver skolans hälsofrämjande arbete utvecklas, inte minst genom en utbyggd och 
välfungerande elevhälsa. 
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Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Moderaterna är positivt inställda. Vi har i riksdagen bl.a. föreslagit att det ska 
säkerställas forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. I takt med en minskande 
smittspridningen minskar också behovet av forskning kring exempelvis epidemiologi kopplat 
till covid-19 i jämförelse med postcovid.  

Behovet av forskning om postcovid är stort och framsteg görs var dag. För en långsiktig och 
hållbar forskning behöver finansiering vara gedigen. Riksdagen beslutade under våren 2020 
om ökade anslag med 100 miljoner kronor för forskning, Regering och riksdag behöver 
fortsatt säkerställa resurser till forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. 
  
2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Moderaterna är för ett sådant förslag om nationellt kvalitetsregister. Vi har i riksdagen 
föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella riktlinjer gällande vård och 
rehabilitering av de med postcovid. Vidare att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och 
genomföra nationella riktlinjer för vård och rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att man ska se över möjligheterna att inrätta ett 
nationellt kompetenscentrum för postcovid. VI anser därför att en snabbutredning bör 
tillsättas för att se över möjligheterna att införa ett nationellt kunskapscenter för postcovid. 

I takt med en accelererande forskningsutveckling ökar också den ackumulerade kunskapen 
och kompetensen på området. Att denna tillvaratas på ett effektivt och korrekt sätt samt 
kommer alla regioner till del är av stor vikt. Detta ska givetvis omsättas i praktisk vård. 
 
4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Riks: Vi har för närvarande inget sådant förslag. För Region Stockholms del finns en 
Post-covidmottagning i Karolinskas regi på Huddinge sjukhus. Det finns inga planer på att 
lägga ner den, den behövs i allra högsta grad. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella 
riktlinjer gällande vård och rehabilitering av de med postcovid och i samband med detta att 
ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och genomföra nationella riktlinjer för vård och 
rehabilitering av barn och unga med postcovid. 
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Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det behövs mer forskning kring mekanismerna bakom postcovid, behov och insatser. 
Inte minst eftersom vi i dagsläget har en ansträngd sjukvård, och komplexa vårdbehov 
innebär att man kan få kämpa mycket för att få vård och rehabilitering. Det finns risk att 
primärvården inte fångar upp behoven. Mer forskning och att dra lärdomar av sjukdomens 
följdverkningar är viktigt inte minst eftersom det är mycket troligt att vi har nya epidemier att 
vänta. Djurhantering och klimatförändringars effekter för levnadsvillkor och den biologiska 
mångfalden bidrar till att ökade smittorisker är att vänta. Det behövs mer forskning runt 
postcovid för forskningen i sig, men även för att vi ska ha en uppbyggd kunskapsbank inför 
pandemier.   

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi ställer oss positiva! Vi tror att ett nationellt kvalitetsregister för postcovid kan vara av 
stort värde för att få bättre uppfattning om problem, diagnos, behandling och resultat över 
tid. Inte minst viktigt är att det kan vara ett viktigt bidrag till forskningen och för att patienter 
ska få rätt insatser. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi instämmer i behovet av ett kunskapscentrum för postcovid. Patienter ibland svårt att 
bli trodda eller få stöd och behandling och inte sällan har aktuell forskning inte nått ut i 
vården helt. Vi menar att vårdpersonal skulle kunna få gott stöd av ett sådant center, liksom 
patienter.  Eftersom fler pandemier förmodligen är att vänta kan det framöver även finnas 
snarlika behov av att utveckla och sprida kunskap om följdsjukdomar och vård ( se fråga 1. ) 
Ett kunskapscenter för postcovid bör därmed kunna bidra även bredare framöver.   

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vården som helhet är ansträngd i Sverige i dag. Bristen på vårdplatser hänger tex 
starkt ihop med personalbrist, dvs det handlar om bristen på bemannade vårdplatser. 
Tillräckligt med personal är också en förutsättning för att inte behöva göra hårda 
prioriteringar. Miljöpartiet viktigaste vårdfråga är därför att förbättra arbetsvillkor och 
arbetsmiljö för personal i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en 
statligt finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och fr om 2026 vill vi 
avsätta totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda 
och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. Vi vill också se ett förstärkt 
hälsoperspektiv i primärvården, där fler yrkeskategorier kan arbeta sida vid sida och erbjuda 
teambaserad vård och förebyggande insatser.  Vi vill också att samverkan med 
Försäkringskassan ska bli betydligt bättre.  
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Kunskapen behöver spridas – särskilt till dem som jobbar inom skolan eller inom 
vården – om att även barn kan drabbas av allvarlig postcovid (även fast de sällan blir 
livshotande sjuka i den akuta fasen). Det är grundläggande för att drabbade barn ska bli 
förstådda. Här är det viktigt hur vi pratar om sjukdomen – både vi politiker och andra som 
hörs i massmedia. Och regionen behöver ta ett helhetsgrepp runt forskning och behandling 
av postcovid - för både vuxna och givetvis även barn. Vi behöver även från regionens sida 
föra en dialog med skolhälsovården och för goda möjligheter till särskilda anpassningar för 
barn som behöver det, pga postcovid eller andra besvär. Konkret kan det handla om bl a att 
se till att det finns vilrum för elever som behöver det. Det är bra att MP sedan vi kom in i 
regeringen sett till att skolorna fått mer resurser, så att 16 000 fler lärare kunnat anställas – 
det ger bättre förutsättningar för alla elever, och särskilt dem med särskilda behov. 
Kommunerna behöver också prioritera skolan.  

Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att 
man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som kommer. 
  
2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. Det dryga 
hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 
av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att 
identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad 
vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt kunskapscenter, har vi inte 
tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Regeringen är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär till följd 
av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i vilken region man bor. 
Hälso-och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig i 
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hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att 
kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av personer med postcovid. 
Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 
oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: På nationell nivå har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för 
hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. 
Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få 
individanpassad vård på rätt nivå. 

Det är regionerna som har ansvaret för att säkerställa rätt vård i detta fall. Det är av stor 
betydelse att kompetensen kring postcovid bland barn finns på vårdcentraler och BVC. 

Karolinska universitetssjukhuset har i uppdrag att tillhandahålla kunskapsstöd och 
konsultation till primärvård både när det gäller vuxna och barn. I uppdraget ingår att ge stöd 
ska ges till husläkare när det gäller bedömning av behov av remittering till specialistvård 
förutredning eller vård av exempelvis läkare, fysioterapeut, psykolog eller annan med för 
behoven relevant kompetens. Husläkare och övriga inom primärvården kan få stöd i 
samband med uppföljning av patient efter utredning eller vård på specialistnivå. I uppdraget 
ingår även remissbedömning och utrednings- och behandlingsråd. Det är viktigt att detta 
arbete följs upp och utvärderas. Post-covid mottagningen deltar även i webb-utbildningar 
vilka anordnas av Akademiskt Primärvårdscentrum som kunskapsstöd till primärvården samt 
uppdateringar av regionens kunskapsstöd till primärvården. 

Vi Socialdemokrater i Region Stockholm föreslår ett kraftigt budgettillskott till vårdcentralerna 
för att de ska klara av det ökade vårduppdraget i samband med införandet av Nära vård. Det 
är viktigt även när det gäller postcovid-vården för både barn och vuxna. Vi föreslår även en 
fortbildningsgaranti för vårdpersonalen på vårdcentralerna för att de ska kunna hålla sig 
uppdaterade om den senaste forskningen och kunskapsunderlagen. Idag är fortbildningen 
något som ofta får nedprioriteras, 

När det gäller stödet i skolan vill vi från Socialdemokraterna i Region Stockholm betona 
elevhälsans viktiga roll. Elevhälsan behöver stöd från sjukvården och ska få detta menar vi. 
Övriga insatser i skolan är kommunernas ansvar. 

Sverigedemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Inom vårt förslag om en nationell handlingsplan vill vi se ett utökat anslag för forskning 
inom området långtidscovid, så ja vi är positivt inställda till att medel avsätts för detta. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det är positivt. 
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3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Detta är en fråga som vi driver. Vi vill dels se ett nationellt kompetenscentrum som 
etableras av socialstyrelsen. Denna ska stimulera kunskapsutveckling och centrats arbete 
ska vara till nytta för yrkesverksamma inom såväl primärvård som den specialiserade vården 
i att möta patienter som drabbats av långtidscovid. Dessutom vill vi se en nationell 
handlingsplan med tydliga riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid 
långtidscovid, där forskning också får ett ökat anslag. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Huvudsakligen vill vi se en effektiv och kvalitativ hälso- och sjukvård. Att stärka 
postcovidvården lyfter vi i flertalet förslag. Se svar ovan. Vården ska vara tillgänglig och här 
menar vi att det bör vara professionen som bästa avgör var den bäst möter vårdtagaren. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi vill enligt ovan tillsätta såväl en nationell handlingsplan men också ett 
kunskapscentrum. Vi är också positiva till att främja forskning på området. Dessa satsningar 
bör säkerställa att barn såväl som unga och äldre får den vård och behandling som kan 
förväntas. 

Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Region Stockholm lägger idag stora överskott på hög i stället för att använda dem till 
viktig verksamhet och forskning. Vänsterpartiet föreslår i sin budget två 
postcovidmottagningar i NKS regi,en i Solna och en i Huddinge. Mottagningarna ska bedriva 
diagnosticering, behandling, forskning och utbildning. Vi behöver mycket mer kunskap om 
hur covid påverkar människor på lång sikt. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till ett sådant register. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Detta är frågor som egentligen bör ställas till partierna centralt. För oss i regionerna är 
det självfallet positivt om detta finns att tillgå, och det gäller nog framför allt 
landsbygdsregioner som kanske inte har möjlighet att driva så mycket forskning på egen 
hand. Stockholm är en stor region som har möjlighet att själva driva minst två 
interdisciplinära mottagningar kopplat till forskning och kunskapsspridning. Kanske skulle ett 
nationellt kunskapscenter fördelaktigt kunna ligga i anslutning till en av mottagningarna i 
Stockholm. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Region Stockholm har ett stort överskott som mer än väl räcker till för att stärka och 
bygga ut den befintliga postcovidvården. Det ser annorlunda ut i andra delar av Sverige och 
där behövs en nationell diskussion om hur en jämlik vård över hela landet bäst finansieras. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barnkonventionen ska implementeras i allt arbete som regionen utför eller ansvarar 
för. Det är viktigt att se till att delar av forskningsresurserna också används för att forska på 
hur barn drabbas av postcovid. Vänsterpartiet har föreslagit förstärkning av insatser mot 
psykisk ohälsa hos barn och unga i samband med pandemin. Dessa insatser bör säkerligen 
stärkas ytterligare för de som även drabbas fysiskt av sjukdomen. Det har varit mycket fokus 
på de äldre i samband med covidpandemin, det är av yttersta vikt att vi även inkluderar 
forskning och tillgänglig vård för barn och unga som drabbats på olika sätt. 
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2. Region Uppsala 

Centerpartiet 

Inget svar. 

Kristdemokraterna 

Inget svar. 

Liberalerna 

Inget svar. 

Moderaterna  

Hänvisar till nationellt svar. 

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det behövs mer forskning kring postcovid, för att se vilka behov som finns och vilka 
insatser som behövs avseende behandling och rehabilitering. Genom mer forskning kan 
primärvård och specialistvård bättre hantera postcovid. Covid är den största pandemin på 
100 år och det kan komma stora pandemier tätare än så och vi behöver lära oss mer. 
Mycket talar för att bristande djurhantering och klimatförändringar i hög grad ökar risker för 
nya pandemier. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till det. Det finns behov av mer kunskap gällande kvarstående och sena 
symtom efter covid-19-infektion, och där finns behov av kunskapsstöd med tydliga 
diagnoskoder. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi anser att det finns behov av det. Med tanke på att vi fortfarande inte sett slutet av 
pandemin och att covid19-viruset fortsätter överraska så är det angeläget med att samla 
kunskap på nationell nivå för att effektivt kunna utgöra kunskapsstöd gentemot regionerna i 
dess primärvård, postcovidbehandling och specialistsjukvården. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Det behövs mer resurser. Hälso- och sjukvården som helhet är ansträngd i alla 
regioner. Bristen på vårdplatser hänger starkt ihop med brist på medarbetare. Miljöpartiet 
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viktigaste vårdfråga på nationell nivå är att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för 
medarbetarna i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en statligt 
finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och fr om 2026 vill vi avsätta 
totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda och höjda 
löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. Vi vill också se ett förstärkt hälsoperspektiv i 
primärvården, där fler yrkeskategorier kan arbeta sida vid sida och erbjuda teambaserad 
vård och förebyggande insatser.  Vi vill också att samverkan med försäkringskassan ska bli 
betydligt bättre. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Såväl barn som vuxna med postcovidsymtom ska få den vård och det stöd som 
behövs utifrån de symtom som individen har efter genomgången infektion. Barn med 
postcovid kan framför allt ha symtom som trötthet, både fysisk trötthet och hjärntrötthet. 
Detta kan påverka såväl skolarbetet som möjlighet att vara med i fritidsaktiviteter. Vi kommer 
med all sannolikhet behöva hantera postcovidsymtom i flera år framåt. Vi har inte sett slutet 
av pandemin ännu även om vaccineringen gör situationen mer hanterbar med färre som 
insjuknar i svår sjukdom. Men likväl kommer människor drabbas av covid - och av dessa 
kommer en del att få kvarstående symtom under en viss tid eller rentav risk för kroniska 
symtom som då måste behandlas. 

Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Om det finns ett 
behov av ytterligare medel så är vi öppna för att pröva detta. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de som 
arbetar inom området anser att det behövs. Syftet med kvalitetsregister är att de ska vara till 
nytta för de som arbetar professionellt inom området. Dessa personers engagemang är 
avgörande för att ett kvalitetsregister ska bli bra. Finansieringen måste isf. lösas genom en 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården för patienter med långvariga symptom på covid-19. Syftet är att identifiera behov 
av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få rätt typ av vård. Om det även behöver 
byggas upp ett nationellt kunskapscenter, har vi inte tagit ställning till. Men vi utesluter inte 
detta och är beredda att pröva det i framtiden. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär till följd av covid-
19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett vilken region de bor i. Hälso- och 
sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig i hela landet. 
Just nu utreds de eventuella regionala skillnaderna i vård och omsorg av personer med 
postcovid. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi ställer oss positiva till de utredningar och insatser som görs vi välkomnar de resultat 
som har kommit fram och ser fram emot de som kommer. Vi kommer att anpassa och 
utveckla vården utifrån dessa resultat. 

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vänsterpartiet är för att öronmärka medel till denna forskning. Det är viktigt att 
kunskapsläget om detta stärks så att patienter kan få god vård i hela landet. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Hur kunskapen om patienter med postcovid dokumenteras har vi inte tagit ställning till, 
men vi menar att det är klokt och väldigt bra om kunskapen samlas så att det går att följa 
upp, forska och lära sig mer om detta på ett strukturerat sätt. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det ser vi positivt på. Vi ser gärna ett nationellt kunskapscentrum om postcovid i 
Uppsala. Vi håller även på att arbeta fram ett initiativ om att postcovidmottagningen i Region 
Uppsala, som hotas av nedläggning, ska vara kvar. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vänsterpartiet vill se omfattande resursförstärkningar för hela hälso- och sjukvården. 
Det behövs stora personalsatsningar i hela landet för att stärka hälso- och sjukvården och 
möjliggöra att alla får vård efter behov. Detta är en av de viktigaste frågorna i valet. Vi menar 
att det behövs väldigt mycket resurser generellt som så klart i delar behöver gå till att stärka 
vården för postcovidpatienter. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Oavsett om man är barn eller vuxen så har man rätt till den vård man behöver. Även 
barnsjukvården behöver resursförstärkningar för att kunna möta befolkningens behov av 
vård i tid. Det är viktigt både för barn och vuxna att vården organiseras på ett klokt sätt och 
samordnas så att det inte är patienten som slussas runt, utan att all kompetens som behövs 
för att möta behoven samlas runt patienten. 
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3. Region Sörmland 

Centerpartiet 

Inget svar. 

Kristdemokraterna 

Inget svar. 

Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Liberalerna anser att det är viktigt att staten genomför satsningar på forskning för att 
fylla de kunskapsluckor som vården har. För att kunna möta individens vårdbehov anser 
Liberalerna är det är viktigt att man gör breda satsningar på forskningen för att säkerställa att 
vårdpersonalen har kunskaperna för att ge den vård individen behöver. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi vill växla upp datadriven innovation och utveckling. Rätt använda kommer hälsodata 
att rädda liv. Det kräver satsningar på automatisering, så att manuell insamling inte längre är 
nödvändig, samt enhetliga processer för utlämning av forskningsdata och att mycket starkt 
dataskydd för den enskilde patientens integritet. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Kopplingen mellan forskningen och den kliniska verksamheten behöver stärkas, liksom 
möjligheterna att snabbare omsätta nya forskningsrön till innovationer som skapar nytta för 
patienter och personal. Liberalerna har länge drivit för att löpande fortbildning av 
vårdpersonalen för att ge de utveckling och för att lära sig nya rön. Vårdens arbetsgivare ska 
ha ett tydligt ansvar att ge vårdprofessionernas medarbetare fortbildning i sitt yrke. 
Pandemin har visat på behovet av att få möjligheten att sätta sig in i nya sjukdomar. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Liberalerna har inte tagit ställning i den frågan. För vården är det viktigt med 
långsiktiga satsningar. Som det är idag med många kortsiktiga riktade statsbidrag från 
regeringen gör att planeringen av vården blir nedsatt. Med tillfälliga satsningar kan man inte 
anställa ny personal eller utöka antalet vårdplatser. Vi vill därför ha breda långsiktiga 
satsningar för att ha fler sängar och en bättre arbetsmiljön för personalen. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är viktigt att alla barn får möjligheten att leva sitt liv. Skola och fysisk aktivitet är 
centrala delar i barns uppväxt och utveckling. Skolans hälsofrämjande arbete ska utvecklas 
genom bland annat väl utbyggd elevhälsa. För oss i Liberalerna är det alltid viktigt att fylla på 
de kunskapsluckor som kan finnas i vården. De tär positivt därför att Folkhälsomyndigheten 
arbetar löpande och har presenterat flera sammanfattningar om kunskapsläget. 

Moderaterna 

Inget svar.  

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Ser positivt på det eftersom det är ett nytt tillstånd. Det bör sannolikt skötas centralt på 
statlig nivå eftersom det gäller att samla in fall från hela Sverige för att på så stora 
patientmaterial som möjligt. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Nationella kvalitetsregister har stor betydelse för vårdens utveckling. Det ser vi positivt 
på. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det är en bra idé inte minst så här i början när man behöver samla kunskap om ett nytt 
handikappande tillstånd. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Positiv. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barns hälsa är prioriterad för oss i Miljöpartiet. Det handlar om hela familjens 
välmående och livskvalitet samt förstås barnens skolgång. Skolan har undervisningsplikt 
motsvarande barnens skolplikt. Så man behöver hitta lösningar för det enskilda barnet. 

Socialdemokraterna 

Inget svar.  
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Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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4. Region Östergötland 

Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Forskning är viktigt inom detta område. Vi har inte tagit ställning som parti om 
öronmärkta pengar för just covidforskning. 

 
2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det låter som en bra ide. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi ser att det kan vara bra att samla kunskapen och förbättra kompetensen. Vi har inte 
tagit ställning specifikt till nationellt kunskapscenter. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Det är bra med nationella riktlinjer. Vi vill införa kömiljard för att korta köerna och skapa 
fler vårdplatser och öka patienters rätt att välja vårdgivare. Med fast läkarkontakt i 
primärvården, samordning och kontakt med specialist blir det också bättre möjligheter att ta 
emot fler patienter med postcovid. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi vill stärka elevhälsan och samverkan med regionens sjukvård. Alla barn har rätt till 
bra utbildning, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning, kön, bostadsort. 

Kristdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi öronmärker i riksdagsbeslut normalt sett inte till specifik forskning utan bredare fält, 
exempelvis till kvinnors hälsa. Visst statligt stöd har getts till forskning kring postcovid vilket 
vi välkomnar. Vi anser det nödvändigt att Sverige bidrar mer till forskning kring postcovid och 
därför behöver stödet förstärkas. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vilka kvalitetsregister som ska finnas är i huvudsak en fråga för den medicinska 
professionen, inte politiken. Vi anser dock att det måste finnas möjlighet att följa hur det går 
för patienter med postcovid över tid. Hur detta ska ske, om det är genom ett nationellt 
kvalitetsregister eller på annat sätt bör utredas snarast. 
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3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi anser att det behövs ett nationellt kunskapscenter till stöd för hela landet. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi föreslår en ökning från en miljard till tre miljarder årligen i syfte att regionerna ska 
kunna öka antalet vårdplatser generellt sett, dvs förstärka kompetensen. Vi föreslår dock inte 
särskilda resurser kopplat till diagnos. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Ett nationellt kunskapscenter skulle bidra med vad som är bästa behandlingen och 
andra insatser för såväl vuxna som barn med postcovid. I Region Östergötland jobbar man 
på olika sätt med patienter som lider av postcovid. Det är ett arbete som både inkluderar 
primärvård och specialistvård och fler olika professioner. Det man kommit fram till är att 
patienterna har så stora komplexa problem att vårdcentralernas resurser inte är tillräckliga 
och att det finns behov av multiprofessionella bedömningar. Därför har man upprättat en 
sådan struktur där man hjälps åt och sätter patienten i fokus. Patientens ansvariga läkare får 
råd och rekommendationer om hur behandlingen framåt. Region Östergötland jobbar 
ständigt med att uppdaterade riktlinjer för vården av postcovid. Att det finns ett 
barnperspektivet på vården är prioriterat för oss kristdemokrater. 

Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Moderaterna är positivt inställda. Vi har i riksdagen bl.a. föreslagit att det ska 
säkerställas forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. I takt med en minskande 
smittspridningen minskar också behovet av forskning kring exempelvis epidemiologi kopplat 
till covid-19 i jämförelse med postcovid.  

Behovet av forskning om postcovid är stort och framsteg görs var dag. För en långsiktig och 
hållbar forskning behöver finansiering vara gedigen. Riksdagen beslutade under våren 2020 
om ökade anslag med 100 miljoner kronor för forskning, Regering och riksdag behöver 
fortsatt säkerställa resurser till forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. 
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2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Moderaterna är för ett sådant förslag om nationellt kvalitetsregister. Vi har i riksdagen 
föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella riktlinjer gällande vård och 
rehabilitering av de med postcovid. Vidare att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och 
genomföra nationella riktlinjer för vård och rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att man ska se över möjligheterna att inrätta ett 
nationellt kompetenscentrum för postcovid. VI anser därför att en snabbutredning bör 
tillsättas för att se över möjligheterna att införa ett nationellt kunskapscenter för postcovid. 

I takt med en accelererande forskningsutveckling ökar också den ackumulerade kunskapen 
och kompetensen på området. Att denna tillvaratas på ett effektivt och korrekt sätt samt 
kommer alla regioner till del är av stor vikt. Detta ska givetvis omsättas i praktisk vård. 
4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi har för närvarande inget sådant förslag. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella 
riktlinjer gällande vård och rehabilitering av de med postcovid och i samband med detta att 
ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och genomföra nationella riktlinjer för vård och 
rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

Miljöpartiet 

Inget svar.  

Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att 
man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som kommer. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. De dryga 
hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 



24 

Org nr 802531-7176 / info@covidforeningen.se / covidforeningen.se 

av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. 
Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få 
individanpassad vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt 
kunskapscenter, har vi inte tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi socialdemokrater är angelägen om att personer som drabbas av långvariga 
besvär till följd av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i 
vilken region man bor. Hälso- och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara 
jämlik, jämställd och tillgänglig i hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i 
vård och omsorg av personer med postcovid. Centralt är hur patienters olika behov 
tillvaratas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Socialstyrelsen har på uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och sjukvården 
gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att 
identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få 
individanpassad vård på rätt nivå. 

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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5. Region Jönköpings län 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi öronmärker i riksdagsbeslut normalt sett inte till specifik forskning utan bredare fält, 
exempelvis till kvinnors hälsa. Visst statligt stöd har getts till forskning kring postcovid vilket 
vi välkomnar. Vi anser det nödvändigt att Sverige bidrar mer till forskning kring postcovid och 
därför behöver stödet förstärkas. 

Region Jönköpings län satsar stort på forskning och det har redan påbörjats flera studier 
kopplat till covid-19. Bland annat en studie gjord av läkare på Länssjukhus Ryhov som visar 
att fler än 70 procent av patienterna som sjukhusvårdats för covid-19 upplever ett eller fler 
symptom som varar fler månader och att det finns det stort rehabbehov för patienterna. 
Politiskt har Kristdemokraterna i Region Jönköpings län varit tydliga från första början av 
pandemin att det är viktigt att patienterna får en bra vård genom hela sjukdomsförloppet 
inklusive rehabiliteringen. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vilka kvalitetsregister som ska finnas är i huvudsak en fråga för den medicinska 
professionen, inte politiken. Vi anser dock att det måste finnas möjlighet att följa hur det går 
för patienter med postcovid över tid. Hur detta ska ske, om det är genom ett nationellt 
kvalitetsregister eller på annat sätt bör utredas snarast. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi anser att det behövs ett nationellt kunskapscenter till stöd för hela landet. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi föreslår en ökning från en miljard till tre miljarder årligen i syfte att regionerna ska 
kunna öka antalet vårdplatser generellt sett, dvs förstärka kompetensen. Vi föreslår dock inte 
särskilda resurser kopplat till diagnos. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Ett nationellt kunskapscenter skulle bidra med vad som är bästa behandlingen och 
andra insatser för såväl vuxna som barn med postcovid. 
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I Region Jönköpings län jobbar man på olika sätt med patienter som lider av postcovid. Det 
är ett arbete som både inkluderar primärvård och specialistvård och fler olika professioner. 
Det man kommit fram till är att patienterna har så stora komplexa problem att 
vårdcentralernas resurser inte är tillräckliga och att det finns behov av multiprofessionella 
bedömningar. Därför har man upprättat en sådan struktur där man hjälps åt och sätter 
patienten i fokus. Patientens ansvariga läkare får råd och rekommendationer om hur 
behandlingen framåt. Region Jönköpings län jobbar ständigt med att uppdaterade riktlinjer 
för vården av postcovid. Att det finns ett barnperspektivet på vården är prioriterat för oss 
kristdemokrater. 

Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Liberalerna anser att det är viktigt att staten genomför satsningar på forskning för att 
fylla de kunskapsluckor som vården har. För att kunna möta individens vårdbehov anser 
Liberalerna är det är viktigt att man gör breda satsningar på forskningen för att säkerställa att 
vårdpersonalen har kunskaperna för att ge den vård individen behöver.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi vill växla upp datadriven innovation och utveckling. Rätt använda kommer hälsodata 
att rädda liv. Det kräver satsningar på automatisering, så att manuell insamling inte längre är 
nödvändig, samt enhetliga processer för utlämning av forskningsdata och att mycket starkt 
dataskydd för den enskilde patientens integritet. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Kopplingen mellan forskningen och den kliniska verksamheten behöver stärkas, liksom 
möjligheterna att snabbare omsätta nya forskningsrön till innovationer som skapar nytta för 
patienter och personal. Liberalerna har länge drivit för att löpande fortbildning av 
vårdpersonalen för att ge de utveckling och för att lära sig nya rön. Vårdens arbetsgivare ska 
ha ett tydligt ansvar att ge vårdprofessionernas medarbetare fortbildning i sitt yrke. 
Pandemin har visat på behovet av att få möjligheten att sätta sig in i nya sjukdomar.  

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Liberalerna har inte tagit ställning i den frågan. För vården är det viktigt med 
långsiktiga satsningar. Som det är idag med många kortsiktiga riktade statsbidrag från 
regeringen gör att planeringen av vården blir nedsatt. Med tillfälliga satsningar kan man inte 
anställa ny personal eller utöka antalet vårdplatser. Vi vill därför ha breda långsiktiga 
satsningar för att ha fler sängar och en bättre arbetsmiljön för personalen. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är viktigt att alla barn får möjligheten att leva sitt liv. Skola och fysisk aktivitet är 
centrala delar i barns uppväxt och utveckling. Skolans hälsofrämjande arbete ska utvecklas 
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genom bland annat väl utbyggd elevhälsa. För oss i Liberalerna är det alltid viktigt att fylla på 
de kunskapsluckor som kan finnas i vården. Det är positivt därför att Folkhälsomyndigheten 
arbetar löpande och har presenterat flera sammanfattningar om kunskapsläget. 

Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Moderaterna är positivt inställda till forskning. Vi har i riksdagen bl.a. föreslagit att det 
ska säkerställas forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. Behovet av forskning om 
postcovid är stort och framsteg görs var dag. För en långsiktig och hållbar forskning behövs 
finansiering så regering och riksdag behöver fortsatt säkerställa resurser till forskning 
gällande gruppen sjuka i postcovid. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Moderaterna är för ett sådant förslag om nationellt kvalitetsregister. Vi har i riksdagen 
föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella riktlinjer gällande vård och 
rehabilitering av de med postcovid. Vidare att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och 
genomföra nationella riktlinjer för vård och rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att man ska se över möjligheterna att inrätta ett 
nationellt kompetenscentrum för postcovid. VI anser därför att en snabbutredning bör 
tillsättas för att se över möjligheterna att införa ett sådant. I takt med ökande forskning ökar 
även kunskapen och kompetensen vilket behöver tas tillvara och komma regionerna till del 
så det kan omsättas till vård för denna patientgrupp. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Moderaterna har för närvarande inget sådant förslag. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella 
riktlinjer gällande vård och rehabilitering av de med postcovid och i samband med detta att 
ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och genomföra nationella riktlinjer för vård och 
rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi hänvisar till Miljöpartiets svar från riksdagskansliet 
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2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi hänvisar till Miljöpartiets svar från riksdagskansliet 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi hänvisar till Miljöpartiets svar från riksdagskansliet 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vården som helhet är ansträngd i Sverige i dag. Bristen på vårdplatser hänger tex 
starkt ihop med personalbrist, dvs det handlar om bristen på bemannade vårdplatser. 
Tillräckligt med personal är också en förutsättning för att inte behöva göra hårda 
prioriteringar. Miljöpartiet viktigaste vårdfråga är därför att förbättra arbetsvillkor och 
arbetsmiljö för personal i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en 
statligt finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och fr om 2026 vill vi 
avsätta totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda 
och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. Vi lägger stor vikt vid varje anställds 
rätt att arbeta på egna bästa villkor, det vill säga möjlighet att påverka sitt eget tidsschema 
och större kompensation för nattarbete. Vi vill också se ett förstärkt hälsoperspektiv i 
primärvården, där fler yrkeskategorier kan arbeta sida vid sida och erbjuda teambaserad 
vård och förebyggande insatser. Vi vill också att samverkan med försäkringskassan ska bli 
betydligt bättre. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barnkonventionen är lag och politiska ska föregås av barnkonsekvensanalys. Barns 
egna perspektiv ska tas med i analysen, så att den påverkade får göra sin röst hörd. I 
kommunerna måste barn säkras att klara av utbildningen, där behöver barn- och 
utbildningsnämnden jobba aktivt med att integrera distansutbildning som alternativ för den 
som inte har möjlighet att ta sig till skolan. Barn vars anhöriga lider av post-covid utsätts 
även de för påfrestningar, varför de behöver ett starkt anhörigstöd. I Jönköpings län 
prioriteras arbetet med anhörigstöd till barn och ungdomar vars föräldrar avlider, genom ett 
brett samarbete med elevhälsan, psykiatrin, ambulanssjukvård, primärsjukvård och 
akutsjukvård. Det arbetet ska fortsättas och utvecklas vidare. Vi vill även inrätta en post-
covidklinik som arbetar med både behandling på plats och i hemmet, liksom vidareutbildning 
av vårdpersonal på ämnet. 
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Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att 
man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som kommer. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. De dryga 
hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 
av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att 
identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad 
vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt kunskapscenter, har vi inte 
tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Regeringen är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär till följd 
av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i vilken region man bor. 

Hälso- och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, jämställd och 

tillgänglig i hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i 
uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av personer med 
postcovid. Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 3 oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi kommer att se till att Region Jönköpings län fortsätter att säkerställa rätt vård för 
barn med postcovid. På nationell nivå har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat 
ett stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-
19-infektion. Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid 
ska få individanpassad vård på rätt nivå. 
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Sverigedemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Positivt. Vi behöver öronmärka mer medel till postcovid rehabilitering, det gynnar 
samhället om fler kan återgå till arbete. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Positivt. Vi behöver en mer likvärdig postcovid vård i regionerna precis som vården för 
exempelvis synnedsättning. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Positivt. Det är bättre att samla alla erfarenheter centralt och därifrån se vad som ger 
bäst resultat. Blir både effektivare och mer likvärdigt. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Positivt. Går i linje med ett nationellt center som kan stötta regionerna 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi vill införa screening av alla som behandlats på sjukhus för covid med en kallelse till 
kontroll och uppföljande rehabilitering senast efter 6 månader efter sjukdomen. 

Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi ställer oss positiva till det och vi har också förslagit en regional coronakommission, 
något som avslogs av de övriga partierna.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi ställer oss positiva till det. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi ställer oss positiva till detta och här även öppnat för regionala kunskapscenter. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Regionalt har vi inte tagit ställning till det eftersom det är en statlig fråga. Men det vore 
så klart önskvärt att staten prioriterar detta. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi har föreslagit förstärkningar av grundbemanning och rehabilitering. Möjlighet till god 
rehabilitering baserat på kunskap kring postcovid är två nycklar som vi ser det. 
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6. Region Kronoberg 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

Hänvisar till nationellt svar.  

Miljöpartiet 

Inget svar.  

Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Den socialdemokratiskt ledda regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för 
forskning om långvariga symptom till följd av covid-19 så att vård och behandling kan 
fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta 
åren som kommer. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. Det dryga 
hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 
av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på den socialdemokratiskt ledda regeringens uppdrag utvecklat ett 
stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-
infektion. Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska 
få individanpassad vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt 
kunskapscenter, har vi inte tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Den socialdemokratiskt ledda regeringen är angelägen om att personer som drabbas 
av långvariga besvär till följd av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, 
oavsett i vilken region man bor. Hälso- och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara 
jämlik, jämställd och tillgänglig i hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av 
personer med postcovid. Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 3 oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är regionerna som har ansvaret för att säkerställa rätt vård även i detta fall. På 
nationell nivå har Socialstyrelsen på den socialdemokratiskt ledda regeringens uppdrag 
utvecklat ett stöd för hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter 
covid-19-infektion. Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med 
postcovid ska få individanpassad vård på rätt nivå. På regional nivå är det viktigt att 
barnhälsovården har rätt resurser och kompetens att fånga upp barn som uttrycker symptom 
på postcovid. Det är också viktigt att nämna att det på kommunal nivå är av stor vikt att 
elevhälsan gör detsamma. Socialdemokraterna i Region Kronoberg och Kronobergs 
kommuner vill stärka barnhälsovården och elevhälsan i alla kommuner. 

Sverigedemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi är mycket positiva och förespråkar det. 

 
2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är mycket positiva och förespråkar det. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi är mycket positiva och förespråkar det. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Ekonomiska medel behöver tillföras i den utsträckning de behövs för att uppnå en 
behovsbaserad och kvalitativ postcovid vård. Vi är positiva till det. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barn måste prioriteras högt i det nationella kunskapscentret och kunskap spridas hela 
vägen ut till elevhälsan och föräldrar. Vårt parti kommer alltid att verka för en jämlik och trygg 
vård i Sverige.     

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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7. Region Kalmar län 

Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Den medicinska forskningen är viktig och de resurser som läggs på forskning behöver 
användas effektivt. Inte minst är forskning kring Covid och postcovid viktig då det är nya 
områden och behovet av kunskap stort. Svensk forskning behöver ha förutsättningar att 
hävda sig i den internationella konkurrensen med attraktiva forskningsmiljöer. Vi har inte 
tagit ställning till om det kommer behövas några öronmärkta pengar för just 
postcovidforskning och anser generellt inte att politiken ska besluta om vilken forskning som 
ska bedrivas. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi har inget specifikt förslag om detta men är positiva till idén. Det är viktigt att vi får så 
mycket kunskap och erfarenheter som möjligt som kan användas i vården av dem som lider 
av postcovid och ett kvalitetsregister skulle kunna bidra till detta. I likhet med andra 
kvalitetsregister måste initiativet komma från de inom professionen som är aktiva på 
området. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 
 

Svar: Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom området och olika åtgärder behöver 
vidtas för att förbättra kompetensen i hela landet. Vi har inte tagit specifik ställning till ett 
nationellt kunskapscenter, men anser att det finns ett behov av att samla kunskap och 
kompetens. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten 
inom vården är viktigt, och sådana kan fylla en del av det behov som Postcovidföreningen 
ser ett behov av. Det är också viktigt att säkerställa att tillgängligheten och förutsättningar är 
jämlika över landet och mellan olika sociala grupper. Staten måste ta ett övergripande 
ansvar för att Sverige har tillräckligt många med relevant specialistkompetens. Hela det 
ansvaret kan inte ligga på regionerna. Centerpartiet vill också att alla patienter får rätt att 
söka vård över hela landet, så att inte bostadsort avgör vilken vård man får. 

Vi behöver en tryggare vård och en fast läkare i primärvården som kan samordna de 
insatser som krävs på hemmaplan och ha kontakt med specialist och andra vårdgivare som 
behövs för behandling. Patientens kontakt kan ske digitalt eller genom fysiska besök. Det 
behövs också en skarpare statlig tillsyn så att nationella rekommendationer följs. Vi vill även 
införa en kömiljard för att korta köerna och skapa fler vårdplatser och att öka patienters rätt 
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att själva välja vårdgivare. På sätt skapas också utrymme för att kunna ta emot fler patienter 
som patienter med postcovid. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: De barn som drabbas av svåra komplikationer måste följas på barnmedicinska kliniker 
där kompetens finns för att följa de svåra inflammatoriska resttillstånd som enstaka barn 
drabbas av. 

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det är i första hand en fråga för regeringen. Men givetvis bör vi som en rik och 
framstående kunskapsnation göra vår del och satsa lika mycket som andra rika länder. 
Förutom den humanitära och samhällsekonomiska vinsten har vi även en moralisk 
skyldighet gentemot fattigare länder att bidra till forskningen. Kampen mot covid är en global 
insats. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det är vi mycket positiva till. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi är mycket positiva till det förslaget. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi är positiva till det förslaget. Det är viktigt att det är en långsiktig finansiering. Det är 
svårt att bygga kunskap och multiprofessionella team om de långsiktiga förutsättningarna är 
oklara. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: På längre sikt måste anslagen till forskningen kring barn med postcovid öka. På 
kortare sikt bör regionerna samarbeta inom sina respektive större sjukvårdsregioner för att 
skapa barnmottagningar och barnavdelningar på sjukhus där specialiserad postcovid-vård 
kan ges. 

Regionerna ska också kraftsamla inom sina respektive samarbetsregioner för att kunna 
bedriva mer undervisning på sjukhusen, för de barn som ännu inte kan återvända till skolan. 
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Det behövs också ett nationellt uppdrag där regioner och kommuner tillsammans ska 
ansvara för att även barn med postcovid, som inte kan vara i skolan, får tillgång till samma 
tekniska plattformar och läromedel som övriga barn i klassen, samt möjlighet till social 
kontakt med klassen, läraren och klasskompisar via exempelvis videosamtal. 

Moderaterna 

Inget svar.  

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det behövs mer forskning kring mekanismerna bakom post covid, behov och insatser. 
Inte minst eftersom vi i dagsläget har en ansträngd sjukvård, och komplexa vårdbehov 
innebär att man kan få kämpa mycket för att få vård och rehabilitering. Det finns risk att 
primärvården inte fångar upp behoven. Mer forskning och att dra lärdomar av sjukdomens 
följdverkningar är viktigt inte minst eftersom det är myckettroligt att vi har nya epidemier att 
vänta. Djurhantering och klimatförändringars effekter för levnadsvillkor och den biologiska 
mångfalden bidrar till att ökade smittorisker är att vänta. Det behövs mer forskning runt post 
covid för forskningen i sig, men även för att vi ska ha en uppbyggd kunskapsbank inför 
pandemier. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi ställer oss positiva! Vi tror att ett nationellt kvalitetsregister för postcovid kan vara av 
stort värde för att få bättre uppfattning om problem, diagnos, behandling och resultat över 
tid. Inte minst viktigt är att det kan vara ett viktigt bidrag till forskningen och för att patienter 
ska få rätt insatser. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi instämmer i behovet av ett kunskapscentrum för postcovid. Patienter ibland svårt att 
bli trodda eller få stöd och behandling och inte sällan har aktuell forskning inte nått ut i 
vården helt. Vi menar att vårdpersonal skulle kunna få gott stöd av ett sådant center, liksom 
patienter. Eftersom fler pandemier förmodligen är att vänta 

kan det framöver även finnas snarlika behov av att utveckla och sprida kunskap om 
följdsjukdomar och vård (se fråga 1). Ett kunskapscenter för postcovid bör därmed kunna 
bidra även bredare framöver. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vården som helhet är ansträngd i Sverige i dag. Bristen på vårdplatser hänger tex 
starkt ihop med personalbrist, dvs det handlar om bristen på bemannade vårdplatser. 
Tillräckligt med personal är också en förutsättning för att inte behöva göra hårda 
prioriteringar. Miljöpartiet viktigaste vårdfråga är därför att förbättra arbetsvillkor och 
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arbetsmiljö för personal i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en 
statligt finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och fr om 2026 vill vi 
avsätta totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda 
och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Vi vill också se ett förstärkt hälsoperspektiv i primärvården, där fler yrkeskategorier kan 
arbeta sida vid sida och erbjuda teambaserad vård och förebyggande insatser. Vi vill också 
att samverkan med försäkringskassan ska bli betydligt bättre. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Miljöpartiet går till val på en kraftig förstärkning av sjukvården i Kalmar län. Nationellt 
vill vi ge vården 40 miljarder per år i generella statsbidrag och i Kalmar vill vi satsa mer 
resurser för att få fler kollegor, högre löner och bättre arbetsmiljö -vilket vi tror är en nyckel 
för att alla ska kunna få den vård och det stöd de har rätt till. 

Miljöpartiet kommer kämpa för, och har tidigare lyft, vikten av att vården för mindre och mer 
sällsynta sjukdomsgrupper utvecklas i Kalmar län. För oss är det en självklarhet att barn 
som drabbats av postcovid får den vård och det stöd de behöver, det är något vi lovar att 
kämpa för om vi kommer in i regionen. 

Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att 
man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som kommer. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. De dryga 
hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 
av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att 
identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad 
vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt kunskapscenter, har vi inte 
tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Regeringen är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär till följd 
av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i vilken region man bor. 
Hälso- och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig i 
hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att 
kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av personer med postcovid. 
Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 
oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: På nationell nivå har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för 
hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. 
Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få 
individanpassad vård på rätt nivå. 

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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8. Region Gotland 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

Inget svar.  

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Positivt, det behövs mer forskning kring postcovid. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Som en relativt liten region, men som ingår i Stockholms sjukvårdsregion, tycker vi att 
det är en klok idé med ett nationellt kvalitetsregister för postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Positivt. Det behövs inte bara mer forskning (se fråga 2), resultaten av densamma 
behöver också struktureras och kommuniceras samordnat. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: På denna fråga hänvisar vi till följande utförliga svar från vårt riksdagskansli: 

”Vården som helhet är ansträngd i Sverige i dag. Bristen på vårdplatser hänger tex starkt 
ihop med personalbrist, dvs det handlar om bristen på bemannade vårdplatser. Tillräckligt 
med personal är också en förutsättning för att inte behöva göra hårda prioriteringar. 

Miljöpartiet viktigaste vårdfråga är därför att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för 
personal i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en statligt 
finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och från och med 2026 vill vi 
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avsätta totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda 
och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Vi vill också se ett förstärkt hälsoperspektiv i primärvården, där fler yrkeskategorier kan 
arbeta sida vid sida och erbjuda teambaserad vård och förebyggande insatser. Vi vill också 
att samverkan med Försäkringskassan ska bli betydligt bättre.” 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi hänvisar till de etablerade resurser som finns i Stockholms sjukvårdsregion och är 
listade på: https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/postcovid-hos-barn---kvarstaende-
eller-sena-symtom-efter-covid-19 

Socialdemokraterna 

Inget svar.  

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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9. Region Blekinge 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

 
1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Liberalerna anser att det är viktigt att staten genomför satsningar på forskning för att 
fylla de kunskapsluckor som vården har. För att kunna möta individens vårdbehov anser 
Liberalerna är det är viktigt att man gör breda satsningar på forskningen för att säkerställa att 
vårdpersonalen har kunskaperna för att ge den vård individen behöver. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi vill växla upp datadriven innovation och utveckling. Rätt använda kommer hälsodata 
att rädda liv. Det kräver satsningar på automatisering, så att manuell insamling inte längre är 
nödvändig, samt enhetliga processer för utlämning av forskningsdata och att mycket starkt 
dataskydd för den enskilde patientens integritet. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Kopplingen mellan forskningen och den kliniska verksamheten stärkas, liksom 
möjligheterna att snabbare omsätta nya forskningsrön till innovationer som skapar nytta för 
patienter och personal. Liberalerna har länge drivit för att löpande fortbildning av 
vårdpersonalen för att ge de utveckling och för att lära sig nya rön. Vårdens arbetsgivare ska 
ha ett tydligt ansvar att ge vårdprofessionernas medarbetare fortbildning i sitt yrke. 
Pandemin har visat på behovet av att få möjligheten att sätta sig in i nya sjukdomar. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Liberalerna har inte tagit ställning i den frågan. För vården är det viktigt med 
långsiktiga satsningar. Som det är idag med många kortsiktiga riktade statsbidrag från 
regeringen gör att planeringen av vården blir nedsatt. Med tillfälliga satsningar kan man inte 
anställa ny personal eller utöka antalet vårdplatser. Vi vill därför ha breda långsiktiga 
satsningar för att ha fler sängar och en bättre arbetsmiljön för personalen. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är viktigt att alla barn får möjligheten att leva sitt liv. Skola och fysisk aktivitet är 
centrala delar i barns uppväxt och utveckling. Skolans hälsofrämjande arbete ska utvecklas 
genom bland annat väl utbyggd elevhälsa. För oss i Liberalerna är det alltid viktigt att fylla på 
de kunskapsluckor som kan finnas i vården. Det är positivt därför att Folkhälsomyndigheten 
arbetar löpande och har presenterat flera sammanfattningar om kunskapsläget. 

Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Riks: Moderaterna är positivt inställda. Vi har i riksdagen bl.a. föreslagit att det ska 
säkerställas forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. I takt med en minskande 
smittspridningen minskar också behovet av forskning kring exempelvis epidemiologi kopplat 
till covid-19 i jämförelse med postcovid.  

Behovet av forskning om postcovid är stort och framsteg görs var dag. För en långsiktig och 
hållbar forskning behöver finansiering vara gedigen. Riksdagen beslutade under våren 2020 
om ökade anslag med 100 miljoner kronor för forskning, Regering och riksdag behöver 
fortsatt säkerställa resurser till forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. 

Region Blekinge: Forskning är viktigt på många områden och svårt att ställa mot varandra i 
balansen om ekonomiska medel. Vi tror att en översyn av hur forskning ska kunna 
finansieras i Sverige är viktigt för att forskning ska kunna ske både när få drabbas allvarligt 
och när många drabbas mer lindrigt. 

Det är viktigt att nya rön och ny forskning kommer ut både i de högre utbildningarna och 
direkt i verksamheterna så att personalen känner sig bekväm och påläst och patienterna får 
den bästa vården. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Riks: Moderaterna är för ett sådant förslag om nationellt kvalitetsregister. Vi har i 
riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella riktlinjer gällande vård 
och rehabilitering av de med postcovid. Vidare att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och 
genomföra nationella riktlinjer för vård och rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

Region Blekinge: Vi ser idag att administrationen i vården ökar och mer tid tas ifrån patienter 
och läggs på administration. Vi vill vända den utvecklingen och se hur olika tekniska system 
kan samverka och att rapporteringen ska kunna ske av administratörer och inte av vår 
legitimerade personal. I vilken omfattning det nämnda kvalitetsregistret skulle öka 
administrationen har vi idag svårt att överblicka och kan därav ej ge ett konkret svar. 
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3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Riks: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att man ska se över möjligheterna att 
inrätta ett nationellt kompetenscentrum för postcovid. VI anser därför att en snabbutredning 
bör tillsättas för att se över möjligheterna att införa ett nationellt kunskapscenter för 
postcovid. 

I takt med en accelererande forskningsutveckling ökar också den ackumulerade kunskapen 
och kompetensen på området. Att denna tillvaratas på ett effektivt och korrekt sätt samt 
kommer alla regioner till del är av stor vikt. Detta ska givetvis omsättas i praktisk vård. 

Region Blekinge: Då Covid drabbat hela världen och det finns studier och lärdomar i många 
länder borde det med fördel gå att skapa ett internationellt kunskapscenter, förslagsvis under 
FN/WHO. I Sverige borde denna kunskap kunna samlas hos ansvarig myndighet under 
regeringen. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Riks: Vi har för närvarande inget sådant förslag. 

Region Blekinge: Att hålla enskilda mottagningar öppna i varje region när patientunderlaget 
kan vara mycket lågt känns inte rimligt. Då post-covid, precis som ni beskriver, har många 
olika symtom blir det svårt att hålla rätt kompetens på en gemensam avdelning och vi tror 
mer på att varje specialistavdelning får större kunskaper om att deras patienter kan ha 
symtomen från post-covid. Här vilar ett stort ansvar på primärvården, som ofta är de som 
först kommer i kontakt med patienten, att ha goda kunskaper om post-covidsymtom och 
diagnos. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Riks: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras 
nationella riktlinjer gällande vård och rehabilitering av de med postcovid och i samband med 
detta att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och genomföra nationella riktlinjer för vård och 
rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

Region Blekinge: Varje specialistavdelning ska ha kunskaper om att deras patienter kan ha 
symtomen från post-covid, även barn. Här vilar ett stort ansvar på primärvården, som ofta är 
de som först kommer i kontakt med patienten, att ha goda kunskaper om post-covidsymtom 
och diagnos. 
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Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det är viktigt att det kommer till stånd mer forskning kring post covid för att ge rätt vård 
till de som behöver det. Det är även viktigt att forskningen ger oss verktyg för att vara bättre 
förberedda för möjliga kommande pandemier. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Detta anser vi vore bra och av stort värde för att följa sjukdomen över tid och för att 
skapa bättre underlag för forskning och rätt insatser för patienterna. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi ser också att det finns ett behov av detta. För personalen inom vården skulle det 
skapa ett kunskapshöjande värde och ett viktigt stöd för att kunna ge patienterna en god 
vård. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: En viktig nyckel för att stärka upp hela Hälso- och sjukvården är att göra rejäla 
satsningar på personalen samt primärvården. Vi ser att primärvården kommer få en viktig 
roll i den fortsatta postcovidvården och de behöver få förutsättningar för detta genom att fler 
yrkeskategorier bemannar primärvården och att de få tillgång till olika specialistteam. 

Nationellt vill vi satsa göra en stor finansiell satsning inom vården som utökas med 10 
miljarder per år fram till 2026 och därefter vill vi satsa 40 miljarder per år. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barnen som drabbas ska inte behöva bli lidande av sämre skolgång på grund av 
postcovid. Det är därför viktigt att personal i skola eller förskola både får kunskap om vad 
sjukdomen innebär, men att det också finns tillräckliga resurser för att kunna ge barnet rätt 
insatser utifrån sina specifika behov. Även elevhälsan behöver fortbildning kring sjukdomen 
och här ser vi ett utökat samarbete mellan region och kommuner som en viktig del. 

Socialdemokraterna 

Inget svar.  

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  
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Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vänsterpartiet Blekinge ställer sig positiva till ett sådant förslag. Medel måste säkras 
för framtida forskning inom området. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: För att kvalitetssäkra och för att få en kostnadseffektiv forskning så är ett 
kvalitetsregister en förutsättning. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Ett Nationellt kunskapscenter skapar förutsättningar för att en bättre vård ska kunna 
erbjudas patienter oavsett var i landet man bor. En jämlik vård är en av vänsterpartiets 
hjärtefrågor. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vänsterpartiet har reagerat starkt mot nedläggningar av postcovid avdelningar runt om 
i landet. Bland annat i Solna där vår företrädare kallade det borgerliga styrets nedläggning 
för en vårdskandal. Om just en miljard kronor är rätt summa som behövs för detta stöd bör 
utredas. Men klart är att vi anser att det ska tillses att det finns tillräckligt med medel för att 
bedriva en kvalitativ vård. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Inget svar.  
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10. Region Skåne 

Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Den medicinska forskningen är viktig och de resurser som läggs på forskning behöver 
användas effektivt. Inte minst är forskning kring Covid och postcovid viktig då det är nya 
områden och behovet av kunskap stort. Svensk forskning behöver ha förutsättningar att 
hävda sig i den internationella konkurrensen med attraktiva forskningsmiljöer. Centerpartiet 
har inte tagit ställning till om det kommer behövas några öronmärkta pengar för just 
postcovidforskning och anser generellt inte att politiken ska besluta om vilken forskning som 
ska bedrivas. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Centerpartiet har inget specifikt förslag om detta men är positiva till idén. Det är viktigt 
att vi får så mycket kunskap och erfarenheter som möjligt som kan användas i vården av 
dem som lider av postcovid och ett kvalitetsregister skulle kunna bidra till detta. I likhet med 
andra kvalitetsregister måste initiativet komma från de inom professionen som är aktiva på 
området. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom området och olika åtgärder behöver 
vidtas för att förbättra kompetensen i hela landet. Vi har inte tagit specifik ställning till ett 
nationellt kunskapscenter, men anser att det finns ett behov av att samla kunskap och 
kompetens. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten 
inom vården är viktigt, och sådana kan fylla en del av det behov som Postcovidföreningen 
ser ett behov av. Det är också viktigt att säkerställa att tillgängligheten och förutsättningar är 
jämlika över landet och mellan olika sociala grupper. Staten måste ta ett övergripande 
ansvar för att Sverige har tillräckligt många med relevant specialistkompetens. Hela det 
ansvaret kan inte ligga på regionerna. Centerpartiet vill också att alla patienter får rätt att 
söka vård över hela landet, så att inte bostadsort avgör vilken vård man får. 

Vi behöver en tryggare vård och en fast läkare i primärvården som kan samordna de 
insatser som krävs på hemmaplan och ha kontakt med specialist och andra vårdgivare som 
behövs för behandling. Patientens kontakt kan ske digitalt eller genom fysiska besök. Det 
behövs också en skarpare statlig tillsyn så att nationella rekommendationer följs. Vi vill även 
införa en kömiljard för att korta köerna och skapa fler vårdplatser och att öka patienters rätt 
att själva välja vårdgivare. På sätt skapas också utrymme för att kunna ta emot fler patienter 
som patienter med postcovid. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: De barn som drabbas av svåra komplikationer måste följas på barnmedicinska kliniker 
där kompetens finns för att följa de svåra inflammatoriska resttillstånd som enstaka barn 
drabbas av. 

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Moderaterna är positivt inställda. Vi har i riksdagen bl.a. föreslagit att det ska 
säkerställas forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. Behovet av forskning om 
postcovid är stort och framsteg görs var dag. För en långsiktig och hållbar forskning behöver 
finansiering vara gedigen. Riksdagen beslutade under våren 2020 om ökade anslag med 
100 miljoner kronor för forskning. Regering och riksdag behöver fortsatt säkerställa resurser 
till forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Moderaterna är för ett sådant förslag om nationellt kvalitetsregister. Vi har i riksdagen 
föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella riktlinjer gällande vård och 
rehabilitering av de med postcovid. Vidare att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och 
genomföra nationella riktlinjer för vård och rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

I Region Skåne tycker att det vore intressant att följa om post-covid drabbar kvinnor 
annorlunda än män så registren måste kunna följa det.  
 
3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att man ska se över möjligheterna att inrätta ett 
nationellt kompetenscentrum för postcovid. VI anser därför att en snabbutredning bör 
tillsättas för att se över möjligheterna att införa ett nationellt kunskapscenter för postcovid. 

I takt med en snabb forskningsutveckling ökar också den samlade kunskapen och 
kompetensen på området. Att denna tillvaratas på ett effektivt sätt och kommer alla regioner 
till del är av stor vikt. Detta ska givetvis omsättas i praktisk vård redan på forskningsstadiet. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi har för närvarande inget sådant förslag på nationell nivå. Från Region Skåne 
undersöker vi att ha specialiserad mottagning för ME i samverkan mellan regionerna i Södra 
sjukvårdsregionen. Den gruppen som jobbar med det pekar på att Postcovid ger liknande 
symptom och skulle kunna erbjudas hjälp på samma mottagning. Postcovid kan utgå från 
flera olika system i kroppen och det är viktigt att knyta samman med den kunskap som redan 
finns även om det är i olika medicinska områden.  

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella 
riktlinjer gällande vård och rehabilitering av de med postcovid och i samband med detta att 
ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och genomföra nationella riktlinjer för vård och 
rehabilitering av barn och unga med postcovid. I Region Skåne finns ett uppdrag att följa 
gruppen för att se utvecklingen av sjukdomen över tid. 

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Miljöpartiet i Region Skåne anser att det behövs mer forskning om postcovid. Det är 
viktigt att vi förstår eventuella förebyggande åtgärder och följdverkningar av covid-19, både 
för att kunna erbjuda god vård till de som drabbats, och då det är troligt att nya epidemier 
kommer komma. För utförligare svar hänvisar vi till rikskansliets svar på enkäten. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Miljöpartiet i Region Skåne ställer sig positiva till ett nationellt kvalitetsregister, då vi 
tror att det kan bidra till bättre kunskap om postcovid. För utförligare svar hänvisar vi till 
rikskansliets svar på enkäten. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Miljöpartiet i Region Skåne håller med om att det finns ett behov av ett nationellt 
kunskapscenter för postcovid. Mottagningen för postcovid på Skånes universitetssjukhus har 
en samordnande roll för att utveckla kunskapsläget. Vi har haft regionala kunskapscentrum 
inom andra vårdområden som har arbetat med att samordna forskning och fortbilda personal 
inom olika vårdområden, och dessa har fungerat väldigt bra. Vi beklagar att Alliansen lade 
ner dessa kunskapscentrum och tycker att det är en bra idé med en nationell samordning av 
frågor som rör postcovid. För utförligare svar hänvisar vi till rikskansliets svar på enkäten. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Miljöpartiet driver nationellt att regionerna även fortsättningsvis ska ansvara för 
sjukvården men att staten ska ta ett ökat ansvar för finansieringen. Med start 2023 vill 
Miljöpartiet att staten satsar tio miljarder varje år på sjukvården, som ska möjliggöra fler 
anställda inom vården. Tillräckligt med personal är en förutsättning för att inte behöva göra 
hårda prioriteringar. Vi vill även se ett förstärkt fokus på förebyggande vård och 
hälsofrämjande perspektiv i primärvården, med teambaserad vård och utökad tillgång till 
specialistsjukvård. 

Vi vill också att samverkan med försäkringskassan ska bli betydligt bättre. För utförligaresvar 
hänvisar vi till rikskansliets svar på enkäten. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Enligt Myndigheten för vård-och omsorgsanalys är barn med postcovids upplevelser 
av vården ganska lika vuxnas erfarenheter. Dessa är oftast en upplevelse av brist på 
kunskap och av att inte tas på allvar. Båda dessa kan förbättras genom ökad forskning på 
postcovid och en bättre samordning av postcovid-vården. Barnhälsovården har en viktig roll i 
att uppmärksamma symtom på postcovid. Vi vill även att vårdköerna kortas så att barn med 
postcovid kan få rätt vård snabbt. 

Socialdemokraterna 

Hänvisar till nationellt svar avseende fråga 1–4. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Socialdemokraterna menar att det är angeläget att förbättra postcovidvården i Region 
Skåne för både barn och vuxna. I februari 2021 lämnade vi in ett initiativärende till hälso- och 
sjukvårdsnämnden där vi föreslog att nämnden skulle avsätta resurser till en särskild 
satsning på att förbättra postcovidvården både inom primärvård och specialiserad vård, samt 
stärka samverkan mellan båda vårdnivåer kring patientgruppen, och att regionen skulle 
utreda behovet av ett särskilt vårdprogram för postcovid. Vi lyfte också särskilt behoven hos 
barn och unga med postcovid. Vi fick stöd för förslaget om att utreda behovet av ett 
vårdprogram, men vi har fortfarande inte fått se något resultat av den utredningen. Förslaget 
om att tillskjuta resurser till postcovidvården röstades dock tyvärr ner. Vi står fast vid att om 
postcovidvården ska kunna utvecklas framöver så måste både primärvården och den 
specialiserade vården få mer resurser och anställa mer personal med rätt kompetens. Det är 
också viktigt att vården bedrivs utifrån bästa tillgängliga kunskap. 
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Sverigedemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi är positivt insatta till att avsätta medel för detta. Inom Sverigedemokraternas förslag 
om en nationell handlingsplan vill vi se ett utökat anslag för forskning inom området 
långtidscovid.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi ser detta som positivt.  

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Detta är en fråga som Sverigedemokraterna driver. Vi vill dels se ett nationellt 
kompetenscentrum som etableras av socialstyrelsen. Denna ska stimulera 
kunskapsutveckling och centrats arbete ska vara till nytta för yrkesverksamma inom såväl 
primärvård som den specialiserade vården i att möta patienter som drabbats av 
långtidscovid. Dessutom vill vi se en nationell handlingsplan med tydliga riktlinjer för 
utredning, behandling och rehabilitering vid långtidscovid, där forskning också får ett ökat 
anslag. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Huvudsakligen vill Sverigedemokraterna se en effektiv och kvalitativ hälso- och 
sjukvård. Att stärka postcovidvården lyfter vi i flertalet förslag. Se svar ovan. Vården ska 
vara tillgänglig och här menar vi att det bör vara professionen som bästa avgör var den bäst 
möter vårdtagaren. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi vill enligt ovan tillsätta såväl en nationell handlingsplan men också ett 
kunskapscentrum. Vi är också positiva till att främja forskning på området. Dessa satsningar 
bör säkerställa att barn såväl som unga och äldre får den vård och behandling som kan 
förväntas. 

Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vänsterpartiet är för att öronmärka medel till denna forskning. Det är viktigt att 
kunskapsläget om detta stärks så att patienter kan få god vård i hela landet. 
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2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Hur kunskapen dokumenteras om de patienter som har postcovid görs, har vi inte tagit 
ställning till i regionen, men vi menar att det är klokt och väldigt bra om kunskapen samlas 
så att det går att följa upp, forska och lära sig mer om detta på ett strukturerat sätt. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det ser vi positivt på från Vänsterpartiets sida. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vänsterpartiet går till val på stora resursförstärkningar för hela hälso- och sjukvården. 
Det behövs stora personalsatsningar i hela landet för att stärka hälso- och sjukvården och 
möjliggöra för vården att se till att alla får vård efter behov. Detta är en av de viktigaste 
frågorna i valet. Vi menar att det behövs väldigt mycket resurser generellt som så klart i 
delar behöver gå till att stärka vården för bland annat postcovidpatienter. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Oavsett om man är barn eller vuxen så har man rätt till den vård man behöver, och 
därför liknar vårt svar på denna fråga, svaret på föregående. Även barnsjukvården behöver 
resursförstärkningar för att kunna möta befolkningens behov av vård i tid. Det är viktigt både 
för barn och vuxna att vården organiseras på ett klokt sätt och samordnas så att det inte är 
patienten som slussar runt, utan att all kompetens som behövs för att möta behoven samlas 
runt patienten. 
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11. Region Halland 

Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Den medicinska forskningen är viktig och de resurser som läggs på forskning behöver 
användas effektivt. Inte minst är forskning kring Covid och postcovid viktig då det är nya 
områden och behovet av kunskap stort. Svensk forskning behöver ha förutsättningar att 
hävda sig i den internationella konkurrensen med attraktiva forskningsmiljöer. Vi har inte 
tagit ställning till om det kommer behövas några öronmärkta pengar för just 
postcovidforskning och anser generellt inte att politiken ska besluta om vilken forskning som 
ska bedrivas. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi har inget specifikt förslag om detta men är positiva till idén. Det är viktigt att vi får så 
mycket kunskap och erfarenheter som möjligt som kan användas i vården av dem som lider 
av postcovid och ett kvalitetsregister skulle kunna bidra till detta. I likhet med andra 
kvalitetsregister måste initiativet komma från de inom professionen som är aktiva på 
området. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom området och olika åtgärder behöver 
vidtas för att förbättra kompetensen i hela landet. Vi har inte tagit specifik ställning till ett 
nationellt kunskapscenter, men anser att det finns ett behov av att samla kunskap och 
kompetens. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten 
inom vården är viktigt, och sådana kan fylla en del av det behov som Postcovidföreningen 
ser ett behov av. Det är också viktigt att säkerställa att tillgängligheten och förutsättningar är 
jämlika över landet och mellan olika sociala grupper. Staten måste ta ett övergripande 
ansvar för att Sverige har tillräckligt många med relevant specialistkompetens. Hela det 
ansvaret kan inte ligga på regionerna. Centerpartiet vill också att alla patienter får rätt att 
söka vård över hela landet, så att inte bostadsort avgör vilken vård man får. 

Vi behöver en tryggare vård och en fast läkare i primärvården som kan samordna de 
insatser som krävs på hemmaplan och ha kontakt med specialist och andra vårdgivare som 
behövs för behandling. Patientens kontakt kan ske digitalt eller genom fysiska besök. Det 
behövs också en skarpare statlig tillsyn så att nationella rekommendationer följs. Vi vill även 
införa en kömiljard för att korta köerna och skapa fler vårdplatser och att öka patienters rätt 
att själva välja vårdgivare. På sätt skapas också utrymme för att kunna ta emot fler patienter 
som patienter med postcovid. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: De barn som drabbas av svåra komplikationer måste följas på barnmedicinska kliniker 
där kompetens finns för att följa de svåra inflammatoriska resttillstånd som enstaka barn 
drabbas av. 

Kristdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi öronmärker i riksdagsbeslut normalt sett inte till specifik forskning utan bredare 
fält,exempelvis till kvinnors hälsa. Visst statligt stöd har getts till forskning kring postcovid 
vilket vi välkomnar. Vi anser det nödvändigt att Sverige bidrar mer till forskning kring 
postcovid och därför behöver stödet förstärkas.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vilka kvalitetsregister som ska finnas är i huvudsak en fråga för den medicinska 
professionen, inte politiken. Vi anser dock att det måste finnas möjlighet att följa hur det går 
för patienter med postcovid över tid. Hur detta ska ske, om det är genom ett nationellt 
kvalitetsregister eller på annat sätt bör utredas snarast. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi anser att det behövs ett nationellt kunskapscenter till stöd för hela landet. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi föreslår en ökning från en miljard till tre miljarder årligen i syfte att regionerna ska 
kunna öka antalet vårdplatser generellt sett, dvs förstärka kompetensen. Vi föreslår dock inte 
särskilda resurser kopplat till diagnos. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Ett nationellt kunskapscenter skulle bidra med vad som är bästa behandlingen och 
andra insatser för såväl vuxna som barn med postcovid. 

Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det är alltid bra med forskning, har staten möjlighet är vi mycket positiva till postcovid 
forskningen. 
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2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Bra med ett nationellt register för att kunna följa upp. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Om man anser att det behövs ett nationellt kunskapscenter så är vi självklart positiva 
till det. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Att stärka post covid vården är viktigt för de drabbade men det är ju ett beslut man få 
ta på regeringsnivå. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Alla barn oavsett åkomma ska alltid få den vård de har behov av. 

Moderaterna 

Inget svar.  

Miljöpartiet 

Inget svar.  

Socialdemokraterna 

Inget svar.  

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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12. Västra Götalandsregionen 

Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Den medicinska forskningen är viktig och de resurser som läggs på forskning behöver 
användas effektivt. Inte minst är forskning kring Covid och postcovid viktig då det är nya 
områden och behovet av kunskap stort. Svensk forskning behöver ha förutsättningar att 
hävda sig i den internationella konkurrensen med attraktiva forskningsmiljöer. Vi har inte 
tagit ställning till om det kommer behövas några öronmärkta pengar för just 
postcovidforskning och anser generellt inte att politiken ska besluta om vilken forskning som 
ska bedrivas. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi har inget specifikt förslag om detta men är positiva till idén. Det är viktigt att vi får så 
mycket kunskap och erfarenheter som möjligt som kan användas i vården av dem som lider 
av postcovid och ett kvalitetsregister skulle kunna bidra till detta. I likhet med andra 
kvalitetsregister måste initiativet komma från de inom professionen som är aktiva på 
området. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom området och olika åtgärder behöver 
vidtas för att förbättra kompetensen i hela landet. Vi har inte tagit specifik ställning till ett 
nationellt kunskapscenter, men anser att det finns ett behov av att samla kunskap och 
kompetens. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten 
inom vården är viktigt, och sådana kan fylla en del av det behov som Postcovidföreningen 
ser ett behov av. Det är också viktigt att säkerställa att tillgängligheten och förutsättningar är 
jämlika över landet och mellan olika sociala grupper. Staten måste ta ett övergripande 
ansvar för att Sverige har tillräckligt många med relevant specialistkompetens. Hela det 
ansvaret kan inte ligga på regionerna. Centerpartiet vill också att alla patienter får rätt att 
söka vård över hela landet, så att inte bostadsort avgör vilken vård man får. Vi behöver en 
tryggare vård och en fast läkare i primärvården som kan samordna de insatser som krävs på 
hemmaplan och ha kontakt med specialist och andra vårdgivare som behövs för behandling. 
Patientens kontakt kan ske digitalt eller genom fysiska besök. Det behövs också en skarpare 
statlig tillsyn så att nationella rekommendationer följs. Vi vill även införa en kömiljard för att 
korta köerna och skapa fler vårdplatser och att öka patienters rätt att själva välja vårdgivare. 
På sätt skapas också utrymme för att kunna ta emot fler patienter som patienter med 
postcovid. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: De barn som drabbas av svåra komplikationer måste följas på barnmedicinska kliniker 
där kompetens finns för att följa de svåra inflammatoriska resttillstånd som enstaka barn 
drabbas av. 

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Liberalerna anser att det är viktigt att staten genomför satsningar på forskning för att 
fylla de kunskapsluckor som vården har. För att kunna möta individens vårdbehov anser 
Liberalerna är det är viktigt att man gör breda satsningar på forskningen för att säkerställa att 
vårdpersonalen har kunskaperna för att ge den vård individen behöver.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi vill växla upp datadriven innovation och utveckling. Rätt använda kommer hälsodata 
att rädda liv. Det kräver satsningar på automatisering, så att manuell insamling inte längre är 
nödvändig, samt enhetliga processer för utlämning av forskningsdata och att mycket starkt 
dataskydd för den enskilde patientens integritet. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Kopplingen mellan forskningen och den kliniska verksamheten måste stärkas, liksom 
möjligheterna att snabbare omsätta nya forskningsrön till innovationer som skapar nytta för 
patienter och personal. Liberalerna har länge drivit att det måste finnas löpande fortbildning 
– och tid för fortbildning - av vårdpersonalen. Liberalerna i Västra Götalandsregionen vill att 
medarbetare ska ges både tid och möjligheter till fortbildning inom sitt yrke. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Liberalerna har inte tagit ställning i den frågan. För vården är det viktigt med 
långsiktiga satsningar. Dagens många, kortsiktiga, riktade statsbidrag, från regeringen, gör 
att planeringen av vården blir ryckig och svår. Med tillfälliga satsningar kan man inte anställa 
ny personal eller utöka antalet vårdplatser. Vi vill därför ha breda långsiktiga satsningar för 
att ha fler sängar och en bättre arbetsmiljön för personalen och för att kunna få till bättre 
möjligheter till forskning och utveckling av vården. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är viktigt att alla barn får möjligheten att leva sitt liv. Skola och fysisk aktivitet är 
centrala delar i barns uppväxt och utveckling. Skolans hälsofrämjande arbete ska utvecklas 
genom bland annat väl utbyggd elevhälsa. Barn som är långtidssjuka måste kunna delta i 
skola och leva sitt liv så normalt som möjligt under tiden. Både sjukvården och kommunerna 
måste se till att sjuka barn kan vara i sin hemmiljö så mycket som möjligt. För oss i 
Liberalerna är det alltid viktigt att fylla på de kunskapsluckor som kan finnas i vården. Det är 
därför positivt att Folkhälsomyndigheten arbetar löpande och har presenterat flera 
sammanfattningar om kunskapsläget.  

Moderaterna  

Inget svar.  

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det behövs mer forskning kring mekanismerna bakom post covid, behov och insatser.  
Inte minst eftersom vi i dagsläget har en ansträngd sjukvård, och komplexa vårdbehov 
innebär att man kan få kämpa mycket för att få vård och rehabilitering. Det finns risk att 
primärvården inte fångar upp behoven. Mer forskning och att dra lärdomar av sjukdomens 
följdverkningar är viktigt inte minst eftersom det är mycket troligt att vi har nya epidemier att 
vänta. Djurhantering och klimatförändringars effekter för levnadsvillkor och den biologiska 
mångfalden bidrar till att ökade smittorisker är att vänta.  Det behövs mer forskning runt post 
covid för forskningen i sig, men även för att vi ska ha en uppbyggd kunskapsbank inför 
pandemier. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi ställer oss positiva! Vi tror att ett nationellt kvalitetsregister för postcovid kan vara av 
stort värde för att få bättre uppfattning om problem, diagnos, behandling och resultat över 
tid. Inte minst viktigt är att det kan vara ett viktigt bidrag till forskningen och för att patienter 
ska få rätt insatser. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi instämmer i behovet av ett kunskapscentrum för postcovid. Patienter har ibland 
svårt att bli trodda eller få stöd och behandling och inte sällan har aktuell forskning inte nått 
ut i vården helt. Vi menar att vårdpersonal skulle kunna få gott stöd av ett sådant center, 
liksom patienter.  Eftersom fler pandemier förmodligen är att vänta kan det framöver även 
finnas snarlika behov av att utveckla och sprida kunskap om följdsjukdomar och vård ( se 
fråga 1. ) Ett kunskapscenter för postcovid bör därmed kunna bidra även bredare framöver. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vården som helhet är ansträngd i Sverige i dag. Bristen på vårdplatser hänger tex 
starkt ihop med personalbrist, dvs det handlar om bristen på bemannade vårdplatser. 
Tillräckligt med personal är också en förutsättning för att inte behöva göra hårda  
prioriteringar. Miljöpartiet viktigaste vårdfråga är därför att förbättra arbetsvillkor och 
arbetsmiljö för personal i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en 
statligt finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och fr om 2026 vill vi 
avsätta totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda 
och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen.  

Vi vill också se ett förstärkt hälsoperspektiv i primärvården, där fler yrkeskategorier kan 
arbeta sida vid sida och erbjuda teambaserad vård och förebyggande insatser.  Vi vill också 
att samverkan med försäkringskassan ska bli betydligt bättre 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Kunskapen behöver spridas – särskilt till dem som jobbar inom skolan eller inom 
vården – om att även barn kan drabbas av allvarlig postcovid (även fast de sällan blir 
livshotande sjuka i den akuta fasen). Det är grundläggande för att drabbade barn ska bli 
förstådda. I VGR vill vi verka för att kunskapen säkras i primärvården, BVC och 
skolhälsovården att ny kunskap sprids så personalen som möter sjuka barn är uppdaterade 
för att ge bästa möjliga hjälp. I kommunerna vill vi verka för resurser till skolhälsovården och 
för goda möjligheter till särskilda anpassningar för barn som behöver det, pga postcovid eller 
andra besvär. Konkret kan det handla om bl a att se till att det finns vilrum för elever som 
behöver det. Det är bra att MP sedan vi kom in i regeringen sett till att skolorna fått mer 
resurser, så att 16 000 fler lärare kunnat anställas – det ger bättre förutsättningar för alla 
elever, och särskilt dem med särskilda behov. Kommunerna behöver också prioritera skolan. 

Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att 
man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som kommer.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. De dryga 
hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 
av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att 
identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad 
vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt kunskapscenter, har vi inte 
tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Regeringen är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär till följd 
av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i vilken region man bor. 
Hälso-och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig i 
hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att 
kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av personer med postcovid. 
Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 
oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: På nationell nivå har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för 
hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. 
Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få 
individanpassad vård på rätt nivå. På regional nivå så har vi Socialdemokrater (som är i 
opposition i Västra Götalandsregionen) i våra budgetförslag lagt de uppräkningar till hälso- 
och sjukvården som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har rekommenderat. Den 
GrönBlå ledningen bestående av M, C, L, KD och MP har underfinansierat vården under alla 
de 8 år som de har styrt. 

Efter 8 år med en moderatledd ledning med konstant underfinansiering av vården och löner 
som ligger under rikssnittet så ser vi nu resultatet med över 100 000 som står i kö till besök 
eller behandling, ständiga överbeläggningar och stora problem att rekrytera personal. 
Ledningens senaste budget, som antogs i juni 2022, innebär ytterligare besparingar på 
sjukvården i Västra Götalandsregionen på nästan 900 mnkr i ett läge när sjukhusen i flera år 
gått med underskott. Med en sådan budget blir det svårt att säkerställa att t.ex. barn med 
postcovid får den vård och stöd de har rätt till.  

Sverigedemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Som mycket aktiv sjukvårdspolitiker inom området Covid-19 så har jag följt pandemins 
utveckling i princip från dag ett. Vilket gör att jag har den största förståelse och insikten i 
vikten av forskning inom området både när det gäller behandling, vilket ar blivit bättre under 
dessa två år, samt naturligtvis även postcovid-forskning. Detta betyder i klartext att vi är 
positiva till öronmärkta pengar till postcovidforskning.  
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2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vid all form av forskning är data och register mycket viktigt. Det finns idag många olika 
kvalitetsregister och om forskningen anser att det är nödvändigt är vi också positiva då det 
måste finnas användare till ett register annars blir det inte så stor nytta. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi är för kunskapscentra, jag skulle vilja kalla det ett ”Digitalt Nationellt kunskapscenter 
för postcovd”. Detta för att om det skall vara ett bra och effektivt kunskapscenter där alla kan 
få del av kunskap snabbt och all vårdpersonal skall kunna vända sig för råd och stöd så 
gäller det att vi utnyttjar digitaliseringen. Men summerat så är vi definitivt för ett Nationellt 
kunskapscenter för postcovid, digitalt eller inte så är det bra. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Denna fråga är lite svårare att svara på utan några faktaunderlag. Vi är mitt i en 
omställning till nära vård där primärvården skall vara navet i alla sjukvård. Jag ser definitivt 
att om primärvården skall få detta uppdrag så kommer de att krävas resurser från regionerna 
och hur mycket stöd regionerna behöver från staten för just postcovidpatienterna låter jag 
vara osagt. Naturligtvis kommer även specialistvården att få en del av dessa patienter 
remitterade så att en del behöver gå dit också men vi i regionerna föredrar generella 
statsbidrag över riktade bidrag som många gånger kräver mycket administration och 
uppföljning. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Inom detta område krävs det definitivt mer information, precis som 
barnombudsmannen skriver –”Det finns bland annat behov av att följa barn som har 
långtidssymtom från covid-19”. Jag har svårt att få fram fata på hur många barn som 
drabbats av postcovid men det är många områden som drabbat barnen ex föräldrar haft 
postcovid eller isolering m m. Så just nu behöver vi se över alla delarna av hur barn drabbats 
av pandemin och där i ligger även postcovid. 

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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13. Region Värmland 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?  

Svar: Moderaterna är positivt inställda. Vi har i riksdagen bl.a. föreslagit att det 
ska säkerställas forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. I takt med en minskande 
smittspridningen minskar också behovet av forskning kring exempelvis epidemiologi kopplat 
till covid-19 i jämförelse med postcovid. Behovet av forskning om postcovid är stort och 
framsteg görs var dag. För en långsiktig och hållbar forskning behöver finansiering vara 
gedigen. Riksdagen beslutade under våren 2020 om ökade anslag med 100 miljoner kronor 
för forskning, Regering och riksdag behöver fortsatt säkerställa resurser till forskning 
gällande gruppen sjuka i postcovid. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid 

Svar: Moderaterna är för ett sådant förslag om nationellt kvalitetsregister. Vi har i riksdagen 
föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella riktlinjer gällande vård och 
rehabilitering av de med postcovid. Vidare att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och 
genomföra nationella riktlinjer för vård och rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad 
sjukhusvård?  

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att man ska se över möjligheterna att inrätta ett 
nationellt kompetenscentrum för postcovid. VI anser därför att en snabbutredning bör 
tillsättas för att se över möjligheterna att införa ett nationellt kunskapscenter för postcovid. I 
takt med en accelererande forskningsutveckling ökar också den ackumulerade kunskapen 
och kompetensen på området. Att denna tillvaratas på ett effektivt och korrekt sätt samt 
kommer alla regioner till del är av stor vikt. Detta ska givetvis omsättas i praktisk vård. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: På nationell nivå finns för närvarande inget sådant förslag. I Värmland har vi för 
nuvarande har vi ingen plan på nedläggning av vår postcovidmottagning. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella 
riktlinjer gällande vård och rehabilitering av de med postcovid och i samband med detta att 
ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och genomföra nationella riktlinjer för vård och 
rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det tycker vi vore bra. Det behövs absolut mer forskning kring postcovid, för att 
drabbade ska få hjälp på bästa möjliga sätt.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till det – det kan nog ha stort värde för kunskapsuppbyggnaden. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi stödjer detta och ser det som mycket angeläget. Vi har länge drivit frågor kring 
bättre hjälp för sjuka som vården inte lyckas diagnostisera eller behandla – en situation som 
många med postcovid kan hamna i. Ett nationellt kunskapscenter om postcovid skulle kunna 
få stor betydelse för att fler ska få så bra hjälp som möjligt. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi vill att staten gör en storsatsning på stöd till regionernas hälso- och sjukvård, som 
utökas med 10 miljarder per år så att den från 2026 och framåt omfattar 40 miljarder per år. 
Vi i Värmland tar inte ställning till om delar av detta ska riktas särskilt till vissa delar av 
vården. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Kunskapen behöver spridas – särskilt till dem som jobbar inom skolan eller inom 
vården – om att även barn kan drabbas av allvarlig postcovid (även fast de sällan blir 
livshotande sjuka i den akuta fasen). Det är grundläggande för att drabbade barn ska bli 
förstådda. Här är det viktigt hur vi pratar om sjukdomen – både vi politiker och andra som 
hörs i massmedia. Som regionpolitiker vill vi verka för att Region Värmlands postcovid-
mottagning behålls och utvecklas och tar vara på ny kunskap, för att ge bästa möjliga hjälp 
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till barn såväl som vuxna. I kommunerna vill vi verka för resurser till skolhälsovården och för 
goda möjligheter till särskilda anpassningar för barn som behöver det, pga postcovid eller 
andra besvär. Konkret kan det handla om bl a att se till att det finns vilrum för elever som 
behöver det. Det är bra att MP sedan vi kom in i regeringen sett till att skolorna fått mer 
resurser, så att 16 000 fler lärare kunnat anställas – det ger bättre förutsättningar för alla 
elever, och särskilt dem med särskilda behov. Kommunerna behöver också prioritera skolan. 

Socialdemokraterna 

Inget svar.  

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

De flesta av frågorna ni ställer rör riksnivå, så de svaras på utifrån ett riksperspektiv utifrån 
avstämning.  

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vänsterpartiet är för att öronmärka medel till denna forskning. Det är viktigt att 
kunskapsläget om detta stärks så att patienter kan få god vård i hela landet.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det är ingen fråga som vi tagit ställning till ännu, men det är såklart viktigt att kunskap 
samlas så att det går att följa upp, forska och lära mer.  

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det ser vi positivt på. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vänsterpartiet går till val på stora resursförstärkningar för hela hälso- och sjukvården. 
Det behövs stora personalsatsningar i hela landet för att stärka hälso- och sjukvården och 
möjliggöra för vården att se till att alla får vård efter behov. Detta är en av de viktigaste 
frågorna i valet. Med en stärkt hälso- och sjukvård så kommer även postcovidvården att 
förstärkas. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barnsjukvården, precis som övrig vård, behöver förstärkas. Det är såklart extra viktigt 
att barn och unga får en bra vård, och det är viktigt att det skapas kunskapsunderlag från 
såväl vuxna som barn. Vi behöver stärka upp vården i Värmland, och det är vårt fokus. 
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14. Region Örebro län 

Centerpartiet   

Eftersom de flesta frågorna i övrigt var på en mer övergripande nivå hänvisar jag till 
Centerpartiets nationella svar 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Den medicinska forskningen är viktig och de resurser som läggs på forskning behöver 
användas effektivt. Inte minst är forskning kring Covid och postcovid viktig då det är nya 
områden och behovet av kunskap stort. Svensk forskning behöver ha förutsättningar att 
hävda sig i den internationella konkurrensen med attraktiva forskningsmiljöer. Vi har inte 
tagit ställning till om det kommer behövas några öronmärkta pengar för just 
postcovidforskning och anser generellt inte att politiken ska besluta om vilken forskning som 
ska bedrivas. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi har inget specifikt förslag om detta men är positiva till idén. Det är viktigt att vi får så 
mycket kunskap och erfarenheter som möjligt som kan användas i vården av dem som lider 
av postcovid och ett kvalitetsregister skulle kunna bidra till detta. I likhet med andra 
kvalitetsregister måste initiativet komma från de inom professionen som är aktiva på 
området. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom området och olika åtgärder behöver 
vidtas för att förbättra kompetensen i hela landet. Vi har inte tagit specifik ställning till ett 
nationellt kunskapscenter, men anser att det finns ett behov av att samla kunskap och 
kompetens. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten 
inom vården är viktigt, och sådana kan fylla en del av det behov som Postcovidföreningen 
ser ett behov av. Det är också viktigt att säkerställa att tillgängligheten och förutsättningar är 
jämlika över landet och mellan olika sociala grupper. Staten måste ta ett övergripande 
ansvar för att Sverige har tillräckligt många med relevant specialistkompetens. Hela det 
ansvaret kan inte ligga på regionerna. Centerpartiet vill också att alla patienter får rätt att 
söka vård över hela landet, så att inte bostadsort avgör vilken vård man får. Vi behöver en 
tryggare vård och en fast läkare i primärvården som kan samordna de insatser som krävs på 
hemmaplan och ha kontakt med specialist och andra vårdgivare som behövs för behandling. 
Patientens kontakt kan ske digitalt eller genom fysiska besök. Det behövs också en skarpare 
statlig tillsyn så att nationella rekommendationer följs. Vi vill även införa en kömiljard för att 
korta köerna och skapa fler vårdplatser och att öka patienters rätt att själva välja vårdgivare. 
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På sätt skapas också utrymme för att kunna ta emot fler patienter som patienter med 
postcovid. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: De barn som drabbas av svåra komplikationer måste följas på barnmedicinska kliniker 
där kompetens finns för att följa de svåra inflammatoriska resttillstånd som enstaka barn 
drabbas av. 

Kristdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi öronmärker i riksdagsbeslut normalt sett inte till specifik forskning utan bredare fält, 
exempelvis till kvinnors hälsa. Visst statligt stöd har getts till forskning kring postcovid vilket 
vi välkomnar. Vi anser det nödvändigt att Sverige bidrar mer till forskning kring postcovid och 
därför behöver stödet förstärkas.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vilka kvalitetsregister som ska finnas är i huvudsak en fråga för den medicinska 
professionen, inte politiken. Vi anser dock att det måste finnas möjlighet att följa hur det går 
för patienter med postcovid över tid. Hur detta ska ske, om det är genom ett nationellt 
kvalitetsregister eller på annat sätt bör utredas snarast. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi anser att det behövs ett nationellt kunskapscenter till stöd för hela landet. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi föreslår en ökning från en miljard till tre miljarder årligen i syfte att regionerna ska 
kunna öka antalet vårdplatser generellt sett, dvs förstärka kompetensen. Vi föreslår dock inte 
särskilda resurser kopplat till diagnos. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Ett nationellt kunskapscenter skulle bidra med vad som är bästa behandlingen och 
andra insatser för såväl vuxna som barn med postcovid. 
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Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Liberalerna anser att det är viktigt att staten genomför satsningar på forskning för att 
fylla de kunskapsluckor som vården har. För att kunna möta individens vårdbehov anser 
Liberalerna är det är viktigt att man gör breda satsningar på forskningen för att säkerställa att 
vårdpersonalen har kunskaperna för att ge den vård individen behöver.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi vill växla upp datadriven innovation och utveckling. Rätt använda kommer hälsodata 
att rädda liv. Det kräver satsningar på automatisering, så att manuell insamling inte längre är 
nödvändig, samt enhetliga processer för utlämning av forskningsdata och att mycket starkt 
dataskydd för den enskilde patientens integritet. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Kopplingen mellan forskningen och den kliniska verksamheten ska stärkas, liksom 
möjligheterna att snabbare omsätta nya forskningsrön till innovationer som skapar nytta för 
patienter och personal. Liberalerna har länge drivit för att löpande fortbildning av 
vårdpersonalen för att ge de utveckling och för att lära sig nya rön. Vårdens arbetsgivare ska 
ha ett tydligt ansvar att ge vårdprofessionernas medarbetare fortbildning i sitt yrke. 
Pandemin har visat på behovet av att få möjligheten att sätta sig in i nya sjukdomar. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Liberalerna har inte tagit ställning i den frågan. För vården är det viktigt med 
långsiktiga satsningar. Som det är idag med många kortsiktiga riktade statsbidrag från 
regeringen gör att planeringen av vården blir nedsatt. Med tillfälliga satsningar kan man inte 
anställa ny personal eller utöka antalet vårdplatser. Vi vill därför ha breda långsiktiga 
satsningar för att ha fler sängar och en bättre arbetsmiljön för personalen. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är viktigt att alla barn får möjligheten att leva sitt liv. Skola och fysisk aktivitet är 
centrala delar i barns uppväxt och utveckling. Skolans hälsofrämjande arbete ska utvecklas 
genom bland annat väl utbyggd elevhälsa. För oss i Liberalerna är det alltid viktigt att fylla på 
de kunskapsluckor som kan finnas i vården. De tär positivt därför att Folkhälsomyndigheten 
arbetar löpande och har presenterat flera sammanfattningar om kunskapsläget. 

Moderaterna 

Inget svar.  
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Miljöpartiet 

Inget svar.  

Socialdemokraterna - samma som nationella svar 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att 
man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som kommer.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. De dryga 
hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 
av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att 
identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad 
vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt kunskapscenter, har vi inte 
tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Regeringen är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär till följd 
av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i vilken region man bor. 
Hälso- och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig i 
hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att 
kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av personer med postcovid. 
Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 
oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är regionerna som har ansvaret för att säkerställa rätt vård även i detta fall. På 
nationell nivå har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att 
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identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad 
vård på rätt nivå. 

Sverigedemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi är positiva till att medel avsätts till detta då vi i vårt förslag om en nationell 
handlingsplan vill se ett utökat anslag för forskning inom området långtidscovid. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till det. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det här är en fråga som vi driver. Vi vill dels ha ett nationellt kompetenscentrum som 
etableras av socialstyrelsen. Den ska stimulera kunskapsutveckling och centrats arbete ska 
vara till nytta för yrkesverksamma inom såväl primärvård som specialiserad vård i att möta 
patienter som drabbats av långtidscovid. Vi vill även se en nationell handlingsplan med 
tydliga riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid långtidscovid, där forskning 
också får ett ökat anslag. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi vill huvudsakligen se en effektiv och kvalitativ hälso- och sjukvård. Vi lyfter 
postcovidvården i flera förslag, se svar ovan. Vården ska vara tillgänglig och här menar vi att 
det bör vara professionen som bäst avgör var den bäst möter vårdtagaren. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi vill enligt ovan tillsätta såväl en nationell handlingsplan men också ett 
kunskapscentra. Vi är även positiva till att främja forskning på området. Dessa satsningar 
bör säkerställa att barn såväl som unga och äldre får den vård och behandling som kan 
förväntas. 

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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15. Region Västmanland 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi öronmärker i riksdagsbeslut normalt sett inte till specifik forskning utan bredare fält, 
exempelvis till kvinnors hälsa. Visst statligt stöd har getts till forskning kring postcovid vilket 
vi välkomnar. Vi anser det nödvändigt att Sverige bidrar mer till forskning kring postcovid och 
därför behöver stödet förstärkas. Generellt sett fattas inte politiska beslut om specifik 
forskning. I Region Västmanland har bedrivits en världsunik studie kopplat till äldres isolering 
i samband med pandemin och hur det går att minska känsla av ensamhet med hjälp av fyra 
telefonsamtal med psykolog. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vilka kvalitetsregister som ska finnas är i huvudsak en fråga för den medicinska 
professionen, inte politiken. Vi anser dock att det måste finnas möjlighet att följa hur det går 
för patienter med postcovid över tid. Hur detta ska ske, om det är genom ett nationellt 
kvalitetsregister eller på annat sätt bör utredas snarast. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi anser att det behövs ett nationellt kunskapscenter till stöd för hela landet. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi föreslår en ökning från en miljard till tre miljarder årligen i syfte att regionerna ska 
kunna öka antalet vårdplatser generellt sett, dvs förstärka kompetensen. Vi föreslår dock inte 
särskilda resurser kopplat till diagnos. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Ett nationellt kunskapscenter skulle bidra med vad som är bästa behandlingen och 
andra insatser för såväl vuxna som barn med postcovid. I Region Västmanland är en mer 
stabil bemanning på barnkliniken liksom på vårdcentralerna av högsta prioritet för att 
säkerställa att alla barn får den vård och det stöd de har rätt till. När det gäller specifikt 
postcovid är det viktigt med samarbete inom sjukvårdsregionen så att ny kunskap sprids. 
Det har vi efterfrågat vid flera tillfällen. 
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Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Moderaterna i Region Västmanland öronmärker inte medel till specifik forskning utan vi 
anslår medel i budget. Det är sedan upp till den medicinska professionen att därefter fördela 
medlen utifrån olika forskningsområden. Men det sagt så kommer insatser behöva ske för att 
öka kunskapen inom postcovid. Behovet av forskning om postcovid är stort och framsteg 
görs var dag. För en långsiktig och hållbar forskning behöver finansiering vara gedigen och 
till största delen finansieras nationellt. 

  
2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Nationella Kvalitetsregister kan ge samhället, den medicinska professionen och 
beslutsfattare kunskap om hur vården fungerar och hur den kan förbättras om de nyttjas rätt. 
Moderaterna i Region Västmanland är positiva till att nya kvalitetsregister skapas och tycker 
att det vore bra med ett nationellt kvalitetsregister för postcovid. En utmaning är att data från 
kvalitetsregister inte används optimalt idag, i samband med att nya register byggs upp måste 
det även säkerställas att den data som samlas in nyttjas för att utveckla vården. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att regeringen ser över möjligheterna att skapa 
ett nationellt kompetenscentrum för postcovid. Moderaterna i Region Västmanland delar den 
uppfattningen. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Moderaterna i Region Västmanland vill att en större del av statsbidragen ska vara 
generella och inte riktade. Det ger oss som region större möjligheter att nyttja statsbidragen 
effektivt och minskar den administrativa bördan som riktade statsbidrag innebär och gör att 
vi får mer vård för pengarna. Det innebär att vi inte vill se en postcovidmiljard utan att dessa 
medel istället ges generellt till regionen. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Alla ska få den vård de har rätt till. Moderaterna i Region Västmanland vill öka 
tillgängligheten till vården, en central reform är att korta vårdköerna genom att bland annat 
öka produktiviteten och minska administrationen inom den västmanländska sjukvården. 
Patienten ska även ha rätt att söka vård och behandling utanför Västmanland, det gäller 
såväl öppen som specialiserad vård. För att stärka barn- och ungas omhändertagande i 
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vården vill vi bland annat att regionen ska ta ett större ansvar över elevhälsan och på sikt 
även ta över huvudmannaskapet. Vi ser hur omhändertagandet av unga som mår dåligt 
brister inom flera områden och genom ett större regionalt ansvarstagande kan vi säkerställa 
att fler unga får det hjälp och stöd de behöver. 

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Positivt. Argumenten finns i Miljöpartiets de grönas svar från riksdagskansliet 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Positivt! Argumenten finns i Miljöpartiets de grönas svar från riksdagskansliet 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Positivt. Argumenten finns i Miljöpartiets de grönas svar från riksdagskansliet. Fler 
pandemier kommer, tyvärr, och ett kunskapscenter bör ha ett bredare uppdrag än bara 
postcovid.  

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Positivt. Argumenten finns i Miljöpartiets de grönas svar från riksdagskansliet. Vården i 
stort behöver mer finansiering.  

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi är för att staten ska finansiera mer av regionernas verksamhet. Då finns det mer 
resurser för att även ta hand om barn på bättre sätt. Vi vill rekrytera flera med kompetens för 
specialistvård och se till att det finns folk som går att rekrytera, dvs utöka antalet 
utbildningsplatser och rekrytera mer aktivt från utlandet med tillhörande komplettering av 
språkkompetens och utbildning. Vill vill satsa på forskning och då är det naturligt att även 
titta på barnens situation. Vi vill stödja kommunerna från regionens sida med kompetens och 
samordning av insatser. Västmanland har en tradition att jobba tillsammans med skolan och 
det bör vi utveckla inom postcovid-området. Många av våra politiker är eller har varit även 
kommunpolitiker och vi kommer att trycka på att kommunerna tar sitt ansvar runt barn som 
har postcovid.   

Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att 
man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som kommer. 
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2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. Det dryga 
hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 
av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19- infektion. Syftet är att 
identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad 
vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt kunskapscenter, har vi inte 
tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Regeringen är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär till följd 
av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i vilken region man bor. 
Hälso- och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig i 
hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att 
kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av personer med postcovid. 
Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 
oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi är beredda att göra det som krävs för att barn ska få den långsiktiga behandling 
som krävs, även skjuta till ytterligare resurser om det visar sig att det behövs. På nationell 
nivå har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och sjukvården 
gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att identifiera 
behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad vård på rätt 
nivå. 

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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16. Region Dalarna 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

Liberalerna har tagit fram ett gemensamt svar på era viktiga frågor (Svar från Riksdagen) 
som jag här bifogar som bilaga. Men jag vill lägga till några synpunkter. 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Forskningsmedel är förstås en förutsättning för forskning men det är även viktigt att 
forskningen håller hög kvalité. Det är något som Vetenskapsrådet framhåller. 
Vetenskapsrådet gör enligt sin hemsida bedömningen att de riktade utlysningar om 50 
miljoner kr som gått till forskning om postcovid är tillräckliga. De har lett till att 14 av 56 
forskningsansökningar med hög kvalité har beviljats. De ansökningar som fick avslag verkar 
ha fått på grund av för låg kvalité, inte på grund av brist på medel får jag ett intryck av. 
Fortsatta medel till forskning om postcovid bör kunna konkurrera om bidrag inom 
Vetenskapsrådets ordinarie utlysningar, enligt Vetenskapsrådet. Däremot anser de att de 
riktade utlysningarna på 100 miljoner kr vad gäller vaccinuppföljningar inte räcker, där ser de 
ett behov av ytterligare riktade utlysningar. 

Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Moderaterna är positivt inställda. Vi har i riksdagen bl.a. föreslagit att det ska 
säkerställas forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. I takt med en minskande 
smittspridningen minskar också behovet av forskning kring exempelvis epidemiologi kopplat 
till covid-19 i jämförelse med postcovid. Behovet av forskning om postcovid är stort och 
framsteg görs var dag. För en långsiktig och hållbar forskning behöver finansiering vara 
gedigen. Riksdagen beslutade under våren 2020 om ökade anslag med 100 miljoner kronor 
för forskning. Regering och riksdag behöver fortsatt säkerställa resurser till forskning 
gällande gruppen sjuka i postcovid.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Moderaterna är för ett sådant förslag om nationellt kvalitetsregister. Vi har i riksdagen 
föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella riktlinjer gällande vård och 
rehabilitering av de med postcovid. Vidare att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och 
genomföra nationella riktlinjer för vård och rehabilitering av barn och unga med postcovid. 
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3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att man ska se över möjligheterna att inrätta ett 
nationellt kompetenscentrum för postcovid. VI anser därför att en snabbutredning bör 
tillsättas för att se över möjligheterna att införa ett nationellt kunskapscenter för postcovid.I 
takt med en accelererande forskningsutveckling ökar också den ackumulerade kunskapen 
och kompetensen på området. Att denna tillvaratas på ett effektivt och korrekt sätt samt 
kommer alla regioner till del är av stor vikt. Detta ska givetvis omsättas i praktisk vård. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi har för närvarande inget sådant förslag. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella 
riktlinjer gällande vård och rehabilitering av de med postcovid och i samband med detta att 
ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och genomföra nationella riktlinjer för vård och 
rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

Miljöpartiet 

På fråga 1–4 hänvisar vi till de svar ni redan fått från Miljöpartiets riksorganisation. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Som regionpolitiker vill vi verka för att ge bästa möjliga hjälp till barn såväl som vuxna. 
Kunskapen behöver spridas – särskilt till dem som jobbar inom skolan eller inom vården – 
om att även barn kan drabbas av allvarlig postcovid. Det är grundläggande för att drabbade 
barn ska bli förstådda. Här är det viktigt hur vi pratar om sjukdomen – både vi politiker och 
andra. 

Socialdemokraterna 

Samma svar som riks förutom fråga tre 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga symptom 
till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. Vi är öppna för att 
man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som kommer.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om de 
professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. De dryga 
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hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har byggts upp 
under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta 
av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett 
fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att en överenskommelse om stöd 
tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det är utmärkt om man kan få nationellt stöd för att se till att aktuell kunskap alltid finns 
tillgänglig. Det bästa vore dock om detta kunde vara en del av den övriga 
kunskapsstyrningen, och de kunskapsstöd som Socialstyrelsen upprättat behöver 
kontinuerligt uppdateras och bli kända i hela vårdsystemet. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Regeringen är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär till följd 
av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i vilken region man bor. 
Hälso- och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig i 
hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att 
kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av personer med postcovid. 
Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 
oktober 2022. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är regionerna som har ansvaret för att säkerställa rätt vård även i detta fall. På 
nationell nivå har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. Syftet är att 
identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få individanpassad 
vård på rätt nivå. 

Sverigedemokraterna 

På fråga 1–4 hänvisar vi till de svar ni redan fått från Miljöpartiets riksorganisation. 

Vänsterpartiet 

På fråga 1–4 hänvisar vi till de svar ni redan fått från Miljöpartiets riksorganisation. 
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17. Region Gävleborg 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Liberalerna anser att det är viktigt att staten genomför satsningar på forskning för att 
fylla de kunskapsluckor som vården har. För att kunna möta individens vårdbehov anser 
Liberalerna är det är viktigt att man gör breda satsningar på forskningen för att säkerställa att 
vårdpersonalen har kunskaperna för att ge den vård individen behöver.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi vill växla upp datadriven innovation och utveckling. Rätt använda kommer hälsodata 
att rädda liv. Det kräver satsningar på automatisering, så att manuell insamling inte längre är 
nödvändig, samt enhetliga processer för utlämning av forskningsdata och att mycket starkt 
dataskydd för den enskilde patientens integritet. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Kopplingen mellan forskningen och den kliniska verksamheten ska stärkas, liksom 
möjligheterna att snabbare omsätta nya forskningsrön till innovationer som skapar nytta för 
patienter och personal. Liberalerna har länge drivit för att löpande fortbildning av 
vårdpersonalen för att ge de utveckling och för att lära sig nya rön. Vårdens arbetsgivare ska 
ha ett tydligt ansvar att ge vårdprofessionernas medarbetare fortbildning i sitt yrke. 
Pandemin har visat på behovet av att få möjligheten att sätta sig in i nya sjukdomar. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Liberalerna har inte tagit ställning i den frågan. För vården är det viktigt med 
långsiktiga satsningar. Som det är idag med många kortsiktiga riktade statsbidrag från 
regeringen gör att planeringen av vården blir nedsatt. Med tillfälliga satsningar kan man inte 
anställa ny personal eller utöka antalet vårdplatser. Vi vill därför ha breda långsiktiga 
satsningar för att ha fler sängar och en bättre arbetsmiljön för personalen. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är viktigt att alla barn får möjligheten att leva sitt liv. Skola och fysisk aktivitet är 
centrala delar i barns uppväxt och utveckling. Skolans hälsofrämjande arbete ska utvecklas 
genom bland annat väl utbyggd elevhälsa. För oss i Liberalerna är det alltid viktigt att fylla på 
de kunskapsluckor som kan finnas i vården. Det är positivt därför att Folkhälsomyndigheten 
arbetar löpande och har presenterat flera sammanfattningar om kunskapsläget. 

Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Detta är en fråga som hanteras nationellt, men vi är generellt positiva till att satsar på 
forskning.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det är alltid bra att strukturerat samla på sig information och data för att utveckla 
vården. Finns det behov av ett sådant register är vi positiva till det. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Bra om man kan samla kunskapen och att regionerna hjälps åt inom detta område. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi ser positivt på mer statliga medel till sjukvården men hur dessa ska prioriteras är en 
fråga för respektive region 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi vill göra insatser för att utöka bemanningen inom vården vilket även inkluderar barn 
sjukvården.  Vi moderater i Gävleborg har föreslagit att Barnens hus inrättas där barn och 
ungdomssjukvården samlas, vilket skulle gynna denna patientgrupp. 

Miljöpartiet 

Inget svar.  

Socialdemokraterna 

Inget svar.  
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Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi är positiva. Många drabbades av covid-19 och många är ännu inte friska. Det är 
tydligt att det behövs mer forskning för att förstå omfånget och konsekvenserna av 
postcovid, för att vården ska kunna utreda, behandla och rehabilitera de som drabbats. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det vore bra. Det behövs satsningar på att nationellt samordna och centrera 
kunskapen kring, behov behandling, resultat och diagnostik av postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi vill se ett nationellt center för postcovid och det bör fokusera på att samordna stödet 
till de som drabbat. Genom nära kontakter med regioner och andra berörda aktörer bör det 
arbetas arbeta fram tydliga handlingsplaner och arbetssätt. Nationellt har vi föreslagit 10 
miljoner kronor för ändamålet. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: I stället för att endast förhindra nedläggningar ser vi att det behövs fler 
postcovidmottagningar runt om i landet. Framförallt i områden med eftersatt välfärd där 
många varit sjuka i covid och det går därför att anta att extra många lider av långvariga 
symptom som de behöver få vård för och hjälp med. Så vi är positiva 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vänsterpartiet har under hela pandemin värnat barnens rättigheter och intressen. 
Anledningen till det är mycket enkel – barnen förutsätter det offentligas skydd och Sverige 
har genom FN:s barnkonvention åtagit sig det.  Därför måste också utvecklandet av 
postcovidforskning och mottagningar inkludera barnrättsliga analyser och arbeta utifrån det 
perspektivet. 
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18. Region Västernorrland 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

Inget svar.  

Miljöpartiet 

Inget svar.  

Socialdemokraterna 

Inget svar.  

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Ja vi vill se mer öronmärkta medel till denna typ av forskning.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi anser att det är viktigt att ha en samlad överblick/kunskap om denna patientgrupp. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det låter som en bra och nödvändig sak för att förbättra vården för denna patientgrupp 
i hela landet. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vi ser att sjukvården i hela landet har stora problem i kölvattnet av 30 år med 
nedskärningar och underfinansiering. V är det parti som vill ändra på den situationen och har 
lagt ett skarpt förslag om 70 miljarder extra till välfärden (vilket inkluderar sjukvården) och att 
statsbidrag bör indexeras upp samt viktas för demografin. Om sjukvården på detta sätt 
kunde ges mer resurser så finns bättre förutsättningar för vård även av denna patientgrupp.  

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Utöver det vi skriver i fråga 4 så arbetar vi i regionen för att verksamheterna ska ges 
rätt förutsättningar, så har inte varit fallet under lång tid och idag har vi en underfinansiering 
av vår hälso- och sjukvård med ca 300 mkr. Vi tror inte på nedskärningar i vården utan vill 
satsa det som krävs för att få den att fungera bättre. I det ingår att få en bättre fungerande 
barnsjukvård där vi vet att det varit problem med bemaning under långt tid. Den situation 
som ni beskriver är fruktansvärd och vi anser att det är samhällets ansvar att ta ansvar för 
dessa barn och ge dem den vård och de resurser som de behöver. 
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19. Region Jämtland Härjedalen 

Centerpartiet 

Inget svar.  

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

Inget svar.  

Miljöpartiet 

Svaren är lämnade av Conny Wahlström (mp), #1 kandidat till regionfullmäktige 
JämtlandHärjedalen. Svaren är samordnade med partiet på riksnivå då det främst inte är de 
enskilda regionerna som avgöra de frågorna. 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det behövs mer forskning kring mekanismerna bakom post covid, behov och insatser. 
Inte minst eftersom vi i dagsläget har en ansträngd sjukvård, och komplexa vårdbehov 
innebär att man kan få kämpa mycket för att få vård och rehabilitering. Det finns risk att 
primärvården inte fångar upp behoven. Mer forskning och att dra lärdomar av sjukdomens 
följdverkningar är viktigt inte minst eftersom det är mycket troligt att vi har nya epidemier att 
vänta. Djurhantering och klimatförändringars effekter för levnadsvillkor och den biologiska 
mångfalden bidrar till att ökade smittorisker är att vänta. Det behövs mer forskning runt post 
covid för forskningen i sig, men även för att vi ska ha en uppbyggd kunskapsbank inför 
pandemier.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi ställer oss positiva! Vi tror att ett nationellt kvalitetsregister för postcovid kan varaav 
stort värde för att få bättre uppfattning om problem, diagnos, behandling och resultat över 
tid. Inte minst viktigt är att det kan vara ett viktigt bidrag till forskningen och för att patienter 
ska få rätt insatser. 
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3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi instämmer i behovet av ett kunskapscentrum för postcovid. Patienter har ibland 
svårt att bli trodda eller få stöd och behandling och inte sällan har aktuell forskning inte nått 
ut i vården helt. Vi menar att vårdpersonal skulle kunna få gott stöd av ett sådant center, 
liksom patienter. Eftersom fler pandemier förmodligen är att vänta kan det framöver även 
finnas snarlika behov av att utveckla och sprida kunskap om följdsjukdomar och vård ( se 
fråga 1. ) Ett kunskapscenter för postcovid bör därmed kunna bidra även bredare framöver. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vården som helhet är ansträngd i Sverige i dag. Bristen på vårdplatser hänger tex 
starkt ihop med personalbrist, dvs det handlar om bristen på bemannade vårdplatser. 
Tillräckligt med personal är också en förutsättning för att inte behöva göra hårda 
prioriteringar. Miljöpartiet viktigaste vårdfråga är därför att förbättra arbetsvillkor och  
arbetsmiljö för personal i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en 
statligt finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och fr om 2026 vill vi 
avsätta totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda 
och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. Vi vill också se ett förstärkt 
hälsoperspektiv i primärvården, där fler yrkeskategorier kan arbeta sida vid sida och erbjuda 
teambaserad vård och förebyggande insatser. Vi vill också att samverkan med 
försäkringskassan ska bli betydligt bättre. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi kommer att lyssna på professionen och göra vad vi kan inom de ekonomiska ramar 
som finns för att barn och andra med postcovid får det stöd och rehabilitering som de kan ha 
behov av. Regionen har skaffat sig erfarenhet och kunskap genom Rehabiliteringscentrum i 
Östersund. De erfarenheterna och kunskapen behöver vi i politiken ta till oss. 

Socialdemokraterna 

Inget svar.  

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  

Vänsterpartiet 

Inget svar.  
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20. Region Västerbotten 

Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Den medicinska forskningen är viktig och de resurser som läggs på forskning behöver 
användas effektivt. Inte minst är forskning kring Covid och postcovid viktig då det är nya 
områden och behovet av kunskap stort. Svensk forskning behöver ha förutsättningar att 
hävda sig i den internationella konkurrensen med attraktiva forskningsmiljöer. Vi har inte 
tagit ställning till om det kommer behövas några öronmärkta pengar för just 
postcovidforskning och anser generellt inte att politiken ska besluta om vilken forskning som 
ska bedrivas.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi har inget specifikt förslag om detta men är positiva till idén. Det är viktigt att vi får så 
mycket kunskap och erfarenheter som möjligt som kan användas i vården av dem som lider 
av postcovid och ett kvalitetsregister skulle kunna bidra till detta. I likhet med andra 
kvalitetsregister måste initiativet komma från de inom professionen som är aktiva på 
området. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom området och olika åtgärder behöver 
vidtas för att förbättra kompetensen i hela landet. Vi har inte tagit specifik ställning till ett 
nationellt kunskapscenter, men anser att det finns ett behov av att samla kunskap och 
kompetens. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten 
inom vården är viktigt, och sådana kan fylla en del av det behov som Postcovidföreningen 
ser ett behov av. Det är också viktigt att säkerställa att tillgängligheten och förutsättningar är 
jämlika över landet och mellan olika sociala grupper. Staten måste ta ett övergripande 
ansvar för att Sverige har tillräckligt många med relevant specialistkompetens. Hela det 
ansvaret kan inte ligga på regionerna. Centerpartiet vill också att alla patienter får rätt att 
söka vård över hela landet, så att inte bostadsort avgör vilken vård man får. Vi behöver en 
tryggare vård och en fast läkare i primärvården som kan samordna de insatser som krävs på 
hemmaplan och ha kontakt med specialist och andra vårdgivare som behövs för behandling. 
Patientens kontakt kan ske digitalt eller genom fysiska besök. Det behövs också en skarpare 
statlig tillsyn så att nationella rekommendationer följs. Vi vill även införa en kömiljard för att 
korta köerna och skapa fler vårdplatser och att öka patienters rätt att själva välja vårdgivare. 
På sätt skapas också utrymme för att kunna ta emot fler patienter som patienter med 
postcovid. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: De barn som drabbas av svåra komplikationer måste följas på barnmedicinska kliniker 
där kompetens finns för att följa de svåra inflammatoriska resttillstånd som enstaka barn 
drabbas av. 

Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

 
1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det är ett område som kräver mer forskning men att de ska vara öronmärkta kan vara 
tveksamt då all forskning ska genomgå samma prövning när det gäller statliga medel. 
Däremot så har ju regionerna lite utrymme för att tilldela forskningsanslag. Region 
Västerbotten har ettåriga forskningsmedel.   

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det ställer vi oss positiva till. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi tycker att det är oerhört viktigt att staten ger resurser till regionerna i arbetet med 
covid. Det är djupt beklagligt att postcovid mottagningar läggs ner pga resursbrist. En 
samling av kompetens är viktig och då skulle ett kunskapscenter kunna vara ett alternativ. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Staten måste ge stöd till regionerna för att skapa förutsättningar till att 
behållapostcovidmottagningar. Dock anser vi att en postcovidmiljard inte i dagsläget är 
aktuell med anledning av att det är så mycket inom vården som behöver prioriteras 
medanledning av den uppskjutna vård som blivit ett faktum pga covid. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är oerhört viktigt att det finns kunskap och kompetens kring just hur barn med 
postcovid drabbas. Detta måste uppmärksammas framför allt inom skolan och stöd ska ges 
till barnet när de har hög frånvaro pga postcovid. Oavsett vilken diagnos barnen har så har 
de rätt till god vård. 
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Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: På regional nivå hanterar vi inte den typen av medel. Däremot är det ju givetvis mycket 
positivt om det bedrivs mer forskning på området. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Att inträtta nya kvalitetsregister är något som professionen ansvarar för. I sak inget vi 
har emot utan vore sannolikt mycket bra. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Behovet av ett nationellt center är något professionen får lyfta fram och ev inrätta. 
Självklart hade det ju varit positivt om det hade funnits. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Det är något du får fråga våra nationella företrädare om. Om det skulle komma sådana 
medel är det viktigt att det är öppet för regionerna att själv hitta sin lösning som passar bäst 
utifrån de lokala förutsättningarna som finns. Ex kan det behövas samarbete i den norra 
sjukvårdsregionen med utgångspunkt från NUS. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: 

Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Det behövs mer forskning kring mekanismerna bakom post covid, behov och insatser.  
Inte minst eftersom vi i dagsläget har en ansträngd sjukvård, och komplexa vårdbehov 
innebär att man kan få kämpa mycket för att få vård och rehabilitering. Det finns risk att 
primärvården inte fångar upp behoven. Mer forskning och att dra lärdomar av sjukdomens 
följdverkningar är viktigt inte minst eftersom det är mycket troligt att vi har nya epidemier att 
vänta. Djurhantering och klimatförändringars effekter för levnadsvillkor och den biologiska 
mångfalden bidrar till att ökade smittorisker är att vänta.  Det behövs mer forskning runt post 
covid för forskningen i sig, men även för att vi ska ha en uppbyggd kunskapsbank inför 
pandemier.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi ställer oss positiva! Vi tror att ett nationellt kvalitetsregister för postcovid kan vara av 
stort värde för att få bättre uppfattning om problem, diagnos, behandling och resultat över 
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tid. Inte minst viktigt är att det kan vara ett viktigt bidrag till forskningen och för att patienter 
ska få rätt insatser. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi instämmer i behovet av ett kunskapscentrum för postcovid. Patienter ibland svårt att 
bli trodda eller få stöd och behandling och inte sällan har aktuell forskning inte nått ut i 
vården helt. Vi menar att vårdpersonal skulle kunna få gott stöd av ett sådant center, liksom 
patienter.  Eftersom fler pandemier förmodligen är att vänta kan det framöver även finnas 
snarlika behov av att utveckla och sprida kunskap om följdsjukdomar och vård ( se fråga 1. ) 
Ett kunskapscenter för postcovid bör därmed kunna bidra även bredare framöver.   

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vården som helhet är ansträngd i Sverige i dag. Bristen på vårdplatser hänger tex 
starkt ihop med personalbrist, dvs det handlar om bristen på bemannade vårdplatser. 
Tillräckligt med personal är också en förutsättning för att inte behöva göra hårda  
prioriteringar. Miljöpartiet viktigaste vårdfråga är därför att förbättra arbetsvillkor och 
arbetsmiljö för personal i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en 
statligt finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och fr om 2026 vill vi 
avsätta totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda 
och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen. Vi vill också se ett förstärkt 
hälsoperspektiv i primärvården, där fler yrkeskategorier kan arbeta sida vid sida och erbjuda 
teambaserad vård och förebyggande insatser.  Vi vill också att samverkan med 
försäkringskassan ska bli betydligt bättre. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Kunskapen behöver spridas – särskilt till dem som jobbar inom skolan eller inom 
vården – om att även barn kan drabbas av allvarlig postcovid (även fast de sällan blir 
livshotande sjuka i den akuta fasen). Det är grundläggande för att drabbade barn ska bli 
förstådda. Här är det viktigt hur vi pratar om sjukdomen – både vi politiker och andra som 
hörs i massmedia. 

Socialdemokraterna 

Se nationella svaret. 

Sverigedemokraterna 

Inget svar.  
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Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Via Vetenskapsrådet finns det öronmärkta medel för forskning om covid, långtidscovid 
och postcovid. Det är för tidigt att säga om de medel som finns är tillräckliga, men det är 
viktigt att det finns ett uppdrag och öronmärkta medel.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Strukturerad och systematisk datainsamling är viktigt för forskning och utveckling av 
vård och behandling. Ett nationellt register kan bli värdefullt. Det finns andra 
sjukdomstillstånd med liknande symptombild. Ett kvalitetsregister kan också bidra till att 
klargöra skillnader och likheter. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi är positiva till det. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Vänsterpartiet vill stärka den offentliga hälso- och sjukvården och i det innefattas 
också finansiering av behandling och stöd för postcovid. Vård ska ges efter behov, inte 
andra prioriteringar. Det projekt som gjordes i Västerbotten med en postcovidmottagning 
upphörde vid årsskiftet. Den ersattes med en digital postcovidmottagning då det fortfarande 
fanns ett behov av en mottagning. Givetvis blir det enklare att motivera och driva en 
verksamhet med statlig finansiering, men det löser inte i sig de problem som finns med långa 
reseavstånd för patienterna till en mottagning eller det grundläggande problemet i hälso- och 
sjukvård med brist på personal att kunna rekrytera. Vår upplevelse är att centralstyrda medel 
långt ifrån alltid tar hänsyn till de villkor och förutsättningar som finns lokalt. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barn- och ungas hälso- och sjukvård behöver stärkas liksom vuxnas hälso- och 
sjukvård. Stärks hälso- och sjukvården allmänt ökar möjligheterna att säkerställa att barn- 
och ungdomar får den vård de behöver. Förutom själva behandlingen är det viktigt att det 
finns ett stöd från andra runt barnet, t ex skolhälsovård och skola och att det finns ett 
samarbete runt barnet mellan kommun och region och andra inblandade. Vi vill fördjupa 
samarbetet mellan huvudmännen och att samarbetet ska byggas utifrån patientens behov 
och en kultur av gemensamt ansvarstagande, inte stuprörstänkande eller budgetbevakning. 
Vi vill också trycka på att barn drabbas inte bara på grund av egen sjukdom utan också som 
anhöriga till föräldrar eller syskon och som anhörig via t ex barnombud kan behöva stöd för 
att förstå och hantera egen eller anhörigs sjukdom. 
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21. Region Norrbotten 

Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Centerpartiet Norrbotten stöder att riktade insatser sker för att öka forskningen inom 
nya sjukdomsområden och konsekvenserna av Covidpandemin behöver belysas och 
uppmärksammas både när det gäller sjukdomseffekter för individer och för samhället.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Nationella kvalitetsregister ska användas för att visa på vårdinsatser och effekter på ett 
sätt som gör det möjligt att se hur vården utvecklas över hela vårt land. Nya kvalitetsregister 
behöver nationellt stöd för att utvecklas. Så snart den specialiserade vården kunnat utveckla 
ett sådant uppföljningssystem bör det också ges möjlighet till spridning och användning över 
landet. Då är det lämpligt att också tillskjuta medel och fördela uppdrag för att skapa ett 
nationellt kvalitetsregister. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Centerpartiet Norrbotten ser det som angeläget att utforma ett nationelltuppdrag till 
Verksamhetsenhet som kan fungera som kunskapscenter och kunskapsnav till övriga 
vården. 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Centerpartiet Norrbotten ser det som viktigt att ge kompletterande finansiering av den 
nödvändiga vård- och kunskapsutvecklingen som följer på Pandemin. Viktigt att tillskjuta 
medel för att säkra att resurser kan prioriteras för både vårdinsatser och utbildningara inom 
området. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Centerpartiet Norrbotten ger vården i uppdrag att säkerställa att barn i Norrbotten får 
vård i enlighet med medicinska riktlinjer och den praxis som utvecklats i Sverige. Om vården 
inte kan erbjudas i Norrbotten ska barnen och deras familjer få stöd till kompletterande 
insats inom i första hand Norrlandsregionen eller vid behov på riksnivå. För att i möjligaste 
mån kunna utveckla en kompetens inom länet avseende Postcovid för barn förutsätts att 
vården ökar sin kompetens inom området vilket innebär bådeinom den nära vården på våra 
hälsocentraler och på specialistmottagningar och sjukhusets barn- och ungdomsmedicinska 
enheter. Pandemin har dominerat våra verksamheter de senaste åren och nu krävs att man 
även kan bedöma och analysera effekter som kommer i pandemins spår och ta hand om 
följdverkningar på Covid. För att det ska vara möjligt behövs tillskott av nationellt stöd både 
finansiellt och kunskapsmässigt. 
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Kristdemokraterna 

Inget svar.  

Liberalerna 

Inget svar.  

Moderaterna 

Inget svar.  

Socialdemokraterna 

Inget svar.  

Sverigedemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 

Svar: Vi anser att det behöver genomföras forskningsinsatser kring postcovid då det är en 
relativt ny företeelse där vi ännu saknar hela bilden kring postcovid, hur detta kommer att 
utvecklas på medellång och lång sikt för den enskilde som drabbas. Vi måste öronmärka 
medel till forskningen kring detta.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det finns ett hundratal nationella kvalitetsregister i Sverige med syftet att rädda liv och 
uppnå en jämlik hälsa samt användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, 
förbättring, forskning och ledning. Läkaresällskapet har i ett remissvar ställt sig positiva till ett 
kvalitetsregister vilket visar på att det inom professionen som arbetar med postcovid finns 
önskemål om ett sådant register. Vi bör lyssna på professionen i detta och ge dem de 
redskap som de behöver. Vi är därför positivt inställda till att detta utreds. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som 
fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera 
kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Detta förfarande skulle kunna borga för en jämlik sjukvård för personer med postcovid 
vilket vi ser positivt på. Du ska erhålla samma goda postcovidvård oavsett var i landet du 
bor. 
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4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala 
postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar? 

Svar: Sverigedemokraterna vill att sjukvården ska förstatligas och vi är för statliga medel 
såväl som en statlig styrning av det som nu kallas den regionala postcovidvården men vi ser 
i nuläget positivt på ytterligare medel till regionerna som öronmärks för detta ändamål. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård 
och det stöd de har rätt till? 

Svar: Barn ska få den vård och det stöd de har rätt till oavsett diagnos och symptom. 
Framtiden får utvisa inom vilka områden vi kan behöva förstärka barnsjukvården utifrån 
postcovidbesvär för barn och det gäller då att snabbt sätta in adekvata insatser, det är dock 
viktigt att det finns en god vård och hög tillgänglighet för alla sjukdomstillstånd hos barn så 
att barnen får det bästa livet och den bästa hälsan. 

Vänsterpartiet 

Inget svar.  

 

  



1 
 

Org nr 802531-7176 / info@covidforeningen.se / covidforeningen.se 

Svenska Covidföreningens valkompass 
 

Om oss och valkompassen 
Svenska Covidföreningen (SCF) är en ideell patientförening som företräder de som drabbats 
av covid-19 och postcovid. Vi arbetar för att främja forskning och kunskap om SARS-CoV-
2:s alla medicinska och sociala följder, samt för en adekvat vård för patientgruppen. Målet är 
att alla som genomgått en covid-19-infektion också̊ ska få tillfriskna. 

Valkompassens fem frågor nedan ställs till samtliga partier i alla regioner. Svaren kommer 
att sammanställas, skickas till medlemmar och publiceras på SCF:s hemsida. Sista dagen 
att svara (till projekt@covidforeningen.se) är den 26 augusti.   

Om postcovid 
För de allra flesta som blivit sjuka i covid-19 går symtomen över. Samtidigt får vissa 
personer symtom som inte går över eller nya symtom som utvecklas senare men som 
kopplas till covid-19-infektionen. Det kallas för postcovid eller långtidscovid.  

Postcovid är ett paraplybegrepp snarare än en specifik diagnos eller sjukdom, och omfattar 
många olika symtom och följdkomplikationer. Symtomen kan också variera över tid och i 
omfattning. Vissa får svåra symtom som har stor påverkan på det dagliga livet (svår 
postcovid) medan andra får mildare och mindre funktionsnedsättande symtom. Både 
personer som fått vård på sjukhus på grund av svårare akut covid-19-infektion och personer 
som har haft mildare initial infektion och inte fått vård på sjukhus kan utveckla postcovid. 
Även barn kan få postcovid. 

Postcovid är multisystemiskt och kan påverka alla organsystem i kroppen. Vanliga symtom 
är hjärntrötthet, fatigue, hjärt- kärlkomplikationer, huvudvärk, smärta, långvarig feber och 
mag- och tarmproblem.  

Samband mellan diagnostik, behandling och rehabilitering 
Det ovan sagda innebär att diagnostiken är viktig. Ett och samma symtom kan nämligen ha 
olika grundorsaker. Beror andningssvårigheterna på lungskador, hjärtkomplikationer eller 
störningar i det autonoma nervsystemet? För att kunna erbjuda patienten anpassad 
behandling och rehabilitering räcker det inte att konstatera “postcovid”.  

Vad orsakar postcovid? 
I dagsläget vet man inte exakt vad som händer i kroppen vid postcovid, men det finns flera 
teorier som börjar få stöd i forskning: 

1. Viruset har i den akuta sjukdomsfasen orsakat skador på organ och nerver. 
 

2. Viruset aktiverar immunsystemet som hos vissa personer överreagerar och angriper 
kroppens funktioner och organ, så kallad autoimmunitet. 

 
3. Virusrester finns kvar i kroppens vävnader och orsakar inflammation som ger upphov 

till nya eller återkommande symtom. 
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4. Viruset påverkar celler på insidan av blodkärlen (endotel) och stör blodets 

levringsförmåga vilket påverkar syretillförseln, exempelvis via mikroskopiska 
blodproppar. 

 
Hur många drabbas? 
Enligt tidskriften The Lancet visar den hittills mest pålitliga studien att ungefär en av åtta, 
12,7 procent, har kvarstående symtom i tre till fem månader efter infektion (längre har man 
inte mätt i studien).1 Mot bakgrund av antalet smittade, och att vi fortfarande lever med 
viruset, rör det sig inte om ett fåtal. En ny studie från USA visar dessutom att risken för 
långtidskomplikationer kan öka ju fler gånger du smittas.2 Vaccin eliminerar inte risken för 
postcovid.3 

Hur ser prognosen ut?  
En del drabbade blir bättre över tid, medan andra inte blir det. Några försämras sent in i 
förloppet. Forskning pågår och vi kommer att lära oss mer om prognosen på sikt. Det står 
dock klart att inte alla tillfrisknar. Ett inte obetydligt antal människor har varit sjuka i 
funktionsnedsättande symtom sedan pandemins start.  

Hur mår våra medlemmar? 
I juni 2022 genomförde SCF en medlemsenkät där personer som själva led av postcovid och 
var över 18 år fick delta. Resultaten visar att hälsan före och efter covid nästan hade 
halverats på gruppnivå (från 86,2 till 45,6 på en skala 0–100 där 100 är perfekt hälsa. 
Medelvärdet i populationsstudier ligger på 75–83). Ca 24 procent har förlorat sitt jobb eller 
huvudsakliga sysselsättning på grund av postcovid. Sammantaget leder 
funktionsnedsättningarna hos personer med postcovid inte bara till ett stort lidande för de 
enskilda drabbade och deras familjer, utan också till samhällsekonomiska kostnader. Flera 
av våra medlemmar beskriver vad det gör med dem att inte kunna ta hand om sina barn och 
jobba, eller att som vuxen behöva flytta hem till sina föräldrar för att klara vardagen.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Aranka V Ballering, Sander K R van Zon, Tim C olde Hartman, Judith G M Rosmalen 
Persistence of somatic symptoms after COVID-19 in the Netherlands: an observational cohort study, August 
2022, The Lancet, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01214-4 
2 Ziyad Al-Aly, Benjamin Bowe, Yan Xie et al. Outcomes of SARS-CoV-2 Reinfection, 17 June 2022, PREPRINT 
(Version 1) available at Research Square, DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1749502/v1 
3 Al-Aly, Z., Bowe, B. & Xie, Y. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection. Nature Med 28, 1461–1467 
(2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01840-0 
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Våra frågor till partierna 
 
Kunskapsbrist om postcovid 
Sars-CoV-2 är ett helt nytt virus för människan och det finns mycket kvar att lära om dess 
långtidskonsekvenser. För att kunna erbjuda evidensbaserad vård krävs mer forskning och 
en nationell struktur för kunskapsinsamlande. I jämförelse med Storbritannien och USA har 
Sveriges regering avsatt ytterst små medel per capita till postcovidforskningen. Ytterligare 
resurser behövs för att kunna förbättra människors hälsa och livssituation. Med hänsyn till 
den stora smittspridningen och att vi fortfarande lever med viruset menar vi att det också 
ligger stora samhällsekonomiska intressen i att på sikt kunna bota postcovid.   

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 
 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 
 
Vården behöver stärkas 
Det återstår mycket att lära om postcovid. Samtidigt så vet vi mer idag än för två år sedan 
och forskningsfältet växer snabbt. För att vården ska ha en chans följa, bygga och sprida 
kunskap om postcovid behövs kunskapsnav, som också kan ta hand om patienterna med 
svår postcovid.  

Idag är kvalitén i postcovidvården mycket ojämlik i Sverige. Hur den organiseras, och om 
specialiserad postcovidvård finns att tillgå, skiljer sig åt mellan regionerna. Som 
patientorganisation ser vi tydligt att ordinarie vård inte klarar av att hantera de svårast sjuka. 
Patienter i vissa regioner är fortfarande sängliggande i tillstånd som utreds och behandlas 
symtomlindrande i andra regioner. En annan faktor som kan bidra till ojämlikheten är att det 
nationella kunskapsstödet avseende postcovid är utdaterat och innehåller mycket få 
konkreta råd till kliniker. I länder som Norge, Danmark och England uppdaterar 
hälsomyndigheterna kunskapsstöden kontinuerligt, just eftersom det rör sig om ett 
kunskapsområde som rör sig snabbt framåt.  

Att samla patienter med svår postcovid, olika läkardiscipliner och hälsoprofessioner på 
multidisciplinära mottagningar effektiviserar lärandet enligt WHO och Kungliga 
Vetenskapsakademien.4 Socialstyrelsen konstaterar att de med komplexa symtom kan 
behöva vård av multidisciplinära och multiprofessionella team som är specialiserade på 
postcovid.5 Trots det lägger flera regioner ner sina postcovidmottagningar, bland annat på 
grund av bristande resurser. Staten skulle finansiera all pandemirelaterad vård hette det. Det 
måste gälla även postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, 
som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan 

 
4 WHO Europe, Policy brief – In the wake of the pandemic: preparing for long COVID (2020), 
https://www.who.int/europe/news/item/24-02-2021-new-policy-brief-calls-on-decision-makers-to-support-patients-
as-1-in-10-report-symptoms-of-long-covid och Kungliga Vetenskapsakademien, Postakut Covid-19-syndrom – 
långtidskomplikationer av Covid-19, april 2021, 
https://www.kva.se/app/uploads/2021/04/covidrapport3210426FINAL.pdf  
5 Socialstyrelsen, Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19, Stöd till beslutsfattare och personal 
i hälso- och sjukvården (del 2) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7351.pdf  
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uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och 
specialiserad sjukhusvård? 
 

4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den 
regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

 
Barn drabbas av postcovid 
Barnombudsmannen konstaterar att barn med postcovid har varit en väldigt utsatt grupp 
under pandemin och pekar på att det finns behov av att följa hur rättigheterna har påverkats 
specifikt för barn med postcovid.6 Barn med postcovid missar utbildning de har rätt till, kan 
inte träffa kompisar eller utöva fritidsaktiviteter. Samtidigt är tillgången till specialiserad 
postcovidvård ännu sämre för barn än för vuxna och inga av de forskningspengar som 
regeringen har avsatt för postcovid har gått till forskning på barn. Skolan är inte heller rustad 
att ta hand om barnen som inte kan vara i skolan alls eller har hög frånvaro på grund av sin 
postcovid.  

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den 
vård och det stöd de har rätt till? 

 

 

. 

 

 
6 Barnombudsmannen, Covid-19-pandemins konsekvenser för barn, juni 2021, 
https://www.barnombudsmannen.se/aktuellt/covid-19-pandemins-konsekvenser-for-barn/  
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	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	Socialdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet

	5. Region Jönköpings län
	Centerpartiet
	Kristdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Liberalerna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Moderaterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Sverigedemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Vänsterpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?


	6. Region Kronoberg
	Centerpartiet
	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	Moderaterna
	Miljöpartiet
	Socialdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Sverigedemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Vänsterpartiet

	7. Region Kalmar län
	Centerpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Moderaterna
	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet

	8. Region Gotland
	Centerpartiet
	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	Moderaterna
	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet

	9. Region Blekinge
	Centerpartiet
	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Moderaterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?


	10. Region Skåne
	Centerpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	Moderaterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Sverigedemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Vänsterpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?


	11. Region Halland
	Centerpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Kristdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Liberalerna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Moderaterna
	Miljöpartiet
	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet

	12. Västra Götalandsregionen
	Centerpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Moderaterna
	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Sverigedemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Vänsterpartiet

	13. Region Värmland
	Centerpartiet
	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	Moderaterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?


	14. Region Örebro län
	Centerpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Kristdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Liberalerna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Moderaterna
	Miljöpartiet
	Socialdemokraterna - samma som nationella svar
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Sverigedemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?
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	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Liberalerna
	Moderaterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Sverigedemokraterna
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	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?

	Moderaterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?
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	Vänsterpartiet
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	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Moderaterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?
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	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	Moderaterna
	Miljöpartiet
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	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?


	19. Region Jämtland Härjedalen
	Centerpartiet
	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	Moderaterna
	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet

	20. Region Västerbotten
	Centerpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Moderaterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Miljöpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?


	21. Region Norrbotten
	Centerpartiet
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
	2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid?
	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
	4. Hur ställer sig partiet till en statlig “postcovidmiljard” för att stärka den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av postcovidmottagningar?
	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Kristdemokraterna
	Liberalerna
	Moderaterna
	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen?
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	3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusv...
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	5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den vård och det stöd de har rätt till?

	Vänsterpartiet
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