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- Nedläggningarna av vårdplatserna vid närsjukhusen har skapat stora problem för
arbetet vid Centralsjukhuset. Därför måste den vård och behandling som bör ske nära
och lokalt utvecklas igen. Därför behöver medicinska närakuter och
närvårdsavdelningar utvecklas på fler orter i Värmland. Detta krav ställdes av
Sjukvårdspartiet i Värmland när de höll partistämma i Säffle i söndags.
Stämman hade föregåtts av en weekendkonferens som i olika arbetsgrupper arbetat med de
frågor som ska bli partiets valplattform i höstens val. Summeringen profilerades kring tre
nyckelord: Kvalitet, ansvar och närhet. Dessa begrepp blir grundprofilen för det valprogram
som nu ska diskuteras vidare med partiets medlemmar och resultera i en valplattform i vår.
- De resultat vi uppnådde i utvecklingsprojekten med Carema Närvård i Säffle och
Kristinehamn gav goda erfarenheter, som återigen måste tas tillvara, betonade Erik Hansson,
Säffle, som var med vid utformningen av Närsjukhusen under år 2004. Alla beklagade
förlusten av dessa under den nya vänstermajoriteten.
Det innebär att Sjukvårdspartiet vill öka medverkan av specialistläkare ute i länet som stöd till
vårdcentralerna. I synnerhet behöver internmedicinsk och geriatrisk resurs nå ut med stöd i
den nära vården och omsorgerna.
Vid konferensen diskuterades också det gemensamma arbetet inom den nybildade
Värmlandsalliansen. Det tidigare samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet,
Sjukvårdspartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har återuppstått i ny form, med inriktning
på att i nästa val återigen kunna bilda majoritet med en ny målsättning för landstingets politik.
Sjukvårdspartiets partistämma uttalade sitt helhjärtade stöd för det gemensamma arbetet och
målsättningen i Värmlandsalliansen.
I weekendkonferensen samlades 26 deltagare från länet på Knusesunds Herrgård i Säffle. i
mötet diskuterades också erfarenheterna från det kommunala arbetet. Både i Säffle och
Kristinehamn har Sjukvårdspartiet nått intressanta resultat. SiVs roller i de båda kommunerna
är olika, i ena fallet som majoritetsansvariga och i det andra som en synnerligen aktiv
opposition. Erfarenheterna var värdefulla att jämföra. Nu arbetas dessa in i arbetet med de
kommande politiska programmen i valrörelsen i år.
Sivs namn fanns i stora rubriker i länstidningarna den dag då SiVarna samlades till sin
weekendkonferens. Både VF och NWT hade upptäckt att Sverigedemokraterna hade plankat
viktiga programpunkter från Sjukvårdspartiets landstingsprogram och presenterade dessa som
sina eget arbete.
- Genant att de inte kan arbeta fram egna genomtänkta förslag, markerade ordförande Jan
Nilsson i sitt välkomstanförande. Men också smickrande att de hade funnit de bästa förslagen
i vårt handlingsprogram. Nu arbetar vi vidare på ett förnyat handlingsprogram. Och vi tar
avstånd från den inskränkthet som Sverigedemokraterna ger uttryck för i den enda punkt som
de själva hade orkat med att formulera i sitt programförslag.
- Fyra russin hade de plockat ur Sjukvårdspartiets program av de tjugo punkter som vårt
landstingsprogram innehöll inför förra valet, sammanfattade gruppledaren Erik Jansson. Nu
bygger vi vidare på åtta års aktiv erfarenhet av politiskt arbete inom Sjukvårdspartiet i
Värmland. Det ger oss frimodighet att skriva att SiV KAN, vilket nu ska stå för just Kvalitet,
Ansvar och Närhet. Det är vår tydliga profil i den kommande valrörelsen.
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Bild 1)
Det var i en vacker historisk miljö på Knusesunds Herrgård i Säffle som Sjukvårdspartiet i
Värmland höll sin partistämma med ett fyrtiotal deltagare från hela länet.

Bild 2)
Grupparbete vid SiVs konferens: fr h. Erik Hansson, Säffle, Birgitta och Ola Wessmark,
Forshaga, David Wold, Säffle och Barbro Molander, Kristinehamn i arbete med översyn av
Sjukvårdspartiets handlingsprogram inför valet.

