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Starkt stöd från Sjukvårdspartiet för satsning på nära vård
När höststämman med Sjukvårdspartiet i Värmland under söndagen var samlad med 31
stämmodeltagare behandlades ingående den aktuella flerårsplanen för Landstinget i
Värmland.
-Att en satsning sker på den nära vården är ett grundläggande krav från
Sjukvårdspartiet, betonade ordförande Jan Nilsson när han summerande mötets
överläggningar och beslut. Vi är angelägna om att Landstinget behåller sin
sjukhusstruktur för akutvården och utvecklar primärvården för en nära tillgänglighet i
hela Värmland.
Konferensen hade särskilt fokus på primärvårdens framtida utveckling. Divisionschefen
Karin Malmqvist var särskilt inbjuden gästtalare.
-Vi satsar nu på särskilda utbildningsprogram för att förbättra våra framtida
rekryteringsmöjligheter av läkare till vårdcentralerna. Att bli en attraktiv arbetsgivare
som får specialisterna att välja sin framtid i Värmland är helt avgörande för en god
utveckling av primärvården, underströk Karin Malmqvist.
-För att få rätt innehåll i Hälsoval Värmland krävs många särskilda åtgärder. Resurserna
är starkt begränsade i nuläget. Vi behöver också en ny medverkan från patienter och
allmänhet för att underlätta våra vårdkontakter genom nya tekniska lösningar.
I den efterföljande konferensen blev det en intensiv diskussion kring kärnfrågorna i den
aktuella budgeten och planen för de kommande åren. Den aktuella riskanalysen tyder på
ett behov av tydliga prioriteringar och skarp ekonomisk analys. Den nuvarande
situationen bedömdes ha likheter med den situation som gällde kring sekelskiftet och
som då ledde till panikåtgärder därefter. Frågorna kring hur landstinget måste
förbereda för en bättre ekonomisk hushållning var ett centralt tema i mötets
diskussioner.
Efter dessa överläggningar enades den samlade stämman om följande uttalande som
vägledning till Sjukvårdspartiets företrädare i Landstinget.
• Att prioritera satsningar för att bibehålla och utveckla vård nära med en
oförändrad sjukhusstruktur
• Att en fortsatt satsning sker för att möjliggöra nischverksamheter vid mindre
sjukhus
• Att en särskild satsning sker på primärvården för att
1) ge nödvändigt resurstillskott till Hälsoval Värmland och
2) att säkra läkartillgången inom primärvården genom utbildningssatsningar
• Att en skattehöjning förordas för 2012 för dessa prioriteringar och med
inriktning på en god ekonomisk hushållning

