Det blev generationsväxling på ordförandeposten i Sjukvårdspartiet i Värmland vid deras
årsmöte i Säffle under söndagen.
Marianne Utterdahl från Säffle efterträdde Jan Nilsson, Karlstad, som innehaft posten i sju
år. Den nya ordföranden har arbetat inom sociala omsorger såväl inom landstinget som
kommunalt och även som terapeut genom eget företag. Hon är sedan tidigare politiskt verksam i
landstingsstyrelsen och socialnämnden i Säffle.
Sjukvårdpartiet firade också sitt tioårsjubileum vid årsmötet som under söndagen arrangerades på
Krokstad Herrgård i Säffle. Barbro Molander från Kristinehamn redovisade en nyskriven historik för
hur partiet bildades i början av seklet.
Medverkande i jubileumsmötet var också ordförande Kenneth Backgård från Norrbottens
Sjukvårdsparti, som var till stor hjälp för de som startade partiarbetet i Värmland för tio år sedan.
-Sjukvårdspartierna i Sverige har mycket att tillföra politiken för att få en god kvalitet och större
kapacitet för hälso- och sjukvården i Sverige, betonade Kenneth Backgård i sitt tal till det jubilerande
partiet i Värmland.
Förre överläkaren Erik Hansson från Säffle redovisade en historisk sammanställning över
Sjukvårdspartiets arbete för framväxten av de nya Närsjukhushusen som organiserades i Säffle och
Kristinehamn mellan 2004 – 2008. Det var ett spännande utvecklingsarbete, som partiet anser borde ha
fått sin chans att fortsätta. Idag skulle de i så fall kunnat vara en förebild för en god närsjukvård i
Värmland.
I den weekendkonferens som arrangerades för aktiva inom landstingspolitik och styrelsearbete i
anslutning till årsmötet studerades också värdet av det samarbete som nu etablerats med de sex
partierna inom Värmlandssamverkan. Konferensen såg fram emot att den gemensamma
handlingsplanen nu lagts som grund för arbetet i Landstinget. Sjukvårdspartiet fann att deras
hjärtefrågor hade fått utrymme på ett tydligt sätt i den landstingsplan som nu startat upp från 2012.
-Det är angeläget att vi utvecklar en effektiv medborgardialog för att göra våra ambitioner och våra
handlingsplaner väl kända och förankrade, betonade Marianne Utterdahl. Vi måste ta till oss de nya
sociala medierna för att kommunicera dessa angelägna frågor, inte minst för att få en bred dialog inför
2014 års val.
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