Dagens vårdköer skapar behov av gräddfiler!

Roland Andersson (s), ordf regionstyrelsen, (30/10), och Phia Andersson (s), ordf Södra Älvsborgs Sjukhus, skryter om regionens ekonomiska överskott, och verkar inte ta dagens vårdköer på allvar. Roland Andersson avslutar sin artikel med orden "vården skall vara en allemansrätt och inte en handelsvara". 

Att regionen går med överskott är ju inte så konstigt efter den ”tillfälliga” skattehöjningen som gjordes för några år sedan. Någon sänkning av skatten tillbaka till tidigare nivå har vi inte sett något av, trots att man lovade detta. Att skapa överskott genom att höja skatten är inte särskilt svårt. Att klara ekonomin och erbjuda god vård utan skattehöjning - det är däremot en utmaning!

Och hur är det med dagens allemansrätt i vården egentligen? Många företag erbjuder sina anställda privata sjukförsäkringar som ger förtur i vården för att de skall slippa vara sjukskrivna i sin väntan i de långa köerna. Många enskilda personer med god ekonomi tecknar också privata försäkringar som ger förtur i köerna. Alla andra tvingas nöja sig med att tåligt vänta i köerna till olika typer av vård. Så är det med allemansrätten! Den som har råd köper sig förtur, andra tvingas vänta. Vården under socialdemokratisk ledning har verkligen blivit en handelsvara!

Roland Andersson talar också om standardhöjningar i vården och fler anställda. Men om man frågar invånarna i Björketorp som just blivit av med sin distriktssköterska så tycker de knappast att tillgångligheten blivit bättre. Och de fackliga organisationerna på lasarettet i Borås säger nej till regionens budget, för att man inte accepterar att man skall erbjuda mer vård samtidigt som personalen minskar! 

Ingen av de två s-politikerna verkar ta problemet med vårdköerna på allvar. I tidningen GT kunde man nyligen på punkt efter punkt se hur köerna ser ut.
Vi talar då om årslånga köer för många vanliga behandlingar – inte i närheten av de utlovade 12 veckorna som skall gälla från den 1 november! Värst är väntan på åderbrocksoperation i Borås och Skene – hela 460 veckor, dvs nästan 9 år! På Sahlgrenska är väntetiden på att få träffa en kirurg (icke-akut)216 veckor, dvs över 4 år! Båda siffrorna är enligt GT värst i Sverige! Överhuvudtaget framgår i artikeln att Västra Götaland ligger genomgående dåligt till, och på många områden är regionen allra sämst i landet. Hur man skall kunna klara vårdgarantin är för oss en gåta! 

Att dagens vårdpolitik i Västra Götaland inte fungerar är alltför tydligt. Hela den svenska sjukvårdspolitiken måste förändras, och det är vi moderater beredda att göra tillsammans med övriga partier i Allians för Sverige.

Moderat politik innebär ökad valfrihet för patienten, hög lokal tillgänglighet och större frihet för den som vill bedriva skattefinansierad vård i privat regi. Vi inför en vårdgaranti som kan fungera på riktigt! Vi skapar bättre resurser genom att samordna kostnader för sjukvård och sjukskrivningar. Vi inser att kortare köer betalar sig genom kortare sjukskrivningar. Vi erbjuder patienter med stort vårdbehov särskilda vårdvisare som kan vägleda och stödja patienten inom vården. Vi anser att vården skall betalas solidariskt genom skatter, och anser att dagens privat betalda försäkringar inte borde behövas. De gräddfiler till vården som socialdemokraterna tvingat fram är orättvisa. Alla skall kunna få vård i rimlig tid för den skatt man redan betalar. Är det inte det minsta man kan begära i landet med världens högsta skatter? 

I kommande artiklar skall vi berätta mer om vad våra moderata förslag skulle kunna innebära just för vården i Västra Götaland.
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