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PRESSMEDDELANDE
Johnny Magnusson (M) måste ta sitt ansvar
– Majoriteten har tappat fokus när det gäller sjukvården. Där, Johnny
Magnusson, har DU ett ansvar!
Det sa Helen Eliasson (S) i dagens regionfullmäktigedebatt kring situationen
på regionens sjukhus i allmänhet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
synnerhet.

Debatten föranleddes av interpellationer kring läget på regionens sjukhus, bland
annat från Jim Aleberg (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS),
som ville ha svar från HSS-ordförande Jonas Andersson (L) om vad man tänker göra
åt den växande bristen på vårdplatser:
– Riskerna för uppkomst av vårdskador ökar i takt med att beläggningsgraden ökar.
Tillgången på vårdplatser har under sommaren minskat med 24 % jämfört med
under våren. Det här vet Jonas Andersson och den moderatledda majoriteten. Men
jag ser inga generella, konkreta, åtgärder för att öka antalet vårdplatser och garantera
en patientsäker och kvalitativ vård, säger Jim Aleberg (S).
Helen Eliasson (S) visade i debatten statistik på hur antalet vårdplatser sjunkit
konstant de senaste två åren. Men några svar fick hon inte – den gemensamma
nämnaren för den moderatledda regiontoppen som äntrade talarstolen i fullmäktige
var att det är upp till nämnder och styrelser ute i verksamheterna att själva avgöra vad
som är rätt åtgärder, det ska inte regionens högsta ledning ”lägga sig i”. Det är en
inställning som den socialdemokratiska gruppen vänder sig mot, i det läge som nu
råder:
– Att hävda att det är upp till verksamheterna att själva lösa sina problem och öka
antalet vårdplatser, samtidigt som man bakbinder sjukhusen med orimliga
ekonomiska villkor, är en cynisk inställning vi aldrig kan ställa oss bakom. Regionens
högsta politiska ledning har det yttersta ansvaret, inte minst som arbetsgivare. Det är
rimligt att den då också axlar det ansvaret, säger Helen Eliasson (S).
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen kommer därför inom kort att ställa
krav på att den moderatledda majoriteten inrättar en ny vårdplatsstrategi.
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