
 
 
 

 

 

 

Socialdemokraterna i Västra Götaland går till val med patienter och personal i fokus. 

Vi vill att vårdens pengar ska gå till vård, inte ideologiskt betingade marknadsexperiment. Vi har 
tilltro till vårdens proffs och är övertygade om att de med tillräckliga resurser och ekonomisk 
ryggrad kan lösa de problem med bristande tillgänglighet och växande köer som sjukvården i 
regionen brottas med. Det ska inte spela någon roll vem du är, var du bor eller hur mycket pengar 
du har – den som är sjuk ska ha nödvändig vård utan onödig väntan. I vår budget för Västra 
Götalandsregionen ger vi därför sjukvården ökade resurser istället för besparingskrav. 

En förutsättning för att sjukvården ska klara sitt uppdrag är tillgång till kvalificerad personal. 
Arbetssituationen i vården är på sina håll så tuff att många väljer att sluta. Andra blir sjuka när de 
inte längre orkar. Vi vill förbättra löner och arbetsvillkor för att få den personal som redan jobbar 
i regionen att orka och vilja stanna kvar, och locka flera att söka sig till sjukvården. I vår budget 
lägger vi därför över en halv miljard till särskilda personalsatsningar. 

Sjukvården måste dessutom utvecklas. Den vård som människor behöver ofta ska finnas nära. Vi 
satsar därför på att stärka vårdcentralernas roll, uppdrag och ansvar.  

Allt detta är möjligt att göra tack vare historiskt stora tillskott i nya och ökade statsbidrag som 
den S-ledda regeringen skickat till Västra Götalandsregionen. Vi socialdemokrater vill använda 
pengarna till satsningar på regionens egna verksamheter och personal, inte till att köpa dyrare 
vård på marknaden eller hyra in personal till ibland tredubbla kostnaden. 

Istället för att patienter ska behöva möta stafettläkare och annan hyrpersonal vill vi att varje 
invånare ska ha en fast vårdkontakt. Det kan handla om läkare, sjuksköterska, psykolog eller 
annan kvalificerad personal, beroende på vilken typ av vård man behöver mest. 

Det behövs också reformer för att nå det socialdemokratiska målet om en jämlik hälso- och 
sjukvård. En viktig sådan handlar om tandhälsan, som med ökade samhällsklyftor åter riskerar att 
bli en klassfråga. Den S-ledda regeringens satsning med dubblat tandvårdsstöd till unga vuxna 
och våra äldre är ett bra steg på vägen. Men det behövs mer. 

Vi vill att tandvården ska ingå i sjukvårdssystemet på nationell nivå. Vi socialdemokrater i Västra 
Götaland har en tradition av att gå före och visa vägen för den nationella politiken. Vi har gjort 
det med bland annat avgiftsfri tandvård för unga. Vi vill fortsätta att vara föregångare: som ett 
första steg mot en tandvårdsreform vill vi införa ett kostnadsfritt besök hos tandhygienist per år 
för alla över 65 år.  

Våra äldre behöver fler insatser. Regeringen har infört kostnadsfri öppenvård riktad till våra 
äldsta. Vi vill förstärka den reformen med att införa avgiftsfria besök hos sjuksköterska på 
vårdcentralen för alla över 65 år. Därtill vill vi utveckla sjukvården i den miljö där de flesta känner 
sig som tryggast, hemmet, med hembesök till äldre och barn. 

Cancer är vår tids stora folksjukdom. Den S-ledda regeringen har gjort stora och viktiga 
satsningar för att öka sjukvårdens möjligheter att tidigt upptäcka och behandla cancersjukdomar. 
Särskilt fokus ligger på cancersjukdomar hos barn och hudcancer (malignt melanom). Tack vare 
S-ledda regeringen är numera cellprov för livmoderhalscancer avgiftsfri. Vi socialdemokrater i 
Västra Götaland vill dessutom sätta fokus på den vanligaste cancerformen hos män, 
prostatacancer, och införa ett provtagningsprogram för alla män mellan 50 och 70 år. 



 
 
 

 

Valet den 9 september innebär ett vägval. För Socialdemokraterna handlar regionvalet om att 
bryta fyra år av moderatstyre som har lämnat efter sig längre vårdköer, stressad personal, 
personalflykt, ekonomiskt underskott i sju-husvården och bristande förmåga att möta invånarnas 
krav på en tillgänglig, kontinuerlig och högkvalitativ vård i hela regionen.  

För oss socialdemokrater är valet enkelt – vi väljer den gemsamma välfärden före 
skattesänkningar.  
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