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Pressmeddelande från Sjukvårdspartiet i Värmland 2008-09-29
Referat från partistämman:
- Förlusten av fyrtio vårdplatser vid Närsjukhusen är alarmerande. Belastningen på
övriga sjukhus är redan idag alltför stor för att en så stor minskning ska kunna ske.
Det markerade Sjukvårdspartiet i Värmland i ett uttalande från sin partistämma i
Säffle under helgen.
Vi anser att indragningarna i Säffle och Kristinehamn äventyrar målet med en
likvärdig vård för alla värmlänningar! Varför vänstermajoriteten och folkpartiet
beslutat att frånta medborgarna i Kristinehamn- och Säffle-områdena detta vårdutbud
på hemmaplan är en outgrundlig fråga. Det kan inte grunda sig på vare sig ekonomieller miljötänkande.
Ordförande Jan Nilsson markerade också i sitt inledningsanförande att Sjukvårdspartiet
fortsatt kommer att kämpa för att vården ska organiseras decentraliserat.
- Vi anser att det lokala inflytandet över vårdarbetets organisation och ekonomi ska ökas –
inte minskas, betonade han.
Ett femtiotal medlemmar hade samlats till partistämman och ärenden som behandlades
berörde inte bara sjukvårdsfrågorna utan även framtida frågor kring regionbildning och
samverkan med kommunerna. I en motion till stämman framfördes krav på att folkomröstning
borde prövas innan frågan om regionbildning går till beslut i landsting och berörda
kommuner. Partiets planering inför nästa val år 2010 ventilerades också.
Erfarenheter från försöket med regionbildning i Västra Götaland behandlades i ett
anförande av Jan Olof Gustafsson, som arbetar som politisk sekreterare inom Sjukvårdspartiet
i Västra Götaland. Där har deras Sjukvårdsparti verkat i en storregion alltsedan dess bildande
för tio år sedan. De var enda parti som motsatte sig ansökan om övergången till en storregion,
men han noterade samtidigt med intresse att en framtida samverkan med de värmländska
grannarna kunde bli en stimulans i deras eget arbete.
Köerna till vården
En annan fråga som diskuterades med stort intresse var hur landstinget skall lösa
frågan om de stora vårdköerna. Nu har behovet av särskilda åtgärder för att klara
vårdgarantin beräknats till 79 miljoner, och stämman påminde om Sjukvårdspartiets
förslag att återigen öka operationskapaciteten genom att etablera samarbete med Västra
Götaland och öppna för planerade operationer i nu tomma operationslokaler vid
Närsjukhuset i Säffle.
- Detta kan i första hand medverka till att patienter får kortare väntetider. På sikt innebär
det att Landstinget i Värmland kan erbjuda sina tjänster till andra landsting och regioner
genom denna ökade kapacitet. Därigenom kan vi också behålla viktiga arbetstillfällen inom
Värmland.
En deltagare redovisade att en sådan nystart nu planeras för Sjukhuset i Lysekil, där man
också tidigare lagt ner operationsverksamheterna.
I det politiska uttalande som enhälligt antogs av partistämman framgår också att man ser
samarbetet med Carema som en stor tillgång.
- Att inte längre få del av utvecklingsarbetet genom Caremas arbete vid
Närsjukhusen är en stor förlust. Samarbetet med Carema för en god närsjukvård har
varit en viktig förebild för framtidsarbetet i Värmland. Erfarenheterna i Värmland har
också visat sig vara en värdefull erfarenhet för andra delar av landet.

(Det politiska uttalandet från SiVs Partistämma bifogas i sin helhet.)

