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Sjukvårdspartiet i Värmland kräver att vårdplatser vid närsjukhusen återupprättas. 
Detta bör planeras i nära samarbete med kommunerna, som nu har fått ett ökat tryck
på sin äldreomsorg och hemsjukvård till följd av neddragningarna inom landstinget.

Landstingets planerade operationer bör anordnas i ökad grad inom Värmland för att
klara vårdgarantier och det fria vårdvalet. Förutom en bättre vård, skapar det också
jobb och ökat skatteunderlag för landstinget och kommunerna.

Sjukvårdspartiet i Värmland vill att människor skall få vård för okomplicerade tillstånd
så nära hemmet som möjligt.

Överkonsumtion av läkemedel kostar mycket stora summor och skapar besvär och
lidande hos mottagarna. Besparingar på läkemedel kan användas till en utveckling av
vården och till att nya medicinska satsningsområden kan prioriteras.

Dessa fyra punkter är ett sammandrag av det politiska uttalande som antogs i söndags av
årsmötet med Sjukvårdspartiet i Värmland. (bifogas nästa sida)

Årsmötet hölls i Säffle och hade samlat 54 ombud från hela länet.

Mötet inleddes med ett föredrag av förre distriktsläkaren Mats Bergström, Molkom som 
talade om äldres livssituationer. 

Kärnan i hans anförande berörda läkemedel, boende för sjuka äldre, matens avgörande
betydelse för livskvaliten och krav på en bättre personalförsörjning inom äldrevården.

- Vi får inte behandla de äldres ensamhet med nedsövande mediciner, betonade Mats
Bergström. Han varnade för felaktig hantering av läkemedel i omsorgen om sjuka äldre. 

Boendet avgör i hög grad de äldres livssituationer. Kvarboende i hemmet är inte alltid en bra
lösning för den som är sjuk och behöver omvårdnad. 

Den dagliga maten är en viktig kvalitetsfråga i äldreomsorgerna. Laga maten nära, menade
han.

Mats Bergström krävde en större uppmärksamhet kring läkemedelshanteringen för multisjuka
äldre. 
- Dessutom är fler medarbetare på våra vårdboenden ett måste, menade Mats Bergström. 
Mycket av hans anförande blev sedan en grund för årsmötets politiska uttalande.

Bifogas: Årsmötets politiska uttalande i sin helhet. (nästa sida)
Ytterligare info lämnas av Erik Jansson, 0730 219096
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Vi kräver fler vårdplatser
Nedrustningen av Närsjukhusen är en oacceptabel förlust för sjukvården i Värmland.
Belastningen på akutsjukhusens vårdplatser har blivit orimligt stor.
Sjukvårdspartiet i Värmland kräver att vårdplatser vid närsjukhusen återupprättas. 
Detta bör planeras i nära samarbete med kommunerna, som nu har fått ett ökat tryck på sin
äldreomsorg och hemsjukvård till följd av neddragningarna inom landstinget.

Vi föreslår fler planerade behandlingar i Värmland
Landstingets planerade operationer upphandlas nu i ökad grad utanför vårt län för att klara
vårdgarantier och det fria vårdvalet. Landstinget bör söka samarbete med entreprenörer som
är intresserade av att etablera verksamheter inom vårt län. Detta skapar större möjligheter för
Värmland. Dessa entreprenörer kan också erbjuda sina tjänster inom ett större område. 
Ett sådant samarbete skapar arbetstillfällen för vårdpersonal som nu tvingas söka arbete på
annat håll eller riskerar att hamna i arbetslöshet. Värmland har ett mycket strategiskt läge
mellan tre storstadsområden, som i framtiden i ökad grad kommer att efterfråga sådan vård
och behandling i andra områden. Ökad sysselsättning i Värmland skapar ett bättre
skatteunderlag till fördel för både landstinget och kommunerna.

Vi kräver en nära vård för eftervård och rehabilitering
Sjukvårdspartiet i Värmland vill att människor skall få vård för okomplicerade tillstånd så
nära hemmet som möjligt. Detta medför ökad trygghet för såväl patienter som anhöriga. 
Vidare är det viktigt att eftervård och rehabilitering av patienter, som krävt specialistvård för
sina åkommor, skall ske så nära hemmet som möjligt.

Vi måste minska läkemedelskostnaderna
Allt fler röster höjs för att minska på utskrivning av läkemedel, inte minst när det gäller
överutskrivningar till äldre. Nu senast har Socialstyrelsen påtalat behovet av att förbättra
läkemedelshanteringen. 
Överkonsumtion av läkemedel kostar mycket stora summor och skapar besvär och lidande
hos mottagarna. Besparingarna kan användas till en utveckling av vården och till att nya
medicinska satsningsområden kan prioriteras.


