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Mellanvårdsplatser = större trygghet för patienterna

Sjukvårdspartiet i Värmland tillsammans med övriga partier i 
värmlandssamverkan arbetar målmedvetet för att kommuner och landsting 
tillsammans ska ta större ansvar för patienter som behöver mellanvård. 

   En mellanvårdplats kan vara avsedd för patienter som med läkares bedömning inte 
behöver sjukhusets specialistvård men inte kan klara sig i hemmet. Det kan handla om t.ex. 
rehabilitering, uppföljning före och efter operation eller utredning, diagnostik, ompröva eller 
inleda annan medicinsk behandling. Det skulle också medföra att patienterna får fler 
valmöjligheter till behandlingar. ”Vi i Sjukvårdspartiet vill ge patienterna en större 
trygghet än vad som erbjuds idag” var det budskap som partiet ville skicka med sina 
årsmötesdeltagare.

   För att få ytterligare perspektiv på att införa mellanvårdplatser hade utvecklingsledare för 
hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson bjudits in. Hon informerade om hur ärendet med att 
utveckla den nuvarande närsjukvården med mellanvårdsplatser fortlöper. Hon gav 
deltagarna en mycket intressant och givande föreläsning.

   I övrigt visade årsmötesdeltagarna på stort intresse för KM och KAM 
(komplementära och alternativa metoder/medicin) som ofta definieras som de 
metoder som ännu inte vunnit vetenskapligt stöd enligt västerländsk 
forskningsmetodik men som genom evidensprövning skulle kunna vara ett 
komplement i den västerländska vården. 

   Två motioner hade inlämnats till årsmötet 
   ”Integrativ vårdcentral” inlämnad av naturläkare & folkhälsostrateg Berit Larsson
   ”Minska vårdkostnaderna” inlämnad av ortoped Ola Wessmark

   I valet av styrelse för sjukvårdpartiet i Värmland blev Marianne Utterdahl , Säffle omvald 
som ordförande. Omvalda blev också Erik Jansson, Säffle, Örjan Stöm, Säffle, Lovisa 
Månsson, Skattkärr, Birgitta Sjögren, Torsby, Inga Lill Rosell, Säffle, Malin Larsson, Deje, 
Maria Skogh, Säffle.  I styrelsen kvarstod Birgitta Wessmark, Forshaga och Görel Hopman, 
Kristinehamn. 

   Direkt efter avslutat årsmöte tog partiets ungdomssektion ”SiV-ungdom” över och hade sitt 
första riktiga årsmöte.


