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Moderat hälso- och sjukvårdspolitik
för Västra Götaland - Akut- och
prehospital vård
Akutsjukvård som uppfyller behoven
Den avancerade akutsjukvården ska finnas i den
omfattning som krävs för att säkerställa tillgänglighet för alla invånare i regionen, samtidigt som
kvaliteten kan garanteras. De fyra stora sjukhusgrupperna ska ha en komplett akutverksamhet
och mottagningar samt primärvårdsjourer samlokaliserade på sjukhusen där så är möjligt.
Patienter som söker akutvård ska alltid kunna få
ett bra, snabbt och professionellt bemötande
genom att vända sig till, eller få hjälp att vända sig
till, rätt akutvårdsnivå. Genom snabb tillgång till lab
och röntgen blir ledtider för undersökning och
diagnos kortare.
Det behövs fler akutläkare
Avgörande för att akutsjukvården ska fungera
tryggt och eﬀektivt är goda arbetsförhållanden och
att rätt kompetens finns på akutmottagningen. Vi
är därför positiva till utvecklingen med läkare som
är fast anställda på akutmottagningen och menar
att arbetet att utbilda akutläkare måste
intensifieras.
Förebyggande arbete och 117 Vårdguiden
Förebyggande arbete samt råd om vård och hälsa
på telefon och via internet i form av 1177
Vårdguiden är mycket viktiga funktioner för att ge
råd till invånarna vid misstanke om sjukdom eller
skada.
Vi vill samlokalisera med primärvårdsjourer
Många akutfall kan med fördel gå i snabbspår
direkt till behandling eller vårdavdelning.
Moderaterna ser positivt på att dessa utvecklas

och sprids. Vi ser också positivt på att
primärvårsjourer ligger i anslutning till
akutmottagningarna.
Satsa på ambulanssjukvården
Moderaterna vill arbeta för en eﬀektiv och
patientsäker vård såväl på land, i luften som till
sjöss. Ambulanssjukvården är idag att betrakta
som en mobil akutmottagning. Patienter kan ges
en kvalificerad bedömning i ambulansen och föras
direkt till en vårdavdelning, vilket kan avlasta
akutmottagningarna. För människor med riktigt
allvarliga tillstånd finns mycket att vinna på en
ökad koncentration av akutsjukvården och ännu
bättre ambulansverksamhet. Vi vill också
vidareutveckla konceptet kring liggande
sjuktransporter som på många håll avlastar
ambulanssjukvården. Utryckningstiderna i
ambulanssjukvården är fortfarande i vissa fall för
långa. Utveckling av koncept som I-väntan-påambulans (IVPA), bedömningsbilar och
samverkande sjukvård men också att hjärtstartare
finns spridda geografiskt i regionen, är viktiga
pusselbitar för att minska tiden från utlarmning tills
dess att kvalificerad hjälp är på plats.
Vi vill vi stärka den luftburna ambulansverksamheten. För det krävs en ny ordinarie
helikopter som motsvarar regionens behov och
säker tillgång till en reservhelikopter. För att nyttja
en ny ambulanshelikopter på bästa sätt vill vi se
fler helikopter-landningsplatser runt om i regionen
och nära samarbete med bilambulanserna.
Västra Götalandsregionen ingår också i Svenskt
Ambulansflyg med ansvar för ambulansflygplan.

