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Moderat politik för Västra Götaland ekonomi, fokus och satsningar i
sammandrag
Moderat ledning för en stabil region i
utveckling:
• Vi har gjort och gör stora ekonomiska
satsningar inom hälso- och sjukvården och
speciellt riktade till akutverksamheten, till
psykiatrin och till ökad produktion för att korta
köer.
• Totalt sett har vi tillfört hälso- och sjukvården
6,5 miljarder kronor under mandatperioden
2015-2018. Dessutom har vi kunnat avsätta
miljardbelopp för omställningen av vården och
till framtidens vårdinformationsmiljö.
• Eftersom S-regeringen tog bort Alliansregeringens kömiljard har vi på regional nivå fått
införa en egen form av produktivitetsersättning.
Dessa regionala kömiljoner summerar sig nu till
totalt 500 miljoner kronor under mandatperioden och lett till ökad vårdproduktion inom
de utpekade områdena.
• Tillgängligheten till primärvården är hög: 90 %
telefonkontakt och 92 % läkarkontakt.
• Bara under 2017 ökade antalet nettoårsarbetare med 1235 personer inom vården.
Av dem är 154 sjuksköterskor och
barnmorskor, 317 undersköterskor och 202
läkare samt 170 inom rehabilitering.
• Vi har inlett den största reformen av hälso- och
sjukvården i Västra Götalandsregionens
historia. Det handlar om miljardsatsningen på
omställningen av vården för mera nära vård
som invånarna behöver ofta och koncentration
av den högspecialiserade vården för att kunna
vara jämlik och ges med högsta kvalitet och
bästa möjliga patientsäkerhet.
• Vi har inlett en lika stor reform för framtidens
vårdinformationsmiljö som syftar till att göra
jobbet enklare för medarbetarna och ge dem
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mer tid över till patientnära arbete samt för
invånarna att öka tillgängligheten genom
exempelvis digitala lösningar för kontakt med
vården, för tidsbokning, för information och för
att själv kunna utföra åtgärder som tidigare
krävde fysisk närvaro på en vårdenhet.
Vi har gjort och gör stora satsningar på
medarbetarna i sjukvården. Det handlar om
betald vidareutbildning, om ökat antal ST-block,
om arbetsväxling, arbetsmiljöinsatser etc och
inte minst om dubbel OB-ersättning natt, 15%
höjning av OB-helg som blir till 50% från 1
januari 2019.
Vi har inlett mycket stora investeringar för
lokaltrafiken med inköp av 40 tåg och kommer
med ett förslag till en förenklad zonindelning för
de resande som kommer att ge en positiv
påverkan inte minst för arbets- och
studiependling och samverkar med
kommunerna för fler tågstopp på landsbygden.
VI har gjort och fortsätter göra stora
investeringar i sjukhusen runt om i regionen.
Vi börjar se resultatet av våra satsningar –
vårdköerna minskar och inom vissa områden
kan de vara borta redan 2019 om det fortsätter
i nuvarande takt, antalet resenärer i
kollektivtrafiken ökar, vi bygger för att förbättra
arbetsmiljön för medarbetarna och det har blivit
fler anställda i vården.

Budget för 2019 är lagd och vägen utstakad för
kortare köer, ökad tillgänglighet och fortsatt
valfrihet i vården. Vi fortsätter omställningen för
mera nära vård och koncentration av
specialistvården. Och vi satsar vidare på
medarbetarna. Det är en politik präglad av
kontinuitet och långsiktighet. Det är moderat
vårdpolitik som sätter patienten i centrum.

