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Sammanfattning av Moderat hälso- och
sjukvårdspolitik för Västra Götaland nationell och regional
Korta väntetider, hög kvalitet och tillgänglig
för alla
Med patienten som utgångspunkt ska hälso- och
sjukvården bli ännu bättre, köerna i sjukvården
kortas och kvaliteten samt patientsäkerheten
höjas ytterligare. Oavsett var en person bor ska
det vara lätt att komma i kontakt med sjukvården
när du behöver den.
Bort med köerna
Vi vill ha en rättvis och jämlik vård och då är det
avgörande att få bort alla vårdköer. Som patient
ska det gå att lita på att behandling ges på bästa
tänkbara sätt, oavsett vari landet man bor. Sedan
den nuvarande S-regeringen tog bort
Alliansregeringens kömiljard har köerna
fördubblats i Sverige. Vi moderater vill återinföra
kömiljarden, men nu 3 miljarder och utformad så
att inte bara de ”enklaste” köerna betas av.
Stärkt cancervård
Moderaterna vill stärka cancervården i hela landet.
Det krävs ökade nationella satsningar och den
nationella cancerstrategin bör vidareutvecklas.
Valfrihet och rätt till nära vård
Valfrihet i vården ger patienten inflytande över sin
situation och stärker tillgängligheten i sjukvården. I
Västra Götaland finns ca 200 vårdcentraler och
hälften av dem är privata, valda av ca 700.000
invånare.
Utveckla patientens vårdval
Vi moderater vill fortsätta motverka hälsoklyftorna
genom att utveckla vårdvalet inom fler
områden där köerna är för långa och kvaliteten är
otillräcklig. Genom att ge människor

större möjlighet att välja, och välja bort, ökar
kvaliteten och tillgängligheten snabbt. Vi står upp
för patienträtten av välja vårdgivare och vill öka
vårdvalen även inom specialistvården exempelvis
inom gynekologi och operationer av grå starr.
Vård vi behöver ofta ska vara nära
Vi vill utveckla den nära vården. Primärvården och
vårdcentraler samt jourcentraler kompletterat med
mobila hemsjukvårdsteam ska erbjuda en
lättillgänglig vård. Detta tillsammans med 1177,
digitala vårdtjänster och läkarbesök via nätet ger
närhet till vård vi behöver ofta och avlastar
sjukhusvården. Ett mål bör även vara en fast
läkarkontakt.
Kvalitet och patientsäkerhet i sjukhusvården
Den högspecialiserade sjukhusvården som vi
behöver mera sällan ska hålla hög kvalitet och
vara patientsäker samt likvärdig för alla invånare i
regionen. Därför bör den göras där det finns
förutsättningar att utföra den bäst. Det är också
viktigt att det finns rätt antal vårdplatser efter de
behov som finns. Målsättningen är dock så klart
att utveckla behandlingar så långt det går för att
minimera tiden som patienter måste spendera på
sjukhus.
Stärkt akutsjukvård
Vi moderater ser positivt på utvecklingen med
specialiserade akutläkare. Regionens stora
sjukhusgrupper ska erbjuda avancerad
akutsjukvård kombinerat med god tillgänglighet av
ambulanser, bedömningsbilar och helikopter. Det
inte hållbart med timslånga väntetider på
akutmottagningarna och en stor del av de
problemen kan lösas genomen omställning av
den nära vården vi vill fortsätta driva för att
patienterna ska hamna rätt utifrån behov.

