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Fler jobb och jämlik vård
Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det
samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Framtiden blir bättre
för alla om utvecklingen mot ökade klyftor stoppas och vänds så att fler får möjlighet
att förverkliga sina drömmar. Den viktigaste uppgiften är att fler har jobb. Då får vi
råd med framtidens investeringar, den gemensamma sjukvården stärks och förbättras
ytterligare.
Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och
framtidstro. Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Ett hållbart
samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på
miljön.
Fler jobb eller fortsatt ökade klyftor. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi
samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps
åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Sverige ska vara unikt. Vi
ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och
just därför är fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett
rikare liv. Därför finns ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så
att svenska företag kan växa och anställa. Så kan vi bäst ta oss an de stora
framtidsutmaningarna, som att minska klimatförändringen och säkra tillväxten i den
globala konkurrensen.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte
fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten
och privatisera – inte fungerar. Nu ser de inte längre vad som händer i vårt land.
Klyftorna fortsätter att öka och orättvisorna blir större.
FAKTA:

MÅL:

Idag går 400 000 människor arbetslösa i Sverige
och 75 000 i Västra Götaland.
Ungdomsarbetslösheten är nästan 25 procent.

Vårt mål är att antalet personer som arbetar och
antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så att
Sverige når lägst arbetslöshet i EU 2020.

Vård efter ditt behov eller dina pengar. Många har upplevt den svenska
sjukvårdens höga kvalitet och mött vårdpersonalen som ger människor vård och
omsorg när den behövs som mest. Visst är det mycket som är bra idag men en hel
del kan bli bättre. Den svenska sjukvården är världsbäst när det kvalitet och
jämlikhet. Framgången bygger på en solidariskt finansierad sjukvård som ges efter
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behov. Moderaterna har en annan idé. Där marknadens principer om konkurrens och
vinster är rådande. Allt fler skaffar sig privata vårdförsäkringar för att de inte tror att
den gemensamma sjukvården kommer att leverera på samma vis i framtiden.
Den som kan betala får sjukvård snabbare Människor far illa av vinstjakten i
välfärden. Att sänka skatten och privatisera fungerar inte.
FAKTA:

MÅL:

Idag vidgas inkomstklyftorna snabbare i Sverige
än i något annat OECD‐land. Samtidigt dras
hälsoklyftorna isär mellan olika grupper. Den
förväntade livslängden hos män skiljer sig nio
år mellan det område med lägst och det med
högst förväntad livslängd i Göteborg.

Vårt mål är att inkomstklyftorna ska minska,
genom investeringar i jobb och välfärd. De
påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en
generation.

1. Jämlik vård efter behov – slut på
marknadsanpassningen
I Västra Götaland skiljer vårdbehoven och hälsoläget mellan geografiska områden.
Inom Göteborg är skillnaden i medellivslängd 9 år mellan olika områden. Samma
fenomen återfinns i flera större städer i vår region. Samtidigt vet vi utmaningarna är
som störst i Dalsland och norra Skaraborg. Områden där ungdomarna flyttar och de
som stannar kvar blir allt äldre.
Vi vill inte ha det som i moderatstyrda landsting där vårdklyftorna växer. Där får
vårdcentralerna i utsatta områden med högre ohälsa mindre pengar samtidigt som
fler vårdcentraler etableras där folk är rikare och friskare. Där accepteras två väntrum
i vården – ett för vanliga patienter och ett för dem som har egna privata försäkringar.
Plånbokens storlek före vårdbehovet. Här i Västra Götaland föreslår Moderaterna
utmaningsrätt och fler vårdval. En splittrad sjukvård för ökade vinster hos privata
vårdgivare istället för en sammanhållen sjukvård för patienternas bästa. Det är en
utveckling vi aldrig kan acceptera!
Vi är övertygade om att utförsäljning och privatisering är fel väg att gå. För att klara
av investeringar i en vård av världsklass krävs en sammanhållen sjukvård som inte
splittras mellan ett flertal vårdgivare. Vår väg bygger på samverkan mellan kommun
och region och mellan sjukhus och vårdcentral. Samarbete får aldrig ersättas av
konkurrens och vinstintressen. En sammanhållen vård är inte bara bra för den som
söker vård, det är också viktigt för samarbetet mellan vården, forskningen och den
industri som kallas life science.
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För att vården ska bli mer jämlik i Västra Götaland krävs att vi fördelar våra
ekonomiska resurser rättvist. Det är i områden där hälsan är som sämst som insatser
behövs mest. Det kräver tydligare styrning av resurserna. Inte bara för att det är
rättvist, inte bara för att det är moraliskt riktigt, utan för att det är en investering i
bättre hälsa och välmående!

2. Införa patientkontrakt för ökat inflytande till
patienterna
För att leva ett gott liv även när man är sjuk krävs en bra sjukvård och lättillgänglig
information, enkla kontaktvägar och ett gott bemötande.
Vi socialdemokrater vill införa patientkontrakt som omfattar alla
delar i vården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. När vården och patienten
har kommit överens om vad som ska göras och när, kommer överenskommelsen
fungera som en utökad och samlad individuell vårdgaranti som säkerställer att
patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort.

3. Garantera cancerpatienter behandling inom fyra
veckor
Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är
väntetiderna oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor
otrygghet för de patienter som drabbas. Vi vill därför att alla landsting och regioner
ska garantera alla patienter behandling inom fyra veckor. Resurser behöver samlas för
att klara hela vårdkedjan inom cancervården från diagnos till rehabilitiering.

4. Ge fler medarbetare möjlighet till betald
specialistutbildning
Det krävs allt fler specialistutbildade inom sjukvården i framtiden. Idag råder det
olikheter i landet när det gäller villkor för vårdpersonal som vill vidareutbilda sig. De
flesta får betala sina studier själva. Vi vill fortsätta och utöka satsningen på betald
specialistutbildning för sjuksköterskor och kompetensutbildning för undersköterskor.
På så vis underlättar vi inte bara för medarbetaren utan underlättar även
rekryteringen av kompetent sjukvårdspersonal för en fortsatt högkvalitativ sjukvård.

5. Fri tandvård upp till 25 år för en bättre tandhälsa
Många unga vuxna har slutade tidigare att besöka tandvården efter att den fria barnoch ungdomstandvården upphört. Det leder till en sämre tandhälsa och höga
kostnader senare i livet. Därför har Socialdemokraterna förlängt den fria barn- och
ungdomstandvården i Västra Götaland. Det har innebär att fler har god munhälsa. Vi
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vill gå vidare och förlänga den fria barn- och ungdomstandvården till sista december
det år man fyller 25 år.
Västra Götalandsregionen är det enda landstinget i Sverige som har förlängt den fria
tandvården. Idag är den fri upp till 24 år. Det har varit mycket framgångsrikt.
Kopplat till frisktandvårdskonceptet har det gett en betydligt större andel ungdomar
som fortsätter att gå hos tandläkaren efter det att den fria tandvården upphör. Det
ger en bättre tandhälsa.

6. Regionalt kunskapslyft för fler jobb
Kunskapskraven blir allt högre på arbetsmarknaden. Sverige behöver en politik som
rustar människor med den kompetens de behöver för att för få ett jobb. Vårt mål är
att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
Västra Götalandsregionens förmåga att skapa jobb grundar sig i hur vi omvandlar
kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. I det arbetet är alla typer av
kunskap värdefulla. Vi vill därför satsa på ett regionalt kunskapslyft där vi använder
våra utbildningsverksamheter på alla nivåer för att öka regionens konkurrenskraft
och skapa fler jobb.
Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas
möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Genom samverkan mellan
Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kunskapscentra, såsom högskolor
och universitet, ges bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav.

7. Regionen ska finnas i hela Västra Götaland
Västra Götalandsregionen har åtagit sig att finnas i varje kommun. Det gäller
vårdcentraler, tandvårdskliniker, kulturaktiviteter och evenemang. Inte minst gäller
det en väl fungerande kollektivtrafik som möjliggör pendling till arbete och studier.
Genom att ha verksamhet i Västra Götalands alla delar stärks regionen som
arbetsmarknad och fler jobb kan skapas.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
http://www.socialdemokraterna.se/vastsverige
https://www.facebook.com/sivastragotalandsregionen
@vastsossar

