
TEMA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Välj en bättre sjukvård!

Torggatan 11, 411 05 Göteborg. 
info@demokraterna.se. demokraterna.se

Swish: 123 238 6639. Bankgiro: 171-0938. 
Kontonr: SEB 5011-10 883 64.

SÅ SKA VI FÅ EN
BÄTTRE HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD I VÄSTRA 

GÖTALANDS-
REGIONEN.

BLI MEDLEM.

Genom ditt medlemskap är du med och påverkar 
det du tycker är viktigt för Göteborg. Medlems-
avgiften är 100 kr och du betalar enkelt via swish, 
bankgiro eller formulär på demokraterna.se.

Är du under 26 år blir du medlem utan kostnad. 
Mejla namn, personnummer, mobilnummer samt 
e-postadress till medlem@demokraterna.se.

STÖD OSS.

Som nystartat parti får vi inget partistöd eller andra 
ekonomiska bidrag. Ditt stöd är därför viktigt för 
vårt arbete. Vi arbetar ideellt så allt du skänker går 
oavkortat till partiets verksamhet – betala valfritt 
belopp via swish, bankgiro eller via formulär på 
demokraterna.se. Alla donationer är anonyma. 
 
Tack för ditt stöd. Tillsammans ska vi skapa en bättre 
hälso- och sjukvård.

•  Vi vill på sikt, införa en primärvårdsreform, där 
    patienten listar sig på en fast läkare för att öka 
    kontinuiteten. Detta kommer också att innebära 
    färre akutbesök och kortare vårdtider på sjukhus.  
•  Vi vill öka bemanningen av erfarna läkare på 
    akutmottagningarna för att kunna göra en 
    snabbare bedömning och ge rätt vård. 

•  Vi vill göra sjukvården till en bra arbetsplats 
    genom en attraktiv löneutveckling och ökat 
    inflytande.  
•  Vi vill att man som budgetansvarig chef, skall få 
    större mandat att anpassa individuella löner för att 
    minska personalomsättningen.  
•  Vi vill ge verksamheterna ökat inflytande att kunna 
    organisera sin schemaläggning erbjuda mer 
    flexibla lösningar och avveckla 3-skift som en 
    obligatorisk schemaläggning. 

•  Vi vill arbeta för att lönenivån inom Västra Göta- 
    landsregionen skall vara på jämförbar nivå med 
    övriga landet. Detta gäller samtliga personal- 
    kategorier.



Martin Wannholt 
Partiledare för Demokraterna

Mariette Risberg
Sjuksköterska och styrelse-
ledamot i Demokraterna

Marianne Berntsson 
Överläkare och kandidat  
i Demokraterna

Thomas Hedberg 
Företagsledare och styrelse-
ledamot i Demokraterna

DETTA VILL DEMOKRATERNA GÖRA  
INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.

•  Vi vill minska antalet politiska nämnder och 
   styrelser och istället lägga mer resurser direkt på 
   verksamheterna samt höja kompetensen bland 
   ledamöterna. 

•  Vi vill öka kvaliteten och effektivisera besluts- 
   processen genom att i högre grad styra från 
   verksamheten jämfört med den styrning som idag 
   görs av politiker och administratörer.  
•  Vi vill fortsätta att samlokalisera primärvård- 
   mottagningar med akutmottagningarna för att 
   vårdgivaren ska kunna fördela vårdnivå för dem 
   som söker akut.

VI HAR BRIST PÅ 
SKÖTERSKOR OCH 
ETT ÖVERFLÖD AV 

POLITIKER OCH 
FELAKTIGA 

BESLUT. 

Hälso- och sjukvården inom Västra Götalands- 
regionen har stora problem, men det är problem  
som går att lösa. Resursfrågan handlar inte bara  
om ekonomi utan det är ledningen och verksamhets-
styrningen som måste ändras.  Därför vill Demokra-
terna flytta makten och besluten till verksamheterna 
och närmare patienten. Här kan du läsa om våra 
viktigaste förslag för en bättre fungerande sjukvård 
inom VGR. 

Västra Götalandsregionen har en mycket stor och dyr 
administration, med långa beslutsprocesser från 
politiker och administratörer till chefer på lägre nivå. 
    Sjuksköterskebristen gör att vårdplatser stängs. 
Patienter som väntar på livsavgörande operationer 
kan få vänta i flera månader. 
    Idag saknar man långsiktiga lösningar för att 
kunna upprätthålla kontinuitet och bevara kunskap 
och erfarenhet. Bristande arbetsvillkor och en under- 
målig löneutveckling gör att många kompetenta och 
erfarna medarbetare vill eller tvingas byta arbete. 
Detta resulterar i att kunskap och viktig erfarenhet 
går förlorad. 

Regionens hälso- och sjukvård ska präglas av en 
professionell organisation och ledning vilket kommer 
att skapa en mer kostnadseffektiv administration. 
Med en väl fungerande organisation kan vi fördela 
de ekonomiska resurserna där de bäst behövs och 
skapa en jämlik vård inom hela VGR.


