1. Samverkan och bidrag
Det är oerhört viktigt att samverkan mellan kommande Region Västerbotten och patientrörelsen
fungerar konstruktivt och bra. Samverkan mellan olika verksamheter/myndigheter blir allt vanligare
och ska förhoppningsvis leda till effektivare, rättvisare och bättre verksamheter.
Att samverka är dock en stor utmaning och ställer krav på de som medverkar, både de från
myndigheter och från föreningarna. Det är viktigt att parterna har ett "vidvinkelperspektiv" och inte
bara ser till sin egen verksamhet eller specialintresse. Samverkansprocessen tar lång tid och kräver
stort engagemang från alla deltagare. Västerpartiet anser att samverkan mellan Region Västerbotten
och patientföreningarna är en förutsättning om medlemmarnas situation ska utvecklas och
förbättras.
Landstinget har årligen delat ut ett bidrag på ca 3,5 miljoner kronor till funktionshinderrörelsen i
Västerbotten. Bidraget ska skapa förbättring och möjlighet till föreningarna att kunna delta, utveckla
och delta i samhället med så jämlika levnadsvillkor som det är möjligt för personer med
funktionsnedsättning. Självklart ska bidraget vara kvar och vi önskar att det kunde bli större men med
den ansträngda ekonomi som landstinget har ser vi inte att det är möjligt. Den fördelning av bidraget
att låta merkostnadbidraget ingå i själva grundbidraget är bra. Föreningarna slipper lägga ut pengar i
förväg innan beslut om extra ersättning kommer.
2. Utmaningar
Hälso- och sjukvården är inte jämlik, varken i Sverige som helhet eller i Västerbotten. Det är stora
skillnader gällande behandling, väntetider, mediciner beroende på var du bor. Kostnaderna för hälsooch sjukvården ökar årligen. Över 80 % av den totala kostnaden kan kopplas samman till behandling
av patienter med kroniska sjukdomar. Det ökade antalet äldre patienter medför också ökade
kostnader. Vi ser att beroendet av bemanningspersonal måste upphöra. Medborgarnas hälsa måste
förbättras genom satsningar på förebyggande hälsovård, detta är speciellt viktigt för personer med
kroniska sjukdomar. Hälsocentraler med specialkompetens för multisjuka patienter bör finnas i varje
kommun.
3. Vårdgaranti
Väntetiderna varierar stort, mycket beroende på brist på personal. Vänsterpartiet är övertygade om
att bra löner, ökad personaltäthet, arbetsplatsdemokrati, en slopad karensdag och möjligheter till
utveckling i jobbet behövs för att de anställda ska trivas och må bra på jobbet. Det är viktigt att alla
som vill och orkar får arbeta heltid. Vänsterpartiet arbetar för en ny arbetstidsnorm i Sverige, 6
timmars arbetsdag. Det bidrar till att behålla personal och rekrytera ny. Andra sätt att minska
väntetider är ändrade mottagningstider på hälsocentralen, operationer och övrig behandling kan
också ske på s.k. obekväm arbetstid.
4. Patientlag eller patienträttighetslag
Patientlagen är framtagen för att patienterna ska förstå och kunna ta till sig information om sin vård;
gällande hälsotillstånd, metoder, hjälpmedel, väntetider, prognos, risker, komplikationer, eftervård
mm. Patientlagen borde vara tillräcklig men vi vet att personer med kognitiva svårigheter har svårare
att tillgodogöra sig information. Personalen måste bli bättre speciellt för denna patientgrupp och
verkligen försäkra sig att patienten förstått den information som ges. Vi tror inte att ytterligare en
lag, patienträttighetslagen, är svaret på de brister som finns, utan vården måste ha bättre rutiner för
uppföljning och tillsyn för sina patienter och det kan endast ske med fast anställd personal som ger
kontinuitet. Bemanningsföretag som täljer guld på våra gemensamma resurser måste bort.

