Våra medlemmar önskar svar på hur ert parti i regionen tänker i följande frågor inför valet
2018:
- Hur kommer ert parti att arbeta med frågan om tillgänglighet inom primärvården utifrån artikel
9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
Vi i Miljöpartiet tycker att alla människor ska ha rätt till en god och tillgänglig vård samt bemötas
av god kvalité inom primärvården. Det är viktigt att se till att rätt kompetenser finns på
regionens vårdcentraler. Vi arbetar med att ställa om vården så att den vården patienten
behöver ofta även ska finnas nära. Det handlar också om att bygga ut primärvården och den
mobila vården. Då behöver vi mer personal med rätt kompentens på våra vårdcentraler. Vi har
precis tagit ett beslut om att utöka antalet utbildningsplatser för specialistläkare inom
allmänmedicin med ytterligare 100 platser i Västra Götalandsregionen. Detta beslut kommer att
frigöra resurser så att de i störst behov av en fast läkarkontakt kommer få en mer kontinuerlig
vård.
Det är också viktigt att vi gör vårdkedjan mer sömlös för att öka tillgängligheten. Vi vill satsa på
flera digitala hjälpverktyg, t. ex när du ringer 1177 ska det kunna finnas messenger-liknande
funktioner så att du enkelt ska komma i kontakt med din läkare, oavsett om det är vi tal eller
skrift. Miljöpartiet arbetar även med att vi måste ställa om journalsystemen i regionen. De som
finns idag är uråldriga och pratar in med varandra. Det som antecknas när patienten är på
akutmottagningen ska finnas tillgängligt för patientens läkare på vårdcentralen och personal i
hemsjukvården.
- Hur kommer ert parti säkerställa att de intentioner ni har följs upp och implementeras?
Vi behöver fortsätta att arbeta med samverkan mellan region och kommun för att vårdkedjan
ska bli så smidig som möjligt för både patienten och de som arbetar inom vården.

Vi tycker också att det är viktigt att funktionsrätt är med i framtagandet av dels nya regionala
riktlinjer som skrivs rent medicinskt, men även kring frågor kopplade till hur vi kan göra
vården mer tillgänglig. För oss gröna är den idéburna sektorn viktig och att de har tillräckliga
resurser att driva på utvecklingen där vi tillsammans kan minska de hinder som finns i Västra
Götaland.
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