
 
 

Håbomoderaternas syn på Hälso och sjukvården.  
 

- Patienten i fokus -  
 
Bakgrund 
Det finns idag totalt ca 11.600 anställda inom landstinget. Dessa ska 
ha hand om all den sjukvård och kringservice som vi som 
länsinvånare kan ha behov av. Den största arbetsplatsen är 
Akademiska sjukhuset, som även bedriver den högspecialiserade 
vården.  
 
Behov 
Alla som någon gång varit sjuk eller haft någon i sin närhet som varit 
i behov av vård, vet att både närhet och tillgänglighet är av yttersta vikt. Vi har under de senaste åren sett 
att det många gånger är svårt att komma fram till vårdgivarna. När du som patient eller anhörig vill ha en 
snabb tid för hjälp finns det ingen möjlighet att träffa läkaren, utan du kan få vänta minst en vecka innan 
du får en tid. Vi moderater anser detta förkastligt och att en förändring måste ske. 
 
Närhet till sjukhusvård 
Då vi Håbobor många gånger har svårt att snabbt få träffa en läkare inom primärvården är vi tvingade att 
sätta oss på en akutmottagning för att få hjälp med de symptom som besvärar oss. Den närmaste 
akutmottagningen är då Lasarettet i Enköping, som idag har både medicin och kirurgi samt röntgen i egen 
drift. Detta gör att lasarettet har möjlighet att snabbt kunna hjälpa till då vi är sjuka och behöver vård. Vi 
moderater värnar om Lasarettet och kräver därför att det ska få ett ökat självbestämmande och ledas så 
nära den dagliga verksamheten som möjligt, vilket skapar ökad flexibilitet samt trygghet för oss i den 
södra länsdelen. 
 
Håbomoderaterna sätter patienten och dennes behov i fokus och vill att: 

 patienterna skall få ökad valfrihet att välja vård, vilket även garanteras i den nya 
patienträttighetslagen som vi moderater vill införa.  

 självständigheten utökas för Lasarettet i Enköping => Egen drift av medicin/kirurgi/röntgen. 
 det ska skapas egna geriatriska platser för både allmän- och specialistvård.  
 tillgängligheten förbättras avsevärt, samt att remisstvånget till specialister slopas. 
 äldre och svårt sjuka får möjlighet till vård i hemmet. 
 personalen ges en ökad status samt ge dem ett större inflytande i den lokala vårdprocessen. 

 
 
Vill du veta mer om vår politik eller bli medlem? 
Se vår hemsida: www.moderaterna-haabo.nu eller kontakta Karl-Henrik Nanning 0709-116 117. 
 
Rösta på oss den 17 september för en bättre hälso och sjukvård! 
 

 


