
Oavsett valresultat och valdeltagande kommer 
Allians för Västerbotten att fortsätta att driva att 
hela länet skall ha en trygg och rättvis sjukvård. 
Rätten till en likvärdig vård får aldrig sättas i fara 
av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala 
gränsdragningar. 

Därför är det självklart att rösta JA i folkomröst-
ningen för en rättvis sjukvård i hela länet. 

Det går att få mer sjukvård för skattepengarna 
genom att göra genomtänkta satsningar och rätt 
prioriteringar. Om framtidens hälso- och sjukvård 
ska överleva behövs en ny politik som tar ansvar för 
ekonomi och vårdens framtida utveckling. Detta 
ansvar är Alliansen för Västerbotten beredda att axla 
nu och efter valet 2014.

Läs mer på alliansvasterbotten.wordpress.com

Söndag den 8 september är det folkomröstning om 
en rättvis sjukvård för hela länet 



Söndag den 8 september är det folkomröstning om en 
rättvis sjukvård för hela länet. Bakgrunden till detta är 
de besparingar som Socialdemokraterna och Miljöpar-
tiet som styr landstingets genomfört. Sparförslagen i 
projekt balans genomfördes utan analys- eller konse-
kvensbeskrivning och drabbar sjukvården i hela länet.

Som medborgare är det viktigt att komma ihåg bak-
grunden. Grundproblemet är en misskött ekonomi i 
landstinget under de senaste 20 åren. 

De försämringar som sker i sjukvården drabbar hela 
Västerbotten. Länets sjukhus har det tufft med färre 
vårdplatser och ett högre arbetstempo för personalen. 
När vårdplatser dras in drabbas de mest sjuka äldre allra 
hårdast. Primärvården har fått det tuffare med 15 000 
nya besök som ska klaras av trots att var tredje distrikts-
läkartjänst inte är tillsatt. 

Den tuffaste försämringen för medborgarna har skett 
i inlandet där akutvårdplatser försvunnit från sjukstu-
gorna och ambulansen i Åsele dragits in. Besparingar 
har gjorts med 1 mkr för ambulans i Åsele och 2 mkr för 
akutvårdsplatser i Dorotea. Dessa kostnader utgör en-
dast 0,0003 procent av sjukvårdens totala omkostnader. 
Det är pengar som Alliansen anser ska tas från adminis-
tration, centrala anslag, projekt och Region Västerbot-
ten. Akutsjukvård är viktigare. 

Försämringarna ger alltså inte om någon större bespa-
ring för landstinget. Det som är avgörande för befolk-
ningens trygghet och bygdens utveckling är tillgång till 
basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjuk-
vård nära patienter och anhöriga.

En av de nedlagda vårdplatserna på Dorotea sjukstuga.


