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– Det viktigaste är att garantera att sjuka kan få vård i tid, säger Ola Karlsson, 
oppositionsråd och toppnamn på västra listan.  I dag är det allt för många sjuka i vårt län 
som får vänta allt för länge på besök och nödvändig behandling. 

– För att klara det krävs skarpa åtgärder. Vi vill anställa fler läkare, Vi vill frigöra tid, så att 
läkare och sköterskor kan ägna sin tid åt att möta patienter, och inte måste ägna sig åt 
byråkrati och administration och vi vill ha bättre IT- och stödsystem så att vi underlättar 
arbetet för vårdens duktiga medarbetare.

– Under dagens socialdemokratiska ledning växer köerna även till psykiatrin. Det är ett stort 
misslyckande. Även den som har ont i själen måste kunna få vård i tid.

– Nytänk behövs på vårdcentralerna, vi måste göra det mera attraktivt att arbeta med 
första linjens sjukvård, säger Hanne Alvner, oppositionsråd och toppnamn i norra länet. 

– Lyssna till vårdens medarbetare, de har idéerna som kan förändra den vårdcentral de 
arbetar på, för att uppnå såväl bättre trivsel som bättre vård för patienterna.

– Vi måste se över regelverken och göra det möjligt att öppna eget i också i vårt län, något 
socialdemokraterna kraftigt motarbetar. Kvalitet är det viktiga, inte vem som står för 
vården.  
       

– Jag vill förbättra vården för de äldre. Det är extra viktigt när vi blir fler och fler äldre i vårt 
län, säger Calill Ohlson moderat toppnamn i södra länsdelen. 

– Ge de äldre en egen telefonlinje att ringa till som är öppen mellan kl. 8.00 och 18.00 där de 
kan framföra sina problem. Inför vårdcoacher på sjukhusen för att hjälpa de mest sjuka 
äldre. Det fungerar i Stockholm, ger bättre livskvalitet, ökar tryggheten och ger bättre 
sjukvård. 

– Jag vill samordna privat och landstingssjukvård för att nå fram till fler berörda. 
Privatläkare motarbetas i vårt län. Jag vet inte varför socialdemokraterna säger nej. Det 
borde vara självklart att lära av goda exempel i alliansstyrda landsting.

– Det är helt nödvändigt att utveckla USÖ, säger Katarina Tolgfors, toppkandidat på 
Örebrolistan. Universitetssjukhuset är motorn i länets sjukvård. USÖ behöver sälja mer 
högspecialiserad vård både för att klara kompetensen och för att locka de riktigt duktiga 
nya medarbetarna till vården. 

– Jag är orolig över att socialdemokraterna drar ner investeringarna i ny medicinsk teknik så 
mycket. Ska USÖ ligga i utvecklingens framkant, vilket är nödvändigt för ett 
universitetssjukhus, är investeringar i ny medicinsk teknik mycket viktigare än (S)s 
satsningar på vindkraft.
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