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Våra medlemmars
engagemang är
vår styrka!
Välkommen som medlem hos Moderaterna.
Ju fler medlemmar vi blir desto kraftfullare
blir vår påverkan, vår politikutveckling och
våra förutsättningar att nå våra mål.
Som medlem kan du till exempel:
• Engagera dig politiskt.
• Hjälpa oss att sprida våra segrar och vår politik.
• Vara en ambassadör för Moderaterna i relation
till vänner och kollegor.
Fler engagerade medlemmar
bidrar även med viktig finansiering
och bygger bilden av Moderaterna
som ett vinnarparti.
Varmt välkommen!

Kontakt
Ordförande Margareta Pålsson
070-8820892
margareta.palsson@moderaterna.se

Sjuk- och hälsovård
Vill du komma i kontakt med ansvarig
Moderat senior där du bor? Gå in på vår hemsida
moderataseniorer.se/kontakt/

Vården av de mest
sköra får aldrig fallera

Tillgänglig vård
– korta vårdköerna

Utgångspunkten för vården skall vara trygghet,
mänsklighet och empati.

Vi har generellt god hälso- och sjukvård i Sverige.
Men på några punkter brister det rejält. Främst gäller
det långa köer, brist på delaktighet och kontinuitet.
Köerna har växt de senaste åren och drabbar såklart de
mest sjuka. Den utlovade vårdgarantin bryts varje dag.

För att vården för äldre skall kunna fungera bättre krävs
sammanhållna vårdkedjor och en förebyggande vårdplanering.
Patientens behov skall styra arbetssätt och organisering. De
mest sjuka, ofta äldre, multisjuka och kroniskt sjuka behöver
vård och omsorg på ett annat sätt än dagens system.
Mer samarbete och samordning mellan region och kommun
krävs. Bristande samarbete leder ofta till försämrad upplevelse
av bemötandet och i vissa fall kvalitativt sämre vård och omsorg.
Moderaterna vill bygga ut primärvården och införa särskilda
äldremottagningar med geriatrisk kompetens för att möta
behoven.
Vi vill också bygga ut den mobila vården liksom den avancerade
hemsjukvården. Ett betydande problem idag är att många sköra
äldre tvingas åka till sjukhusens akutmottagningar för besvär
som egentligen hade kunnat åtgärdas i deras hem, oavsett om
det är ett äldreboende eller egen bostad. Detta skapar onödig
stress, väntan och oro för de äldre.
I den förebyggande vården ingår till exempel styrketräning
för att motverka benskörhet, prevention av fallskador,
pneumokock-vaccination för alla över 75 år och r egelbundna
medicingenomgångar. Med hjälp av dietist kan bra kost
ordineras så att undernäring undviks.

Det behövs verkligen mer nationellt ansvarstagande för att
minska skillnader i tillgänglighet och kvalitet inom vården mellan
olika regioner. Vi måste ta tag i den akuta situationen nu!
Att känna sin läkare skapar trygga patienter. Kontinuitet i
kontakterna med vården och sammanhållna vårdkedjor är
förutsättningar för att vården skall fungera på ett bra sätt.
De mest sjuka patienterna behöver därför en fast läkarkontakt som har tillgång till ett vårdteam.
Vårdteamet kring fastläkaren kan bestå av sjuksköterskor,
psykologer, distriktssjuksköterskor med specialistutbildning,
arbetsterapeuter, undersköterskor och fysioterapeuter.
Moderaterna är beredda att göra nödvändiga förbättringar.

Alla äldre skall ha rätt till en
samlad och sammanhållen vård
anpassad efter sina behov.

