Motion om att utreda möjligheterna att införa en vårdgaranti enligt norsk modell

Vårdgarantin är framtagen med ambitionen att vårdköerna skall snabbas på och kortas ner.
Tanken är god, men det har förts en del debatt där man ifrågasätter vårdgarantin på flera sätt.
Det har talats om att vårdgarantin tränger undan svaga patientgrupper. Att vårdgarantin har en oklar
prioriteringsgrund. Kritik mot vårdgarantin har framförts från flera håll av etablissemanget inom
sjukvården.
Läkarförbundet har i en egen rapport framfört att vårdgarantin leder till undanträngningseffekter. Det
framkommer även i rapporten att kömiljarden förvärrar denna undanträngningseffekt och att många
läkare känner frustration över att ha tappat kontrollen över de medicinska prioriteringarna.
Vårdgarantin är alldeles för statisk då den har en schablonmässig väntetid för alla. Vårdgarantin gör
således ingen skillnad på om en patient har litet eller stort vårdbehov.
Detta leder till att man tvingas att prioritera efter kvantitet istället för kvalitet. Det blir mer lönsamt att
prioriteramed lättare åkommor än patienter med svåra åkommor som är betydligt mer resurskrävande.
Detta för tankarna till ett löpande band.
I vårt grannland Norge så har man en vårdgaranti enligt medicinskt modell. Där har man inte den
statiska vårdgarantin som finns här. Det handlar mer om en personlig modell som är skräddarsydd
efter patientens medicinska behov.

Beslut om den svenska vårdgarantin och kömiljarden beslutas på högre ort men vi kan börja med att
undersöka denna fråga i vårt eget landsting.
Därför anser vi inom Sverigedemokraterna att man bör utresa möjligheterna för landstinget att införa
en vårdgaranti enligt nors modell. Man bör även undersöka vilka undanträngningseffekter av
vårdkrävande patienter som orsakas av vårdgarantin och kömiljarden.

Därför yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting:
Att utreda undanträngningseffekten av vårdkrävande patienter inom vårt landsting som orsakas av
vårdgarantin och kömiljarden
Att utreda möjligheterna för vårt landsting att införa en vårdgaranti enligt norsk modell
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