Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget i Kalmar län:
Alliansen vill stärka patientens roll i vården!
På tisdagen presenterade Alliansen i Landstinget i Kalmar län en färsk rapport som handlar
om patientens rätt i vården. Man har under året träffat patienter, patientorganisationer,
utvecklingsenheten i landstinget, men även tidigare landstingsdirektören i Kalmar län, Johan
Assarsson, som är regeringens utredare av patienträtt. Dessa möten har alltså nu utmynnat i en
rapport som innehåller ett antal konkreta politiska förslag.
–

Vi vill sätta patienten före systemet. Därför vill vi ge patienterna rätt att i större
omfattning själva välja vårdgivare. Vi föreslår en utvidgning av vårdvalet i Kalmar
län. Vi menar att t.ex. privatpraktiserande psykologer och slutenvårdsspecialister inom
dermatologi, gynekologi och urologi mycket väl skulle kunna upphandlas, säger
Gudrun Brunegård (KD) som fungerat som ordförande i arbetsgruppen.

–

Patienten har rätt att veta vad nästa steg i den egna vården är. Vi föreslår därför att
varje patient i samband med besök i sjukvården får med sig tid för återbesök
alternativt tid för återkopplande telefonsamtal. Vi har fått oss till del att patienter som
har fått ett återkopplande samtal har uppskattat detta mycket, vilket säkerligen har
besparat patienten oro såväl som att ytterligare vårdbesök inte har behövts, säger
Monica Ljungdahl (M).

–

Bemötandet i vården lämnar fortfarande en hel del övrigt att önska. Det finns alldeles
för många patienter som upplever att man blir dåligt bemött av vårdpersonal. Därför
föreslår vi att det initieras en långsiktig och kontinuerlig utbildning i etik och
bemötande för alla personalgrupper som kommer i direkt kontakt med patienter, säger
Eva-Lena Fungmark (C).

–

Många patienter upplever att övergångarna mellan landstingets och kommunens
sjukvård inte fungerar. För att sätta patienten i centrum måste trygg överrapportering
ske. Därför föreslår vi att alla patienter med omfattande vårdbehov ska ha rätt till en
egen, patientansvarig läkare i primärvården och vid behov även en i slutenvården som
har kontakt sinsemellan, säger Arne Sjöberg (KD).

–

Vi möter många klagomål från patienter som inte får boka en tid för läkarbesök med
lite längre framförhållning. Vi anser det vara självklart att man ska kunna boka tid hos
sin läkare tre månader framåt i tiden. Det ökar både patientens och sjukvårdens
möjlighet att planera sin tillvaro, säger Åke Aldman (FP).

Dessa och övriga förslag kommer att ligga till grund vid Alliansens budgetalternativ och
övriga arbete under mandatperioden.
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