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Vår politik
Den 9 september 2018 är det val.
Då kan du rösta på det parti du tycker är bäst.
Du kan rösta på partier i kommunen,
Västra Götalandsregionen och riksdagen.
I den här texten kan du läsa
om den politik som Kristdemokraterna driver
i Västra Götalandsregionen.
I Västra Götalandsregionen bestämmer politiker
om frågor som rör sjukvård,
miljö och kultur.
samt frågor om resor
med buss, tåg och spårvagn.
Kristdemokraternas politik tar hänsyn till
att alla människor är olika
och har samma värde.
Allt som Västra Götalandsregionen gör
ska präglas av kvalitet.
Alla som arbetar i vår region
ska alltid ta hänsyn
till funktionsnedsattas behov.

Många organisationer drivs av människors idéer i stället för ekonomi.
Dessa organisationer tycker Kristdemokraterna är viktiga
då de får fram många viktiga idéer
och flera av dem erbjuder vård och omsorg.
Stad och landsbygd är beroende av varandra.
Många tillgångar på landsbygden
är viktiga för dem som bor i staden.
Och många tillgångar i staden
är viktiga för landsbygden.
Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till dem
som har störst behov av vård.
Ett av våra främsta mål är att skapa vård utan köer.

Det spelar ingen roll vem du är eller var du bor alla har rätt till lika bra vård.
Den som besöker vården
ska alltid känna sig välkommen och värdefull.
Det kallar vi för en värdig vård.
I dag finns stora skillnader inom sjukvården.
Det är inte bra.
Människor som bor i olika städer
får olika bra vård
olika snabbt.
Det är dåligt.
Därför tycker vi att staten
ska ta ett större ansvar för sjukhusvården.
Vi arbetar för att bussar, tåg och spårvagnar
ska fungera på bästa sätt.
Vi vill ha ett rikt kulturliv
med mycket teater och sång.
Vi vill ha nya uppfinningar,
som gör att vi kan skydda vår miljö.
Vi vill också göra det enklare att starta och driva företag.
På så vis gör vi Västra Götaland bättre.

En köfri vård
Varje patient ska ha rätt till vård
i rätt tid
på rätt plats med rätt kunskap.
I dag får många vänta för länge.
Det är kö till vården.
Sjukhusen är fulla.
Patienter vårdas ibland i lokaler
som är inte är anpassade för dem.
Västra Götalandsregionen måste se över
arbetssätt och hur vården är organiserad.
Kristdemokraterna vill öka antalet platser i vården.
Vårt mål är att ta bort köerna till vården.
Vi vill ha vård utan kö.
Kristdemokraterna vill
• Skapa en vård utan kö
där varje patient får vård på rätt plats med rätt kunskap.
• Se till att det tar högst 120 dagar för en patient att få den
vård som han eller hon behöver.

Trygg vård nära dig
Den vård som patienten behöver ofta
ska vara säker, lätt att nå och nära.
Det är särskilt viktigt att fler äldre
kan få vård i hemmet
eller i närheten av hemmet.
Genom längre öppettider på vårdcentraler
med möjlighet till besök på kvällar och helger
skulle tillgängligheten i vården öka ordentligt.
Det är också viktigt att stärka vårdens arbete
med att förebygga att människor blir sjuka.
Vi vill öka möjligheterna att komma i kontakt med vården
med hjälp av datorn eller annan teknik.
Allt från att boka läkartid via nätet
eller få rådgivning av en sjuksköterska inför operation.
På så sätt kan du nå vården smidigare.
Om vården nära dig fungerar bra
ökar din trygghet.

Kristdemokraterna vill
• Vårdcentraler och närakuter ska ha öppet även på helger
och kvällar.
• Fler patienter ska få möjlighet att vårdas i hemmet.
• Det ska bli lättare att komma i kontakt med vården
med hjälp av dator eller annan teknik.
• Vården ska alltid ha tillgång till uppgifter om dig
när du besöker den.
• Patienter ska inte behöva träffa för många olika läkare.
Patienten ska ha en läkare som är insatt i hans eller hennes
situation och sjukdomar.

Mer makt och valfrihet
till patienten
Varje person känner sina egna behov bäst.
Möjligheten att bestämma själv
ger en bättre kvalitet
i hälso- och sjukvården.
Vi tycker det är viktigt att patienten själv får välja.
Vi vill ge patienten mer makt.
Vårdval är bra.
Då får patienten fler möjligheter att välja
mellan olika alternativ i vården.
Då kan du välja bort det du inte vill ha
och välja det som passar dig själv bäst.

I Västra Götalandsregionen finns det i dag två vårdval.
Vårdval Primärvård
som ger dig möjlighet att välja den vårdcentral du vill själv.
Det finns också vårdval för dig som behöver vård
för att återhämta dig efter en skada eller sjukdom.
Kristdemokraterna vill
• Det ska finnas vårdval på fler områden,
så att du får en vård som passar dig
och dina önskemål.

Höj lönerna
Vi vill att fler ska arbeta i Västra Götalandsregionen.
Därför måste vi se till att vårdpersonalen trivs på jobbet
och kan påverka sin arbetssituation.
Då kan vi locka fler att jobba här.
Vi vill höja lönerna för dem som arbetar i vården.
Om fler jobbar i vården
så är det lättare att minska köerna.
Kristdemokraterna vill
• Höj lönerna för vårdpersonal.
• Höj ersättningen för att arbeta på helger, kvällar och nätter.

Barn ska känna sig
trygga i vården
För Kristdemokraterna är det mycket viktigt att barn och unga
mår bra.
Barn och föräldrar måste kunna lita på
att rätt hjälp och vård finns när den behövs.
Hälso-och sjukvården ska alltid ta hänsyn till familjers behov.
Kristdemokraterna vill
• Öka antalet barnläkare på vårdcentralerna.
• Det ska finnas tillräckligt med platser,
så att de barn och ungdomar som behöver
alltid ska få en plats på sjukhus.
• Barn och unga ska få vård i rätt tid och på rätt plats.
• Familjer som har barn med funktionsnedsättning
och många olika vårdkontakter
ska få den vård de behöver.

Värdig vård för äldre
De gamla ska ha det bra.
Äldre ska få åldras i trygghet.
Det är mycket viktigt för oss Kristdemokrater.
Alla äldre är olika.
Alla vill inte ha samma sak.
Det måste vården och omsorgen ta hänsyn till.
God vård
och rätten att bestämma över sin egen vardag
är en självklarhet – hela livet.
Kristdemokraterna vill
• Alla vårdcentraler ska ha kunskap om sjukdomar
som man kan få när man är gammal.
• Det ska finnas tillräckligt många vårdplatser för äldre.
Där ska personalen ha kunskap om äldres sjukdomar.
• Alla över 75 år ska erbjudas hälsokontroller
och hembesök från vården.
Då kan vi undvika sjukdom och ohälsa.

Föda barn i trygghet
Varje kvinna som snart ska föda sitt barn
ska kunna känna sig trygg
att det finns en barnmorska
under hela förlossningen.
Men också att det finns en plats på sjukhuset
när det är dags att föda.
Vi behöver satsa på förlossningsvården.
Fler barnmorskor behöver arbeta där.
Deras arbetsmiljö behöver bli bättre.
De ska ha bra löner.

Kristdemokraterna vill
• Öka antalet vårdplatser inom förlossningsvården.
• Fler behöver lära sig mer om
hur man förhindrar förlossningsskador,
så att ingen mamma eller bebis skadas under förlossningen.
• Nyblivna föräldrar ska erbjudas hembesök från vården inom
tre dagar efter förlossningen.

Krafttag mot psykisk
ohälsa
Det är många som inte mår bra inne i själen.
Den psykiska ohälsan ökar
både bland unga och gamla.
Nästan hälften av dem som kontaktar en vårdcentral
gör det på grund av psykisk ohälsa.
Elva vårdcentraler har särskilda mottagningar för detta
och vi vill att det ska bli ännu fler.
Det behöver bli enklare att få prata med en psykolog
eller psykiatriker
både för barn och vuxna.
När man blir myndig
ska man inte förlora kontakten med vården.
Övergången mellan barnpsykiatri och vuxenpsykiatri
behöver bli bättre.
Kristdemokraterna vill
• Vårdcentralerna ska kunna upptäcka och förebygga psykisk
ohälsa.
• De som arbetar i en ambulans
behöver lära sig mer om psykiska sjukdomar.
• De som träffar personer med psykisk ohälsa
behöver bli bättre på att samarbeta.
Därför vill vi utveckla samverkan mellan primärvården,
psykiatrin, socialtjänsten och skolan.
• Köerna till psykiatrin ska bli kortare.

Ambulansen ska komma i
tid
90 procent av invånarna i Västra Götaland
ska nås av ambulans inom 20 minuter.
De som arbetar i ambulansvården ska ha en bra arbetsmiljö.
Kristdemokraterna vill
Antalet ambulanser ska bli fler.

Bättre och tryggare
resor
Bussar och tåg i kollektivtrafiken är viktiga
för att vardagen ska fungera.
Vi vill att människor att få mer tid för sina familjer.
Därför vill vi ha korta och effektiva resvägar.
När vi bygger nya vägar och järnvägar
kan företag växa.
Det är bra för utvecklingen i Västra Götaland.
Vår region måste tillsammans med kommunerna
påverka regeringen,
så att Västra Götaland ska få mer pengar från staten
till vägar och järnvägar.
De vägar och järnvägar som redan finns
behöver också skötas om bättre.
Västra Götaland är Skandinaviens största sjöfartsregion.
Många båtar kommer hit.
Det vill vi satsa på.
Sjöfarten ska få utvecklas.
Tryggare kollektivtrafik
Om du åker buss sent på kvällen
ska du kunna be att bli avsläppt mellan två hållplatser,
så att du kan stiga av närmare din bostad.

Kristdemokraterna vill
• Bygg ut järnvägen mellan Göteborg-Landvetter-Borås-

Jönköping.
• Färdigställ järnvägssträckan mellan Göteborg-Oslo.
• Utveckla järnvägen i vår region.
• Bygg färdigt E20 snabbt.
• Satsa på båtarna och stärk sjöfarten i Västra Götaland.
• Gör det möjligt för den som reser med buss att bli avsläppt

mellan två hållplatser.
• Inför trygghetsvärdar ombord på tåg

samt vid stationer och hållplatser.

Ett miljöarbete i
framkant
Kristdemokraterna gillar förvaltarskapstanken.
Det betyder att människor ska lämna efter sig
en värld till barnen
som är bättre än vår värld idag.
Vi ska förvalta och ta hand om vårt jordklot.
Kristdemokraterna vill skynda på detta arbete.
Västra Götalandsregionen ska ta en ledande roll
i att skapa ett hållbart samhälle.
Vi behöver minska mängden miljögifter
och våra utsläpp av växthusgaser.
Vi behöver minska på vår energianvändning,
genom att använda förnybara energikällor.
Vi måste vara rädda om havet
och minska på övergödning,
läkemedelsrester och mängden plast i havet.
Kristdemokraterna vill
• Regionen ska tillsammans med kommunerna
ta ett samlat ansvar för att förbättra vattnet
i Västra Götalands sjöar och vattendrag.
• Regionen ska tillsammans med företag och skolor
verka för ny klimatvänlig teknik.

Levande kultur – hela
livet
Böcker, teater, musik och dans är kultur.
Kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv
bidrar till ett samhälle
där det är gott att leva.
Kulturen ska finnas med som en naturlig del under hela livet.
Alla behöver kultur.
Både barn, unga, äldre
och personer med funktionsnedsättning.
Alla ska ha möjlighet att både ta del av
och själva skapa kultur.
Kultur håller ihop vårt samhälle.
Den låter oss fundera och resonera.
De gemensamma värderingar vi får
bidrar till att stärka gemenskapen i samhället.
Det är viktigt för regionen att samarbeta med skolan
för att förmedla kulturupplevelser till barn.
De som arbetar med kultur
utan inblandning av stat, region och kommun
har också en betydande roll i utvecklingen.

Kristdemokraterna vill
• Regionen ska tillsammans med biblioteken ta fram

fler läsaktiviteter för barn och unga.
Böcker är viktiga.
• Människor på sjukhus och äldreboenden behöver också

kultur. Det vill vi erbjuda dem
genom samarbete mellan regionen,
kommunerna och olika föreningar.

Vi hoppas på din röst i valet 9 september!
Hälsningar Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

