8. Vård och Omsorg

Det råder ingen brist på sjukhus. Det råder ingen brist på utrustning. Det råder ingen brist på
läkare. Sjukvården och omvårdnaden kostar för många miljarder per år i förhållande till vad
som skall förväntas som prestation ur systemen, enorma ekonomiska resurser försvinner
genom byråkratiska system och ogenomtänkta strategier.
Sannolikt är det så att det i dag finns för många stora dyra sjukhus som inte utnyttjas fullt ut.
Det är därför även av tvingande skäl att se över antalet sjukhus i förhållande till
befolkningstätheten och inte minst ur effektivitetssynpunkt.

Sveriges medborgare kan få en mycket bättre omvårdnad. Rätt organiserad ska sjukvården
och omvårdnaden kunna erbjuda behandling/operation, utan köer och väntelistor. Landstingen
skall reformeras och delar av verksamheterna på sikt avvecklas. Regionsjukhusens ledning
övertar och samordnar med kommunerna ansvaret för sjukvård och omvårdnad.

Ett ytterst anmärkningsvärt system är handläggare inom försäkringskassan med ingen eller
undermålig medicinsk kunskap och därtill så kallade förtroendeläkare formellt avgör en
persons fysiska status och sätter sig över behandlande läkare och specialister.
Framstegspartiets mening är att omedelbart avskaffa systemet med försäkringskassornas
förtroendeläkare och försäkringskassornas handläggares rätt att stå över läkare och
specialister inom sjukvården.

Återställ sjukskrivningsrätten till sjukhusens läkare och specialister. Att endast läkare och
specialister inom sjukvården som personligen behandlar patienten över tid skall tillerkännas
rätten att fastställa om en person är helt eller delvis arbetsoförmögen och därmed berättigad
till ersättning från försäkringskassan. Dagens sjukvård och omvårdnad är en konsekvens av
ansiktslös byråkrati som är totalhavererad och ingen huvudman finns att ställa till svars för
upprepade byråkratiska totalhaverier.
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Bruket av s.k. stafett - läkare skall försvåras och fasta anställningar skall premieras. Ytterst
ansvarig är Sveriges regering, ministrar och riksdagsledamöter som tyvärr har helt eller delvis
missförstått sin uppgift av vad som menas med att vara riksdagsledamot och arbeta för
nationens medborgares bästa som målsättning.
Det skall alltid åligga det offentliga att säkra tillgång av hälsa och omsorgstjänster.
Framstegspartiet vill vara med att erbjuda en värdig, varm, och valfri äldreomsorg, där den
enskilda individen har ett självbestämmande över var den vill ha sin omsorg utförd.
Vi anser det inte av prioriterad karaktär vem som erbjuder hälsotjänster förutom att
leverantören är ackrediterad efter uppsatta målkrav från det offentliga, det viktigaste är att
uppfylla kraven för en god utförd hälsovård och att nöjdheten hos brukaren tillgodoses.
Framstegspartiet vill fortsättningsvis att det skall vara en skattefinansierat driven hälsa och
sjukvård, som bedrivs och att den skall vara lagstadgad som idag. Vi anser det ovärdigt att det
fortfarande finns långa köer till sjukvård, rehabilitering, psykvård alternativt
avvänjningsåtgärder. Vi anser även att det är oförsvarbart ur samhällsekonomisk synpunkt, att
många individer ekonomiskt skall ersättas pga. de står i kö för behandlingar inom sjukvården
om köer kortas finns här både humana och ekonomiska vinster som kan gynna välfärden.
Framstegspartiet anser att vi snarast möjligt skall implementera tandhälsovården i den
reguljära sjukvården. Vi skiljer inte på mun eller kropp.
Staten skall primärt ansvara för att finansiera hälsa och sjukvården, staten skall även garantera
att det i hela landet råder en likvärdig styckprissättning gällande all sjukvård. Framstegspartiet
ser inga problem med privata alternativ. Det skall även i framtiden bedrivas hälsa och
sjukvård på samma villkor som idag, den enskilde skall fritt kunna välja mellan offentlig och
privat driven vård, samt att de även ges möjlighet att välja bort de aktörer som inte uppfyller
brukarenöjdhet.
1 miljon svenskar har slängts ur sjukförsäkringen och som följd har det blivit personliga
tragedier som självmord, social utslagning, total desperation och felaktiga diagnoser utav
statstjänstemän istället för läkare. Framtidspartiet kräver upprättelse ifrån denna statsstyrda
felaktighet justeras i enlighet med statens ansvar för felaktiga beslut gentemot medborgarna.
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Landstingen skall upphöra för att de misslyckats med att samma vård skall gälla oberoende
var du bor i landet. En central organisation för vården behöver skapas för att förse
medborgarna den vård de efterfrågar och likvärdigt erbjuds. Alla kostnader som en vårdtagare
har för att erhålla vård skall betalas utav stat/landsting typ; resekostnad, förloras
arbetsförtjänst och felbehandlingar.
Decentralisering utav sjukvården skall vara dess ledstjärna och att medicinering och kostnader
skall vara lika oberoende var man bor i Sverige
Införande utav s.k. husläkare (en läkare som känner sina patienter) bör så fort som möjligt
införas i Svensk vård med de lagjusteringar som behövs.
Framstegspartiet vill även att det utreds om eventuellt återförstatligande utav Apoteken i
landet.
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