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Bo och leva i hela Västerbotten!
Rättvis och likvärdig vård i hela länet är det vi som kandidater till
landstinget kommer att kämpa för. De neddragningar och försämringar vi sett de senaste åren får inte fortsätta. Vi vill se en decentralicering istället för en centralisering till Umeå. Vi tror på hela
länets kraft och resurser. Vi vill se ett levande län med trygghet för
alla.
Närhet, trygghet, rättvisa, likvärdighet för alla vart än man valt att
bo och verka i vårt län är vårt riktmärke. Vi prioriterar Landstingets huvuduppdrag i första hand. Rösta på oss i Centerpartiet så lovar vi att se hela länet!

Rättvis vård i hela länet!
Ambulansen ska täcka hela Västerbotten! Det är viktigt för människors
trygghet och för att hela vårdsystemet ska fungera.
Centerpartiets linje är att oavsett var i Västerbotten du bor ska du kunna
lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme. De indragna ambulanserna i länet skall återinrättas.
Hälsocentralerna är vårdens första linje, den vård som är närmast och
som du oftast först möter om du behöver vård. Centerpartiet garanterar
hälsocentraler i länets alla kommuner och att sjukstugorna ska ha akutsjukvårdsplatser. Vi vill utveckla Lycksele lasarett ytterligare som nav för
specialistsjukvård.

Sjukstugor, vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar!
Vi har i vårt budgetförslag ökat resurserna till primärvården.
Centerpartiet anser att primärvården ska ha mera pengar.
Genom att satsa mer kan hälsocentralerna ge en nära, snabb och bra vård
och större möjlighet att arbeta med förebyggande insatser. På sikt minskar det behovet av sjukhusvård och leder till friskare människor och en

bättre folkhälsa.

En doktor, Ja tack!
Läkarbristen är idag en av de största hoten mot en trygg och likvärdig
vård i hela Västerbotten. Vakanser och stafettläkare gör att patienter får
vänta länge och träffa olika läkare varje gång. Det vill vi ändra på. Vi vill
även stärka upp en nära och tillgänglig psykvård i hela länet och en kvalitativ nära tandvård.

Alla blir äldre!
Det är när vi blir gamla som behovet av vård i regel är störst, men många
äldre får dock av olika anledningar inte den vård de förtjänar. Gruppen
äldre är lågprioriterad och vården och omsorgen av äldre innefattar både
landsting och kommun som ofta har svårt att samarbeta. Det vill vi ändra
på. Vi vill inrätta mobila team med prioritering på multisjuka och äldre.

Bredband ger service lokalt!
Vårt vidsträckta län innehåller stora glesbefolkade områden som ställer
särskilda krav på sjukvårdens utformning.
Därför är det viktigt att fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i
Västerbottens inland med förstärkt hälsocentral/sjukstuga, med ambulans, akutsjukvårdsplatser och en nära vård med hjälp av distansöverbryggande teknik.

