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Interpellation om ojämlik vård i Västra 

Götalandsregionen 
Hälso- och sjukvårdslagen säger att målet för hälso- och sjukvården är en vård på lika villkor 
för hela befolkningen och att den ska vara lätt tillgänglig. Tillgänglighet är en fråga som 
kontinuerligt följs och det är uppenbart att här finns det stora skillnader i regionen. Det gäller 
väntetid till mottagningsbesök och väntetid till operation eller annan behandlingsstart. 

Under förra mandatperioden infördes produktionsplanering bl.a. med motiveringen att göra 
vården mer tillgänglig och för att utjämna skillnader i väntetider till mottagning och 
operation. Nu visar det sig att situationen tvärtom försämrats jämfört med förra året, SU håller 
vårdgarantin bara för drygt hälften av patienterna och NU-sjukvården och SÄS för 2/3 enligt 
de senaste siffrorna från september i år. 

Mot bakgrund av den ekonomiska situationen vid flera av regionens sjukhus med störst 
problem med tillgängligheten kan man befara ökande problem när åtstramningar för 
ekonomisk balans sätts in. Även från den blågröna majoriteten har det pratats om vikten av att 
åtgärda strukturella obalanser. Vad vi nu kan konstatera är att man inte lyckats och det går 
fr.a. ut över patienterna som inte får tillgång till den sjukvård de har behov av, men också 
över de som arbetar i vården som upplever en ökande frustration över det ökande gapet 
mellan behoven och de resurser (och då menar jag inte bara ekonomiska) som står till 
förfogande.  

För att lösa problemen vad gäller tillgängligheten till hälso- och sjukvård måste det 
naturligtvis finnas en balans mellan personella och ekonomiska resurser och ena sidan och 
befolkningens behov av hälso- och sjukvård inom respektive del av regionen. Det är 
uppenbart att så inte är fallet utan det finns åtskilliga exempel på verksamheter 
”beställningarna” inte motsvarar befolkningens behov.  

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor 

1. Hur ser du på de regionala skillnaderna i väntetid till diagnostik och 
behandling/operation i regionen?  

2. Vad har du för förslag till åtgärder för att utjämna dessa skillnader? 
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