Å va´vill du då?
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Socialdemokraterna i Region Skåne

Ett studiematerial för framtiden...

Tyck till och påverka politiken i vår region!

Skånsk Livskraft – vård och hälsa

Å va’ vill du då? är ett studie- och rådslagsmaterial från Socialdemokraterna i Region
Skåne. Syftet med materialet är dels att fördjupa diskussionen om regionalpolitiska
frågor i Skåne, dels att tjäna som en del i underlaget till en revidering av socialdemokraternas Skåneprogram.

Närsjukvården är den vård som människor behöver ofta och nära. Den är ett delat
ansvar mellan primärvården, sjukhusvården och den kommunala hälso- och sjukvården.
I närsjukvården hanteras vanliga
sjukdomar och symptom som drabbar många människor, men också
mindre vanliga sjukdomar som
likväl ställer krav på närhet till vårdgivaren. Denna vård måste finnas
tillgänglig för alla överallt.

Materialet består av fyra olika delar:
• Regional utveckling
• Hälso- och sjukvård
• Regionalt självstyre
• Sammanfattning över politiskt viktiga frågor
Varje del består av avsnitt som ger en kortfattad nulägesbeskrivning av ett särskilt område. Avsnitten avslutas med tips på var man kan hitta mer information och en rad olika
diskussionsfrågor. Till exempel:

Att diskutera:
Är det bra att sjukhusen specialiserar sig inom sina områden? Eller borde alla sjukhus
göra allt? Är det tydligt vad närsjukvård innebär?

Läs mer: www.skanetrafiken.se
Att diskutera:
Är du nöjd med kollektivtrafiken som den fungerar idag? Vill du se förändringar i linjeutbudet?
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Skånetrafiken

Den som reser kollektivt i Skåne har
antagligen inte undgått de senaste
årens stora resandeökning. 2007
hade antalet ökat till drygt 120
miljoner. På många populära sträckor
är det nu trångt. Trängsel riskerar att
få många att välja bort kollektivtrafiken. Därför har många nya bussar
och Öresundståg köpts in. Dessutom
har 49 nya Pågatåg beställts.

Läs mer: www.skane.se/
skansklivskraft

Ett studiematerial för framtiden

Du kan använda materialet till en längre studiecirkel där ett eller flera avsnitt diskuteras vid varje tillfälle. Kom ihåg att anmäla studiecirkeln till närmaste ABF-avdelning.
Bedriver din arbetarekommun, förening, avdelning etc. redan studiecirklar, är detta ett
material som du enkelt kan integrera i den befintliga verksamheten.
Det går även bra att diskutera materialet på t.ex. ett medlemsmöte eller dylikt. Som
enskild person är du också välkommen att lämna dina synpunkter till oss. Det ena sättet
utesluter inte det andra.
Det viktiga är att svaren skickas in skriftlig till oss, så vi kan använda dem som stöd när
vi fortsätter att utveckla vår politik i regionen.
Önskar ni mer bakgrundsmaterial, medverkan från någon av våra regionpolitiker, hjälp
med ytterligare fördjupning eller studiehandledning kontakta oss för vi ställer gärna
upp.

För oss socialdemokrater är det viktigt, men också en del i vårt vardagsarbete, att ta till
oss signaler om hur sjukvården kan utvecklas och hur en god regional utveckling kan
skapas. På så sätt förankras vår politik för en god välfärd. Därför hoppas vi skapa en
dialog om dessa frågor under en längre tid framöver. För oss är det viktigt att lyssna på
vad du tycker.
Kontakt & material
Socialdemokraterna i Region Skåne
Tel växel: 044-309 30 00
www.socialdemokraterna.se/skane
eller via talongen
ABF Skåne
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