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Till Reumatikerföreningens 
medlemsmöte den 8 okt-07 
kom Jonas Andersson, folk-

partistiskt regionsråd  Västra Gö-
talands Regionen. Jonas roll inom 
sjukvården i Västra Götaland är 
bland annat att han är ansvarig för 
regelfrågor och utvecklingsfrågor. 
Han anser att detta är en av de svå-
raste politikerfrågorna.

Jonas tog upp detta om missnöj-
et med sjukvården och hänvisade 
till att i Västra Götaland finns det 
1,5 miljoner invånare, av dessa be-
söker ca 10% det vill säga 145 000 
sjukvården i veckan. Av dessa är 
144 600 nöjda och 400 missnöjda 
enligt Jonas.

Vad man nu jobbar på är att kva-
litetssäkra sjukvården. Det vill säga 
tillgängligheten och bemötandet 
mot patienterna. Detta eftersom 
kvalitetsbristkostnaderna är 20%. 
Gör man detta så kommer 80% av 
patienterna flyta genom sjukvården 
och få den behandling de behöver 
med automatik. Därefter kan man 
lägga ner mer tid på de 20% som 
inte har standardsjukdommar.

Efter informationen fick vi möj-
lighet att ställa frågor till Jonas. 
Några av våra medlemmar var 
alerta och ställde bra frågor. Här 

nedan är en del av dessa och svaren.

Varför måste vi reumatiker, som 
är en utsatt grupp betala för influ-
ensasprutor?

– Tar man bort avgiften så blir 
det en ökad kostnad på 20 miljoner 
kronor, därför har man valt att be-
hålla avgiften. Detta för att kunna 
behålla tillgängligheten och upp-
lysningen.

Hur mycket pengar avsätts för 
klimatvården?

– För några år sedan var det 45 
miljoner, så förmodligen är det idag 
uppemot 48-50 miljoner kronor. 

Hur många får åka på klimatre-
ser? 

– 50-60% får åka, målgruppen 
har vuxit de sista 20 åren. 

Klimatvården utomlands, är den 
dyrare än den svenska?

Jonas gissade på att kostnaderna 
var ungefär de samma. Men för att 
åka måste det göra nytta. 

Varför är det skillnad mellan 
män och kvinnor när det gäller 
sjukvård?

– De senaste 3-4 åren har man 
krävt att sjukvården skall vara jämnt 

fördelad mellan  könen. Man ska 
även utföra forskning för könsjäm-
lik sjukvård. Fortfarande forskas det 
mer på män inom sjukvården, för-
modligen på grund av att männen 
är mer vana vid att ta för sig.

Därefter kom vi in på ett kärt 
ämne. Sjukgymnaster som det är 
brist på i Ale kommun (vi ligger 
sämst till i Västa Götaland) och 
bad i varmvattenbassäng. De varma 
baden gör att vi reumatiker mår 
mycket bättre. Man håller för nu-
varande på att utreda hur många 
sjukgymnaster det behövs och 
var de skall finnas i kommunen. 
När det gäller varma bad och vår 
önskan om en varmbassäng så be-
lastar kostnaderna olika instanser 
och som vanligt är det lite svårt för 
dessa att samarbeta.

Efter ett långt och givande möte 
avtackades Jonas Andersson med en 
blomma.
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