En vård och omsorg på lika villkor
Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten.
Människor ska kunna åldras tryggt och makten att
själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas. Ge
nom Alliansens valfrihetsreformer har beslut flyttats
från politiker till enskilda människor som fått mer
makt över sin vardag.
Det har aldrig satsats så mycket på välfärden än vad
som gjordes under alliansens regeringstid 57 miljarder
extra. Vi har bl.a. kortat vårdköerna, stärkt valfriheten
och infört en lagstadgad värdegrund i äldreomsorgen.
Men vi är inte nöjda. Mer finns att göra för att stärka
kvalitén och korta köer.

Sverige kan mer
I takt med att vi lever längre och kan behandla allt fler
sjukdomar förändras kraven på hälso- och sjukvår
den. Skillnader i kvalitet eller tillgänglighet mellan
orter eller utifrån till exempel kön eller utbildningsbak
grund är oacceptabelt och måste motverkas.
Det finns en oro hos många människor i dag att väl
färdens verksamheter inte fungerar som bäst när man
behöver dem. Vi behöver bland annat utveckla vår
politik för att möta tillgänglighetsproblemen i sjukvår
den och kvalitetsbrister i äldreomsorgen.
Sedan 2006 har tillgången till vård förbättrats. Vi har
sett en kraftig ökning av antalet vårdcentraler och
generösare öppettider. Kvaliteten i sjukvården har
också stärkts över tid och patienterna är mer nöjda
med vården nu än tidigare. Mer finns att göra. Sverige
kan bättre.

Nya Moderaterna utvecklas
Moderaternas utvecklingsarbete har lett till fler nya
socialpolitiskaförslag i riksdagen om vård och omsor
gens förnyelse.
Följ moderaternas förslag i riksdagen på www.riksda
gen.se

Ökad tillgänglighet och bättre kvalitet
Sverige är i dag ett av världens bästa länder på vård.
Det finns fler aktiva läkare och sjuksköterskor än nå
gonsin och vi utbildar dessutom fler. Apoteksreformen
har inneburit flera hundra nya apotek, bättre service
och att vi kan köpa receptfria läkemedel i mataffärer
och bensinstationer.
Trots kortare köer är det alltför många som fortfa
rande upplever att det kan vara svårt att komma i
kontakt med vården.

Läs mer om Moderaternas socialpolitik
på: www.moderat.se
Tveka inte att höra av Dig. Vi lyssnar!
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Riksdagsledamöter
Cecilia Widegren
Skaraborg
Socialpolitisk talesperson och
gruppledare.
Ansvar: kommittéordförande,
samtliga social-, hälso- och sjuk
vård, barn- och äldrefrågor.
cecilia.widegren@riksdagen.se
www.moderat.se/widegren

Jenny Petersson
Hallands län
Ledamot i socialutskottet
Ansvar: psykiatri, medicinetiska
frågor, läkemedel
jenny.petersson@riksdagen.se
http://www.jennypetersson.se/

Sofia Fölster
Stockholms län
Suppleant i socialutskottet.
Ansvar: smittskydd, barn och
unga, socialtjänst.
sofia.folster@riksdagen.se
http://sofiafolster.se/

Sofia Arkelsten
Stockholms kommun
Suppleant i socialutskottet.
sofia.arkelsten@riksdagen.se
https://twitter.com/Arkelsten

Anette Åkesson
Skåne Norra och Östra
Suppleant i socialutskottet.
anette.akesson@riksdagen.se
http://anetteakesson.wordpress.
com

Margareta B Kjellin
Gävleborgs län
Ledamot i socialutskottet.
Ansvar: äldreomsorg- och funk
tionshindrade.
margareta.b.kjellin@riksdagen.se
https://twitter.com/BKjellin		

Amir Adan
Stockholms stad
Ledamot i socialutskottet.
Ansvar: tandvård, folkhälsa,
alkohol, tobak, EU.
amir.adan@riksdagen.se
http://www.amiradan.se/amir/

Finn Bengtsson
Östergötlands län
Suppleant i socialutskottet.
finn.bengtsson@riksdagen.se
https://finnbengtsson.wordpress.
com/

Thomas Finnborg
Skåne län
Suppleant i socialutskottet.
Ansvar: socialtjänst.
thomas.finnborg@riksdagen.se
https://twitter.com/thomasfinnborg
			

Camilla Waltersson Grönvall
Norra Älvsborg
Suppleant i socialutskottet.
camilla.waltersson.gronvall@riks
dagen.se
http://camillagronvall.se/

Politiskt sakkunnig: Stefan Ek, stefan.ek@riksdagen.se Tfn: 073-820 58 36
Politisk sekreterare: Linda Kardell, linda.kardell@riksdagen.se Tfn: 072-214 56 48
Du når oss även via: Sveriges Riksdag, Mynttorget 1, 100 12 STOCKHOLM, Tfn: 073-820 58 36
Läs om moderat socialpolitik på www.moderat.se eller twitter @moderatsocial

