Sverige har råd med en god vård.
Pengar som borde satsas på hälso- och sjukvård hamnar i fel händer. I Västerbotten skars
vården ner under 2012 med 100 miljoner i det så kallade ”Projekt balans”.
Ytterligare nedskärningar är på gång då landstingsfullmäktige i Västerbotten har beslutat att
spara 300 miljoner från 2012 till utgången av 2014.

Vården dräneras på resurser - både när det gäller anställda och vårdplatser.
•
•
•
•

1990 fanns det 435000 anställda inom landstiget.
2011 fanns det 265000 – en minskning med 39 procent.
2002 fanns det 254800 anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg.
2011 fanns det 194400 – en minskning med 24 procent.

•

I Skellefteå har psykiatrin förlorat 15 vårdplatser pga sparbetinget, vilket medfört att
beläggningen ökat med över 100 procent.
Efter neddragningarna på geriatriken och ortopeden har vårdorganisationen på
Skellefteå lasarett slimmats till det yttersta.
1980 fanns det 120000 vårdplatser i Sverige, i dag finns det endast 25400 kvar, trots
att befolkningen samtidigt ökat med 1,3 miljoner.

•
•

Situationen är ansträngd för såväl patienter som anställda.

Satsningen på hälso- och sjukvård minskar medan företagens och de rikas
vinster ökar
•
•

•

•

Skatter för rika och företag har minskat med 157 miljarder sedan regeringsskiftet
2006.
Utgifterna för hälso- och sjukvård som andel av BNP har minskat från 10 procent
1982 till 8,6 procent 2012, trots att Sveriges BNP per capita i fast penningvärde är 50
procent högre än 1980 enligt Statistiska Centralbyrån.
Under de senaste tio åren har företagen delat ut 1130 miljarder till aktieägarna. I år
förväntas summan bli 138 miljarder – en summa som kan betala hälften av kostnaden
för hälso- och sjukvård i Sverige under 2013.
Boliden kunde redan under fjärde kvartalet 2012 inkassera 415 miljoner kronor som
en effekt av sänkt bolagsskatt från 26,3 till 22 procent den 1 januari 2013.
I framtiden kan det bli betydligt mer.

Samhället har både råd med och skyldighet att ordna bra hälso- och
sjukvård som är likvärdig för alla.
De rikedomar som finns i samhället måste användas till att göra livet så bra som möjligt för
så många som möjligt. Det handlar bara om att ta pengarna där de finns.
När 130 personer i Sverige har en gemensam förmögenhet som är lika stor som 40 procent
av Sveriges BNP – då finns det pengar till att ge alla människor bra och likvärdig vård och
omsorg.
Sjukvård måste få kosta pengar, det handlar om att rädda liv.

Ta från de rika och rusta upp vården!
Det är de folkvaldas uppgift att ta pengarna där de finns och använda dem där de behövs
och därigenom se till att det finns en vård och omsorg som utgår från människors behov och
som ägs och drivs av det offentliga. För att sätta stopp för nedskärningar krävs att vi skapar
en opinion och tar kamp mot försämringarna, vilket Doroteaupproret är ett bra exempel på.
Kommunistiska Partiet motsätter sig all social nedrustning och avvisar alla påståenden om
att det saknas pengar. Bland storföretag och banker finns det pengar i överflöd.
Talet om brist på pengar är bara en fråga om hur pengarna fördelas!

Kontakta oss gärna!
Kommunistiska Partiet i Skellefteå
Sune Marklund
070 - 245 41 52
Kent Haldebo
0910 - 347 25
E-post: skelleftea@kommunistiskapartiet.org
RKU i Skellefteå
Pauline Turek
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Andreas Mångberg
076 - 819 37 66
Elina Vikdahl
070 - 223 27 61
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