
VÅRD	  PÅ	  VÄG	  –	  är	  det	  framtidens	  
melodi	  för	  oss	  västblekingar?

Vi	  möter	  många	  västblekingar	  som	  kan	  berätta	  om	  hur	  de	  själva,	  anhöriga	  eller	  folk	  som	  de	  
känner	  åkt	  fram	  och	  tillbaka	  längs	  länets	  E22:a	  för	  att	  få	  akutsjukvård.
Varför	  skall	  vi	  västblekingar	  tvingas	  till	  huvuddelen	  av	  vår	  akutsjukvård	  på	  längre	  avstånd	  än	  
absolut	  nödvändigt?	  Många	  ställer	  samma	  fråga.
Att	  närhet	  räddar	  liv	  är	  något	  som	  ingen	  kan	  förneka!
De	  stora	  akutsjukhusen	  borde	  självklart	  utgöra	  geograEiska	  centrum	  för	  sina	  egna	  
sjukvårdsområden.	  Små	  bäckar	  som	  Sissebäck	  på	  gränsen	  mot	  region	  Skåne	  skall	  inte	  utgöra	  
ett	  oöverstigligt	  hinder	  för	  vägen	  till	  närmare	  vård!
CSK	  i	  Kristianstad	  tar	  redan	  emot	  ett	  växande	  antal	  västblekingar	  och	  det	  kommer	  att	  bli	  Elera,	  
var	  så	  säker.	  Västblekinges	  befolkning	  har	  en	  ålder	  lite	  över	  genomsnittet	  och	  blir	  alltmer	  
beroende	  av	  att	  ha	  stor	  trygghet	  i	  vården.	  Vi	  utlovas	  Elera	  nya	  akutambulanser,	  men	  vet	  du	  att	  
många	  av	  dem	  binds	  upp	  i	  tidsödande	  och	  onödigt	  långa	  sjuktransporter	  på	  E22:an	  och	  är	  
borta	  i	  2,5	  -‐	  3,5	  timmar?

Sissebäck	  hindrar	  västblekinges	  tillväxt!
Sedan	  1900	  har	  Skånes	  folkmängd	  ökat	  med	  106	  %,	  Hallands	  med	  116	  %	  medan	  Blekinge	  
stannar	  på	  blygsamma	  4,	  4	  %.	  Det	  Einns	  många	  planerade	  fantastiska	  nya	  bostadsområden	  i	  
västra	  Blekinge,	  men	  vilka	  skall	  Elytta	  hit?
Pensionärer	  och	  barnfamiljer	  tittar	  ofta	  på	  trygghetsfaktorerna	  om	  de	  skall	  Elytta	  till	  vår	  
underbara	  del	  av	  Sverige.	  Sjukvårdstryggheten	  är	  då	  den	  absolut	  viktigaste	  faktorn	  för	  ett	  
avgörande	  om	  Elytt.	  Få	  vill	  Elytta	  till	  något	  som	  är	  sämre	  än	  det	  de	  redan	  har.	  Sissebäck	  blir	  
gränsen	  som	  stoppar	  den	  västra	  länsändens	  tillväxt.
Vi	  känner	  Elera	  som	  valt	  att	  Elytta	  från	  Sölvesborgs	  kommun	  till	  Bromölla	  kommun	  just	  med	  
anledning	  av	  möjligheten	  till	  god	  sjukvård	  på	  närmare	  håll.	  Ska	  vi	  ha	  en	  befolkningstillväxt	  i	  
västra	  Blekinge	  får	  vi	  vara	  så	  vänliga	  och	  på	  allvar	  börja	  med	  de	  basala	  trygghetsfaktorerna	  
annars	  blir	  det	  ingen	  tillväxt,	  så	  är	  det	  bara.

Värna	  vår	  fantastiska	  vårdpersonal!
Det	  behövs	  många	  Elera	  och	  nya	  händer	  i	  sjukvården	  de	  närmaste	  åren.	  Det	  Einns	  gränser	  för	  
hur	  personalbesparingar	  får	  gå	  till	  och	  gränsen	  går	  när	  det	  ökar	  lidandet	  för	  patienterna	  just	  
på	  grund	  av	  underbemanning.	  Tack	  alla	  ni	  som	  jobbar	  på	  gränsen	  till	  er	  förmåga	  för	  att	  rädda	  
oss	  vanliga	  människor.	  Håll	  ut,	  det	  kan	  bara	  bli	  bättre!
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