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Svar på interpellation från Marcus Eskdahl, 
Socialdemokraterna – Är sjukvården i kris i 
Region Jönköpings län? 
I en interpellation från Marcus Eskdahl, ställs frågorna: 

- Är sjukvården i kris i Region Jönköpings län? 

- Vad ser du som särskilt viktigt att en kriskommission tar fasta på när det gäller 

bristerna i sjukvården för patienterna i Region Jönköpings län? 

- Hur kommer sjukvården i Region Jönköpings län utvecklas med ett 

förstatligande av sjukhusen? 

 

Nej, vi har ingen sjukvårdskris i Region Jönköpings län, men svensk sjukvård är i 

kris på grund av socialdemokraternas vanskötsel av Socialdepartementet. 

Kömiljarden togs bort och resultatet är tydligt. Fler än 94000 människor väntar på 

operation eller besök hos en specialist. Även i vår region har tyvärr köerna ökat 

något och det är ett prioriterat arbete att hålla en hög tillgänglighet. 

 

Till skillnad från regeringen, anser Kristdemokraterna att det behövs en 

kriskommission för hela landets hälso- och sjukvård inte enbart för NKS. Det har 

gjorts betydande fel vad gäller NKS och mycket behöver rättas till. En 

kriskommission behöver analysera varför vården inte är jämlik, varför vårdköerna 

ökar, de stora skillnaderna i medicinska resultat etc. Hur kommer det sig att det är 

brist på läkare och sjuksköterskor trots att det aldrig har funnits så många läkare 

och sjuksköterskor? 

 

Det behövs mer statlig styrning för en jämlik vård av hög kvalitet och god 

tillgänglighet. Kömiljarden är ett tydligt exempel på att det har betydelse vem som 

styr Socialdepartementet. Ett annat exempel är de brister i likvärdighet som 

framkommer i Cancerfondens årsrapport för 2018: lågutbildade får en sämre vård. 

Jämlikheten brister påtagligt. 

 

Det finns tre saker som, enligt rapporten, påverkar att lågutbildade får en sämre 

vård: individuella förutsättningar, hur vårdgivaren agerar samt styrningen av vård 

och samhälle. Kristdemokraterna menar att hälso- och sjukvården behöver mer av 

nationell styrning och mindre av 21 olika system. Det kan göras på olika sätt men 
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i grunden är det mer av nationella beslut som krävs. Rätt styrning och beslut 

gagnar en god hälso- och sjukvård. Den nuvarande regeringen ger inte de rätta 

förutsättningarna för det. 

 

Maria Frisk 

Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård 

  


