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Frågor & svar – Med anledning av
Moderaternas anklagelser
Var har ni fått siffrorna från som används i kampanjen?
Vi har fått siffrorna från regionkontoret och förutsätter såklart att de stämmer. Sen
kommer Moderaterna med egna siffror som visar att byråkratin växer, men något
mindre. Vi tror inte att väljarna vill se en valrörelse där ansvariga politiker diskuterar
om 6 av 10 nyanställda i vården är administratörer eller om det är 7 av 10 som är
administratörer. Problemet är en växande byråkratisering av vården som vi menar är
skadlig för vårt läns sjukvård.
Ni menar att Region Uppsala har lagt 1,8 miljarder på konsultkostnader
senaste fyra åren, hur har ni räknat då?
Som regionkontoret redovisat så är konsultkostnaden mellan 2018 och 2022 1,8
miljarder kronor. Det viktiga här är den absurda utveckling vi ser där regioner köper
in mängder av konsulter, hyrsjuksköterskor, stafettläkare och andra dyra externa
lösningar i stället för att anställa vårdpersonal. Därför vill vi stoppa pengarullningen
till konsulter och använda pengarna till att höja löner för vårdpersonalen.
S menar att 7 av 10 nyanställda är administratörer. M menar att det inte
stämmer. Vad gäller egentligen?
Vad Moderaterna har för siffror vet inte vi. Men vi har begärt ut siffror från
regionkontoret och förutsätter att de stämmer. De siffror vi har fått ut visar att
mellan december 2018 och januari 2022 anställdes 360 personer i Region Uppsala.
124 av dem var vårdpersonal. Det innebär att bara 3 av 10 nyanställda i Region
Uppsala den senaste mandatperioden har varit vårdpersonal.
Beroende på vilken månad man tittar på kan det variera mellan 6 av 10 och 7 av 10.
Det vi vill peka på i vår kampanj är den absurda utvecklingen vi ser där regioner
anställer mer och mer administrativ personal i stället för att anställa de som faktiskt
kan ge vård och korta köerna.
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Moderaterna menar att de inte kommer privatisera Akademiska sjukhuset och
Lasarettet i Enköping, var har ni fått det ifrån?
I Moderaternas valprogram inför valet 2022 står det ordagrant ”…vi stänger inte
dörren för fristående aktörer.”, att de vill ”Utöka antalet vårdval inom
specialistvården.” och att de vill ”Arbeta aktivt med upphandlingar av vård.”
Det är tre olika sätt att säga att de vill privatisera mer av vår gemensamma vård.
Samtidigt har Moderaterna på nationell nivå fattat beslut på sin stämma om att fler
sjukhus ska säljas.
Det här är inte första gången som Moderaterna försöker lura väljarna. I valet 2018
anklagade de oss för att ljuga när vi varnade för att de skulle privatisera vår
gemensamma sjukvård om de vann valet. Sen vann de valet och privatiseringarna
inleddes. Den senaste mandatperioden har M-styret beslutat att privatisera
vårdområden öron och ögon på Akademiska sjukhuset, att privatisera ”viss vård” på
Lasarettet i Enköping och att fortsätta utreda privatiseringar av andra vårdområden.
Moderaterna säger att de inte vill att rika ska kunna köpa sig före i vårdkön,
var har ni fått det ifrån?
De senaste åren har fler och fler röster till höger argumenterat för att ersätta dagens
svenska sjukvård med en ordning som bygger på försäkringar. Det som i Sverige
kallas privata sjukvårdsförsäkringar. Hösten 2020 bestämde sig Moderaterna i sitt
idéprogram för att den svenska välfärden måste bli mer försäkringsbaserat – de vill se
fler privata sjukvårdsförsäkringar.
Moderaternas ledande sjukvårdspolitiker Irene Svenonius sa till Sveriges Radio att
hon är öppen för en helt försäkringsbaserad sjukvård med krav på obligatoriska
försäkringar.
Idag går folk med privata sjukvårdsförsäkringar före andra i vårdkön. Något som
kommer bli allt vanligare om utvecklingen inte stoppas.
Varför kampanjar ni inte om er egen politik?
Det är precis det vi gör. Vi har presenterat en ambitiös plan för vården i Region
Uppsala med höjda löner för sjuksköterskor, färre konsulter och privatiseringsstopp.
Den finns att läsa på räddningsplanen.se

Socialdemokraterna styrde förra mandatperioden, varför tar ni inte ansvar för
utvecklingen?

3(3)

Av de senaste 16 åren så har Moderaterna styrt i 12 år. Allt var verkligen inte perfekt
under våra fyra år. Vi borde gjort mer för att vända utvecklingen i vården. Men vi har
lärt oss läxan och erkänner problemet. Det är därför sifferbråket som Moderaterna
vill ha inte hjälper.
Vi ser att det finns en akut kris i vården som bara kommer lösas genom mer
vårdpersonal, inte fler konsulter och privatiseringar.

