Vi blickar framåt mot en ny tid i Västerbotten - nu bildar vi Region Västerbotten
Regionen har två viktiga uppdrag som behöver
och förutsätter varandra; hälso- och sjukvård
respektive regional utveckling. Genom att
samla kraft och kompetens i en gemensam
organisation blir vi starkare och kan skapa
bättre förutsättningar för en kraftfull,
långsiktig och hållbar utveckling för hälso- och
sjukvård, regional utveckling, kultur,
kollektivtrafik och besöksnäring. En region ger
också möjlighet att skapa de bästa
förutsättningarna för samverkan med
kommunerna. Dessutom stärker en
organisation med direktvalda politiker
västerbottningarnas inflytande över länets
utveckling.
Vi är stolta över vårt län. Västerbotten är en
bra plats att leva, verka och bo i. Att alla i
Västerbotten ska ha tillgång till en jämlik vård
är en vision som vi inte gör avkall på. Därför är
det viktigt för oss att fortsätta arbetet för att
erbjuda våra medborgare en hälso- och
sjukvård som allt mer fokuserar på en nära
vård med patienten i centrum, där team med
olika kompetenser jobbar ihop och där alla har
nära tillgång till sin vårdkontakt. Det skapar
trygghet och tillit.
Att alla i Västerbotten ska ha tillgång till den
utveckling som sker i länet är inte heller något
vi tummar på. Därför kommer vi att jobba
vidare med att utveckla kollektivtrafiken, de
gynnsamma samarbetena med kommunerna
och näringslivet, med civilsamhället och lokala
organisationer. Möjligheter till utbildning och
utveckling ska finnas var man än bor i
Västerbotten. Vår utmaning ligger här i att ta
tillvara på kompetens och utbud som finns i
hela vårt län - från kust till fjäll.
Stort fokus kommer under lång tid att ligga på
våra medarbetare och en hållbar ekonomi. För
att kunna behålla, rekrytera och utveckla den
kompetens som vi behöver så fortsätter
arbetet med att stärka regionen som en
attraktiv arbetsgivare. Något som är viktigt
både för patienten och för våra medarbetare.
En stabil, trygg och varaktig bemanning, som
är oberoende av hyrpersonal, ger oss ökade
förutsättningar att tillgodose en god vård av

hög kvalitet, god patientsäkerhet och till lägre
kostnader. Det ger även medarbetarna bättre
möjligheter till en gynnsam arbetsmiljö och
långsiktigt utvecklingsarbete.
Regionens ekonomiska förutsättningar
påverkas av såväl nationell styrning av
statsbidrag som skatteutjämningssystemets
utformning. Vi ser positivt på de förändringar
som föreslagits i kostnadsutjämningen något
som skulle gynna vårt län utifrån de
utmaningar som glesbygd och långa avstånd
innebär.
Vi har även stora utmaningar framför oss i att
anpassa vården efter framtidens behov. De
lösningar vi jobbar fram ska hålla över tid,
samtidigt ska de mest akuta åtgärdas inom
kort. Vi står mitt i en tid då vi går från en
traditionell vårdkedja till nya lösningar,
kommunikationsvägar, teknik och arbetssätt,
en tid där våra grundvärderingar och politiska
ställningstaganden tryggt leder vägen. Att
ställa om är ett skeende, och nu är vi beredda
på att ta riktningen framåt.
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