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Bästa Daniel – tron kan i och för sig försätta berg! 

Att leverera är bättre än att tro och med väljarnas röst så kommer 

vi i Centerpartiet att verka för att återinrätta en vårdcentral i 

Björneborg och Nybble igen. 
Jag vill till och med hävda att det är en av de viktigaste förutsättningarna för att 

tillmötesgå ett av dina krav, på bättre vård i Värmland. 

Jane Larsson (C): ”Vårdcentraler skall utvecklas i Björneborg och Nybble” 
Tror Centern på sina utvecklingsplaner i Björneborg och Nybble? 

Primärvården är avgörande. Det är dit de flesta patienter söker sig först. 

Allmänläkare har huvudansvaret för att upptäcka och förebygga många 

sjukdomar. En dåligt fungerande primärvård går ut över övrig sjukvård. 

Akutvården blir lidande och köerna växer. 

Du kritiserar vidare: 

- ”Centern borde väl börja med att få befintlig vård att fungera, vilket de inte har 

lyckats med trots 12 år vid makten i Regionen tillsammans med de övriga 

högerpartier.” 

- Här måste jag rimligen ge dig en återblick i Värmlandsvårdens historia, vad lätt 

det är att riva en fungerande vårdorganisation och vilken tid det tar för en 

återuppbyggnad. 

För de 12 år sedan, som du påpekar hade, S, V och L stängt ned Kristinehamns 

sjukhus. Det fanns till och med ett rivningsbeslut. 
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Allt skulle flyttas till Centralsjukhuset i Karlstad. Vården skulle centraliseras. 

Denna brist på verklighetsförankrad planering lider vi ännu av i dag, när det 

exempelvis gäller långa kötider till vård. 

Krönikören och lokalhistorikern Gunnar Edström skildrar sjukvårdens uppgång 

och fall i NKP 28 juni med mycket klara fakta gällande Kristinehamns sjukhus. 

Från fältskär till sjukstuga och sjukhuskramare 

Med väljarnas röster lyckades vi i Centerpartiet, i landstinget, stoppa rivningen av 

Kristinehamns sjukhus genom att det blev ett politiskt skifte från S och V till C, M, 

L, KD, SIV och MP. 

Jag personligen, med Näva Opinion och med väljarnas röster, hade ett 

gemensamt mål på att vi skulle återupprätta nära vård till innevånarna i 

Kristinehamn. 

Här och nu kan du direkt se resultatet av vad Centerpartiet har åstadkommit när 

det gäller nära vård i Kristinehamn. 

På Näva vårdas nu de som behöver vård, dygnet runt, under en begränsad tid. 

In- och utskrivning sker av avdelningsläkaren. 

Under dagtid finns även fysioterapeut och arbetsterapeut tillgänglig för 

avdelningen. 

Ett urologteam på våning 9. Folktandvård. Röntgen. Labb. Och mycket mera med 

cirka 300 arbetsplatser. 

Dessutom är jag övertygad om, med lite draghjälp från dig (S) och övriga partier 

att det säkert också kan förenkla de förutsättningar som gäller för att vi skall få 

vårdcentraler till Björneborg och Nybble igen. 

Med vänlig hälsning 

Jane Larsson, Centerpartiet 
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