
Enligt statistiken håller svensk sjukvård världsklass!! 

 

Men  

- Sjukskrivningstalen bland vårdpersonalen ökar.  

- Runt var femte sjuksköterska funderar på att lämna yrket.  

- Vi har lägst antal vårdplatser per invånare i hela Europa.  

- Patienter skadas och dör på grund av plats- och personalbrist.  

 

Det är något som inte stämmer med detta!! 

 

Tusen tack för att ni är här!   

Detta är en historisk dag.  

 

Vi är många som har kämpat för en bättre sjukvård på olika håll i Sverige.  

Vi har larmat så många gånger att vi tappat räkningen.  

Vi har ropat så många gånger, utan att bli hörda. 

Det räcker nu!  

 

I våras bestämde sig tre sjuksköterskor från Stockholm och Skåne för att försöka samla alla 

upprörda röster till en.  

Dom började bygga ett nätverk.  

Som växte sig större, och större.  

Fler och fler städer anslöt.  

 

Och just precis nu, står tusentals människor samlade på 26 orter i Sverige,  

från Luleå i Norr till Lund i Söder.  

I dag är vi här för att stå upp för en patientsäker vård, tillgänglig och lika för alla.  

Vi är också här för att kräva ett hållbart arbetsliv för vårdens alla professioner.  

Förr eller senare kommer vi alla i kontakt med sjukvården.  

I dag är jag sjuksköterska. Imorgon är jag kanske patient. Eller närstående.  

I dag är vi alla här. Och tillsammans är vår röst starkare.  

 

I dag vänder vi oss med samlad styrka till ansvariga politiker och tjänstemän.  

I dag är det vår tid att tala och er tid att lyssna. Vi har fått nog.  

Svensk sjukvård har inte råd med fler nedskärningar.  

Svensk Sjukvård har inte råd att se på när kompetent personal lämnar den offentliga sjukvården. 

Svensk sjukvård har inte heller råd att stänga fler vårdplatser. 

 

Sveriges befolkning ökar, men hundratals vårdplatser hålls stängda på grund av att det saknas 

personal. Fler vårdplatser är stängda nu än under sjuksköterskestrejken år 2008. Läget ansågs då 

som samhällsfarligt av Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Arbetsgivare och politiker hävdar enträget att patientsäkerheten inte är hotad. Det är inte sant. 

Inspektionen för vård och omsorg har i sin rapport för 2015 konstaterat att underbemanningen i vården 

har försämrat patientsäkerheten. Det ser vi som jobbar i vården dagligen.  

 

Vi ser missar som sker på grund av överbelastad personal.  

Vi ser hur patienter bollas mellan avdelningar och sjukhus i jakt på vårdplatser.  

Vi ser hur de vårdas på enheter som saknar rätt kompetens.  

Vi ser hur planerade operationer ställs in.  

Vi ser hur patienter skrivs hem för tidigt, och återinläggs i ännu sämre skick.  

Vi ser hur fokus flyttas allt längre från patienternas hälsa och hamnar i flödet på det löpande band 



som vården blivit. 

 
Vården i Sverige har tagit efter en marknadsfilosofi i ekonomiska styrsystem och lånat produktionsstyrning 
från industrin. 

Vi har fått en splittrad vård som saknar helhetssyn på patienter och deras behov.  

En vård utan ordentlig samordning där patienter tvingas vara sina egna administratörer och 

logistiker.  

En vård där dom som inte har en stark röst, lätt faller mellan stolarna.  

  

Sjukhusen är inga fabriker.  

Patienterna är inga bilar.  

Personalen är inga robotar. 

 

Vårdpersonal sliter för att upprätthålla en god vård men betalar ofta med sin egen hälsa.  

Vi behöver arbetsvillkor som gör att vi orkar med familj och vänner när vi stämplat ut 

Vi behöver arbetsvillkor som gör att vi orkar arbeta till pensionsåldern.  

Och vi vill värderas för den kunskap vi har och det arbete vi gör.  

Det som ingen vill vara utan när ohälsan knackar på dörren.  

Den samhällstjänst som alla tar för given. 

 

På flera håll i landet har det varit svårt att hitta talare till idag, både personal och patienter.  

Tyvärr har vi en situation där många inte vågar tala av rädsla för repressiva arbetsgivare.  

Patienten är alltid beroende av sin vårdgivare.  

Rädslan att tala högt kan vi inte acceptera.  

Den offentliga vården tillhör oss alla, och därmed även rätten att få veta hur det står till inom 

väggarna på våra vårdinrättningar.  

Tystnadskulturen måste brytas!  

 

Därför har vi med oss visselpipor i dag! Vi ska visselblåsa för att bryta tystnaden,  

vi ska visselblåsa för en svensk sjukvård i världsklass!  

 

Vi vänder oss till politiker och tjänstemän och kräver en sjukvård som styrs utifrån hälso- och 

sjukvårdslagen. En hållbar sjukvård för både personal och patienter.  

Vårdpersonal, patienter och närstående.  

Vi har kunskapen.  

Ge oss inflytande.  

Låt oss vara med och utforma en svensk sjukvård i världsklass! 

 

Jag vill återigen tacka alla som är här, och alla som valt att ställa sig bakom vårt initiativ.  

Tusen tack.  

 

4:e septemberrörelsen sätter inte punkt här i dag. Detta är bara startskottet. 

Med allmänhetens stöd kommer vi fortsätta kämpa för det vi tror på, en annan vård är möjlig! 


