INSÄNDARE

Svar till Hälso- o sjukvårdsnämndens insändare 120424 ”Mer vård i
patientens hem”.
Hälso- o sjukvårdsnämnden (hsn) har i rubr. Insändare ansett att vi i Kommittén
för Dalslands Sjukhus (kDSB) är ointresserade av nära sjukvård, i hemmen Då
skulle det bli lugnare för hsn!
Vi anser att en förbättrad vård närmare patienten inte är så mycket att diskutera!
Vi ser förslagen som ett komplement till befintlig verksamhet.
Nej vi är fullt sysselsatta med skadeverkningarna av hsns majoritets (s+v+mp)
beslut i dec. 2011 om försämringar vid Dalslands sjukhus i Bäckefors (DSB).
Hsn anser med stöd av möten med företrädare för brukarna/patienterna att man vet
bäst.
LÅT OSS KOLLA!
x I insändare i Dalslänningen 120424 tar 650 PRO-are avstånd från hsns beslut
om DSB och ansluter sig till våra förslag!
X Medborgarråden 2007 – 2010 blev väl ett fiasko? 400 – 500 personer i 20 -75
år i varje kommun bjöds in till rådsmöte. 53 möten hölls, antalet deltagare var
totalt 62 personer. Blev det nån succe?
X

dialogmötena, genomförda och pågående
- grupparbete om självklarheter får stå tillbaks för aktuella frågor
- start kl 16.00 så färre kan deltaga
- ingen mötesledare
- görs någon dokumentation av mötena? Hur skall annars de 4 partier som
inte är med på mötena få veta?

Vi måste få fråga miljöpartiet som glatt deltog i mötet i december 2011 om
försämringarna vid DSB:
Vilka miljömässiga fördelar ger beslutet som leder till tusentals resor DalslandUddevalla-Näl? Varför deltog Ni i det beslutet? Var det motorväg på E20 som
avgjorde att ni miste i trovärdighet?
Hsn frågar många. Om de många anser att hsn har fattat felaktiga beslut, ändrar sig
då hsns najoritet? Vad möts vi annars för?
I vår rapport okt. 2011 står i allt väsentligt vad ni behöver veta om DSB.
Är det omöjligt för er att ta in att NÄRA sjukvård för oss i Dalsland ges vid
sjukhuset i Bäckefors?

Vad Göra?
I vår bestäms lokalsjukhusens roll i regionen, även DSB.
Det är mycket hög tid för kommunerna och hsn att tillsammans redovisa vad DSB
skall användas till.
Vem gör nåt?
Kommittén för Dalslands Sjukhus

