KOMMITTÉN FÖR DALSLANDS SJUKHUS
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Till
NU-sjukvårdens styrelse och kansli
Hälso- o sjukvårdsnämnden för Dalslands, ledamöter och kansli
Regionrådet Gert Inge Andersson

Operationsverksamhet vid Dalslands sjukhus.
Enligt media har NU-sjukvårdens styrelses knappa majoritet beslutat att
31.8 2012 flytta operationsverksamheten till NÄL.
Ett beslut som applåderas endast av centraliseringsivrare och taxirörelse.
Så gick det med den NÄRA SJUKVÅRDEN!
Låga krav på anständighet kräver att NU-sjukvårdsstyrelsen redovisar till
oss/allmänheten:
x lokalhyra försvinner enligt ordförande C. Åström. Vem betalar för de tomma
lokalerna?
x skall materiel användas vid operationer på NÄL?
Hur sparas annars?
x Besparingskravet för NU-sjukvården anges till 100 mkr. Här sparas 5 av dessa.
Hur stor del för Dalslands sjukhus? Hur är besparingarna framräknade?
Har hänsyn tagits till reskostnader, arbetstid för patienter, miljöpåverkan?
x Hur ser riskanalysen för vårdskador ut för Dalslands sjukhus i jämförelse
med NÄL?
x Hur fanns det plötsligt utrymme för vård vid NÄL?
x Kommer regionen att ta sitt regionalpolitiska ansvar för friställd personal?
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x Skall operationslokalerna vid DS lämnas intakta? Viktigt att så sker, snart
kanske de skall nyttjas igen i privat eller regionens regi.
x Hur förbereder sig NU- sjukvården med nya verksamheter vid DS? Hög tid att
så sker, översynen av sjukvården pågår.
Kommittén önskar besked i ovanstående frågor.
Svaren kan sändas till vår sekreterare Ove Jansson, Gullringsvägen 8,
668 40 Bäckefors.

Med besvikna hälsningar

Jerker Johansson
Ordförande
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Ove Jansson
Gullringsvägen 8
668 40 BÄCKEFORS

Skrivelse angående operationsverksamheten vid Dalslands
sjukhus
Ledningskansliet för NU-sjukvården har tagit emot er skrivelse daterad
2012-05-30 om operationsverksamhet vid Dalslands sjukhus.
Bakgrunden till det beslut styrelsen för NU-sjukvården tog den 25 maj
2012 utgår från den vårdöverenskommelse som parterna för Hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården träffade i december
2011. Syftet med att föra över den operativa verksamheten är att NUsjukvården ska kunna effektivisera sin verksamhet med bibehållen kvalitet
och tillgänglighet.
Genom att fler operationer kan göras vid Uddevalla sjukhus och NÄL sker
en besparing genom ett effektivare flöde i form av kortare omställningstider
mellan operationer, minskade restider o s v som möjliggör ökad
produktion. Ökad produktion innebär också kortare väntetider till
operation.
Förberedelser pågår inför överförandet av operationer från lokalsjukhusen,
genom ett nystartat projekt för att förbättra kapaciteten och flödena vid
operationsavdelningarna vid Uddevalla sjukhus och NÄL.
En stor del av ingreppen som gjorts på operationsavdelningen vid
Dalslands sjukhus kommer att kunna utföras vid en mottagningsoperationsenhet. Därför planeras nu för en utökning av denna funktion vid Uddevalla
sjukhus, målsättningen säkra kapaciteten inför överförandet av
operationerna.
Besparingarna, som är betydande, har räknats fram av verksamhetscheferna
vid lokalsjukhusen och operationsverksamheten. Besparingarna avser bland
annat minskade kostnader för personal och bemanningsläkare. Även
minskade kostnader för resandet förutses, då flertalet av patienterna inte är
inte är bosatta i närheten av Dalslands sjukhus
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Vårdskador mäts endast inom slutenvården, d v s patienter som är
inneliggande på vårdavdelning. Frågan om vårdskador kan därför inte
besvaras då det inte bedrivs någon slutenvård vid Dalslands sjukhus. När
det gäller riskanalys har det gjorts en riskbedömning utifrån arbetsmiljön
inför beslut om överföring av operationsverksamheten.
När det gäller frågan om lokalerna och hyran för dessa är det
Västfastigheter som har ansvaret. NU-sjukvården kan därför inte besvara
frågan om operationslokalerna kommer att lämnas intakta. Den materiel
som finns vid lokalsjukhusen kommer att kunna användas vid NÄL och
Uddevalla.
Ingen personal kommer att bli övertalig eller uppsagd i och med att
operationsverksamheten flyttar. Däremot kan personal få längre avstånd till
arbetet än idag om man bor nära lokalsjukhusen.

Med vänlig hälsning

Carina Åström
Ordförande
Styrelsen för NU-sjukvården

