KOMMITTÉN FÖR
DALSLANDS SJUKHUS

140707

Till
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin
Västra Götalandsregionen
Göteborg

Bästa Ann-Sofi
Tack för ditt svar 140602 på vårt brev 140522.
Det var klargörande men inte på ett positivt sätt.
Vid vårt kommittémöte 140616 beslöt vi att kommentera ditt brev.
Generellt anser du att de svar vi fått från HSN2 och NU-styrelsen är
tillfyllest och heltäckande.
Hade de varit det hade vi inte besvärat dig!
Du anser med ditt brev att vi fått all information som finns att ge.
Det innebär vad vi befarat länge: Det görs inga ekonomiska, seriösa
beräkningar när försämringar beslutas! Detta är uppseendeväckande.
Tycker du som högst ansvarig för Västsveriges största administration, att detta
är tillfyllest?
Det kan väl inte ”Välfärdens viktigaste kvinna” vara nöjd med.
Finns inte ekonomisk kompetens inom regionen får du väl skaffa sådan?
Ring ekonomiavdelningen på någon kommun- de hjälper till.
Än värre – finns ekonomisk personal som inte får använda sina kunskaper därför
att det ger ett för ”nedläggarna” ett icke önskat resultat?!
Vi är bedrövade. Med de metoder du anser ok kan all verksamhet försvinna
av ekonomiska skäl. Att redovisa total ekonomi vid försämringar är en
självklarhet.
Vi har mist mycket verksamhet vid Dalslands sjukhus på grund av den
ekonomiska hanteringen.
Tänker du åtgärda regionens beräkningsmetoder?
Sådana insatser borde ha starkt stöd hos regionens revisorer.
Lokalförtätningen avstår du från att kommentera.
Tråkigt tycker vi. Bollandet mellan olika fack i regionens plånbok
är ju enbart löjligt.
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Sju specialistmottagningar försvinner från DSB. Du anser att kommunikationen
fungerat väl. Vi vill se vilken information som givits till allmänheten och berörda
patienter. Sänd kopior!
200 patientbesök/månad är inte att betrakta som ”sällanverksamhet”.
HSN smyger med försämringarna för dessa grupper sjuka.
Hur anser du att regionens ansvar för regionpolitiken /tidigare statlig/
skall tillämpas på DSB?
Semestertider stundar och vi önskar dig en skön ledighet.
När du får tillfälle att besvara våra frågor vill vi se svaren som slutet på
mångas förväntningar om besked.
Vår kontakt: Ove Jansson, oveijansson@telia.se

Med sommarhälsningar
Ove Jansson
e.u.
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