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KOMMITTÉN FÖR  

DALSLANDS SJUKHUS                                                140115 

 

 

 

 

 

Till 

Hälso- o sjukvårdsnämnden Dalsland, 

ledamöter o ersättare 

Nämndens kansli 

 

 

 

 

Dalslands sjukhus, specialisttjänster m.m. 

 

Kommittén önskar er ett gott år 2014 med god sjukvård i Dalsland. 

 

I specialistupphandlingens begynnelse har vi några frågor vi önskar få behandlade 

i nämnden: 

 

I underlaget för upphandlingen saknas följande verksamheter: 

 

Medicinmottagningen: 

- neurologi- reumatologi- allergologi- lungsjukdomar  

- njursjukdomar (kvar finns cardiologi och diabetes) 

kirurgmottagningen försvinner 

Ortopedimottagningen försvinner 

Labb och blodgivning försämras/försvinner. 

Hur har HSN tänkt/beslutat om bl.a: 

-Var skall Dalslänningarna med ny organisation få information och delta i 

uppskattad hjärtskola? 

- 24-tim EKG ges nu på DS. Kort resväg o inga köer. Hur blir det sen? 

-Allergimottagning med vaccination (tre år – 40 besök/pat.) Kvar? 

-Blodtransfusion finns nu på med.mottagningen. Vad händer sedan? 

 

Är dessa avsevärda försämringar beslutade av HSN? På vilka grunder? Hur skall 

dessa verksamheter fortsatt kunna ges vid DS? 

 

Är detta en medveten strategi från HSN:s sida? I så fall tycker vi och många 

patienter att det är fult och hemligt gjort. 

 

Enligt uppgift har inte Färgelandas befolkning fått ingå i underlaget för 

upphandling?! Är detta sant? Har HSN beslutat det? Vem annars? 

På mycket goda grunder kan konstateras att Färgelandaborna söker vård vid DS i 

stort antal. Långt fler än de som väljer NÄL/Ua 



 2 

Hur tänker HSN rätta till denna fadäs? 

Redan ryktet om slopad möjlighet till DS har resulterat i många kontakter till oss. 

Underlaget måste per omgående rättas till inför anbudsgivningen. 

 

NU-styrelsen har haft omdömet att utan ett ekonomiskt underlag ”bespara” vid DS 

genom att lägga ner blodgivningen och försämra för labb. 

Vad har HSN gjort för att förhindra denna avveckling? 

Har HSN övervägt att med mångmiljon överskott (pengar finns: beräknat 

överskott för 2013, 8,5 milj. samt riskdelningsbidrag om 25 milj. till Norra 

Bohuslän och Trestad!) i sin budget täcka in några månader, för NU-styrelsens 

beräknade underskott? 

Varom inte är det ju ointresse att i avvaktan på ny vårdgivare i höst, ha 

verksamheten kvar. 

På tal om NU-styrelsen. De har i höst haft ”lokalsamordnare” på DS. Det har gällt 

att i panik spara pengar genom att låta specialister använda samma behandlings- 

och mottagningsrum. 

Personal med lokal kännedom bör kontaktas för att HSN skall kunna stoppa denna 

idé. Dyrare och sämre blir det. 

En tredjedel av sjukhuset står tomt. Snabb kontakt med personal o NU-sjukvården 

krävs från HSN:s sida. 

 

Detta var några aktuella frågor från oss. 

Eftersom vi representerar befolkning/patienter/väljare i Dalsland är det vår 

uppfattning att våra frågor skall besvaras av nämnden. 

Gängse metod att sätta inkommande brev i pärm som cirkulerar på möte är för oss 

inte tillfyllest. 

 

Vår kontaktman är Ove Jansson, oveijansson@telia.com. 

 

Med vänliga och blodfyllda hälsningar 

 

 

 

Jerker Johansson 

Ordförande 
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