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KOMMITTÉN FÖR 

DALSLANDS SJUKHUS                                       130514 

 

 

 

Till 

Hälso- o sjukvårdsnämnden för Dalsland, 

ledamöter och ersättare. 

 

Hälso- o sjukvårdschef Håkan Sundberg 

 

 

 

 

 

DALSLANDS SJUKHUS 

 

Situationen för NU-sjukvården har fått till följd att HSN 2 vid sitt 

senaste möte beslöt om förfrågningsunderlag för bl.a. Dalslands sjukhus, 

Bäckefors. 

 

Hälso- och sjukvårdschefen fick uppdraget att arbeta fram underlag för 

upphandling vid DS. 

 

Kommittén för Dalslands sjukhus anser att detta underlag har mycket stor 

betydelse för den fortsatta verksamheten vid DS. Därför ger vi vår och 

dalslänningarnas uppfattning till känna. 

 

Vilka volymer och innehåll som kommer att utgöra underlag för arbetet är 

självfallet av största betydelse. 2011 års behov är närmast sanningen och skall 

vara vägledande. 

Förvånande är att i VÖK 2011 fanns inte medicin och kirurgi med !? 

Strategiskt bortval? Nu skall även de behoven ingå, nåt annat vore närmast 

ohederligt mot dalslänningarna. 

I skilda sammanhang får vi veta ”tillgängligheten till sjukvård skall öka”, 

”sjukvård skall ges närmare patienten”. 

Bra! Dags för bevis. 

 

För ekonomin anges att ”kostnadsneutralitet” gentemot NU-sjukvården skall gälla. 

Vi tolkar det så att pengarna nu skall överföras till resp. småsjukhus att förvaltas 

där. 

En självklarhet kan tyckas. Det måste nu vara slut med moderklinikernas 

möjlighet att via styrning av resurser vara möjligt att räkna hem medel till 

”modern”. Pengarna kommer att räcka längre nu med lokal förvaltning och 

försiktighet. Det aktuella årtalet för nämnda summa är även här 2011. 
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Vid bedömning i höst av vilka intressenter som svarat på förfrågnings- eller 

upphandlingshandlingar anser vi att hänsyn skall tas till DSB:s mångåriga 

knytning till NU-sjukvården. Många skäl talar för detta mer kända av utredare än 

oss. 

Detta utesluter inte att vissa delar kan komma att hamna hos alternativa utförare. 

 

Med de vidgade arbetsuppgifterna som nu uppstår, - hur länge kan DSB skötas 

utan samordnare/chef/ledare? Nu är läge att åtgärda och tillsätta en 

samordnare/chef/ledare för DSB. 

 

I utredningsarbete av nu aktuellt slag, som berör så många människors väl o ve är 

det en nödvändighet med dialog. Rent praktiskt kan inte de berörda, patienterna, 

delta. Helt naturligt och nödvändigt blir då att berörd personal engageras med 

kraft i arbetet. Vem vet bättre än de som till vardags har ansvar och engagemang? 

Detta är för oss så viktigt att vi gärna tar emot information om hur personalen 

kommer att medarbeta. 

 

Kommittén, till större delen fylld av lekmän men nu företrädare för 

dalslänningarna uppskattar att på något sätt få följa utredningens arbete. 

 

Vi är även fyllda av förväntningar, kanske våras det även för DSB. 

 

Vår kontaktman i ärendet är Ove Jansson, Gullringsvägen 8, Bäckefors, 

mailadress: oveijansson@telia.com 

 

 

Med kommittéhälsningar 

 

 

 

Jerker Johansson 

Ordförande 

 

mailto:oveijansson@telia.com
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Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Uddevalla  
Datum 2013-06-13 
 
 
Kommittén för Dalslands sjukhus, Ove Jansson 

Skrivelse gällande upphandling av verksamheter på 
Dalslands sjukhus  
 
 
Hej, 
 
kommitténs skrivelse i ärendet har kommit in till hälso- och 
sjukvårdsnämndernas kansli Uddevalla, och kommitténs synpunkter är 
noterade.  Här följer en redogörelse för bakgrunden till den upphandling 
som ska genomföras och hur arbetet med denna bedrivs. 
 
Bakgrunden till den upphandling som nu förbereds är regionstyrelsens 
beslut om en rad uppdrag, åtgärder och insatser för styrning av och stöd till 
NU-sjukvården. Beslutet har även godkänts av regionfullmäktige. 
Insatserna syftar bland annat till att underlätta för NU-sjukvården att komma 
i ekonomisk balans.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän hade redan innan 
regionstyrelsens beslut gett hälso- och sjukvårdschefen i uppdrag att ta fram 
förfrågningsunderlag för upphandling av specialistsjukvård vid sjukhusen i 
Lysekil och Strömstad. Detta för att säkerställa invånarnas tillgång till en 
jämlik vård nära patienten. 
Regionstyrelsens beslut innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden fått i 
uppdrag att slutföra denna upphandling. Syftet är att säkerställa den 
planerade specialistsjukvården vid de mindre sjukhusen och samtidigt 
avlasta NU-sjukvården från utföraransvaret. 
 
Även sjukhuset i Bäckefors ingår i uppdraget från regionstyrelsen, och 
hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland har därför gett hälso- och 
sjukvårdschefen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för verksamhet 
även där. 
 
 Förfrågningsunderlagen till upphandlingen kommer att omfatta öppen 
somatisk specialistsjukvård, och grunda sig på invånarnas faktiska behov. 
Vilka verksamheter som kommer att handlas upp och vilka volymer styrs av 
den analys av invånarnas faktiska behov som nu görs, och kommer att 
framgå av förfrågningsunderlagen.  
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Arbetet med behovskartläggning och förfrågningsunderlag omfattas av 
sekretess och sker i samarbete med NU-sjukvården. 
 
Förfrågningsunderlagen beräknas fastställas av hälso- och 
sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 23 oktober 2013 och av hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Dalsland den 25 oktober 2013. Upphandlingarna 
annonseras därefter omgående och innehållet i förfrågningsunderlagen blir 
då offentligt. 
 
 
 
Vänligen,  
 
 
 
Håkan Sundberg 
 
Hälso- och sjukvårdschef 
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