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Till
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Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
Mellerud och Åmåls Kommuner

Dags för Dalslands sjukhus

Våra kommuner i Dalslands har många problem att ta
itu med.
Här kommer ett till inte mindre angeläget än tågstopp och polisnärvaro.
Dalslands sjukhus innehåll och fortlevnad är i ett mycket viktigt skede.
Regionen genomför nu en utredning om de tio lokalsjukhusens utbud av sjukvård.
Beslut kan ligga nära i tiden.
Kommittén för Dalslands sjukhus /DS/ har ett material som väl speglar vad
befolkningen vill skall finnas vid sjukhuset.
Dessa önskemål/krav/behov redovisas i bifogade rapport nov. 2012.
Vad rör det kommunerna? Var och en skall göra sitt utan hänsyn till patientens
bästa! Rädsla för ekonomiskt engagemang kan inte få förhindra samtal,
samverkan och samarbete.
SKL förordar som bekant just mer av samverkan.
I vår rapport är det några föreslagna nya verksamheter som närmast kräver samtal.
Palliativ vård, sid. 5. En samordning av denna angelägna vård har av ansvariga
sett som fördelaktig ut ett patientperspektiv. DS är då både lämplig placering med
både personella resurser och lokaler.
Vården är nu ett gemensamt åtagande för kommunerna och regionen.
Humanitärt och ekonomiskt är detta en angelägen gemensam utredning.
Färdigvård, sid. 6. I nuläget åtar sig kommunerna betydande ekonomiska insatser
för sjukvård. Färdigbehandlade och hemtagna patienter som inte är färdigvårdade
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borde med fördel få en kortare period vid DS. Regionen skall då vara finansiär
men kommunerna behöver överlägga om detta.
Friskare patienter som slipper returresor till lasarett och bättre ekonomi blir
resultatet.
Under rubriken REGIONALT ANSVAR, sid. 10 påtalas brister på ansvar för
detta från regionens sida. Vi hoppas kommunerna instämmer.
Men där finns också ett lokalpolitiskt problem.
För människor som bor här och överväger att flytta hit är sjukvård av stor
betydelse.
Denna självklarhet måste få genomsyra det kommunala arbetet som även rymmer
så många åtaganden.
Det är inte tillfredsställande att de politiska partierna motarbetar varann i en fråga
där gemensamma intressen borde råda. Intresset att ge dalslänningarna såväl god
vård som arbetstillfällen.
Som engagerade för allmänheten i denna fråga ser vi fram en samverkan
kommuner – region. Det blir bättre än att leta lagrum för att inget göra.
Vi önskar genom protokoll ta del av kommunernas beslut med anledning av detta
brev.
Ytterligare material o info genom vår sekr. Ove Jansson, Gullringsvägen 8,
668 40 Bäckefors.

Med kommittéhälsningar

Jerker Johansson
Ordförande
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