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Till
Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland,
Ledamöter och ersättare
Nämndens kansli

Dags för Dalslands sjukhus!
Genom förändringarna vid NU-sjukvården har HSN:s betydelse ökat.
Stimulerande för de politiker som vill värna och utveckla dalslänningarnas
hälso- och sjukvård.
Genom HSN:s ansvar för upphandling har nämnden frihet att pröva nytt
och angeläget. När behoven kartlagts finns väl inga hinder att agera?
Vill Ni? Vågar Ni? Vågar Ni låta bli?
Behov och patienter finns!
Lokaler finns!
Det finns risk för felbedömning av behovet av sjukvård.
Mycket har tagits från Dalsland till NÄL/Ua. Ex.vid ÖNH där aktuell
redovisning över en tolvmånadersperiod visar att av ca 1000 utförda
behandlingar av dalslänningar vid NÄL/Ua hade ca 500 kunnat utföras vid DSB.
Om de fått möjligheten!
Det befintliga vårdutbudet vid DS /se sid. 4-5 i vår rapport nov. – 12, som bifogas/
slår dalslänningarna vakt om.
Dock räcker det inte med en skylt om vårdutbudet - det skall finnas en verksamhet
där också. Äntligen slut med neddragningar!
Nya verksamheter att nu upphandla finns i stort antal /se sid. 5-9 i vår rapport
nov-12, som bifogas/.
Även vår hemsida www.dalslandssjukhuskommitte.se ger värdefull information
härvidlag.
Vi lyfter här fram några exempel väl motiverade verksamheter att låta upphandla:
- Njurdialys /NÄRA o OFTA/
- Äldrecentrum
- Medicinsk verksamhet
- Kirurgi
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Dagkirurgi
Färdigvård/ och eller rehab av patienter vilka anses färdigbehandlade efter
NU-sjukvård
- Reumatologvård
- Palliativ vård
- Utbildning av personal, patienter och politiker med bl.a. Smedjan som resurs
mm men detta räcker långt!

Möjlighet till egen ledning med egen ekonomisk styrning vid DS bör undersökas.
Dalslänningarnas hopp står nu till sina företrädare i HSN. Bättre läge att förbättra
hälso- o sjukvården i Dalsland har nog inte funnits för Er.
Vi tycker att tiden framöver mot hösten är spännande.
Vi tackar inte på förhand men lovar att bjuda på kaffe o bulle i den utmärkta
cafeterian.
Vår kontaktperson är Ove Jansson, oveijansson@telia.com.

Med somriga kommittéhälsningar

Jerker Johansson
Ordförande.
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