
Dalslänningarna är lurade 
 
Det mullrar i de dalsländska stugorna. Protestlistor med många tusen påskrifter 
cirkulerar i butiker och på Internet. Anledningen är att folk är lurade av vad de trodde 
var deras politiker. Helt plötsligt har dessa glömt/förträngt vilka löften de gick till val 
på. 
 
Dalslänningarna har under mer än tio års tid kämpat för sitt lilla sjukhus i Bäckefors, 
Dalslands sjukhus. När den sista vårdavdelningen försvann 2003 demonstrerade 
cirka 5000 människor mot beslutet. Idag står cirka en tredjedel av sjukhuset tomt. 
 
I valrörelsen 2010 och i det fyllnadsval till regionfullmäktige i Västra Götaland som 
ägde rum 2011, lovade samtliga politiska partier, inte bara att sjukhuset skall finnas 
kvar. Det skulle dessutom utvecklas. Vid ett offentligt möte i Bäckefors satt 
företrädare för alla partier med uppräckta händer och lovade detta. 
 
En utredning tillsattes som skulle utreda framtidens sjukvård i Västra Götaland, vilken 
också inkluderade lokalsjukhusens framtida roll. 
 
Detta struntade dock regionens tjänstemän i. Snart kom förslag om att lägga ner 
laboratorieverksamheten vid bl a Dalslands sjukhus. Det visade sig dock att den 
utredning klinikchefen gjort inte stämde med verkligheten och förslaget lades på is. 
 
Nästa hot var att stänga kök och restaurang på sjukhuset. Detta har dock kunnat 
skjutas på framtiden efter motstånd från olika håll. 
 
Lagom till jul fick alla dalslänningar en julklapp av ”sina” politiker de inte önskat sig. 
Undangömt i en bilaga till vårdöverenskommelsen 2012 mellan NU-sjukvården och 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna fanns att läsa att röntgen, laboratorieverksamhet 
och operationer skall försvinna från lokalsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och 
Strömstad. 
 
Det fanns inte en enda liten papperslapp till beslutsunderlag, inga 
konsekvensbeskrivningar, inga ekonomiska kalkyler, inget patientperspektiv. Trots 
det beslutade regions s k majoritet (s), (v) och (mp) med en rösts övervikt att 
genomföra de föreslagna åtgärderna, trots att det gick tvärs emot vad som lovats 
inför valet. (anm: 55% av dalslänningarna röstade inte på dessa partier) 
 
Arbetsgrupper har in efterhand tillsatts inom NU-sjukvården för beslutens 
genomförande. I de direktiv som grupperna har fått ingår inte att göra några 
ekonomiska kalkyler, inte se på frågorna ur ett patientperspektiv. Det förstnämnda är 
ytterst märkligt eftersom NU-sjukvården brottas med jättelika ekonomiska problem. 
Politikerna älskar att kalla sig befolkningsföreträdare, men vägrar att titta på beslutet 
ur befolkningens perspektiv.  
 
Genomförs neddragningarna kommer halva Dalslands sjukhus att stå tomt. 
Kvarvarande specialistmottagningar kommer att bli av med viktiga redskap för sin 
verksamhet, vilket också kommer att göra dessa hotade på sikt. 
 



Det bor cirka 100 000 människor i Norra Bohuslän och Dalsland. Dessa borde ha lika 
stor rätt till en nära och bra sjukvård, som lika många människor i Trollhättan, 
Vänersborg och Uddevalla. 
 
Hade det inte funnits ideellt arbetande människor i ”Kommittén för Dalslands sjukhus”, 
hade förmodligen en del neddragningar redan varit genomförda (labb och 
restaurang). 
Kommittén har bl a tagit fram en rapport ”Dalslands sjukhus – för mera och för flera”, 
som skickats ut till nämnder, styrelser, kanslier, kommuner m fl. Ett stort arbete lades 
ner med att besöka föreningsmöten m m för att inhämta vad befolkningen i Dalsland 
vill med sitt sjukhus. Responsen från politiskt håll har varit minst sagt ljum. 
 
Det är ett par månader till det slutliga beslutet tas om neddragningarna. Vi frågor oss 
varför politikerna bara vill ha våra röster vart fjärde år och sedan fullständigt struntar i 
oss? En demonstration planeras i Bäckefors den 5 maj, till vad nytta det nu kan ha? 
 
Vem kan vi lita på? Vi vet att Uppdrag Granskning står på den lilla människan sida 
mot makthavarna. 
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