KOMMITTÉN FÖR
DALSLANDS SJUKHUS

140416

Till
NU-sjukvårdens styrelse,
ledamöter o ersättare,
NU-sjukvårdens kansli

Dalslands sjukhus

Tack för svar 140321 /dnr NU-226-2013/ på vårt brev 140310.
Föredömligt snabbt men oklart.
Vi dristar oss att önska svar på följande:
1. Det finns inga konsekvensbeskrivningar eller ekonomiska kalkyler värda
namnet.
Har vi fel – redovisa er då eller erkänn att ni går på känsla eller antagande.
Självfallet är det senare helt otillfredsställande – det gäller ju vård av människor.
2. Vår fråga om investeringar vid blodcentralen besvaras i NU-styrelsens brev
av den 21 mars. Det svaret bör sparas i arkiv ”De investeringsbehov---”.
En miljon sparas om blodgivningen upphör vid lokalsjukhusen.
Hur mycket vid Dalslands sjukhus?
Vi förstår nu vad som avgjort stängningen, Ordföranden i styrelsen har ju uttalat
att ”vi behöver inte dalslänningarnas blod” och ”blodtappning är inte sjukvård”!
Då blir det ju rätt att kasta bort vårt blod.
Vi kallar det givning – många människor känner tillfredsställelse att få ge blod.
Det blir inte så nu.
3. NU-styrelsen lever i tron att pengar sparas om man säger upp lokaler.
Utgiften flyttas ju till Västfastigheters fack i den gemensamma plånboken
De bedriver ingen aktivitet för uthyrning. Inser ni det är ju flyttkarusellen
med mottagningslokaler bara ett löjligt påhitt i tron att spara pengar.
Vad sägs?
4. Varför alla dessa försämringar nu när ny vårdgivare är på väg?

5. I Bohuslänningen 140325 informeras om NU-sjukvårdens ekonomi.
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Problemen skulle ju lösas om NU-sjukvården blev av med lokalsjukhusen.
Minus 150 milj. blev resultatet 2013, för 2014 beräknas ett underskott av
90 milj. kr.
Vi oroas av ordförandens modell för besparingar:
”många bäckar små”, innebär att det är vi från de glesa delarna och med
lokala sjukhus som skall dräneras ytterligare.
Vi bävar, rätt eller fel?
Om svar anhålles:
Vår kontaktperson: Ove Jansson, oveijansson@telia.com.

Med blodfyllda hälsningar
Kommittén för Dalslands sjukhus
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