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KOMMITTÉN FÖR 

DALSLANDS SJUKHUS                                                140115 

 

 

 

Till 

NU-sjukvårdens styrelse, ledamöter o ersättare, 

NU-sjukvårdens kansli 

 

 

 

 

Dalslands sjukhus, laboratorium och blodcentral. 

 

 

 

NU-sjukvårdens styrelse önskas  ett gott nytt sjukvårdsår även om besparingskrav 

förlamar. 

 

Styrelsen beslöt i § 105,  131206, om försämringar i labbverksamheten och 

nedläggning av blodcentralen vid DS. 

 

Vår kommitté, som representerar befolkningen i Dalsland tvingas reagera och har 

följande synpunkter och frågor till styrelsen: 

Besparingar är skäl till försämringarna. Tala då om vilka besparingar som görs vid 

DS. För de tre lokalsjukhusen beräknas besparingen bli ca 1,5 milj. 

Hur ser kalkylen ut för DS? Vi kräver att få ta del. 

Om den finns befarar vi att den är ofullständig. 

Sparade kostnader uppstår väl som ökade utgifter på andra enheter eller hur? 

Detta redovisas sällan. 

Vid Er förra attack 2011 kunde vi bevisa en besparing på 28.000 kr. 

 

En del besparingar anges vara att investeringar i lokaler och utrustning behövs. 

Vilka är dessa vid DS? Belopp? 

Vi med lokal kännedom känner inga behov av dessa investeringar. 

 Om 2014 startar med minus 289 milj. för styrelsen, vilken betydelse har då 

besparingen vid DS? Praktiskt  taget ingen. Varför då försämra? 

 

Sällsynt dålig timing har styrelsens beslut ,med hänsyn till pågående upphandling 

av specialistverksamheten vid lokalsjukhusen. Några få månader skiljer i tid med 

ev. ny vårdgivare. 

Blir inte ”besparingen” närmast panikartad mot denna bakgrund. 

Två arbetstillfällen, för biomedicinska analytiker (1,5 tjänst),  försvinner i onödan 

vid DS. Berör detta styrelsen? 

Ortopedtekniska verksamheten försvinner. Vilka investeringar behövs? Kostar? 

 

Verksamhetsnedläggare gillar att ange hyreskostnad som besparing. Vem betalar 

hyran vid nedläggning? 
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NU-styrelsen välkomnar blodgivare till NÄL/Uddevalla. Detta uppfattas som ett 

hån av blodgivarna i Dalslands. Tid, kostnader, miljö är tydligen  oväsentliga. 

för styrelsen. Att mista uppemot 1.400 givare ses som en fördel av styrelsen. Detta 

är cyniskt och ovärdigt gentemot människor som vill göra en humanitär och 

solidarisk insats. 

Kommentar av person i NU-ledningen i Dalslänningen 131129  att: 

”Vi behöver inte blod från Dalsland” och ”blodgivning är inte vård”, vi avstår från 

kommentarer! 

 

Kommentera måste vi ändock göra den lokalomflyttning som ”experter” ägnat sig 

år i höst vid DS. 

Mottagningslokaler skall läggas samman för att ”spara” lokalytor. Denna åtgärd,   

tillkommen i sparpanik, har så många negativa effekter att den kan inte bli 

verklighet. Ta del av berörd personals synpunkter! 

Är det brist på lokaler vid DS när en tredjedel av sjukhuset står tomt? 

Åtgärden kommer självfallet få till följd att läkare inte kan sändas till DS, när 

mottagningen är upptagen av annan specialist. 

Är detta NU-styrelsens avsikt? 

Förslaget medför ökade kostnader, ingen besparing.  

Hur minskar regionens hyreskostnader om lokaler sägs upp? 

Detta är inte bokföring på seriös nivå. Hur kan någon påstå att lokalkaoset 

”inte påverkar den vård som ges vid lokalsjukhusen”? 

Hur stor del av de angivna 400.000 kr (”besparing”) gäller DS? 

 

Om inte NU-styrelsen älskar att göra försämringar även när inga besparingar görs, 

upphäv beslutet i § 105 och avvakta utvecklingen vid DS. 

Görs inte detta blir det ytterligare avveckling istället 

Det kan väl inte vara styrelsens avsikt!? 

 

Kommittén, företrädare för befolkningen, patienter, väljare i Dalsland ser med 

intresse fram emot styrelsens svar på våra frågor. 

 

Vår kontaktman är Ove Jansson, oveijansson@telia.com. 

 

Med såväl vänliga som blodfyllda hälsningar 

 

 

 

Jerker Johansson 

Ordförande 
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