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I Vårdöverenskommelsen för 2013-2014 står det klart och tydligt:              

” På sjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors ska 

mottagningsverksamheten bedrivas med samma omfattning och volymer som 

under 2011”. 

Det hindrar inte att verksamhetschefen på ÖNH vill ta bort en av tre 

mottagningsdagar på Dalslands Sjukhus. Alltså ytterligare ett exempel på hur man 

struntar i politiska beslut när det inte handlar om centralisering till NÄL/Uddevalla. 

Anledningen till detta sägs vara att tillgängligheten till mottagningen på DSB har varit 

god under det senaste halvåret medan det varit trängsel och längre väntetider på 

NÄL. 

Kartläggning har gjorts över besök hos läkare vid ÖNH i Bäckefors okt. 2011 – sept. 

2012. Besöksantalet utgör 1.344 st varav 87% är dalslänningar, 10% från Trestad 

och 3% övriga. Betydelsen för Dalsland är given. 

Dessutom finns redovisat hur många dalslänningar som under samma tid besökt 

ÖNH på NÄL och Uddevalla. De är totalt 1.044 st. På goda grunder kan antas att ca 

hälften av detta antal inte kunnat behandlas på DSB, men det är ändå ca 500 

dalslänningar, som inte fått sin vård vid DS! (Bifogas) 

Ovanstående visar på brister i remissförfarande och kallelser, alltså rent 

administrativa fel i systemet, inget annat. Åtgärder borde vidtas för att DSB skall ta 

emot fler patienter ej färre. 

ÖNH verksamheten har även inneburit en icke oansenlig operativ verksamhet. 

Dessvärre lades den operativa verksamheten på DSB ned för ett fåtal månader 

sedan, vilket omöjliggjorde fortsatt näs- och bihålekirurgi. Detta visar sig nu ge allt 

längre köer till operation på NÄL. 

I en enkät, genomförd av kommittén, hamnade ÖNH mottagningen överst när det 

gällde den mottagning som dalslänningarna helst vill ha kvar. (Bifogas) 

Från kommitténs sida räknar vi med att åtgärder vidtas så att 

Vårdöverenskommelsen följs och att ÖNH även i fortsättningen har tre 

mottagningsdagar på DSB. 

Med vänlig hälsning 

Kommittén för Dalslands Sjukhus 

 

Jerker Johansson 
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Dalsland  
72% (1109 besök) 

Bengtsfors, Ed, Färgelanda, Mellerud, 
Åmål 

Norra Bohuslän 
2% (34 besök) 

Trestad 
21% (313 besök) 

Övriga 5%  
(55 besök) 

Geografisk fördelning av läkarbesöken på ÖNH-mott 
Dalslands sjukhus 2010 

Dalsland  Norra Bohuslän Trestad Göteborg 

Mitten Älvsborg Mellersta Bohuslän Södra Bohuslän Sjuhärad 

Västra Skaraborg Övrigta landet 

Antal utförda läkarbesök 
2010: 

1511 st 



Dalsland  
82% (1279 besök) 

Bengtsfors, Ed, Färgelanda, Mellerud, 
Åmål 

Norra Bohuslän 
3% (40 besök) 

Trestad 
13% (193 besök) 

Övriga 
2% (38 besök) 

Geografisk fördelning av läkarabesöken på ÖNH-mott 
Dalslands sjukhus 2011 

Dalsland  Norra Bohuslän Trestad Göteborg Mitten Älvsborg 

Mellersta Bohuslän Södra Bohuslän Sjuhärad Västra Skaraborg Övrigta landet 

Antal utförda läkarbesök 
2010: 

1550  



Geografisk fördelning av läkarbesöken på ÖNH-mott 
Dalslands sjukhus oktober 2011 - sept 2012 

Dalsland  Norra Bohuslän Trestad Göteborg 

Mitten Älvsborg Mellersta Bohuslän Södra Bohuslän Sjuhärad 

Västra Skaraborg Övrigta landet 

Antal utförda läkarbesök  
okt -11 till sept -12: 

1344 st Trestad 
10% (130 besök) 

Norra Bohuslän 
1% (20 besök) 

Övriga 
2% (21 besök) 

Dalsland 
87% (1173 besök) 

Bengtsfors, Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Åmål 

 



Dals-Ed 
12% (124 besök)  

Färgelanda 
23% (244 besök) 

Bengtsfors 
16% (168 besök) 

Mellerud 
23% (240 besök) 

Åmål 
26% (268 besök) 

Antal  läkarbesök från Dalsland på ÖNH-mott NÄL och 
Uddevalla oavsett diagnos oktober 2011 till september 

2012  

Totalt antal läkarbesök: 

1044 


