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Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland 

Medborgardialog 
 

 
 
 
 
 
Öppna dialogmöten i Dalslandskommunerna 
 

Tid: April - maj 2012 

Plats: Dalslandskommunerna 
 
Under april och maj 2012 arrangerade hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Dalsland öppna dialogmöten för 

allmänheten i alla fem Dalslandskommunerna:  

 

 Bengtsfors den 18 april i biblioteket i Bengtsfors 

 Färgelanda den 23 april på Dalslands folkhögskola 

 Dals-Ed den 3 maj på Stallbacken i Ed 

 Mellerud den 9 maj på Café Älvan 

 Åmål den 16 maj i Åmåls kulturhus 

 

Nämnden representerades av ordförande Ewa Arvidsson (S), 

förste vice ordförande Annette Ternstedt (V) och andre vice 

ordförande Krister  Stensson (M). 

 

Nämnden ville informera om innehållet i den 

vårdöverenskommelse 2012 med NU-sjukvården som nyligen 

slutits, bland annat vad överenskommelsen innebär för 

Dalslands sjukhus. Framför allt ville nämnden dock låta 

invånarna gruppvis samtala om vad man anser vara viktigt i 

framtidens hälso- och sjukvård.  

 

På grund av stor uppmärksamhet i massmedia kring uppgifter 

och uttalanden om nedskärning av verksamhet på Dalslands 

sjukhus blev mötena betydligt mer välbesökta än vad nämnden 

hade förväntat sig. Mötena fick mer karaktären av stormöten där 

det ibland var svårt att genomföra dialogsamtalen om framtiden 

på önskat sätt. 

 
De samtal som fördes resulterade ändå i värdefulla diskussioner 

och en mängd synpunkter (se nedan). 

 

Uppskattning antal besökare? 

 

Som grund för diskussionerna fick deltagarna följande bakgrund 

tillsammans med frågor att diskutera och tycka till kring: 

 

” Framtidens hälso- och sjukvård kräver att olika vårdgivare 
samverkar mer. Den medicinska kvalitén på vården ska vara 
hög även i framtiden och vården finnas tillgänglig för alla när 



Medborgardialog – Öppna dialogmöten i Dalslandskommunerna april-maj 2012 | Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland,  

 

  2 

den behövs. Detta kräver att viss vård koncentreras till färre 
ställen, men också att annan vård sprids ut på flera ställen och 
närmare invånarna.” 
 
 

Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter som efter 

gruppdiskussionerna lämnades skriftligt av deltagarna. (Siffra 

inom parentes anger flera liknande svar.) 

 

1. Vilken vård tycker du är viktig att den finns nära dig? 
 All vård utom viss specialiserad vård (8) 
 Enklare vård / den vård som det finns stort behov av 

/ som man behöver ofta (10) 
 Primärvård /väl fungerande/ med korta väntetider / 

bättre bemanning (4) 
 Primärvård / vårdcentral (13) 
 Vårdcentraler / jourcentraler med hög tillgänglighet 

och hög kompetens 
 Jourcentral / jourcentral dygnet runt (3) 
 Jourcentral på DSB (2) 
 Kontrollbesök hos läkare eller sjuksköterska 
 Akutsjukvård / dygnet runt / med kompetent personal 

som kan bedöma mitt tillstånd (16) 
 Ambulans / med hög kompetens / i varje kommun / 

vid DSB (5) 

 
 Allmänläkare 
 Tillgång till samma läkare utan att behöva vänta 

länge (2) 
 Distriktssköterska (2) 
 BVC 
 Mödrahälsovård 
 Psykiatrisk vård  (3) 
 Rehabilitering / uppföljning / eftervård (8) 
 Rehabilitering/eftervård / på DSB / gemensam för 

alla kommuner (7) 
 Mammografi 
 Hudmottagning 
 Ortopedimottagning 
 Röntgen (3) 
 Laboratorium/provtagning (2) 
 Diabetesvård 
 Gynekologi 
 PK-prov 
 Dialys 
 Ögonsjukvård 
 Hörselsjukvård 
 Dagoperationer / enklare/mindre operationer (4) 
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 Hemsjukvård / med god uppbackning av 

primärvårdsläkare (2) 
 Palliativ vård / på DSB (3) 
 Äldreboende med korttidsboende samt ett par rum för 

palliativ vård 
 Äldresjuksköterska 
 Framför allt barn och gamla ska få vård nära / vård 

för de mest sjuka äldre (3) 
 Äldrevård / geriatrisk kompetens (3) 
 En Mäva-avdelning (medicinsk äldrevårdsavdelning) 

på DSB (som den i Uddevalla) (2) 
 Minnesutredningar 
 Vård för multisjuka 

 
 Förebyggande hälso- och sjukvård 
 BB på DSB 
 Tandläkare på DSB (2) 
 Labb, röntgen, operation och specialistkompetens på 

DSB (5) 
 Specialistvård - bevara dagens verksamheter på DSB 
 På DSB: dagkirurgi, rehab, röntgen och 

specialistvård. 
 Utbudet på Dalslands sjukhus är bra i nuläget. 

Patienterna är mycket nöjda. 
 Dalslands sjukhus (2) 
 Primärvård, länssjukvård, specialistmottagningar t ex 

medicin, kirurgi, gynekologi, öron, ögon, barn, 

ortopedi. Laboratorium, röntgen och möjlighet till 

småoperationer. Barn- och vuxenpsykmottagningar. 
 Så mycket som möjligt 

 

 

 

 

2. Vilken vård tycker du det kan vara acceptabelt att behöva 
åka lite längre till? 

  
 Specialiserad vård (24) 
 Specialiserad vård / operationer som är planerade (6) 
 Specialiserad vård (men eftervård kan ske på 

Dalslands sjukhus) 
 Operationer (2) 
 Större/svåra operationer/undersökningar / som kräver 

inläggning (20) 
 Operationer / vård som ges sällan (5) 
 Kirurgi 
 Gynekologi 
 Hjärtoperationer / hjärtsjukvård (2) 
 Transplantation 
 Amputation (2) 
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 Cancersjukvård/strålbehandling (3) 
 Vård där kompetensen inte finns i närheten 
 Vill bara komma till rätt ställe för att få adekvat vård 
 Nästan ingen 

 
3. Kommentera gärna hur du vill att framtidens hälso- och 
sjukvård ska fungera!  

 Ökad närvård / i närheten / nära mig (5) 
 Nära vård för alla åldersgrupper och för multisjuka 

personer med kroniska sjukdomar 
 Kortare kötider/väntetider (5) 
 När jag behöver hjälp ska det finnas inom en vecka. 
 Man ska få den första hjälpen och lämplig åtgärd 

innan en eventuell remiss och åtgärd vid något av 

våra större sjukhus. 
 Akutpatienter ska bli slussade till rätt vårdställe 

direkt 
 Snabb tillgång till ambulans 
 Effektivitet, till exempel att få provsvar och diagnos 

vid första besöket 
 Att man snabbt får den vård man för stunden behöver 
 Att jag får den vård och omsorg jag behöver, och 

helst med samma läkar- och sköterskekontakt. 
 En och samma läkare / personbunden (6) 
 Fast anställda läkare istället för stafettläkare (2) 
  
 Tätare turer med Ronden 
 Sjukresor som passar besökstiden man fått 
 Lättillgängligt för besök, lätt att ta sig dit med 

allmänna kommunikationer 
 Ej långa och tröttande resor 
  
 Bra omvårdnad 
 Vänligt bemötande vid besök 
 Väl fungerande vård som är tillgänglig för alla 

åldersgrupper.  
 Fungerande vårdcentral 
 Bra kompetens hos personal på alla nivåer 
 Kunnig personal som kan prioritera patienternas 

behov vid söktillfället 
 God och läkande miljö 
 Läkare tillgängliga i huset 
  

Kompetent vård vid varje tillfälle 
 Alla får vård på rätt nivå, i rätt tid och med hög 

kvalitet. 
 Vård i rätt tid och på rätt nivå oavsett ansvar 
 Det ska finnas bra fungerande kommunal sjukvård, 

och små sjukhus med specialistkompetens, 

mottagningsenheter, laboratorium, röntgen och 
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småoperationer 
 Bättre samarbete mellan primärvård, NU-sjukvården  

och kommunerna för att skapa så bra vård som 

möjligt (4) 
  
 Befrämja hälsan genom att satsa på rörelse för alla 

åldrar, tobaksavvänjning, livsstilsmottagning 
 Satsningar på folkhälsoråden 

 
 Minst två läkare på vårdcentralen på DSB.  Helst tre, 

som kan åka ut till patienten. 
 Mer folk till mobila teamet, som ska fungera dygnet 

runt. 
 Mer hembesök till äldre 
  
 Att få komma på återbesök efter operation på till 

exempel Näl eller Uddevalla 
 Att inte behöva vara sjuk och ensam (utan anhöriga) i 

väntan på hemsjukvård. 
 Att man lyssnar på alla patienter både gammal och 

ung och att vi får möjlighet att välja vilken vård vi 

vill ha, hemma eller på sjukhem. 
 Sjuksköterskor ska syssla med den typ av sjukvård de 

har bäst kompetens för. 
 Som den beskrivs i rapporten från Kommittén för 

Dalslands sjukhus (2) 
 Miljötänk 
 Att vården blir så bra som det bara  

går / välfungerande (3) 
 Varför inte fler praktikanter som kan hjälpa till med 

sådan som inte kräver undersköterskeutbildning? 

 

 
Övriga synpunkter och kommentarer: 
 
(DSB = Dalslands Sjukhus Bäckefors) 
 

 Tveksam till röntgenbuss - möjligen i boenden av 

olika slag, dock ej i hemmet 
 Stafettläkare ger dålig kontinuitet och dålig 

uppföljning av patienterna 
 Långa köer till sjukvårdsupplysningen 
  
 Se till att resursfördelningsmodellen tillämpas. 

Dalslands befolkning är resurskrävande och därför 

ska Dalsland inte missgynnas. (2) 
 Sjukvårdsservice är viktigt för en kommun om man 

ska få fler invånare. 
 Tänk på alla gamla som finns i landskapet och som 

vill ha nära till sjukvård 
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 Miljöfrågorna - undvik onödig trafik 
 Tänk även på arbetstillfällen i Dalsland 

 
 Låt inte  Samverkande sjukvård påverka 

ambulansernas inställelsetid negativt. 
 Fler duktiga läkare behövs- utbilda fler och se över 

behoven för att utländska läkare ska kunna arbeta i 

Sverige. 
 Lägg inte ner väl fungerande lasarett och 

vårdcentraler. Lägg mer av skattepengarna på 

sjukvården. 
 Skrota inte de mindre sjukhusen - de behövs för både 

patienter och personal, som kanske inte vill jobba på 

ett stort sjukhus. 
  

 
 Behåll Dalslands sjukhus utan neddragningar/som det 

är idag (7) 
 Utveckla DSB / inför nya verksamheter (2) 
 En vårdavdelning på DSB ett minimikrav för den 

gamla och multisjuka befolkningen i Dalsland och för 

palliativ vård, så anhöriga kan vara nära. 
 Lägg inte ner DSB - behåll röntgen, operation och 

analysverksamhet i nuvarande skick. 
 Se de skilda möjligheterna till vård vid DSB - till 

exempel  syn, hörsel och gyn har goda möjligheter att 

fortsätta med nuvarande vård. 
 Dalslands sjukhus ligger bra till geografiskt - många 

har för långt att åka till Uddevalla eller Näl. 
 Vad ska alla tomma lokaler på DSB användas till i 

framtiden /utnyttja lokalerna till sjukvård (2) 
 Kontroller och återbesök för kroniska patienter 

fungerar idag mycket bra på Dalslands sjukhus 
 Röntgen på Dalslands sjukhus fungerar jättebra 
 Specialistmottagningar på Dalslands sjukhus för alla 

åldersgrupper - annars vågar barnfamiljer inte flytta 

till Dalsland 
 Schemalägg läkare från Näl och Uddevalla att jobba 

på specialistmottagningarna på Dalslands sjukhus. 
 - Hyressättningen på DSB ska vara differentierad / på 

en rimlig nivå (2) 
 Öppna DSB för eftervård (2) 
 Bygg ut DSB / öppna vårdavdelningar på DSB - både 

Näl och Uddevalla är ständigt överbelagda  
 Labbverksamheten på DSB bör fortsätta, annars ökar 

belastningen på vårdcentralerna. 
 Småoperationer bör fortsätta göras på DSB - avlastar 

Näl och Uddevalla. 
 Apotek bör finnas på DSB (2) 
 Använd DSB till max. (2) 
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 Utnyttja pengarna bättre - använd DSB istället för 

övertid på Näl. 
 Utnyttja effektiviteten  på DSB 

 
 Ansvarsfulla politiker / politiker som står för vad de 

lovat. (2) 
 Politikerna ska lyssna till vad allmänheten i Dalsland 

vill 
 Stormöten inte bra. Informera / för dialog före viktiga 

förändringar i vårdutbudet / beslut (2) 
 Prata med personal om konsekvenser innan besluta 

fattas. 
 Stoppa ytterligare omorganisationer. Låt folk känna 

trygghet utan orosmoment och många gånger rykten 

som florerar. Information är viktigt även om den är 

negativ för en del. 
 Att vi har politiker som lyssnar och företräder 

befolkningen. Då kommer vården att fungera utifrån 

detta. 
 Lägg vården nära folket utan politiskt tjafs 

 
 

 
Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalslands webbplats: 
www.vgregion.se/hsn2 
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Interna reflektioner/kommentarer 
 

  



www.vgregion.se

Inbjudan till dialogmöte

Framtidens hälso- och  
sjukvård i Dalsland

Hur ska hälso- och sjukvården i Dalsland 
utvecklas för att du som invånare ska få 
vård på bästa sätt?

Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland ansvarar för att 
alla invånare i Dalsland har tillgång till den vård som 
behövs. Dina synpunkter är viktiga i vårt arbete för en god 
hälso- och sjukvård, och nämnden genomför under våren 
2012 dialogmöten i samtliga Dalslandskommuner.

Vi bjuder nu därför in dig som bor i Bengtsfors kom-
mun till ett möte med hälso- och sjukvårdsnämndens 
presidium:

Tid:  Onsdag den 18 april kl. 16–19

Plats:  Biblioteket i Bengtsfors, Tingshustorget 5 

Vi kommer bland annat att informera om vad nämndens 
vårdöverenskommelse 2012 med NU-sjukvården innebär. 
Vi vill också diskutera hur vi kan utveckla samverkan i 
den nära hälso- och sjukvården för framför allt våra äldre 
invånare, som ofta behöver vård och stöd från flera olika 
vårdgivare. Även du som tillhör den yngre delen av befolk-
ningen är givetvis välkommen till mötet!

Vi bjuder på fika.

Ingen anmälan krävs.

Frågor om mötet kan ställas till hälso- och sjukvårdsnämn-
dernas kansli i Uddevalla:  
Jörgen Andersson, tfn 076-11 22 168  
e-post: jorgen.a.andersson@vgregion.se

Varmt välkommen!

Ewa Arvidsson 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland
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Pressmeddelande  

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in Dalslandsborna till dialogmöten  

 

Från Hälso- och sjukvårdskansliet Uddevalla 2012-04-05 09:30 

Nu får alla invånare i Dalsland möjlighet att vara med och tycka till om framtidens hälso- och 

sjukvård. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder under april och maj in till dialogmöten med befolkningen i 

samtliga Dalslandskommuner. Det första mötet äger rum den 18 april i Bengtsfors. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland ansvarar för att alla invånare i Dalsland har tillgång till 

den hälso- och sjukvård som behövs. Samtal och möten med befolkningen är en viktig del i arbetet 

med att kartlägga vårdbehoven, och är också ett uppdrag som nämnden har från 

regionfullmäktige. 

Under förra mandatperioden arbetade nämnden med så kallade medborgarråd, där ett antal fasta 

medlemmar träffades regelbundet. Erfarenheterna från både medborgare och politiker var mycket 

positiva, och under 2011 har nämnden arbetat fram en genomförandeplan för en utvecklad och 

förnyad medborgardialog. 

- Det finns många bra metoder för att föra en dialog med befolkningen. Oftast behöver man 

använda flera för att kunna nå och attrahera olika grupper i samhället, säger Ann-Cathrine 

Gardendahl,  administrativ chef vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla, och 

ansvarig för utveckling av medborgardialogen för hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal. 

För att nå ungdomar med information om nämndens roll och ansvar och för att lyssna till de ungas 

behov och synpunkter, planeras för möten i högstadieskolor i Dalsland  under året. I dessa möten 

kommer samtliga ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden att vara delaktiga. 

Äldre i fokus 

I den första aktiviteten för året är det dock den äldre delen av befolkningen som står i fokus. 

Genom annonser i dagspressen bjuder nämndens presidium  under april och maj in till ett möte i 

varje kommun, där information bland annat kommer att ges  om vad nämndens 

vårdöverenskommelse 2012 med NU-sjukvården innebär. Nämnden vill också diskutera hur man 

kan utveckla samverkan i den nära hälso- och sjukvården för framför allt de äldre invånarna, som 

ofta behöver vård och stöd från flera olika vårdgivare. 

Medverkar gör ordförande Ewa Arvidsson (S), förste vice ordförande Annette Ternstedt (V) och 

andre vice ordförande Krister Stensson (M). 

- Jag ser fram emot att tillsammans med övriga presidiemedlemmar få möta våra invånare på ett 

för oss delvis nytt sätt. Framtidens hälso- och sjukvård kräver en ökad samverkan inte bara mellan 

olika vårdgivare, utan även i dialogen mellan befolkning och förtroendevalda, säger Ewa Avidsson. 

  

Tid och plats för dialogmöten i kommunerna: 

● Bengtsfors: onsdag den 18 april kl 16-19, biblioteket i Bengtsfors  
● Färgelanda: måndag den 23 april kl 16-19, Dalslands folkhögskola  
● Dals-Ed: torsdag den 3 maj kl 16-19, Stallbacken, Ed  
● Mellerud: onsdag den 9 maj kl 16-19, Café Älvan  
● Åmål: onsdag den 16 maj kl 16-19, Åmåls kulturhus 



 

Kontaktperson: Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ chef, hälso- och sjukvårdsnämndernas 
kansli i Uddevalla, telefon 0522 - 67 08 77, 0709 - 10 47 85  
Ewa Arvidsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland, telefon 0703-25 73 34 

Publicerad av: Jörgen Andersson Epost: jorgen.a.andersson@vgregion.se  


