
  

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalandsregionen 

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), 
med anledning av att den moderatledda majoriteten i HSS i dag vid en meddelat att 
man planerar att starta ett pilotprojekt med närakut i Tanum/Strömstad. 

Beslutet om omställningen till en nära vård togs i brett politiskt samförstånd i maj i 
år. En viktig del i överenskommelsen var inrättandet av så kallade närakuter i hela 
regionen. Kort därefter öppnade närakuten på Drottnings Silvias barn- och 
ungdomssjukhus i Göteborg, men sedan var det stopp. Trots upprepade påstötningar 
har majoriteten inte kommit till skott och gått vidare. Snarare har man valt att förhala 
processen; ett tjänstemannaförslag om pilotprojekt stoppades under hösten. 

– Det var mot denna bakgrund vi socialdemokrater beslutade lägga vårt förslag om 
att inrätta fyra nya pilotprojekt fördelade över regionen. Vi ser det här som ett viktigt 
steg i processen om en nära vård, men ännu viktigare för att skapa en jämlik vård i 
hela regionen. Vi vill fortsätta samförståndslinjen för att få långsiktiga lösningar som 
gynnar patienterna. Istället läggs plötsligt, och utan förvarning, ett beslut om att 
inrätta en närakut i norra Bohuslän. Ingen som helst diskussion har förekommit 
kring detta vid möten med vare sig HSS eller i den lokala hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Det är under all kritik! 

– Det är givetvis ingen tillfällighet att det sker just nu och just i norra Bohuslän. Det 
är mindre än ett år kvar till valet och kritiken mot situationen i Strömstad och Tanum 
har varit massiv. Vi socialdemokrater vill självklart ha en förbättrad vård för 
invånarna i norra Bohuslän, men vi vill att invånarna i övriga delar av regionen också 
ska ha det. Ingen tjänar på att ta politiska poäng i omställningsarbetet och öka 
ojämlikheten i vården. Omställningsarbetet är tänkt att gynna alla invånare i Västra 
Götaland, inte i första hand politiker i den moderatledda majoriteten, säger Jim 
Aleberg (S). 
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