
  

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalandsregionen 

Vid dagens möte med regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) var frågan om 
akutvården i norra Bohuslän återigen på dagordningen.  

Strax före sommaren 2017 gjordes en överenskommelse mellan samtliga partier i 
regionen, om att starta omställningen mot den nära vården. Ett viktigt led i detta är 
att starta närakuter – ett mellanting mellan dagens jourcentraler i primärvården och 
sjukhusens akutmottagningar – för att stärka det akuta omhändertagandet av 
patienter runt om i regionen. Pilotprojekt skulle starta och sedan utvärderas, enligt 
överenskommelsen. Kort därefter öppnades närakuten på Östra Sjukhuset i 
Göteborg. Sedan hände – ingenting. De redan långt framskridna planerna på en 
närakut i Kungälv lades i malpåse i augusti, utan förklaring, av den moderatledda 
majoriteten i HSS. Trots upprepade påstötningar och yrkanden från 
Socialdemokraterna, om att starta närakutpiloter i hela regionen, kom inga förslag 
från majoriteten. 

Men bara dagar före jul, och utan föregående information, meddelade den 
moderatledda regionmajoriteten, genom vice ordförande i HSS Tony Johansson 
(MP), vid en presskonferens i Strömstad att nu skulle det bli en närakut i norra 
Bohuslän och den skulle förläggas i Tanum, eller möjligen Strömstad. Den skulle ha 
både röntgen och utökad kapacitet. 

- Sedan dess har i stort sett inget hänt. Frågan har bordlagts gång på gång och 
informationen har varit under all kritik, säger Jim Aleberg (S), gruppledare för 
Socialdemokraterna i HSS.  

Det enda beslut som egentligen fattats gällde startdatum. Det sattes till den 2 maj i år. 
I dag, nästan tre veckor senare, har det egentliga beslutet om att starta verksamheten 
fattas.  

- Det är ett steg i rätt riktning och det är ju bra, men den verksamhet som startar är 
inte i närheten av den nivå på vården som en närakut innebär. I praktiken handlar det 
bara om två timmar längre öppethållande på vardagar och några timmar under 
helgerna på vårdcentralen i Tanum. Det blir ingen röntgen och ingen utökad 
kapacitet vad gäller diagnostik eller omhändertagande. Inte ens den utlovade 
tillgången till sjuksköterska nattetid blir det något av, säger Jim Aleberg (S). 

Tidigast nästa sommar kan en fullskalig närakut bli verklighet i norra Bohuslän – tack 
vare Socialdemokraterna, som la ett tilläggsyrkande om att utreda och starta nästa år. 
Det ställde sig även majoriteten bakom. 
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Jim Aleberg och de övriga socialdemokratiska ledamöterna i HSS är också mycket 
kritiska till bristen på underlag för beslutsfattande. Till dagens möte kom handlingen i 
det här ärendet bara någon timme innan mötet. 

- Det här är under all kritik. Men värst är det ändå för invånarna i norra Bohuslän, 
som trodde att de skulle få akutverksamhet i ny kostym till sommaren, säger Jim 
Aleberg (S). 
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