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Förslag till beslut 

 

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner verksamhetsplanen med undantag av de 

föreslagna delar som gäller ambulansverksamheten. 

2. Styrelsen för NU- sjukvården får i uppdrag att tillsammans med HSN Norra fortsätta 

dialogen om ambulansverksamheten i enlighet med vad som beskrivs i yrkandet. 

3. Styrelsen ger förvaltningen i uppdrag att på alla nivåer driva på arbetet med att uppnå 

en ekonomi i balans. 

4. Styrelsen ger förvaltningen i uppdrag att alla förslag för att uppnå en ekonomi i balans 

ska föregås av en bred beskrivning avseende konsekvenser för tillgänglighet och 

arbetsmiljö för medarbetarna. 

 

Den vårdöverenskommelse vi idag har att besluta om bygger på de förutsättningar som den 

Grön-Blå majoritetens budget innebär. Som en konsekvens av den budgeten och NU 

sjukvårdens vårdöverenskommelse med HSN Norra ska sjukhuset minska sina kostnader med 

220 mnkr. Det är ett historiskt högt sparkrav som ställer sjukhuset inför mycket svåra beslut 

som kommer att få påverkan på uppdraget att kunna ge invånarna i Fyrbodal en jämlik 

tillgång till specialistsjukvård. Som företrädare för oppositionspartier har vi dock inte något 

annat val än att acceptera den av fullmäktiges majoritet beslutade budgeten. 

 

De fokusområden som förvaltningen pekar ut som viktiga för möjligheten att ge en god hälso-

och sjukvård på jämlika villkor är: 

 

- Att skapa nytta för våra patienter 

- En god och attraktiv arbetsmiljö 

- Alla vårdplatser ska hållas öppna 

- En ekonomi i balans 

Vi delar naturligtvis betydelsen av att fokusera på dessa fyra utpekade målen. 
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I dag ska vi fatta beslut om elva åtgärder för att minska kostnaderna. Mest medial 

uppmärksamhet har förslagen om neddragningar inom ambulansverksamheten väckt. Det är 

naturligt att denna typ av förslag skapar oro runt om i Fyrbodal för våra invånare då 

ambulansen är viktig för allas våra behov av trygghet. Vi kommer inte att motsätta oss 

majoritetens förslag att avvakta med just dessa åtgärder i dag och ställer oss bakom att 

fortsätta en dialog med HSN Norra om ambulansen. 

Men vi menar att vi i en sådan dialog måste prata om och vara överens med HSN om 

ambulansverksamhetens hela uppdrag och ambitionsnivå. Vi vet alla att med den 

befolkningsökning som framförallt sker i norra Bohuslän under sommarmånaderna har vår 

ambulansverksamhet betydande utmaningar att hantera jämfört med en del övriga områden i 

Västra Götalandsregionen. 

Antal uppdrag har också ökat generellt under ett antal år utan att eventuella behov av 

resursförstärkning diskuterats med våra beställare. Därför menar vi att inför nya kontakter 

med HSN bör vi ta ett helhetsgrepp gällande ambulansverksamhetens uppdrag, finansiering 

och ambitionsnivå. 

 

Styrelsen kommer att behöva ta ställning till förslag om fler åtgärder för en ekonomi i balans 

under 2019. Sådana åtgärder har tagits fram från verksamheterna brett på sjukhuset. Många av 

dom är så vitt vi förstår fortsatt under bearbetning och analyser avseende konsekvenser för 

möjligheten att ex nå uppsatta tillgänglighetsmål och påverkan för vårt vårduppdrag. 

Med ett sparkrav på 220 mnkr kommer många svåra beslut att behöva tas av styrelsen. Dessa 

beslut måste föregås av en så bred beskrivning som är möjlig avseende konsekvenser för 

tillgänglighet och inte minst berättigade krav på en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Åström (s)                                                  Elise Norberg Pilhem (v) 

 

Vice ordförande NU sjukvården                            Ledamot NU sjukvårdens styrelse                                       
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