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PRESSMEDDELANDE
S säger nej till stängning av nattjouren i Bäckefors
– Så länge det inte finns ett alternativ som tryggar vården för dalslänningarna
kan vi socialdemokrater omöjligt ställa oss bakom ett beslut att stänga
nattjouren i Bäckefors, säger Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande i
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Vi dagens möte med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden står ett förslag från den
styrande borgerliga koalitionen i nämnden – M, L, C, KD och MP – om att stänga
nattjouren vid Dalslands sjukhus i Bäckefors.
I ett gemensamt yrkande föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i nämnden
istället att jouren hålls öppet som i dag och att vården upphandlas enligt nuvarande
avtal.
– Den nedskärning av vården i Bäckefors som föreslås är helt föranledd av de usla
ekonomiska villkor som sjukvården i Fyrbodal lever under, och som lett fram till de
stora sparkrav som såväl nämnden som NU-sjukvården tvingas till. Och orsaken till
det borgerliga regionstyrets underfinansiering av vården som skett varje år sedan de
tillträdde efter valet 2014, säger Annica Erlandsson (S).
”Vi ser hur underskotten ackumuleras och nämnder och verksamheter måste ständigt
planera nya neddragningar och besparingar. Vi har också under många år krävt att
regionen måste ha en strukturbild över den vård som ska erbjudas runtom i
kommunerna.”, skriver man i sitt yrkande. Man konstaterar vidare att det saknas en
övergripande plan för regionens sjukvård, något som Socialdemokraterna har
efterlyst under flera år, samt förslaget att stänga nattjouren i Bäckefors är ” en
konsekvens av den moderatledda minoritetens bristande insikt om sjukvårdens
finansieringsbehov.”
– Vi är principiellt inte emot att genomföra nödvändiga strukturförändringar för att
säkra en kvalitativ och jämlik vård i hela regionen, men då ska det vara förändringar
som ger invånarna trygghet. Att stänga nattjouren på Dalslands sjukhus utan att det
finns ett alternativ skapar det motsatta, säger Annica Erlandsson (S).
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