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- Nedrustningen av Närsjukhuset i Säffle är en oacceptabel förlust för Sydvästra Värmland
och Åmålsområdet. Så summerade lokalavdelningen av Sjukvårdspartiet beslutet i
Landstinget om förändringarna vis Säffle Närsjukhus vid sitt årsmöte i Säffle på
torsdagskvällen.
I ett uttalande från det välbesökta mötet i Silvénska Villan i Säffle markerade årsmötets
deltagare att man vill fortsätta arbetet för att få behålla de vårdplatser som finns.
- Sjukvårdspartiets årsmöte i Säffle uppmanar Säffle Kommun att i de kommande
förhandlingarna med Landstinget i Värmland avtala om en överlåtelse av
Närsjukvårdsavdelningen så att vårdplatserna blir kvar vid Sjukhuset. Slutenvårdsplatserna
vid Sjukhuset behövs som avlastning för både äldreomsorgerna och akutsjukvården i minst
den omfattning de har för närvarande
Sjukvårdspartiet uppmanar också Landstinget i Värmland och Säffle Kommun om att
överföra Sjukhuset i sin helhet till någon form av kommunalförbund eller allmänägt bolag för
att kunna användas för utveckling av nya verksamheter och sysselsättningstillfällen i Säffle.
När mötet öppnades refererades en aktuell anmälan från en patient i Svanskog till
Patentnämnden. Det handlar om en 88-årig kvinna som efter en läkarordinerad
ambulanstransport till akuten i Karlstad hade fått återvända hem med taxi mitt i natten, då hon
inte kunde beredas plats för den vård som läkaren i Karlstad hade önskat ge henne. Plats hade
saknats både i Karlstad och Säffle för den inläggning läkaren förordat. Färden hem för den
åldriga patienten blev en deprimerande upplevelse, då den beställda taxin inte gav något
personligt stöd till den sjuke patienten, varken vid hämtning på lasarettet eller avlämning vid
hemmet i Svanskog klockan ett på natten.
Mötet gav fullt stöd för att brister i bemötande och kunskap om omsorgsbehov vid
patienttransporter av detta slag måste påtalas, så att ändring sker. Dessutom visar exemplet
tydligt på att vårdplatserna vid Sjukhuset i Säffle måste finnas kvar. Landstingets beslut
kommer att få mycket dåliga konsekvenser ute i länet. Situationen är mycket oroande,
påtalade flera talare.
Sjukvårdspartiet har nu tagit initiativ till en tvärpolitisk arbetsgrupp som ska samla fakta
kring vårdbehoven, bearbeta dessa och påverka det pågående arbetet med de detaljerade
beslutsunderlagen. Denna bearbetning sker inför den detaljplanering som ska läggas fram av
landstingsdirektören till Landstingsstyrelsens möte i maj.
Erik Hansson, tidigare överläkare vid Sjukhuset i Säffle, har ställt sig till förfogande som
sammankallande i denna expertgrupp som arrangeras mellan de fyra partier som opponerade
mot landstingets beslut. Arbetsgruppen har ett omfattande underlag att tillgå från en
expertutredning som partierna tidigare fått utförd av extern och oberoende expertis.
Vid årsmötet omvaldes den lokala styrelsen för de lokala ”sivarna”. Ordförande är Erik
Jansson och i övrigt består styrelsen av Birgitta Carlsson, Iréne von Dolwitz, Kjell Ohlson,
Maria Skogh, Örjan Ström, Ingegerd Welin Fogelberg, Britta Pettersson och Lillvor Bergh.

