
Vid styrelsemötet den 15 mars 2016 beslutades att återigen göra en skrivelse till 

Landstingsstyrelsen ang de nedläggningsplaner som finns gällande Sollefteå sjukhus. 

Skrivelsen skickades den 17 mars. 

 

Vart är sjukvården i Ådalen och länet på väg  

HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Sollefteå och medlemsföreningarna 

har fortsatt läsa och följa debatterna ang. besparingar i Landstinget och, i synnerhet, 

Sollefteå akutsjukhus.  

Därför har vi följande synpunkter:  

 Vi, som många andra, undrar över var det utlovade omtaget har tagit vägen. 

 Som vårdtagare, skattebetalare, Ådalsbor förstår vi att ekonomin måste gå ihop, 

men vi kan inte förstå dyra anställningsavtal, fallskärmar, övertidsberg mm.  

 Som vårdtagare, skattebetalare, Ådalsbor vill vi kunna känna oss trygga, ha 

närhet, bli lyssnade på när det gäller sjuk- och hälsovård. Detta har vi visat bl a 

genom manifestationer både i Örnsköldsvik och i Kramfors. 

 En organisation med 19 länsklinikchefer känns inte optimalt i en ekonomiskt 

trängd tillvaro. Chefer skall vara nära verksamheten, särskilt när det behöver 

sparas och förändras. 

HSO menar att någon konsekvens- och analysbeskrivning i förslagen inte gjorts och att 

dialogen med berörd personal fortfarande lyser med sin frånvaro. I en situation som 

den som råder inom Landstinget borde personalens idéer och kunskap verkligen tas 

tillvara.  

Att detta är en framgångsväg visar sig tydligt då läkarkåren för kirurg- och ortopedi i 

Sollefteå har tagit fram en plan för att lösa bemanningen vid akutmottagningen i 

sommar. 

Förslaget att stänga akutortopedin i Sollefteå innebär dyra/långa/plågsamma 

transporter för Landstinget, men framförallt för patienten och deras anhöriga. Ur 

mänsklig och miljöaspekt är det inte försvarbart. 

HSO ställer sig även bakom den allvarliga oro Primärvården i Sollefteå uttalar.   

HSO:s 16 medlemsföreningar är därför fortsatt ytterst oroade över de föreslagna 

förändringarna vid Sollefteå sjukhus.  

Vi anser att likvärdig vård i vårt län på intet sätt kommer att uppfyllas. 

I Hälso- o sjukvårdslagen står följande mål: 

Mål för hälso- och sjukvården 

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde 

till vården. Lag (1997:142). 



HSO:s föreningar och dess medlemmar vädjar om att våra synpunkter beaktas och att 

beslut tas när konsekvens- och analysbeskrivning är gjord. 

 


