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Trygg sjukvård för alla länsbor oavsett ålder

HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Sollefteå och dess medlemsföreningar har läst och
följt senaste tidens debatt ang. besparingar i Landstinget och, i synnerhet, Sollefteå akutsjukhus.
I HSO:s medlemsföreningar finns ett stort antal personer som har haft/har olika diagnoser och
därmed också erfarenhet av den vård som idag erbjuds, både akut och inom slutenvården i Sollefteå.
I föreningarna finns också ett stort antal anhöriga som även de blir berörda. Totalt har HSO idag ca
2 100 medlemmar.

När stora, organisatoriska beslut skall fattas anser HSO att det alltid skall föregås av en
konsekvens- och analysbeskrivning.
Att få en diagnos eller vara med om en olycka är ett stort trauma. Som patient och anhörig är det
naturligtvis viktigt att ev kirurgi och efterbehandling sköts av kompetent personal i alla led. MEN
minst lika viktigt är att ha närhet till den akuta vården, efterbehandlingen och besöksmöjligheter för
anhöriga.
Närhet och trygghet är också viktigt för de barnfamiljer vi har i vårt län.
HSO:s 16 medlemsföreningar är därför ytterst oroade över de föreslagna förändringarna vid
Sollefteå sjukhus.

Utifrån en del studier, som vi tagit del av, har man inte kunnat påvisa att stora volymer är
förknippade med bättre resultat, utan att det är andra faktorer som är avgörande för om resultaten
blir goda eller dåliga. Vi har heller aldrig hört att Sollefteå sjukhus skulle ha sämre resultat än övriga
sjukhus i länet, snarare tvärtom.

Det vi med bestämdhet hävdar är att följden av den tänkta förändringen blir svårigheter att
rekrytera kompetent och kunnig personal på alla nivåer. Det kommer också att få som konsekvens, att
alla patienter och anhöriga berörs på ett negativt sätt. En stark oro som vi vet att vi delar med många
med erfarenhet av och insikt i vården.

I Hälso- o sjukvårdslagen står följande mål (fetmarkerade är två mycket vitala o viktiga meningar):
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).

Krav på hälso- och sjukvården
2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller
kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och
tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och
integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i
vården.

HSO:s föreningar och dess medlemmar vädjar om att våra synpunkter beaktas och att beslut tas när
konsekvens- och analysbeskrivning är gjord.
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Följande föreningar är medlemmar i HSO i Sollefteå:
Afasi

Astma- och Allergi

BCF – Bröstcancerföreningen

Diabetesföreningen

Demensföreningen

FUB- Föreningen för Utvecklingstörda barn och ungdomar

HLR – HjärtLungföreningen

Orren

Neuroförbundet

PSO – Psoriasis

RSMH - Mental- o Social hälsa

Parkinson

Reumatikerföreningen

Strokeföreningen

SRF - Synskadade

Träpatronerna

