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Fristående styrelse för Skene lasarett och närsjukvården i Sjuhärad 
- nytt förslag från (S) kopplar ihop vården med helhetsansvar för patienten.   
 
Vid en presskonferens på Skene lasarett idag, presenterade Helen Eliasson (S) och 

Hanne Jensen (S) ett förslag till att förstärka närsjukvården för sjuhäradsborna.  

 

Socialdemokraterna vill att den vård man behöver ofta ska finnas nära. För att utveckla 

närsjukvården måste de olika vårdnivåerna samarbeta bättre – den kommunala vården, 

primärvården och närsjukhusen. Närsjukhusens roll ska stärkas för att tillgodose 

människors behov av vardagssjukvård och diagnostik i närområdet.  

 

- Vi vill att Västra Götaland ska ha Sveriges bästa sjukvård 2025. Framförallt för 

de gamla med många sjukdomar är det viktigt att vården kan ta ett 

helhetsansvar för patienten.  För att lyckas med det måste vi riva de 

administrativa gränserna och koppla ihop de olika vårdverksamheterna. Det 

sade Helen Eliasson, ordförande i regionstyelsens hälso- och sjukvårdsutskott. 

 

Socialdemokraternas vision för lasarettet är att det ska fungera tillsammans med övriga 

vårdverksamheter oavsett huvudman och göra det möjligt för personalen att ta ett 

helhetsansvar för patienten. Därför lägger Socialdemokraterna ett förslag i 

regionstyrelsen om att inrätta en fristående styrelse för Skene lasarett och för 

närsjukvården i Sjuhärad.  

 

- Det är viktigt att den nya styrelsen får med sig erfarenheter från de olika 

huvudmännen. På det sättet kan vi korta beslutsvägarna och knyta ihop de olika 

vårdgivarna utan att skapa nya administrativa hinder.  

 

- För mej är det patientens behov som är viktigast. En närsjukvårdsstyrelse 

kopplar ihop vårdens verksamheter och förenklar för vården att ta ett 

helhetsansvar för patienterna. Det säger Hanne Jensen (S), vice ordförande för 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad. 

 

Kontakt: Helen Eliasson (S):  0761-410269 

Hanne Jensen (S): 0704-498107 

 

Frågor? 

Cecilia Dalman Eek, politisk sekreterare, 0706-554859 

 

 

 

Skene lasarett står mitt uppe i en förändringsprocess med investeringar för att skapa ett 

modernt närsjukhus, med enkelrum och en bättre arbetsmiljö. 
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