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Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän 

Medborgardialog 
 

 
 
 
 
 
 
Spontandialoger vid mässor och motionslopp 
 

Tid: Maj, oktober och november 2013 
Plats: Lysekil, Kungshamn och Skaftö  
 
Under 2013 fortsatte hälso- och sjukvårdsnämnden norra 

Bohuslän sin satsning på så kallade spontandialoger i samband 

med olika arrangemang runt om i kommunerna. Erfarenheten 

från tidigare år är att invånarna uppskattar att 

deras sjukvårdspolitiker kommer ut och 

berättar om sin roll och sitt uppdrag, och tar 

sig tid att lyssna till erfarenheter och 

synpunkter. Samma positiva reaktioner 

väckte 2013 års dialogmöten. 

 

22 maj besökte ledamöter från nämnden 

motionsloppet Vattenloppet i Lysekil. 

Ledamöterna träffade och talade där med 

cirka 50 personer. 

 

26 oktober hade nämnden en monter vid 

Oktobermässan i Kungshamn. Som ett sätt 

att inleda samtal med besökarna fick dessa 

med hjälp av bollar i olika färger besvara 

frågan ”Känner du dig trygg med 

sjukvården?” Cirka 70 personer besvarade 

frågan och samtalade med politikerna. En majoritet svarade att 

de kände sig trygga med sjukvården, samtidigt som politikerna 

fick ta emot många värdefulla synpunkter på saker som fungerar 

mindre bra och som kan bli bättre. Sjukvårdsrådgivningen 1177 

Vårdguiden fick bra betyg från många av besökarna. 

 

7 november medverkade nämnden vid Seniormässan på Skaftö i 

Lysekils kommun. Där samtalade politikerna med cirka 30 

besökare. 

 

Nämndens ledamöter tar nu med sig informationen och de 

synpunkter de tagit emot i sitt fortsatta arbete, och även i sina 

kontakter med olika vårdgivare. 

 
 

Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohusläns webbplats: 
www.vgregion.se/hsn1 
  

 

 

 

Dialogmöte under 
Seniormässan på Skaftö. 
Bakre raden: Lena Linke (MP), 
Henrik Svedberg (S). Främre 
raden: Per-Arne Brink (S), 
Lisbeth Arff (M), Lars 
Andersson (M) och Allan 
Josefsson (M). 

http://www.vgregion.se/hsn1
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Interna reflektioner/kommentarer 
 

 

Vattenloppet, Lysekil 

Lisbeth Arff (M), Lars Andersson (M), Allan Josefsson (M), 

Henrik Svedberg (S) och Per-Arne Brink (S): 

”Svårt att få till stånd samtal vid idrottstävlingar.” 

 

Oktobermässan, Kungshamn 

Hans-Carl Carlsson (KD), Inga Göransson (C), Leif Andersson 

(S), Leif Gabrielsson (S) 

 

Seniormässan, Skaftö 

Allan Josefsson (M), Lars Andersson (M), Henrik Svedberg (S), 

Lena Linke (MP), Lisbeth Arff (M), Per-Arne Brink (S) 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän 

Medborgardialog 
 

 
 
 
 
 
 
Spontandialog vid Carema vårdcentral, Henån 
 

Tid: 2 maj 2012 

Plats: Utanför Carema vårdcentral, Henån 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohuslän genomför under 

2012 en serie möten på gator och torg, festivaler och liknande 

där syftet är att få en spontandialog med invånarna kring hälso- 

och sjukvårdsfrågor. 

 

Den 2 maj mötte nämndsledamöterna Annica Erlandsson (S), 

Anders Nilsson (S) och Ingemar Olaison (KD) invånare utanför 

Carema vårdcentral i Henån. Besökarna fick bland annat svara 

på frågan om man visste vad 1177 är för något.* 

29  besökare svarade Ja medan 27 svarade Nej. Denna fråga 

blev sedan ingång till givande samtal för nämndens ledamöter, 

som fick ta emot synpunkter och frågor om bland annat: 

 

 Mer tid till patienterna 

 Egenremiss - går det? * 

 Transporter mellan Uddevalla och Näl jobbiga 

 Tillgänglighet till vårdcentralerna 

 Diverse synpunkter som rörde vårdcentralen i Henån 

specifikt, och som nämndsledamöterna nu fick möjlighet 

att framföra i sina kontakter med vårdgivaren. 

 

Sammanlagt samtalade nämndsledamöterna med cirka 90 

personer utanför vårdcentralen. 

 

 
*) 

1177: Telefonnumret till Sjukvårdsrådgivningen. 1177.se är 

webbadressen till sjukvårdsrådgivning på internet. Dessutom finns 

boken 1777 - Egenvårdsguiden, som man kan hämta gratis på bland 

annat vårdcentraler och apotek. 

 

Egenremiss: Så kallas det när man själv söker direkt till 

specialistläkare på sjukhus eller annan mottagning. Ofta vill dock 

specialistläkaren ha vissa undersökningar eller bedömningar gjorda 

först, varför den totala väntetiden kan bli kortare om man först 

besöker sin läkare på vårdcentralen. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden norra Bohusläns webbplats: 
www.vgregion.se/hsn1 
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Interna reflektioner/kommentarer 
 

 Mest äldre kvinnor och män bland besökarna 

 ”Intressant att samtal med och höra folks åsikter! 

 

 

 

Anm kansliet: 

 

 Marknadsföring med pressmeddelande 

 

 


