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Åmåls kommun lämnar synpunkter till IVO efter
stängningen av Balderkliniken
Med anledning av att Västra Götalandsregionen valde att stänga Åmåls enda vårdcentral
Balderklinken på det sätt man gjorde lämnar nu Åmåls kommun in en skrivelse till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO. Skrivelsen innehåller synpunkter på regionens hantering efter
stängningen av Balderkliniken. 12 000 invånare lämnades helt utan vårdcentral 10-11 april utan
någon information om var de kunde vända sig. Kommunen som fick bedriva hemsjukvård utan
tillgång till läkare dagtid i två dagar och konstaterar att det har fått konsekvenser för
patientsäkerheten.
Det var tisdagen den 9 april som Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att med omedelbar
verkan avsluta kontraktet med vårdcentralen Balderkliniken i Åmål. Det fick till följd att
Balderkliniken stängde verksamheten samma eftermiddag klockan 17.00. Inget besked
kommunicerades från Västra Götalandsregionen om hur stängningen skulle hanteras.
Koncernkontoret höll fortlöpande kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska angående
hemsjukvårdens patienter, men det fanns ingen färdig plan för hur regionens läkaransvar,
provtagningar, ordinationer etc. skulle hanteras. Övriga vårdcentraler i Åmåls närområde
kontaktades av kommunen och dessa var inte informerade om den omedelbara stängningen av
vårdcentralen i Åmål och hade därför ingen beredskap för att ta emot ”Åmåls” patienter.
I dagsläget har kommuninvånarna tillgång till grundläggande primärvård via Medpro Clinic som
öppnade vårdcentral den 12 april och nu håller på att bygga upp sin verksamhet. De fick 48 timmar
förberedelsetid för att säkerställa befolkningens behov av primärvård. Inga medicinska journaler
fanns att tillgå.
Åmåls kommuns slutsatser efter beslutet om den omedelbara stängningen är att den har fått
konsekvenser för patientsäkerheten, både för invånarna i Åmål och för hemsjukvårdens patienter.
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Vi ser mycket allvarligt på hur regionen har hanterat det här. Det är för mig helt obegripligt
hur man kan stänga igen en vårdcentral utan en ny aktör som kunde ta över omedelbart. Vi
tycker att det här så allvarligt att IVO behöver få kunskap om den här allvarliga situationen
och titta närmare på det som Åmålsborna råkade ut för. Så här får det inte gå till, säger
kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S).

Åmåls kommun anser att regionen behöver göra en detaljerad händelseanalys och ta fram åtgärder
för att förhindra att något liknande ska kunna inträffa igen. Kommunen ifrågasätter lämpligheten att
fatta beslut om omedelbar stängning när det inte fanns något alternativ att tillgå.
Skrivelsen skickades till IVO den 3 juni 2019.

