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Härmed godkänner jag att Region J ämtland Hätjedalen lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämn~t.
Förslaget kommer att diarieföms och blir därmed offentligt, förslaget kommer även att bli publicerat på region ens
webbplats.
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Härjedalens Kommun

MEDBORGARFÖRSLAG

Förslaget:
Att Södra Härjedalen ska tillhöra Mora Sjukhus
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Motivering:
Det borde, med automatik vid en ambulansutrycknlng, vara det närmaste sjukhuset man ska
tillhöra och åka till vid behov och sjukvård. Ta en passare och gör en ring runt varje sjukhus,
oberoende landskap och län, och se vilket sjukhus som ligger närmast. Jag personligen har 24 mil
till Östersunds sjukhus och har 12 mil till Mora sjukhus. Skulle det visa sig att Jag behöver mera
speclallstvård så ligger Falun närmare än Östersund. Tänk på miljön dessutom och kostnader för
privatpersonen. Borde Innebära besparingar för alla parter.
Blev glatt överraskad när Funäsdalen fick tillåtelse att åka tlll Röros, som dessutom ligger I ett
annat land, och att "clearing" mellan länder kan fungera men hltlntllls Inte mellan landsting ska gå.
Jag bröt ett ben för några år sedan, en söndag, ringde hälsocentralen I Sveg som hänvisade till
nästa dag då röntgenpersonal fanns på plats. Måndag besökte Jag hälsocentralen och blev
transporterad till Östersund, där Jag fick ligga några dagar. Flera återbesök på Östersunds sjukhus
då Jag talade med personalen om denna långa resväg och framförde mina åsikter angående
resvägen, påpekade att det Inte var personalen Jag klagade på. Personalen höll med mig och tyckte
att Jag skulle komma med ett MEDBORGARFÖRSLAG, och nu känner Jag mig ännu mera motiverad
när Jag ser att det går att få till stånd en överenskommelse mellan länder då kan det Inte vara
svårare att få en överenskommelse mellan landsting.
Naturligtvis ska personen själv få välja vilket sjukhus man vill åka till.

