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Bästa Sonja Höglund! Intressanta synpunkter i din insändare i NKP 

20191112, med svar till Gunnar Edström och Roger Larsson. 

Bakgrund. Gunnar Edström skrev under en rubrik ”Vem har mage 

att kritisera Näva och Bäva”. Jag hade skrivit ett svar till 

Argusögat. 
Du kritiserar Gunnar Edström och mig angående fel datum för nedläggningen av 

vårt f.d. sjukhus och Näva. Ja, sjukhuset lades ned med början 2000, Alliansen 

skaffade närsjukvården med Carema vilket sedan lades ned 2008 av S och V. 

Då fanns ett nedläggningshot på hela höghuset inklusive administrationshusen 

bakom. Höghuset (själva hjärtat av sjukhuset), är kvar mycket tack vare Näva 

Opinions aktiva kampanjer. 

Jane Larsson (C) och Marianne Utterdahl (SIV), gick samman för att skapa 

närvårdsplatser i f.d. sjukhuset. I samband med det flyttade även folktandvården 

in högst upp. Röntgen fick vara kvar, ett viktigt krav från C och SIV. 

När det gäller urologen så kan jag komplettera din historia med att det var Jane 

Larsson och undertecknad, som övertalade Prostata Scandinavia AB i Örebro 

med doktor Fred Helgesen, specialist i urologi, att öppna sin verksamhet på 

våning 9 i Kristinehamn. När det gäller Näva Opinion tycker jag, att vi kan se 

mycket positivt på att f.d. sjukhuset nu är nästan fullbelagt med vårdenheter, 

Näva och ett urologteam. 

Men nu är det Bäva Opinion som är verksamma för att också få, Bästa Äldre 

Vårds Alternativet till Kristinehamns kommun. 

Ett mycket stort tack till verksamhetschef Jenny Sundqvist som deltog på senaste 

Bävamötet. Hon redogjorde för det aktuella läget inom särskilt boende och 

svarade på allmänhetens frågor på ett utomordentligt tydligt och professionellt 

sätt. 

https://www.nkp.se/asikter/insandare/
https://glimta.com/unlock?link=https://www.nkp.se/2019/12/28/nu-ar-det-bava-som-galler/


Det skulle nu vara mycket trevligt och viktigt om vi även inom Bäva Opinion 

kunde ha en dialog med äldreomsorgsnämndens ordförande, på tex. kommande 

Bävamöte i januari 2020. 

Bäva Opinion tar bl.a. upp förslag på möjligheter på sparförslag som kan 

förbättra äldreomsorgen, personalförhållanden och ekonomin utöver de 

sparbeting som föreligger idag. 

Med förhoppning om att äldreomsorgsnämnden kan se Bäva Opinion, nu med 

ca 1000 namnunderskrifter, som en samarbetspartner med ca 3 års samlad 

erfarenhet och förslag på en rimlig utveckling av en bättre äldrevård för 

innevånarna i Kristinehamns kommun. 

Med vänliga hälsningar 

Roger Larsson 
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