
ÄLVÄNGEN. Många är 
dem som har fått sina 
tänder undersökta och 
lagade av Albert Sze-
kely.

Efter 16 år på Folk-
tandvården i Älvängen 
har han dock valt att bli 
egen.

– Jag har funderat på 
det under en längre tid 
och kände att nu var 
tidpunkten den rätta, 
säger Albert till lokal-
tidningen.

Som nyutexaminerad tandlä-
kare tog Albert Szekely an-
ställning på folktandvården i 
Älvängen, årsskiftet 1989-90.
– Det var en ren tillfällighet 
som gjorde att jag hamnade i 
Älvängen. På den tiden var det 
ont om tandläkarjobb i landet, 
berättar Albert.

De senaste elva åren har 
Albert Szekely varit chef för 
verksamheten. Det hindrade 
honom emellertid inte från att 
lämna den offentliga tandvår-
den och istället ta beslut om att 
öppna egen mottagning.

– Ekonomiska åtstram-
ningar har försvårat arbetet 
och möjligheten att kunna er-
bjuda den bästa vården, säger 
Albert.

I mitten av november flyt-
tade han in hos tandläkare 
Peter Hagberg, som hade ett 
behandlingsrum ledigt. Mot-
tagningen, som har funnits 
i många år, är belägen mitt 
i centrala Älvängen varför 
Albert åtminstone blir orten 
trogen.

– Det har varit en krävande 
omställning. Plötsligt ska man 
ta hand om allting själv. Det 
finns mycket som jag inte har 
behövt tänka på förrän nu när 
verksamheten skulle startas. 
Jag arbetar mer än heltid.

Hur har du uppfattat dina 
år inom folktandvården och 
vad var det som fick dig att 
ta steget in på den privata 
marknaden?

– Jag 
har haft 
jättefina
år på folk-
tandvår-
den, annars 
hade jag 
inte blivit 
kvar så 
länge. Jag 
tycker jag 
har haft 
medvetna och intresserade 
patienter och föräldrar. Kun-
derna har varit både barn och 
vuxna, vilket har givit en bra 
balans i arbetet. Varför jag nu 
blir egen beror på att jag vill 
kunna erbjuda högkvalitativ 
tandvård i samförstånd med 
patienten. Som privat tand-
läkare anser jag kunna ge en 
bättre service och dessutom 
kunna kalla mina patienter så 
som vi kommit överens om, 
säger Albert Szekely.

Många menar att det är 
för dyrt att gå till tandläka-
ren, håller du med om det?

– Tittar du på vad saker 
kostar i dagens samhälle tycker 
jag inte att tandvården är sär-
skilt dyr. Varför tandhälsa 
kostar beror på att de är sepa-
rerat från sjukvården. Det kan 
man å andra sidan fråga sig 
varför vi är, säger Albert Sze-
kely, som hävdar att det inte 
behöver bli dyrare med privat 
tandvård jämfört med folk-
tandvården.

– Det råder visserligen fri 
prissättning i Sverige, men 
många privattandläkare är inte 
dyrare än den allmänna tand-

vården.
Går inte folk till tandläka-

ren i den omfattningen som 
de borde göra, anser du?

– Det är sant att en del inte 
prioriterar sin tandhälsa. Van-
ligtvis är det av ekonomiska 
skäl eller av tandvårdsrädsla.

Vad bottnar människors 
tandläkarskräck i?

– Det beror oftast på obe-
hagliga upplevelser i barn-
domen. Idag bemöts dock 
barnen, som besöker tandvår-
den, på ett betydligt mer psy-
kologiskt sätt redan från start.

Är det många av dina pa-
tienter från folktandvården 
som har hört av sig?

– Ja, det är det. En del som 
jag har mött tror också att de 
ska bli kallade automatiskt av 
mig, men så fungerar det inte. 
De får istället höra av sig till 
mig. Vad det gäller patient-
journalen utgör det inga som 
helst problem eftersom jag kan 
rekvirera journalkopior från 
tidigare vårdenheter, avslutar 
Albert Szekely.
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Albert Szekely fortsätter laga tänder i Älvängen

ALBERT SZEKELY
Ålder: 44.
Familj: Sambon  Christina och lille 
sonen Alexander, snart 6 månader, 
samt sambons barn Sebastian, 15, 
och Hampus, 11.
Bor: Lilla Edet.
Utbildning: 4,5 års utbildning på 
Tandläkarhögskolan i Göteborg samt 
ett års praktik.
Intressen: ”Fågelskådning och 

givetvis lille Alexander som upptar 
stor del av min lediga tid”.
Ser jag helst på tv: ”Det är natur-
program”.
Framtidsdröm: ”Det är ganska aktu-
ellt och det är att min praktik ska 
fungera bra”.
Favoritmat: ”När jag går ut och äter 
beställer jag oftast fisk”.
Motto: ”Det är aldrig för sent”.

snabbfrågor till Albert…
Pepsodent eller Colgate

Kaffe eller The

Sommar eller Vinter

Borra eller Lacka

Jogga eller Slappa5

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Efter 16 år inom folktandvården i Älvängen har Albert Szekely öppnat egen mottagning, också 
den belägen i Älvängen.

– Men nu är det som privattandläkare

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med 
andra erbjudanden, gäller ej vid köp av presentkort 
eller beställningsvaror. Gäller t.o.m. 28/1 2007.
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ÖPPET HUS 21/1 KL 13-17
• Yoga  
• Pilates 
• Stretch 
• Chiball 

PROVA PÅ

VÄLKOMNA!

Torggatan, Älvängen

Helena Urdal

Må bra i kropp & själ

Moniqa Torstensson

Övriga behandlingar:
Klassisk massage • Bowenmetoden • Taktilmassage

Blodanalys • Regndroppsteknik • Ansiktsbehandling
Naglar • Företagsyoga • Företagsmassage

Ny kursstart vecka 4!Ny kursstart vecka 4!

0704-32 04 730733-46 17 42

13.00

14.00

15.00

16.00

www.andrum.in

3-ÅRSJ
UBILEUM!

Kinabuffé endast 49:-
Kl 11-14.30 mån-fre

Vid avhämtning av kinamat

å
g

bjuder vi på soppa!

Gratis efterrätt
när du äter i restaurangen på kvällen 

Lunchtips


