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Uppskattad dialog om primärvården

Väntetiden för ett läkarbesök, 
patientens valfrihet och bris-
tande information om vårdtill-
hörighet präglade den första 
medborgardialogen med för-
troendevalda regionspoliti-
ker och tjänstemän. Ett 40-tal 
åhörare hade kommit för att 
lyfta sina frågor i Ale gymna-
sium. Det blev trots stundtals 
mycket skarp kritik en kreativ 
diskussion som även innehöll 
förslag på lösningar.

– Det här är ett försök att 
ge medborgarna tillfälle att 
yttra sig om vården och vi 
kommer att arrangera fler 
träffar i Hälso- sjukvårds-
nämnd 4. Ale var först ut, sa 
nämndens ordförande Jan-
Åke Simonsson (s).

I Ale kommun finns fyra 
vårdcentraler, tre i offentli-
ga förvaltning och en i privat 
(Nödinge). Förutom i Nö-
dinge är läkarbrist och därmed 
långa väntetider en del av var-
dagen. Leone Dockered fick 
flera gånger försöka förkla-
ra situationen och dess bak-
grund.

– Flera ordinarie läkare har 
slutat samtidigt, vilket har 
ökat belastningen på de som 
är kvar. Det sliter hårt och vi 
försöker lösa det mest akuta 
med så kallade stafettläka-
re (inhyrda). Dessvärre råder 

det läkarbrist i stora delar av 
landet, så konkurrensen om 
kompetensen är tuff.

Varför slutar de då? I 
Kungälv finns inte samma 
bekymmer. Det tyder på pro-
blem med ledarskapet, undra-
de Klas Svensson.

Ralph Harlid, chef för för-
valtningen, har studerat orsa-
kerna till läkarflykten.

– Det finns inte en orsak, 
utan vi har i många fall haft 

otur. Det har handlat om fa-
miljeskäl, den sociala situatio-
nen, arbetsbelastning och fak-
tiskt ganska sällan om lönen.

Irene Jansson, Älväng-
en, påpekade bristen i att inte 
kunna få behålla samma läkare 
från gång till gång.

– Har du skapat ett förtro-
ende till en läkare vill du gärna 
inte byta i onödan. Det är ju 
en fördel för båda parter när 
man har lärt känna varandra.

Leone Dockered förkla-
rade att varje vårdcentral har 
sin organisation och gick inte 
in i detalj på situationen i 
Älvängen, mer än att belast-
ningen för tillfället är mycket 
krävande.

Privat vårdcentral
Nödinges privata vårdcentral 
med doktor, Mikael Gro-
nowitz, stod i centrum för 
många frågor. En av dem 

handlade om ögonmottag-
ningen i Kungälv.

– Här råder ett fullständig 
kaos. Ena sidan säger att vi ska 
åka till Kungälv eller Möln-
dal, men där blir vi istället 
hänvisade till NÄL. Vad är 
det som gäller? frågade Hans 
Hellman.

– Det här är ett stort miss-
förstånd. Alepatienterna till-
hör Kungälv och ni gör rätt 
som åker dit, men trots ivriga 
påstötningar har inte läkar-
na förstått organisationen. 
Vi tittar istället på en annan 
lösning, där vi kan remitte-
ra er till en privat ögonläkare 
med kortare väntetid, svarade 
Mikael Gronowitz.

Diabetessköterskorna på 
Nödinge vårdcentral har för-
svunnit – en icke uppskattad 
förändring.

– Faktum är att det kommer 
att bli bättre för er, eftersom vi 
nu har vidareutbildat ett antal 
sjuksköterskor som kommer 
att klara även diabetesfrågor-
na, sa Gronowitz och fortsat-
te:

– Nödinge är en ort som ex-
panderar kraftigt. Det gör att 
vi på sikt kommer att behöva 
utöka antalet läkartjänster.

Vård- och omsorgsför-
valtningens chef, Sven-Olof 
Frisk, fick också bemöta med-
borgarkritik främst inom psy-
kiatrin och missbruksvården.

– Kritiken efter nedlägg-

ningen av missbrukskliniken 
Origo i Älvängen har vi själv-
klart tagit till oss, men vi anser 
idag att vården är fortsatt bra. 
Till Origo skulle du söka fri-
villigt, vilket få gjorde. Idag 
har vi Oasen i Surte, där en 
kurator tar emot annonyma 
frågor. Våra socialsekretera-
re är utbildade på att ge rätt 
information om vilken hjälp 
som finns att få. Vi följer verk-
samheterna noga och utvär-
derar självklart effekterna.

All kritik om dålig tillgäng-
lighet till trots, vårdcentraler-
na i Ale ökade besöksantalet 
med 10% under 2007.

– Det är ett bra resultat. Be-
tydligt fler Alebor har under 
det senaste året erbjudits vård, 
en utveckling som vi hoppas 
ska fortsätta under 2008, av-
slutade Leone Dockered.

Hans Hellman ställde frågor om ögonmottagningen i Kungälv.

– Fast kritiken var påtaglig
NÖDINGE. En uppskat-
tad dialog om hälso- 
och sjukvården i Ale 
kommun – fast inte 
utan kritik.

Läkarbristen på vård-
centralerna i Ale gör 
att väntetiden är upp 
till två månader för ett 
läkarbesök.

– Vi är inne i en nega-
tiv spiral, där många 
ordinarie läkare har 
slutat samtidigt, säger 
Leone Dockered, pri-
märvårdschef Södra 
Bohuslän.

MEDBORGARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Skepplanda: Ordinarie bemanning 
är tre läkare, vilket också gäller för 
tillfället. 
Älvängen: Ordinarie bemanning är 
sex läkare. För tillfället är fyra på 
plats. Stafettläkare sökes. 
Nödinge (privat): fullt bemannad.
Bohus: Ordinarie tre bemanning. För 
tillfället finns det bara 0,6 ordinarie 
läkare på plats och två stafettläkare.

LÄKARBRIST

Jan-Åke Simonsson (s), ordförande i Hälso- sjukvårdsnämnd 4, fanns på plats för att ta emot 
medborgarnas synpunkter på primärvården i Ale kommun.
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