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Riksdagsledamot, Annika Qarlsson (c), på Nödinge vårdcentral:

NÖDINGE. Privata eller 
offentliga vårdcentraler 
– eller både och?

Annika Qarlsson (c), 
riksdagsledamot, gäs-
tade i måndags Nödinge 
vårdcentral som drivs i 
privat regi.

– Regeringens ambi-
tion är att göra det 
möjligt för fler aktörer 
att erbjuda vård. Med-
borgaren ska sedan 
själv få välja. Minimi-
kraven för att få agera 
vårdgivare kommer vi 
att reglera noggrannt, 
säger hon.

Alliansregeringen har en ny 
reform på gång. De vill öppna 
upp vården för fler aktörer 
och skapa ett valfrihetssys-
tem. Tydliga regler ska gälla 
för vilken kvalitet som krävs 
av vårdgivarna. Alla aktörer 
som lever upp till kvalitets-
kraven ska listas i kommu-
nerna och sedan är det upp 
till medborgarna att välja. 
Lagen om valfrihetssytem är 
ute på remiss och under 2009 
är den tänkt att träda i kraft.

Nödinge vårdscentral 
drivs sedan sju år i privat regi 
genom Praktikertjänst och 
läkare Mikael Gronowitz är 

positiv till förslaget.
– Om man från politiskt 

håll ställer tydliga krav och 
gör en detaljerad specifika-
tion om vad som gäller blir 
det lätt att sålla bort de som 
inte är tillräckligt seriösa. 
Personligen är jag inte orolig. 
Vi har lärt oss vilka krav som 
ställs och anpassat verksam-
heten efter det. Det är bara 
någon liten justering som vi 
får göra för att leva upp till 
den nya lagen, säger han.

Mikael Gronowitz som 
har arbetat både i privat och 
offentlig regi har upplevt 
skillnaden.

– Vi känner att vi får mer 
tid över för patienten. Det 
är mindre administration 
och som redan har nämnts 
kortare beslutsvägar. Med 
ett större ekonomiskt ansvar 
blir du också mer produktiv, 
menar Mikael Gronowitz.

Han kan också vittna om 
en mer trogen personal och 
en obefintlig läkarbrist, något 
som inte gäller för de offent-
ligt drivna vårdcentralerna.

Riksdagsledamot, Annika 
Qarlsson, gillade vad hon såg 
och hörde i Nödinge.

– Jag är imponerad efter 
mitt studiebesök. Du möter 
ett stort engagemang bland de 
som arbetar och de bekräftar 

fördelarna med korta beslut-
svägar. Att de som jobbar på 
vårdcentralen också är de 

som beslutar om hur arbetet 
ska genomföras är en styrka 
för både patient och personal, 

säger Annika Qarlsson på ett 
pressmöte.

– Jag är mycket impponerad!

Läkare Mikael Gronowitz, riksdagsledamotAnnika Qarlsson (c) och Boel Holgersson (c) genomförde ett studiebesök på Nödinge 
vårdcentral i måndags. Ett lagförslag från Alliansregeringen vill ge möjlighet för fler vårdaktörer att komma in på marknaden.

Sjukgymnastik övergår i 
privat regi
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ALE. Upphandlingen kring sjukgym-
nastiken i Ale är över.

Kommunen förlorade med några 
tusenlappar mot privatägda Prakti-
kertjänst.

– Lite snopet, men efter att ha 
lyssnat till deras redogörelse är jag 
övertygad om att det här blir bra, 
säger vård- och omsorgsnämndens 
Boel Holgersson (c).

Från och med i höst tar Praktikertjänst över 
distriktssjukgymnastiken i Ale. Precis som 
tidigare kommer den att utgå från Vikadamm 
i Älvängen, men utökas med två nya tjänster 
i Bohus.

– Den befintliga personalen som finns i 
Älvängen går över till Praktikertjänst, vilket 
känns väldigt bra, berättar Boel Holgersson.

Kunden kommer inte att märka av föränd-
ringen. Praktikertjänst hyr in sig i lokalerna på 
Vikadamm och som sagt, personalen består.

Hur kan då Praktikertjänst vara billigare 
än Ale kommun med samma verksamhet?

– Ja, det kan man fråga sig. Jag tror att 
vi behöver bättre kompetens när det gäller 
anbudsförfarande. De räknar bättre än oss 
helt enkelt, säger Boel Holgersson.
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