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BOHUS. Det sker en 
ökad tillgänglighet till 
sjukgymnastik i Ale.

En helt nystartad 
verksamhet invigdes i 
Bohus centrum i mån-
dags.

Ansvarig för den nya 
enheten blir Monci och 
Håkan Sporre.

Västra Götalandsregionen 
har slutit ett vårdavtal om drift 
av fysioterapi i Ale kommun 
med Praktikertjänst. Avtalet 
omfattar 18 000 patientbe-
sök per år inom primärvår-
den och löper från den 1 ok-
tober 2008 och fyra år framåt, 
med möjlighet till två års för-
längning.

– Fördelen med en privat 
vårdgivare är tillgänglighe-
ten, vilket invånarna kommer 
att märka av. Dessutom råder 
det kortare beslutsvägar, säger 
Monci Sporre och fortsätter:

– Vi har arbetat 18 år inom 
den här branschen varav de 
senaste åtta åren i mer eller 
mindre privat regi. Vi har väl-
digt god erfarenhet från det 
samarbete som vi hade med 
Praktikertjänst i Österlen.

Monci och Håkan Sporre 
är ursprungligen från Sim-
rishamn, men har nu låtit 
flyttlasset gå till Stora Höga. 
De båda sjukgymnasterna 
kommer tillsammans att an-

svara för den nystartade verk-
samheten i Bohus, som enligt 
prognosen ska ta emot 7 000 
besök per år. Mottagningen 
ligger i centrumhusets över-
våning, granne med vårdcen-
tralen och folktandvården. 
De nyrenoverade lokalerna 
innefattar fem behandlings-
rum och en stor träningssal.

– Vi är väldigt nöjda med 
de utrymmen som vi har till 
vårt förfogande. Det är frä-
scha och ändamålsenliga lo-
kaler, säger Monci Sporre.

Samtidigt som verksam-
heten i Bohus togs i bruk 
övergick även den poliklinis-
ka sjukgymnastiken på Ale 
Rehab i Älvängen i privat 
regi. Vid mottagningen fort-
sätter de redan etablerade 
sjukgymnasterna Jan Arleij, 
Jasna Gustafsson, Ulla 
Kaborn Olson, Anne Qvar-
ford och Gabrielle Skåål i de 
befintliga lokalerna på Vika-
damm.

– Jag och Håkan kommer 
att vara stationerade, men ska 
samtidigt fungera som men-
torer till personalen i Älväng-
en. Vi kommer således att ha 
ett väldigt tätt samarbete, 
säger Monci Sporre.

Kan aleborna fritt välja 
vilken enhet av Bohus 
och Älvängen som de vill 
besöka?

– Ja, patienter med remiss 

avgör själva om de vill besöka 
verksamheten i Bohus eller 
Älvängen. Rent geografiskt 
tror vi dock att det kommer 
att ske en naturlig uppdel-
ning, säger Monci Sporre.

Hur ser du på ditt arbete 
som sjukgymnast?

– Det är som att vara de-
tektiv. Du har ett problem 

som ska lösas tillsammans 
med patienten.

Vad är den vanligaste 
åkomman som föranleder 
ett besök hos er?

– Onda ryggar är ett åter-
kommande problem. Vi blir 
mer och mer stillasittande 
och ungdomar idag har ge-
nerellt sett sämre ryggar än 

vad som var fallet för 10-15 
år sedan. Det är en utveck-
ling som inte alls är bra, av-
slutar Monci Sporre.

Sjukgymnastik övergår i privat regi
– Tillgängligheten förbättras med ny enhet i Bohus
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Sjukgymnasterna Monci och Håkan Sporre ansvarar för 
Bohus Fysioterapi, en nystartad verksamhet som invigdes i 
förra veckan. Detta innebär en ökad tillgänglighet till sjuk-
gymnastik i Ale kommun.

PRAKTIKERTJÄNST
Praktikertjänst är Sveriges största 
företag inom privat, entreprenörs-
driven tandvård och hälso- och 
sjukvård där de 2 200 aktieägarna 
själva arbetar som verksamhetsan-
svariga på mottagningar över hela 
landet. Aktieägare är bland annat 

läkare, sjukgymnaster, psykoana-
lytiker/terapeuter, sjuksköterskor 
med flera. Inom koncernen finns ett 
femtontal mindre och medelstora 
dotterbolag. Omsättningen är 8,3 
miljarder kronor och antalet medar-
betare cirka 9 000.
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