
NOL. Primärvårdsre-
formen i Västra Göta-
landsregionen genom-
förs i höst.

Nästa vecka kan alla 
lista sig för en vårdcen-
tral, i privat eller lands-
tingets regi.

I Bohus och Nol 
öppnar privata vård-
centraler.

Primärvårdens tillgänglig-
het ska förbättras. I och med 
höstens reform utökas antalet 
vårdcentraler i Västra Göta-
land från 140 stycken till 220. 
Privata aktörer som har klarat 
kraven och ackrediterats som 
vårdgivare har getts tillfälle 
att öppna vårdcentral där de 
bedömer att behovet finns.

I Nol har Allemanshälsan 
tagit plats i gamla Konsumlo-
kalen, där det också har varit 
skolexpedition, kommun- 
och postkontor med mera.

– Vi har helt enkelt tittat 
på kartan och försökt bedöma 
var befolkningskoncentratio-
nen är tillräcklig för en vård-
central. Nol är en av nio plat-
ser som vi har bestämt oss för 
att öppna på i Västra Göta-
land, säger Jonas Ström, vd.

Allemanshälsan är ett ny-
startat vårdföretag med 11 
delägare. Tio av dem är 
läkare. Jonas Ström är entre-
prenören.

– Läkarkompetensen är 
nummer ett. Jag tillför det 
andra som behövs för att driva 
företaget. Totalt kommer vi 
att ha drygt 70 anställda och 
omsätta cirka 100 miljoner 
kronor. Det är en spännan-
de satsning att få vara med 
om. De stora vinnarna är 
förhoppningsvis medborgar-
na som i de allra flesta fall får 
närmare till vården.

Allemanshälsan har valt att 
etablera i omedelbar närhet 
till bostadsområden. En del 
andra privata vårdgivare har 
valt att finnas i kommersiella 
köpcentrum.

Nära hemmet
– Vi tror att du är hemma 
om du är sjuk. Är du på ar-
betsplatsen är du i regel frisk 
och blir du sjuk åker du hem. 
Därför tror vi på att finnas 
nära hemmet, säger Jonas 
Ström.

På vårdcentralen i Nol 
kommer en distriktsläka-
re, en distriktssköterska, en 
sjuksköterska och en under-
sköterska att arbeta.

– Det är vår grundbesätt-
ning,  men sen får vi naturligt-
vis utvärdera hur många som 
väljer att lista sig för vårdcen-
tralen i Nol. Det kanske krävs 
mer personal och då tillsät-
ter vi naturligtvis det, menar 
Jonas Ström.

Samtliga vårdcentraler 
som ingår i VG Primärvård 
måste uppfylla ett antal krav 
som Västra Götalandsregio-
nen ställer om bland annat 
kvalitet, kompetens och eko-
nomisk stabilitet. De ska 
också följa vårdprogram och 
rekommendationer, ha hög 
tillgänglighet och klara vård-
garantin.

Inga skillnader
– Det ska inte råda några 
skillnader på privata och of-
fentliga vårdcentraler. Du 
ska med trygghet kunna välja 
den vårdcentral som ligger 
närmast dig, menar Jonas 
Ström.

När alla har listat sig för en 
vårdcentral får vårdcentraler-
na del av vårdbudgeten. Varje 
person är värd cirka 3500 kr/
år. Valet av vårdcentral är 
inte definitivt. Du kan lista 
om dig hur många gånger 
som helst.

– Är du inte nöjd kan du 
alltid byta vårdcentral. I 
Stockholm, Skåne och Hal-
land har man begränsat det 
till fyra gånger. I Västra Gö-
talandsregionen är det fritt. 
Det är väldigt generöst och 
återigen en stor trygghet för 
den enskilde personen, säger 
Jonas Ström.

Allemanshälsan öppnar 
också vårdcentral i Sävedalen, 

Mölndal, Gamlestaden, Hi-
singen, Nya Varvet, Frölun-
da, Landala och Skövde.

– 3000 patienter per vård-
central räcker för att nå lön-
samhet, men det idealiska 
ligger på drygt 5000.

Vad som händer i Bohus är 
ännu oklart. Både landsting-
et och det privata företaget, 
Praktikertjänst, erbjuder ett 
alternativ.
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Din bostad är som vackrast i 
sommarskrud. Skynda dig att 
visa den om du går i säljtankar.

Privat vårdcentral öppnar i Nol
– Allemanshälsan tar plats i gamla Konsum

DAGS ATT VÄLJA VÅRDCENTRAL

I nästa vecka får du ett kuvert 
från Västra Götalandsregionen. 
Där ges du över 16 år möjlighet att 
välja vilken vårdcentral i Västra 
Götaland som du vill tillhöra. Om du 
inte gör något eget val kommer du 
att tillhöra den vårdcentral där du 
behandlats tidigare. 

Väljer du en vårdcentral i Ale 
har du sex olika alternativ, Skepp-

landa (landstinget), Älvängen 
(landstinget), Nol (Allemanshälsan), 
Nödinge (Praktikertjänst), Bohus 
(landstinget), Bohus (Praktiker-
tjänst). 

Priset för att besöka din förvalda 
vårdcentral blir 100 kr för läkarbe-
sök. Att besöka en annan vårdcen-
tral kommer att kosta 200 kr. 

Jonas Ström, vd för Allemanshälsan, som 1 oktober i år öppnar vårdcentral i Nol. Lokalen är 
gamla Konsum som också har varit skolbibliotek, kommundelskontor, Post med mera.


