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BOHUS. Torsdag 1 okto-
ber öppnade vårdcen-
tralen Bohuspraktiken.

Invigningen ägde 
emellertid rum redan 
på onsdagseftermid-
dagen, vilken blev en 
succé.

Kön ringlade sig lång 
av besökare som ville 
mäta blodtryck och 
blodsocker.

Bohuspraktiken är en verk-
samhet inom Praktikertjänst 
AB och ingår i Västra Göta-
lands nya vårdvalsmodell 
– VG Primärvård. Den nya 
vårdcentralen är belägen på 
övervåningen av Bohus cen-
trum, granne med Bohus 
Fysioterapi. Onsdagens 
invigning blev en succé. Folk 
strömmade in för att ta del 
av de nyrenoverade loka-
lerna och många nappade på 
erbjudandet att få mäta sitt 
blodtryck och blodsocker.

– Vi visste att intresset 
var stort, men att så många 
ändå valde att komma hit på 
invigningsceremonin var en 
positiv överraskning. Verkli-
gen jätteroligt, säger Maria 
Hedqvist som ansvarar för 
verksamheten tillsammans 
med Kerstin Alerås.

Legitimerad läkare och 
specialist i allmänmedicin 
gäller såväl Maria Hedqvist 
som Kerstin Alerås. De har 

ett tioårigt förflutet på andra 
vårdcentraler, men då har det 
handlat om betydligt större 
mottagningar.

– Vi var båda sugna på 
att ha en mottagning på en 
mindre ort där vi kommer 
närmare befolkningen. Det 
ska vara lätt att komma i kon-
takt med oss. Vi ser en effek-
tivitet och kvalitet i det, säger 
Maria Hedqvist.

– I Bohus fanns ett upp-
dämt behov och då såg vi en 
möjlighet att etablera oss här. 
Vi kan göra en insats med den 
kompetens som vårt samlade 
arbetslag besitter. Närheten 
till Kungälvs sjukhus, som 
är ett välfungerande och för-
hållandevis litet sjukhus, spe-
lade också in. Vi har båda en 
god kännedom om Kungälvs 

sjukhus och på så sätt blir det 
också lättare att etablera kon-
takt, tillägger Kerstin Alerås.

Trygghet är ledordet
Totalt har sex personer 
anställning på Bohusprak-
tiken. Förutom ansvariga 
läkare omfattas verksamhe-
ten av Anders Fernström, 
leg psykolog och leg psy-
koterapeut, Kicki Hedrén, 
distriktsköterska och BVC, 
Alexandra Ståhl, mottag-
ningssköterska och huvud-
ansvarig för laboratoriet, 
samt Eva Ljungberg, läkar-
sekreterare och tillika recep-
tionist.

– Trygghet är ett ledord 
för Bohuspraktiken. Vi 
kommer att ha öppen mot-
tagning varje vardagsmor-

gon där våra patienter bara 
kan komma, främst gäller det 
akuta åkommor, säger Ker-
stin Alerås.

– Vi vill att vår verksamhet 
ska uppfattas som en person-
lig mottagning. Patienterna 
erbjuds en fast läkarkontakt 
med kontinuitet. Vi ser en 
långsiktighet i detta, förkla-
rar Maria Hedqvist samtidigt 
som hon visar runt i loka-
lerna.

– Det har varit ett väldigt 
pressat tidsschema sedan 
vårdavtalet skrevs den sista 
juni. Byggtiden har varit 

extremt kort, men allting 
blev klart i tid. Vi har haft ett 
väldigt gott samarbete med 
fastighetsägaren, Alebyggen.

Den 19 oktober är preli-
minär start för vaccinering 
mot den så kallade svinin-
fluensan. På Bohuspraktiken 
står man redo att ta emot 
patienterna.

Nöjd med utvecklingen
Samtidigt som Bohusprakti-
ken gladdes över sin nyöpp-
ning firade Bohus Fysioterapi 
ettårsjubileum. Monci och 
Håkan Sporre är nöjd med 

den utveckling som företaget 
upplevt under de tolv första 
månaderna. Det omdömet 
gäller även tvillingorganisa-
tionen i Älvängen.

– Vad som är viktigt att 
poängtera är att sjukgymnas-
tiken står utanför vårdvalet. 
Alla är välkomna hit, oavsett 
var man är listad. Någon 
remiss krävs inte heller, säger 
Monci Sporre.

Bohuspraktiken har slagit upp dörrarna
– Invigningen blev en succé

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
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När Bohuspraktiken invigdes i onsdags erbjöds besökarna att mäta blodtryck och blodsocker. 
Maria Hedqvist (t v) och Kerstin Alerås ansvarar för den nya mottagningen i Bohus centrum.

Eva Ljungberg hälsade välkommen till Bohuspraktiken, en 
verksamhet inom Praktikertjänst AB.
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