
NÖDINGE. Nyrenove-
rade lokaler skvallrar 
om förnyelse.

Nödinge vårdcen-
tral firar inte bara 25 
år utan blickar också 
framåt.

Drop-in, fem fasta 
läkare och en strate-
gisk generationsväxling 
– den privata vård-
centralen har också 
utrymme för expan-
sion.

– Ja, vi kommer att klara av 
ett ökat vårdbehov när Nö-
dinge samhälle växer. Loka-
lerna utnyttjas inte till fullo 
idag, säger Mikael Grono-
witz som tillsammans med 
Jerker Seander har varit på 
plats från starten 1986.

Det är 25 spännande år 
som den erfarna läkardu-
on kan berätta om. Primär-
vården har stöpts och döpts 
om i olika former ett flertal 
gånger. Vid starten var Nö-
dinge vårdcentral i Lands-
tingets regi. Den öppnade 
samtidigt som Skepplanda 
och Brålanda vårdcentral.

– Det var en stor kom-
plett vårdcentral med egen 
mödra- och barnavård. Sats-
ningen var välkommen. Tidi-

gare hade nödingeborna fått 
åka till Bohus, säger Mikael 
Gronowitz.

1991-1996 övergick pri-
märvården i kommunal regi. 
Det var ett tillfälligt expe-
riment som inte utgjorde 
någon större skillnad. Skepp-
landa vårdcentral testkördes 
sedan i privat regi 1996-1997.

– Vi ville gärna haka på 
redan då, men fick avslag på 
vår begäran, minns Mikael 
Gronowitz.

Privat regi 2002
Några år senare, efter mil-
lennieskiftet hade Landsting-
et ändrat sig. Nu ansåg man 
att det vore önskvärt att fler 
vårdcentraler drevs i alter-
nativa driftsformer. Mikael 
Gronowitz, Jerker Seander 
och Eva Refsgaard föreslog 
att de kunde driva Nödinge 
vårdcentral genom att bli del-
ägare i kooperativet Prakti-
kertjänst AB. Sedan 2002 har 
det varit så, men i samband 
med VG Primärvård 2009 
som innebar en möjlighet 
för alla medborgare att lista 
sig för valfri vårdcentral, för-
ändrades förutsättningarna.

– Det medförde att nya ak-
törer tog plats och det är ju 
positivt på så vis att utbudet 

ökar, fler fick närmare till en 
vårdcentral. För vår del inne-
bar det att 700 patienter för-
svann, främst de som bodde 
i södra Nol, som nu fick en 
egen vårdcentral. Nu ser vi 
åter en positiv trend och an-

talet patienter ökar igen. Vad 
det beror på kan vi bara spe-
kulera i, säger Mikael Gro-
nowitz.

Spekulationerna handlar 
självfallet om att Nödinge 
vårdcentral är den med bäst 
tillgänglighet i Ale och där lä-
karna stannar kvar.

– Lojal personal är en 
viktig fråga. Du vill inte träffa 
en ny läkare varje gång och 
skälet till att Nödinge vård-
central har en bra kontinui-
tet på personalsidan är själv-
klart de stora möjligheterna 
att vara med och påverka. Det 
är en framgångsfaktor för de 
privata vårdenheterna. Det 
skapar engagemang och det 
är roligt att gå till jobbet när 

du vet att du är delaktig i ut-
vecklingen av arbetsplatsen, 
säger Tina Holmberg som 
är den senast anställda ST-
läkaren.

Drop-in
I höstas införde Nödinge 
vårdcentral drop-in. Det be-
tyder att du under drygt fyra 
timmar varje vardag utan att 
boka tid kan sätta dig i vänt-
rummet.

– Självfallet kan du fort-
farande tidsboka, men vi 
upplever att patienterna vill 
komma spontant när de har 
behov av läkare, säger Mikael 
Gronowitz.

I vår har lokalerna renove-
rats. Allt är nytt. Golv, väggar, 

möbler och – målningar!
– Vårt lekrum för barn be-

hövde lite färg. Jag stack ner 
en söndag och målade. Det 
hade inte varit okej på vilken 
vårdcentral som helst, säger 
Tina Holmberg.

Nästa tisdag, 3 maj, håller 
Nödinge vårdcentral öppet 
hus och vill i samband med 
detta fira 25 år med gamla och 
gärna nya patienter.

Det är så en konkurrens-
utsatt vårdmarknad fungerar!
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ALVHEM. Svenssons 
Livs är en lanthandel 
som saknar mot-
stycke.

Nu kan emellertid 
verksamhet komma 
att flytta från Alvhem.

– Tanken är att 
bygga en modern lant-
handel när stationen 
i Lödöse är klar. Vi 
söker en lämplig tomt, 
säger Carina Morten-
sen.

Idag (läs tisdag) uppmärk-
sammas Svenssons Livs 
med ett långt inslag i P4 
Radio Göteborg. Reportern 
Hasse Andersson besökte 
butiken i förra veckan och 

blev då guidad runt av 
Carina Mortensen.

– Jag har aldrig sett något 
liknande. När jag hör ordet 
lanthandel tänker jag på en 
Ica-butik med ett sortiment 
som i vilken annan affär 
som helst. Med Svenssons 
Livs är det annorlunda. Här 
finns ju verkligen allt. Det 
är otroligt, säger Hasse som 
själv såg till att fynda under 
sitt besök i Alvhem.

– Faktum är att jag har 
letat länge efter en slang till 
mitt skottkärredäck. Tänk 
att jag skulle finna det här.

Det är många som delar 
Hasse Anderssons förtjus-
ning över Svenssons Livs, 
inte minst invånarna i kom-
munens norra del. Frågan är 

emellertid hur länge affären 
blir kvar i Alvhem.

– Vi kan inte vara kvar där 
vi är nu, det blir för trångt. 
Det innebär att vi tittar på 
en tomt där vi kan bygga en 
modern lanthandel, men 
med samma breda sorti-
ment som vi har idag, säger 
Carina Mortensen.

Den nya tågstationen 
i Tingberg kommer att 
utgöra en naturlig knut-
punkt i framtiden och då är 
frågan om inte Svenssons 
Livs hamnar på andra sidan 
kommungränsen?

Svenssons Livs har ett unikt koncept
– Men affären lär flytta från Alvhem
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Carina Mortensen på Svenssons Livs intervjuas av Hasse Andersson på P4 Radio Göte-
borg.

Friska tag på Nödinge vårdcentral

Nödinge vårdcentral bjuder in till öppet hus och 25-års jubileum nästa tisdag. Från vänster: Ioannis Spyridis, Eva Refsgaard, 
Tina Holmberg, Jerker Seander och Mikael Gronowitz.

– En pigg 25-åring som satsar vidareatsar vidare
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Minna – årets Minna – årets 
påskkärring!påskkärring!

Ale Torgs tävling om årets påskkär-Ale Torgs tävling om årets påskkär-
ring avgjordes på påskaftonen. Juryn ring avgjordes på påskaftonen. Juryn 
utsåg Mina Khan, 3,5 år från Nö-utsåg Mina Khan, 3,5 år från Nö-
dinge, till vinnare. Hon gillade smin-dinge, till vinnare. Hon gillade smin-
ket och utklädseln bättre än fotogra-ket och utklädseln bättre än fotogra-
fen... Mina kan nu hämta ett present-fen... Mina kan nu hämta ett present-
kort hos Drömhuset på Ale Torg.kort hos Drömhuset på Ale Torg.


