
NÖDINGE. Som ett led i 
valrörelsen inför omva-
let i regionen söndag 15 
maj har Socialdemokra-
terna besökt ett antal 
vårdcentraler.

I fredags stod 
Nödinge vårdcentral 
som drivs av Praktiker-
tjänst på tur.

– Ett väldigt positivt 
möte. Min bedömning 
är att vårdcentralerna 
har mycket att lära av 
varandra, säger Jarl 
Karlsson (S).

Nödinge vårdcentral firar 25 
år. I höstas gick man över till 
att erbjuda öppen mottag-
ning under ett antal timmar 
på förmiddagen och efter-
middagen. Tidsbokning är 
fortfarande möjligt, men pa-
tienterna har allt mer börjat 
lära sig att behöver du läkare 
är det bara att gå till vårdcen-
tralen.

– Stressen för oss läkare 
har ökat, men vi upplever 
det totalt sett som en posi-
tiv förändring. Patienten vill 
ju helst inte vänta en vecka 
för att träffa sin läkare. Med 
en öppen mottagning får du 
träffa en läkare samma dag 
och det är självklart uppskat-
tat. Ibland kan det ta lite tid, 
är väntrummet fullt så måste 
vi ta alla i tur och ordning. 
Det är inte alltid vi hinner 
klart innan det blivit kväll, 

men då har vi ett system där 
en av läkarna alltid stannar 
kvar och tar hand om pa-
tienterna tills alla har fått sitt 
besök, säger Eva Refsgaard, 
en av tre delägare.

Ett annat skäl till att Nö-
dinge vårdcentral har valt att 
driva öppen mottagning i så 
stor utsträckning som möjligt 
är att försöka minska antalet 
akutbesök till jourcentralen i 
Kungälv.

– Får våra patienter inte 
vård på hemmaplan åker de 
akut till Kungälv och det får 
vi betala för. Genom att istäl-
let försöka ta hand om dem 
här så minskar vår kostnad 
för ”köpt akutvård”, säger 
Eva Refsgaard.

Jarl Karlsson funderade 
kring framtiden och den på-
gående expansionen av Nö-
dinge samhälle.

– Den har vi fortfaran-
de kapacitet att klara av. Det 
finns lokaler som vi fortfa-
rande inte utnyttjar i huset, 
svarar Eva Refsgaard och ut-
vecklade samtidigt sin fram-
tidsvision.

– Vi hoppas självfallet 
att vårdcentralen ska drivas 
vidare i samma anda som 
idag. Vi är några stycken som 
har varit kvar länge och nu är 
en ny generation på väg in.

Hans Hoff, socialdemo-
kratisk riksdagsman från Hal-
land, undrade hur läkarna såg 
på samarbetet med Försäk-
ringskassan.

– Det är klart att det har 
medfört en ökad belastning. 
Kassan kräver idag uppsatser 
med mängder av informa-
tion om arbetsoförmågan. 
Idag får de flesta arbeta vidare 
med bekymmer som tidigare 
innebar förtidspension. Att 
förlänga en sjukskrivning är 
inte gjort hur lätt som helst. 
Det krävs noggranna formu-

leringar, menar Eva Refs-
gaard.

Någon tid för erfarenhets-
utbyte mellan vårdcentraler-
na i Ale finns inte. Drifts-
formerna är dessutom olika. 
Regionen driver Älvängen-
Skepplanda, Praktikertjänst 
driver Nödinge och Bohus, 
Allemanshälsan är huvudman 
för Nols vårdcentral.

– Det är en spännande 
mångfald och det hade varit 
intressant att försöka skapa 
ett forum där vårdcentraler-
na kan utbyta erfarenheter, 
avslutar Jarl Karlsson som 
var mycket nöjd med besöket.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Förra veckan belys-
te Folkpartiets Ro-
se-Marie Fihn ordet 

Tillgänglighet. Ett ord 
som för funktionshindrade 
kan betyda skillnaden mellan 
att vara dom eller oss.

I samhällsbyggnads-
nämnden i mars hade vi ett 
ärende där sökanden ville 
ha dispens från tillgänglig-
hetskraven när det gäller 
3-våningshus, alltså slippa 
att installera hiss.

Vi (S, V, MP) beklagar 
att Aledemokraternas Jan 
A Pressfeldt bortsåg från 

kraven på tillgänglighet 
ihop med Folkpartiet och 
övriga högerpartier.

Att ständigt förbättra 
tillgängligheten är ett av 
de centrala målen inom 
funktionshinderspolitiken 
och då kan vi aldrig ute i 
enskilda kommuner skapa 
en gråzon kring dessa frågor. 
Det ska vara en demokratisk 
rättighet att kunna röra sig 
fritt i vårt samhälle. Det är 
allvarligt om Pressfeldt och 
övriga högerpartier agerar 
lotteriföreståndare kring 
dessa frågor.

Att erhålla tillgänglighet 
inom sjukvården oberoende 
av bakgrund och tjocklek 
på plånboken och att få till-
gänglighet till sjukpenning 
vid sjukdom måste fungera. 
Där ska man inte riskera att 
få en nitlott.

Riskera inte att vakna upp 
till ett nytt Stockhol(m). 
Rösta Jim Aleberg och Soci-
aldemokraterna den 15 Maj.

Tyrone Hansson s
Vice ordf. 

Samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighet var ordet, Folkpartiet!

www.folkpartiet.se/ale
0303-74 10 30 • 070-558 49 13    

SJUKVÅRD MED 
HÖG KVALITET OCH 

GOD SERVICE!

MER VALFRIHET OCH 
ÖKAD MÅNGFALD!

ÄR DU LIBERAL? 
RÖSTA LIBERALT!

BEVARA NOLAMBULANSEN!

Rose-Marie 
Fihn

Lars-Erik
Carlbom

S-delegation hos Nödinge vårdcentral

S-politiker på besök hos den privata vårdcentralen i Nödinge. Jarl Karlsson och Stina-Kajsa Melin, etablerade socialdemo-
krater i Ale, funderar också kring när underlaget blir tillräckligt stort för att någon av vårdcentralerna ska få uppdraget som 
jourcentral under helgtid.

Socialdemokraterna in-
förde det fria vårdva-
let i Västra Götaland 

under den förra mandatpe-
rioden. Vi värnar mångfal-
den i vården och tycker att 
det viktiga är att det finns 
så många vårdcentraler som 
möjligt- gemensamt och 
privat drivna.

Det verkar nu som om 
moderaterna vill rädda alla 
vårdcentraler utom de som 
drivs gemensamt. Frågan 
är vad vårdcentralerna ska 

räddas ifrån? Ingen från 
något parti vill ta bort någon 
vårdcentral i Ale. Utom 
möjligtvis moderaterna som 
inte verkar särskilt intres-
serade av vårdcentralen i 
Älvängen. 

Nu försöker moderaterna 
lura i er alebor att det finns 
ett ”hot” mot några vård-
centraler. Det är desperat, 
barnsligt och oseriöst. Man 
vet inte om man ska skratta 
eller gråta åt det men det 
känns ändå viktigt att infor-

mera alla alebor om vad som 
faktiskt gäller:

Alla vårdcentraler ska vara 
kvar! (M) bryr sig inte om 
Älvängens vårdcentral.

Jim Aleberg (S)
Jarl Karlsson (S)

Dennis Ljunggren (S)
Mariam Hagberg (S)

Hasse Andersson (S)
Mohammed Bitar (S)

Regionpolitiker från Ale

Moderaterna vilseleder aleborna

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.
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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-
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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 
h h ill i b d d
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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

Minna – årets 
påskkärring!

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

Faksimil Alekuriren vecka 17, 2011.

Omskriven i samband med 25-årsjubileet som firades 3 maj.


