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SKEPPLANDA. Skepp-
landaborna känner oro 
för vad som kommer 
att hända med vård-
centralen i framtiden.

Nu har representan-
ter från ett antal fören-
ingar gått samman och 
beslutat om ett stor-
möte i augusti.

– Vi kräver svar från 
ansvariga politiker 
och tjänstemän om de 
tänker satsa resurser 
på Skepplanda vård-
central eller inte, säger 
Gunilla Wallengren, ord-
förande i Ale DHR och 
tillika vice ordförande i 
rådet för funktionshin-
derfrågor.

Skepplanda vårdcentral blir 
utan läkare under sommaren. 
Istället hänvisas patienterna 
till Älvängens vårdcentral. 
Beslutet har väckt ont blod 
i kommunens norra del där 
invånarna känner sig över-
körda och förbisedda.

– Mönstret känner vi igen. 
Vi har aldrig varit prioriterade 

i den här ändan av kommunen. 
Det är som ett Sverige i mini-
format där vi bor i Norrland, 
suckar Gunilla Wallengren.

Ale DHR, PRO Ale Norra, 
Kommunala pensionärsrå-
det (PRO, SPF, RPG), Ale 
Demensförening, Reuma-
tikerföreningen i Ale och 
Skepplanda Församling enga-
gerar sig alla i vårdcentralens 
framtid. Lokaltidningen träf-
fade i förra veckan represen-
tanter från de olika förening-
arna vid ett möte i försam-
lingshemmet.

– Det är klart att det finns 
skäl till oro. I höstas hade vi ett 
välbesökt ortsutvecklingsmöte 
där jag var ordförande. Då 
lovade ansvariga tjänstemän 
att ingen förändring skulle 
ske med vårdcentralen. Kort 
därefter kom ett brev där det 
stod att verksamheten skulle 
upphöra, men där man i själva 
verket menade att vårdcentra-
len i Skepplanda skulle bli en 
filial till Älvängen. Det senaste 
som har hänt är att vi blir utan 
läkare i Skepplanda under 
sommaren. Det känns inte alls 

bra, säger Kent Carlsson och 
fortsätter:

– Tandvården har redan 
försvunnit från samhället och 
nu befarar vi att vårdcentralen 
kan råka ut för samma bittra 
öde. På bara några år har per-
sonalstyrkan halverats och 
det är sannerligen ingen bra 
utveckling.

Upprört
Skepplandabornas upprörd-
het grundar sig också i att 
beskedet om att vårdcentralen 
blir utan läkare i sommar lät 
vänta på sig till efter region-
valet.

– Det var locket på. Ingen 
ville uttala sig om Skepplanda 
vårdcentral innan valet, men 
direkt efter detsamma så kom 
beskedet. Det är nonchalant 
och dessutom ett svek mot 
väljarna, anser Ronny Eriks-
son och tillägger:

– I ren protest mot att 
behöva åka till Älvängen valde 
jag att tacka nej till min nästa 
läkartid som jag blev uppsatt 
på.

Sven Grolander, ordfö-

rande i PRO Ale Norra, tycker 
att diskussionen om pengar 
och sjukvård har blivit absurd.

– Sjukvård kostar pengar, så 
är det bara. Sjukvården är till 
för alla. Kön, ålder eller var du 
bor ska inte spela någon roll. 
Lönsamhet är väl när folk kan 
komma till vårdcentralen, få 
hjälp och sedan bli friska.

Gunilla Wallengren före-
träder en grupp människor 
som har svårt att förflytta sig 
och som är i behov av närhet 
till olika serviceinrättningar.

Förödande
– Det vore förödande om 
Skepplanda vårdcentral skulle 
läggas ner. Älvängen kan man 
tycka inte ligger så långt bort, 
men för oss är det inte så nära, 
säger Gunilla Wallengren som 
själv bor i Hålanda.

– Vi är också måna om att 
Skepplanda vårdcentral blir 
kvar i offentlig regi. Många av 
våra medlemmar är vårdkrä-
vande, som inte är lika attrak-
tiva patienter om vårdcentra-
len skulle säljas ut och övergå 
i privat regi. Vad händer i så 

fall med de specialistfunktio-
ner som finns i Skepplanda? 
Ta ljusbehandlingen som ett 
exempel som är unik i Ale 
kommun, säger Gunilla Wal-
lengren.

För att skingra en del oros-
moln och få svar på de frågor 
som finns har föreningarna 
beslutat att bjuda in till ett 
öppet möte i Skepplanda 
bygdegård, tisdagen den 23 
augusti. Till mötet kommer 
ansvariga tjänstemän och poli-
tiker från regionen att bjudas 
in.

– Vi har en förhoppning 
om att regionstyrelsens ordfö-
rande, Gert-Inge Andersson 
(S), ska komma till mötet. Det 
vore skönt om vi en gång för 
alla kunde få ett tydligt besked 
om hur framtidsplanerna ser 
ut för Skepplanda vårdcentral, 
avslutar Kent Carlsson.

Känner oro för vårdcentralens framtid
– Skepplandaborna kallas till öppet möte i augusti
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Oroade för vårdcentralens framtid. Invånarna i kommunens norra del tror att Skepplanda vårdcentral riskerar att råka ut för samma bittra öde som tandvården – nämligen att den läggs ned.

Med gemensamma krafter har Ale DHR, PRO Ale Norra, 
Kommunala pensionärsrådet (PRO, SPF, RPG), Ale Demens-
förening, Reumatikerföreningen i Ale och Skepplanda För-
samling beslutat om att bjuda in till ett öppet möte där 
Skepplanda vårdcentral ska diskuteras.

Verksamhetschef Lone Dockered:

Kerstin Torgeby efterträder 
Lone Dockered som ny verk-
samhetschef för Skepplanda 
vårdcentral.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral har 
funnits på Albotor-
get sedan mitten av 
70-talet.

Farhågorna om att 
den skulle avvecklas 
kommenterar verksam-
hetschef Lone Dock-
ered så här:

– Det är hård konkur-
rens, men förvaltningen 
har bestämt att Skepp-
landa vårdcentral ska 
finnas kvar.

Lone Dockered är väl medve-
ten om skepplandabornas oro 
över vårdcentralens vara eller 
icke vara. Det är inte första 
gången som hon får besva-
ra frågor om vårdcentralens 
framtid.

– Det finns ett beslut att 
Skepplanda vårdcentral ska 
finnas kvar, men för hur länge 
kan ingen svara på. Vad jag 
kan säga är att det inte finns 
något nedläggningshot just 
nu. Vi har ett avtal med bland 
annat sjukgymnastik och ljus-
behandling som löper några 

år till. Jag tycker inte att det 
finns skäl till oro som läget 
är nu, säger Lone Dockered.

Hur kommer det sig att 
Skepplanda vårdcentral 
blir utan läkare i sommar?

– För att kunna avverka 
semesterperioden på bästa 
sätt måste vi samla läkarna i 
Älvängen. Under sommaren 
kommer vi att ha två specia-
listläkare i tjänst i Älvängen. 
Alla som är under utbildning 
måste ha tillgång till handle-
dare och specialister. Genom 
att göra på det här sättet kan 

vi få sommaren att fungera 
för våra patienter i Älvängen 
och i Skepplanda, säger Lone 
Dockered.

Kommer det att bli sta-
fettläkare i Skepplanda till 
hösten?

– Det vill vi helst inte 
och det är av två anledning-
ar. Dels är stafettläkare dyra, 
dels riskerar kvaliteten att bli 
av skiftande karaktär. Konti-
nuitet är självklart något som 
vi eftersträvar och därför vill 
vi få till stånd en permanent 
lösning i Skepplanda, säger 

Lone Dockered.
Till ny verksamhetschef, 

att efterträda Lone Docke-
red, har utsetts Kerstin Tor-
geby. Hon är i full färd med 
att intervjua personalen på 
Skepplanda vårdcentral och 
sätta sig in i sin nya roll.

– Jag förstod ganska snabbt 
när jag kom hit att invånar-
na upplever en oro för vård-
centralens framtid. Just i den 
frågan har jag inget att tilläg-
ga, avslutar Kerstin Torgeby.
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– Inget nedläggningshot just nu


