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SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral har 
en framtid.

Det slog ansvariga 
politiker och tjänste-
män fast när de sva-
rade upp mot ortsbor-
nas kritik på tisdags-
kvällens öppna möte i 
bygdegården.

Mycket folk hade 
kommit för att få svar 
på sina frågor och 
samtidigt ta del av 
den information som 
verksamhetsledningen 
delade med sig av.

Efter det senaste årets turbu-
lens kring Skepplanda vård-
central bildades en arbets-
grupp i våras, sprungen ur 
det lokala föreningslivet på 
orten. Representanter från 
Ale DHR, Röda Korset, 
Kommunala pensionärsrådet, 
Ale Demensförening, Reu-
matikerföreningen i Ale och 
Skepplanda församling utgör 
numera ett gemensamt språk-
rör i hopp om att få till stånd 
en förbättring.

– Det har successivt blivit 
sämre. Det kom ut informa-
tion om att vårdcentralen 
skulle stängas, vilket senare 
ändrades till att Skepplanda 
vårdcentral skulle bli en filial 
till Älvängen. Läkare har för-
svunnit och droppen var när 

man beslutade att stänga verk-
samheten under fem veckor i 
sommar, säger Gunilla Wal-
lengren, ordförande i Ale 
DHR, och med i den arbets-
grupp som initierat tisdags-
kvällens möte i Skepplanda 
bygdegård.

Förbättring
Det råder ingen som helst 
tvekan om att ansvariga poli-
tiker och tjänstemän tagit 
åt sig av kritiken och samti-
digt är måna om att försöka 
åstadkomma en förbättring. 
Regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S), 
primärvårdsstyrelsens ordfö-
rande i södra Bohuslän Mats 
Frisell (S), primärvårdsdi-
rektör Gunilla Gustafs-
son, verksamhetschefen för 
Skepplanda vårdcentral Ker-
stin Torgeby och biträdande 
verksamhetschef Eva Helle-
nius fanns alla på plats för att 
dela med sig av sina framtids-
visioner för Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral.
Arbetsgruppen hade sam-
manställt fem frågor som man 
önskade svar på under kvällen:

• När får vi våra utlovade 
läkare?

• Hur blir det med vård-
centralens vara eller icke vara?

• Hur ser listningssituatio-
nen ut?

• Hur blir det med service-

nivån?
• Hur blir det med budge-

ten för kommande år?
Presidiet fick bolla fråge-

ställningarna mellan sig, med 
förbehållet att ge åhörarna 
raka svar.

– Ni ska inte tro något 
annat än att vi jobbat med 
problemet under hela våren. 
Vi har bytt ut verksamhetsled-
ningen, för att angripa situa-
tionen på ett offensivt sätt. 
Vi såg det som en nystart när 
vårdcentralen öppnade igen 
efter sommaren, konstaterade 
Mats Frisell i sitt inlednings-
anförande.

Någon omedelbar risk för 
att Skepplanda vårdcentral 

ska försvinna finns inte. Fokus 
ligger på att rätta till de brister 
som blivit kända för den nya 
ledningen.

– Vi har ett tydligt upp-
drag från Gunilla Gustafsson 
och primärvårdsstyrelsen. Vi 
har tittat på de akuta brister 
som måste förbättras. Tele-
fonrådgivningen är en sådan 
sak. Vi har gjort om persona-
lens schema, så från och med 
måndag kommer vi att ha en 
annan bemanning. Det ska gå 
att boka tid i Älvängen eller 
Skepplanda oavsett vem man 
får prata med, förklarade Ker-
stin Torgeby.

– Öppettiderna kommer 
inte att vara statiska. Vi måste 
alltid ha sjukutbildad personal 
på plats och det medför att vi 
får ha olika stängningstider. 
De som besöker vårdcentra-
len ska kunna boka en tid och 
viktigast av allt är ett vänligt 
bemötande, tillade Torgeby.

– Vi är väl medvetna om 
vad ni förväntar er av oss. Pro-
cessen är igång, men ni måste 
ha tålamod. Rom byggdes inte 
på en dag och vi kommer inte 
att ha en färdig lösning över 
en natt. Vår ambition är att 
bemanna upp båda ställena, 
Älvängen och Skepplanda, i 
den mån det går.

Läkarbrist
Nuvarande läkare på Skepp-
landa vårdcentral går i pen-
sion om en dryg månad och 
vem som ska fylla den luckan 
återstår att se.

– Det råder läkarbrist totalt 
sett i Sverige. Det här är inget 
unikt problem för just Skepp-
landa. Intressenter finns dock 
och vi jobbar vidare med 
frågan, förklarade Gunilla 
Gustafsson.

Budgeten för kommande 
verksamhetsår?

– Det sker inga föränd-
ringar utan den kommer att 
indexuppräknas på det sätt 
som görs för Sveriges kom-
muner och landsting, poäng-
terade Gert-Inge Andersson.

Bengt Englund agerade 
talesman för det kommunala 
pensionärsrådet. Englund tog 
tillfället i akt att presentera ett 
antal förslag på åtgärder som 
skulle göra Skepplanda vård-
central mer attraktiv i framti-
den. Presidiet lyssnade intres-
serat och anammade flera av 
idéerna.

Efter att den allmänna frå-

gestunden klarats av blev det 
dags att sammanfatta kväl-
len. Ett uppföljningsmöte 
kommer att ske i Skepplanda 
bygdegård någon gång under 
november. Innan dess ska led-
ningen, med lokalbefolkning-
ens hjälp, göra sitt yttersta för 
att lyfta Älvängen/Skepplanda 

vårdcentral ur den svacka som 
man just nu befinner sig i.
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Ett 150-tal personer kom till det öppna mötet om Skepplanda vårdcentralen, som hölls i bygdegården i tisdags kväll.

Presidiet, bestående av regionstyrelsens ordförande Gert-In-
ge Andersson, biträdande verksamhetschef Eva Hellenius, 
primärvårdsstyrelsens ordförande i södra Bohuslän, Mats 
Frisell, verksamhetschef Kerstin Torgeby, och primärvårds-
direktör Gunilla Gustafsson, fick en hel del frågeställningar 
att diskutera.

Rolf Johansson och Gunilla Wallengren från Ale DHR gjorde 
tummen för stormötet i Skepplanda bygdegård.

Det kommunala pensionärsrådet, här representerade av 
Bengt Englund, Hans Hellman och Hans Åström, förde fram 
ett antal olika förslag på förbättringsåtgärder för Skepplan-
da vårdcentral.

Visste du att vi startar 
en föräldrakurs för 

tonårsföräldrar
den 20 september?

Connect
Ny kurs för tonårsföräldrar
Tonårstiden är en turbulent tid för både unga och 
föräldrar och det är helt naturligt. 
På kursträffarna arbetar vi med att  hitta olika 
alternativ som stöttar dig som förälder både med att 
sätta gränser och låta tonåringen  utveckcklas. 

Du som har barn i 12-17-årsåldern är välkommen till kursen.  
Vi träffas 18.00-19.30 på Trollevik, Södra Trolleviksvägen 
28-30 i Nödinge tio gånger. 

Start den 20 september. Vi bjuder på fika från kl 18.00
Kursen är kostnadsfri. 

Vill du veta mera eller anmäla dig, kontakta någon av 
handledarna Eva Parkefelt, eva.parkefelt@ale.se, 
0303-330551, Madeleine Sandahl-Rehnberg, 
0303-371475, Anna Gabrielsson, anna.gabrielsson@ale.se, 
0303-330960 eller folkhälsoplanerare Birgitta.Freden 
0704-320 711, birgitta.freden@ale.se


