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SKEPPLANDA. Sam-
tidigt som verksam-
hetsledningen arbetar 
hårt med att förbättra 
tillgängligheten för 
Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral väljer 
Hälso- och sjukvårds-
nämnden att dra in 
sjukgymnastiken i 
Skepplanda.

Det beskedet lämna-
des på onsdagskvällens 
informationsmöte i 
Skepplanda bygdegård.

– Ett hårt slag, kon-
staterar Gunilla Wallen-
gren, ordförande i Ale 
DHR.

I början av september hölls 
ett första stormöte om vård-
centralens framtid i Skepp-
landa. I förra veckan var det 
dags för ett uppföljnings-
möte. Under tre och en halv 
månad har verksamhetschef 
Kerstin Torgeby och biträ-
dande verksamhetschef Eva 
Herlenius gjort sitt yttersta 
för att svara upp på de för-
väntningar som ortsborna 
har på sin vårdcentral.

– Det här är ett långsiktigt 
arbete. Det vi har koncen-
trerat oss på inledningsvis är 
tillgängligheten. Patienterna 
ska kunna nå oss på telefon 

och där har servicen blivit 
avsevärt mycket bättre, för-
klarade Eva Herlenius.

– Numera kan vi också 
erbjuda två dagar, måndag 
och tisdag, med läkare på 
plats i Skepplanda. Nästa 
satsning blir att öppna 
en drop in-verksamhet, 
men den kommer att bli i 
Älvängen. Det projektet 
hoppas vi kunna sjösätta om 
ett par veckor, sade Herle-
nius.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad i 
Skepplanda hade till mötet 
i bygdegården förberett ett 
antal frågor till presidiet, som 
bestod av, förutom nämnda 
verksamhetsledning, primär-
vårdsstyrelsens ordförande 
Mats Frisell (S), vice ordfö-
rande Marit Hesse (M) och 
primärvårdsdirektör Gunilla 
Gustafsson. Bland annat 
ville arbetsgruppen ha reda 
på resursfördelningen för 
2012.

Besparingskrav
– Det finns ett besparings-
krav som vi tvingas hantera 
på olika sätt i detta område. 
En följd blir att man drar in 
på sjukgymnastiken i Skepp-
landa. Istället väljer nämn-
den att satsa på en barnpsy-
kolog i Ale, informerade 

Gunilla Gustafsson.
Protesterna var på sina 

håll högljudda, men beslutet 
står fast.

– Vi har inte fått någon 
beställning av sjukgymnas-
tik i Skepplanda. Eftersom 
vi inte fått något uppdrag 
kan vi heller inte utföra den 
tjänsten, fastslog Gunilla 
Gustafsson.

Vad som händer med loka-
len och de unika redskap som 
finns i Skepplanda återstår 
att se.

– Jag lovar att återkomma 
med ett besked till arbets-
gruppen och se om vi kan 

hitta en lösning, sade Jarl 
Karsson (S), ledamot i 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 
4, som fanns i publiken.

Gång efter annan beto-
nade presidiet att antalet 
listade på vårdcentralen 
Älvängen/Skepplanda är det 
som till slut avgör resursför-
delningen.

– Vi får pengar utifrån det 
vi presterar, det vill säga de 
patienter som listar sig hos 
oss, underströk Hellenius.

Trenden av listade patien-
ter till Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral är vikande. På ett 
år har enheten tappat mellan 

900-1000 patienter och det 
totala antalet uppgår nu till 
cirka 11 000.

– Genom att erbjuda en 
bra verksamhet ska vi vända 
den trenden. Ökad tillgäng-
lighet är nyckeln till fram-
gång och vi gör så gott vi kan 
med de resurser som finns 
till vårt förfogande, sade Eva 
Hellenius.

Rolf Johansson, som 
också han ingår i arbetsgrup-
pen, vågar inte ha några stora 
framtidsförhoppningar när 
det gäller vårdcentralen i 
Skepplanda.

– Verksamhetsledningen 

gör så gott den kan, men 
det är politikerna som jag 
är besviken på. De lovade så 
mycket i valrörelsen och sade 
att vården måste få kosta. Vad 
är de löften värda nu? Inte 
ett skvatt! Det finns politiker 
här som jag tycker borde ta 
sitt ansvar.

Nästa stormöte om 
Älvängen/Skepplanda vård-
central är planerat till våren.

Sjukgymnastiken försvinner från Skepplanda
– Besked lämnades på stormöttet i bygdegårdenet i bygdegården

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Primärvårdsdirektör Gunilla Gustafsson medverkade på stormötet om Skepplanda vårdcentral i onsdags. Till höger ses verk-
samhetschef Kerstin Torgeby.
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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 20/11-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

I manuella delikatessen!

Karré
Svenskt kött, bit och skivor.

3995
/kg /kg

Vi styckar och paketerar det mesta av vårt kött 
på plats i butiken. Alla smörgåstårtor och festfat 
tillverkas även de i butiken, inklusive de röror och 

sallader som används vid tillverkningen.  

Butiksstyckat! Passar utmärkt 
ihop med Älvbodens 
potatissallad!

Just nu!

Rostbiff
Paul Egget, fr o m 16/11-11.
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Rejäl fastighet

FÖR VÄGBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE INFO: www.alefast.se

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

KNAPTORP: ÄLDRE VILLA MED UTHUS, STOR OCH LUMMIG TRÄDGÅRD, NÄRA ÄLVÄNGEN CENTRUM

Äldre styckebyggd 1½-plans villa om 5 rum o kök, 141 m2 + 20 m2. Två uthus, varav ett med garage. 
Mindre stall med möjlighet till hästhållning. Stor tomt med uppvuxen trädgård. Centralvärme med 
pelletsbrännare. Visst renoveringsbehov föreligger. Nära Älvängens centrum med skolor, handel och
kommunikationer.

• Begärt pris: 1.485.000 kr / bud
• Visning lördag 19 november kl 12 - 13


