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SKEPPLANDA. Nu är det 
klart.

Det blir Eva Herlenius 
som kliver upp och blir 
ny verksamhetschef 
för Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral när 
Kerstin Torgeby antar 
nya utmaningar inom 
regionen.

Eva tillträder tjäns-
ten vid årsskiftet.

Utan överdrift kan man påstå 
att det har varit ett turbulent 
år för Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral. Det startade 
med den information som 

gick ut till invånarna i Skepp-
landa att deras vårdcentral på 
Albotorget skulle läggas ner. 

– Informationen från 
Hälso- och sjukvårdskansliet 
var otydlig, förklarade den 
dåvarande verksamhetsche-
fen Lone Dockered.

Det som egentligen mena-
des i skrivelsen var att Skepp-
landa vårdcentral skulle 
upphöra som självständig 
enhet och istället bli en filial 
till Älvängens vårdcentral. 
Organisationsförändringen 
innebar också att alla listade 
till Skepplanda vårdcentral 
fick göra ett nytt aktivt val. 
Förvirringen var total och 
osäkerheten spred sig bland 
invånarna i kommunens 
norra del. Var sammanslag-
ningen med Älvängen ett 
första steg mot en framtida 
nedläggning?

En arbetsgrupp med 
representanter från det 
lokala föreningslivet tog 
initiativ till ett stormöte 
i Skepplanda bygdegård i 
september. Dessförinnan 
stod det klart att Älvängen/
Skepplanda vårdcentral fått 
en ny verksamhetschef i Ker-
stin Torgeby samt en biträ-
dande dito i Eva Herlenius. 
Under hösten har Kerstin 
och Eva arbetat hårt för att 
få struktur på verksamheten 
och i nära dialog med arbets-

gruppen har duon redogjort 
för det pågående föränd-
ringsarbetet.

– Vi har kommit en bit på 
vägen, men vi vädjar om tåla-
mod. Jag brukar säga att det 
tar ungefär tre år att genom-
föra en förändringsprocess 
av det här slaget som vi gör 
nu. Vi har börjat från grun-
den. Jag har lång erfarenhet 
av bemanning och kvalitet. 
Det är hela tiden kvaliteten 
som styr vårt arbete och man 
får inte glömma bort att vi 
har en pengapåse att anpassa 
oss till, säger Kerstin Tor-

geby.
– Det finns inget ont i 

kikaren utan uppdraget är att 
Skepplanda vårdcentral ska 
vara kvar, tillägger Torgeby. 

För att få bemanning 
och kvalitet att harmonera 
tvingas Skepplanda vårdcen-
tral att ha begränsade öppet-
tider i början av nästa år. 

– Då kommer vi att ha 
distriktssköterska på plats. 
Måndag och tisdag håller vi 
öppet som tidigare och då 
har vi även en läkare som 
tjänstgör i Skepplanda. De 
patienter som vill träffa 

läkare på andra tider får 
besöka oss i Älvängen, för-
klarar Eva Herlenius.

– Hur öppettiderna blir 
i framtiden återstår att se. 
Glädjande är i alla fall att vi 
har fått klartecken från en 
specialistläkare som ska börja 
hos oss i vår. Vi för dessutom 
diskussioner med ytterligare 
en läkare.

Den så kallade drop in-
verksamheten som var tänkt 
att starta på Älvängens vård-
central i november har sena-
relagts.

– Vi hoppas komma igång 

med det till våren. Vi gör 
inget utan att vi kan säker-
ställa kvaliteten, då väntar vi 
hellre. Vad som däremot har 
kommit igång är vår webb-
tidsbokning. Sex tider per 
dag finns att boka via nätet, 
berättar Eva.

Slutligen kan informe-
ras att ljusbehandlingen blir 
kvar på Skepplanda vårdcen-
tral även 2012.

Förändringsprocess forstätter under Evas ledning
– Ljusbehandlingen blir kvar på Skepplanda vårdcentral – Ljusbehandlingen blir kvar på Skepplanda vårdcentral 
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Eva Herlenius blir ny verk-
samhetschef för Älvängen/
Skepplanda vårdcentral från 
och med den 1 januari.

Öppettiderna för Skepplanda vårdcentral reduceras i början av nästa år.

Vi önskar
alla våra patienter

God Jul &
Gott Nytt år

Tandläkare
Albert Szekely
med personal
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God Jul önskar 
vi på kontoret i 
Trollhättan.

lansforsakringar.se/alvsborg

Ring oss på 0520-49 49 00

Glöm inte släcka ljusen när 
du lämnar rummet.

God Jul
& Gott Nytt År

Vi fi nns nära dig!

Din lokala PC-leverantör
Göteborgsvägen 94 • Tel 0303-746550

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År

0303 - 97 560


