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Den 1 oktober 2009 star-
tade VG Primärvård. En 
reform som i korta ordalag 
gick ut på att medborgarna 
i Västra Götaland skulle 
kunna lista sig på den vård-
central som ansågs passa bäst 
för var och en.

VG primärvård innebar 
också att alla vårdcentraler 
skulle tillhandahålla kom-
petens enligt ett fastställt 
regelverk som fick namnet 
Kravboken. Utifrån Krav-

bokens regelverk kunde 
sedan vårdcentralen utöka 
sitt utbud av specialistkom-
petenser, öppettider med 
mera. Hur stor verksamhet 
en enskild vårdcentral har 
möjlighet att erbjuda, beror 
till stor del på hur många 
medborgare som valt att lista 
sig på vårdcentralen ifråga.

Hösten 2010 beslutade 
Styrelsen för Primärvår-
den i mellersta och södra 
Bohuslän att ansöka om att 

göra Skepplanda vårdcentral 
till en filial till Älvängens 
vårdcentral. Beslutet fat-
tades efter en utredning som 
pekade på ett antal problem. 
Man hade under en längre 
tid haft svårt att anställa 
läkare till vårdcentralen. 
Även andra specialistkom-
petenser var svåra att upp-
rätthålla eftersom antalet 
listade medborgare var för 
få. Genom att låta Skepp-
landa VC vara en filial under 

Älvängens VC kunde man 
kombinera ihop ett antal 
tjänster.

Styrelsen har hela tiden 
sett på kreativa förslag för 
att invånarna i Skepplanda 
även fortsättningsvis skall ha 
en vårdcentral i samhället. I 
oktober 2010 var PVO-chef 
Lone Dockered med på 
ett välbesökt möte i Skepp-
landa. Många var oroliga för 
framtiden för vårdcentralen, 
men Lone rätade ut detta 

under mötet.
Från styrelsens sida 

beklagar vi formuleringen 
att Skepplanda vårdcentral 
upphör. Utskicket har gjorts 
från centralt håll och rent 
tekniskt är det rätt. Däremot 
borde en förklaring bifogats 
att Skepplanda VC från 
och med 1 jan 2011 ingår i 
Älvängens VC organisato-
riskt. Genom att lista sig på 
Älvängens vårdcentral i fort-
sättningen kommer ingen 

förändring rent praktiskt 
att ske.

Vi beklagar också att 
Aledemokraterna genom sin 
insändare att ”vi i praktiken 
skall lägga ner vårdcentralen 
i Skepplanda” skapat ytterli-
gare förvirring i frågan.

Jim Aleberg (S) 
Marith Hesse (M)

Styrelsen för primärvården i mel-
lersta och södra Bohuslän

Vårdcentralen i Skepplanda blir kvar

Falskt alarm! I förra veckan spreds rykten om att Skepplanda vårdcentral ska slå igen, men 
så är inte fallet. Det som har hänt är att Skepplanda vårdcentral upphört som bolagsform 
och numera bildar filial till Älvängens vårdcentral. Verksamheten förblir dock kvar på samma 
sätt som tidigare.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral läggs 
ner?

Inte alls!
– Tyvärr gick det ut 

otydlig information till 
invånarna i Skepplanda 
och det gjorde att vår 
växel blev nedringd, 
säger primärvårdsom-
rådeschef Lone Dock-
ered.

I höstas fick skepplanda-
borna veta att folktandvår-
den försvinner från orten. 
Knappt hade besvikelsen 
över den motgången hunnit 
lägga sig förrän nästa chock-
besked damp ner.

I förra veckan spreds näm-
ligen uppgifter om att vård-
centralen skulle stängas.

– Det blev väldigt olyck-
ligt och jag får hålla med 
om att informationen från 
Hälso- och sjukvårdskans-
liet var otydlig, säger Lone 
Dockered och fortsätter:

– Det som menades i skri-
velsen var att Skepplanda 
vårdcentral upphör som 
självständig enhet. Från och 
med årsskiftet bildar man en 
filial till Älvängens vårdcen-
tral. Verksamheten fortsät-
ter emellertid på samma sätt 
som vanligt. Skillnaden är 
att det blir ett gemensamt 
telefonnummer, sedan väljer 
patienten om han eller hon 
vill gå till Älvängen eller 
Skepplanda.

Oroade ortsbor tolkade 
dock inte texten på detta sätt. 
Istället gick telefonen varm 

hos vårdcentralen med en 
överbelastad växel som följd 
av det.

– Många var oroliga och 
personalen fick på bästa sätt 
försöka reda ut alla oklar-
heter i ärendet, säger Lone 
Dockered.

– Det som gäller är att alla 
som har varit listade i Skepp-
landa nu får gör ett nytt aktivt 
val. För många blir det natur-
ligt att kryssa i Älvängen och 
då kan man välja att gå kvar 
i Skepplanda. De som vill 
komma till oss och lista sig är 
välkomna att göra det. Vi tar 
emot besök såväl i Älvängen 
som i Skepplanda, avslutar 
Lone Dockered.

Skepplandas vårdcentral blir filial – verksamheten fortsätter
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SKEPPLANDA. Utarma 
inte Skepplanda!

Aledemokraternas 
protestlistor mot att 
stänga folktandvården 
har fått gehör bland 
ortsborna.

– Vi räknar med att få 
in cirka 1500 namnun-
derskrifter som vi ska 
skicka till Västra Göta-
landsregionen, säger 
partiets talesman i 
frågan, Sven Rydén.

Aledemokraterna motsät-
ter sig den försämrade sam-
hällsservice som invånarna i 
Skepplanda tvingas uppleva.

– Beslut har tagits att 
folktandvården ska stängas 
och det är bara en tidsfråga 
innan samma bittra öde drab-
bar vårdcentralen. Bibliote-
ket har sämre öppettider än 
tidigare och det var inte så 
länge sedan som simhallen 
var hotad, säger Sven Rydén.

Protestlistorna har legat 
ute på diverse offentliga plat-
ser i Skepplanda och Alvhem. 
Responsen har inte låtit vänta 
på sig.

– Vi har idag mellan 1200-
1300 namnunderskrifter, 
men vi tror att vi passerar 
1500-strecket innan tisdag i 
nästa vecka då listorna samlas 
in. Listorna ska sedan vida-
rebefordras till Västra Gö-
talandsregionen, säger Sven 

Rydén.
Vad hoppas ni få för re-

aktion?
– Att folktandvården får 

vara kvar i Skepplanda, an-

tingen i landstingets regi eller 
som privat verksamhet. Un-
derlaget finns och det borde 
kunna fungera i privat regi, 
såvida inte hyrorna blir för 

höga, säger Sven Rydén.

Protesterar mot nedläggningen av folktandvården
– Aledemokraternas aktion har fått gehör bland ortsborna
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Aledemokraternas Sven Rydén leder protestaktionen gällande nedläggningsbeslutet för folk-
tandvården i Skepplanda. Fram till tisdag i nästa vecka uppmanas ortsborna skriva på listor-
na som sedan ska vidarebefordras till Västra Götlandsregionen.
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NÖDINGE / BACKA SÄTERI
Bekvämt 2-plans villaboende från 2006 i bostadsrätts-
form. Ljus och fräsch interiör. Garage intill huset. Stor 
altan samt söderterrass med fin utsikt över grannskapet.

PRIS/BUD: 1 750 000:- AVGIFT: 5 267:-
BOAREA: ca 116,6 kvm
VISNING: Bokad söndag 13/2 kl 14:00-14:30 samt 
tisdag 15/2 kl 18:30-19:00. 
ADRESS: Patron Ahlmanns Allé 15
MÄKLARE: Katarina Östberg 031-745 20 51


