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NOL. Landstinget 
monterade sakta men 
säkert ner läkarmot-
tagningen i Nol.

Sedan oktober 2009 
drivs en vårdcentral i 
privat regi.

En verksamhet som 
både växer och utveck-
las.

För tre år sedan genom-
fördes VG Primärvård, en 
vårdvalsmodell i Västra 
Götalandsregionen som 
medförde att bland annat 
Nol fick en privat vårdcen-
tral. Adina Hälsan fick 2400 
listade patienter 2009. I skri-
vande stund har listan växt 
till 4200 personer. Nu har 
vårdcentralen tagit ytterli-
gare lokaler i anspråk för att 
tillgodose behovet.

– Det blir väldigt bra med 
en egen ingång och väntrum 
till BVC-mottagningen. Vi 
har en hel del unga mammor 
som vi jobbar lite extra med. 
Det är en fantastiskt rolig 
utveckling som verksamhe-
ten har haft sedan starten för 
snart tre år sedan. Vårt läge 
mitt i byn tror jag har betytt 
en hel del, säger driftsansva-

rige läkare Farshad Tahma-
sebiepour.

Varje år gör regionen en 
enkätundersökning bland 
vårdcentralernas patienter. 
Att mäta kundnöjdhet, hur 
invånarna upplever tillgäng-
ligheten och tillgången till 
vård är ett viktigt instrument. 
För Adina Hälsan i Nol har 
resultaten varit en angenäm 
läsning.

Tillgängligheten
– 2011 blev vi nummer 
elva i Västra Götaland och 
nummer ett i Ale. Jag uppfat-
tar det som att vår tillgäng-
lighet är uppskattad. 98% av 
första samtalet går direkt till 
en sjuksköterska och möjlig-
heten att få vård samma dag 
ligger helt i linje med vad vi 
vill ge, menar Farshad som 
också vet att specialistkom-
petensen som finns i Nol är 
en tillgång.

– Det är positivt att vi 
inte behöver skicka iväg så 
många. Vi har läkare med  
specialistbakgrund inom 
hjärta, invärtes, astma, kol 
och diabetes. 

Fastighetsägaren Alebyg-
gen gläds självklart åt att 

hyresgästen tar för sig och 
vidgar verksamheten, men 
förutom fler uthyrda kva-
dratmetrar finns ytterligare 
fördelar.

– En fungerande vård-
central betyder mycket för 

serviceutbudet på orten. Det 
är en viktig funktion dels för 
våra äldre hyresgäster dels 
våra småbarnsfamiljer, säger 
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

På lördag håller Adina 

Hälsan öppet hus för att visa 
upp sin verksamhet i utökade 
lokaler. Det som en gång var 
en Konsumbutik, post, kom-
mundelskontor och skola är 
nu en fast förankrad vård-
central.

Vårdcentralen i Nol utökar
– Adina Hälsan en 
framgångssaga

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Gläds åt framgången. Adina Hälsan och Farshad Tahmasebiepour har expanderat i den tidigare Konsumbutiken i Nol, något 
som gläder Alebyggen och Lars-Ove Hellman.
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Vi tror på rättvisa. 
 Ingen lön för lika arbete.
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Frivilliga sjöräddare sedan 1907.


