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Höstnyheterna
ÄR PÅ PLATS!

Ale Torg 7, Nödinge

Vantar 10:-Vantar 10:-

Fårskinn 60x90cm 299:-

Trälåda från 44,90

TOFFELSOCKOR
Sand, kräm, burgundy och grå

69:-
ord. pris 99:-

Trälåda från 44 90

50%

Få

rabatt på utvalda 
trälådor

Jörgen Thorn och Marie-
Louise Gefvert hade sällskap 
på mötet av regionstyrel-
sens ordförande, Gert-Inge 
Andersson (S), Ales båda 
kommunalråd Mikael Berg-
lund (M) och Paula Örn (S) 
samt verksamhetschefen och 
biträdande verksamhetsche-
fen för Närhälsan Älvängen/
Skepplanda, Eva Herlenius 
respektive Anna Newmark. 
De var inbjudna av Arbets-
gruppen för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad, som 
utgörs av representanter från 
bland annat Ale DHR, kom-
munala pensionärsrådet, PRO 
och Reumatikerförbundet.

– Vi vill veta hur tankarna 
går kring vårdcentralernas 
framtid i Älvängen och Skepp-
landa. Vad kan man förvänta 
sig av en filial som Skepp-
landa?

Den och många fler frågor 
fick den inbjudna delegatio-
nen svara på under det två 
timmar långa mötet i försam-
lingshemmet. Gunilla Wal-
lengren agerade moderator 
och fördelade frågeställning-

arna till berörda tjänstemän 
och politiker som fanns på 
plats runt bordet.

– Vad vi gör inom Närhäl-
san just nu är att vi satsar på 
att bygga upp en helt ny och 
centralt belägen vårdcentral 
i Älvängen. Den nuvarande 
är gräsligt ålderdomlig och 
ligger avigt till. Tillgänglig-
heten är en viktig aspekt, inte 
bara för våra patienter utan 
också för personalen. Det 
råder en skriande läkarbrist, 
men med den här satsningen 
kan vi öka attraktionskraften. 
Samtidigt ser vi över beman-
ningen på filialen i Skepp-
landa, förklarade Marie-Lou-
ise Gefvert.

Arbetsgruppen uppmärk-
sammade mötesdeltagarna 
om att det för närvarande inte 
finns någon busshållplats vid 
Handelsplats Älvängen och 
att det utgör ett problem för 
funktionsnedsatta som i fram-
tiden ska besöka den nya vård-
centralen.

– Vi tar med oss den frågan 
om kollektivtrafiken, så får vi 
stöta på Västtrafik från båda 

sidor, sade Gert-Inge Anders-
son vars passning till Mikael 
Berglund fångades upp med 
detsamma.

Några löften om att filialen 
i Skepplanda blir kvar även i 
framtiden kunde inte utfästas.

– Alla vårdcentraler måste 
stå på egna ekonomiska ben. 
Det är många fler ställen än 
Skepplanda där vi ser att list-
ningen sjunker på våra egna 
vårdcentraler. Det finns inga 
regionpolitiska skäl att lägga 
in fem miljoner kronor för att 
vårdcentralen i Skepplanda 
ska finnas kvar, konstaterade 
Marie-Louise Gefvert.

Gert-Inge Andersson 
belyste frågan ur ett annat 
perspektiv.

– Det pågår en ständig 
diskussion om kvalitet inom 
vården. Vi som patienter till 
vårdcentralen vill gärna träffa 

samma läkare varje gång och 
för patienter som besöker 
vårdcentralen frekvent är det 
ännu viktigare att få träffa 
samma person. För att upp-
fylla det behovet måste vi ha 
vårdcentraler där personalen 
väljer att stanna kvar. Kon-
tinuitet är viktigare för oss 
patienter än om vi får åka en 
eller sex kilometer till vård-
centralen.

Fredagen den 6 december 
är det invigning av nya När-
hälsan Älvängen Vårdcentral 
och Folktandvården.

JONAS ANDERSSON

Bättre service med ny vårdcentral i Älvängen
– Men Skepplandafi lialens framtid är oviss
SKEPPLANDA. Närhälsan vill förbättra servicen och 
öka kvalitén med en ny vårdcentral i Älvängen.

Det fastslog primärvårdschef Jörgen Thorn 
och förvaltningschefen för Närhälsan i Västra 
Götalandsregionen, Marie-Louise Gefvert, när de 
besökte Skepplanda församlingshem vid ett möte i 
förra veckan.

Några defi nitiva besked om framtiden för fi lialen 
på Albotorget lämnades emellertid inte.

Primärvårdschef Jörgen Thorn och förvaltningschefen för Närhälsan i Västra Götalandsre-
gionen, Marie-Louise Gefvert, närvarade på onsdagens möte i Skepplanda församlingshem.

Gert-Inge Andersson (S), 
regionstyrelsens ordförande.

Rolf Johansson deltog aktivt i diskussionen om vårdcentra-
lens vara eller icke vara i Skepplanda. Han hyllade också den 
satsning som sker i Älvängen.


