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ÄLVÄNGEN. I torsdags 
höll Närhälsan öppet 
hus i sina nya lokaler 
på Handelsplats Älv-
ängen.

Flytten från Gö-
teborgsvägen gick 
över förväntan säger 
verksamhetschef Eva 
Herlenius.

– Det var tack vare 
alla lojala medarbe-
tare som ställde upp på 
kvällar och på helgen 
för att få allt på plats.

Närhälsan slog upp dör-
rarna på Svenstorpsvägen 1 
på måndagsmorgonen, men 
öppet hus-firandet fick vänta 
några dagar.

– Vi är inte helt i ordning 
ännu, men verksamheten 
fungerar som den ska. Vi 
stängde ner datorservern på 
fredagseftermiddagen och på 
måndagsmorgonen startade 
vi upp i våra nya lokaler. Jag 
får väl erkänna att det var lite 
stökigt inledningsvis, men 
jag tror att våra kunder hade 
överseende med det.

Närhälsan återfinns en 
våning upp i handelsplatsen. 
Stentrappa alternativt hiss 
leder besökarna till entrén 
där väntrummet är gemen-
samt för Närhälsans och 
Folktandvårdens patienter.

– Det känns skönt att vara 
här. Vi har inte fått större, 
men däremot mer ända-
målsenliga lokaler. Flödet 
för patienten har förbättrats. 
En annan fördel som besö-
karna kommer att märka av 
är vårt nya nummerlappssys-
tem, som underlättar drop 
in-mottagningen, säger Eva 
Herlenius.

– Vi har dessutom berikat 
väntrummet med en kaffe- 
och vattenmaskin, så att 
man kan ta sig något gott att 
dricka i väntan på sin tur.

Närhälsan har i och med 
flytten till Handelsplats Älv-
ängen fattat beslut om att 
koncentrera läkarresurserna 
dit. Det innebär att enheten 
i Skepplanda kommer att 
fungera som en distriktsskö-
terskemottagning från och 
med årsskiftet.

– Vi anser att det är bättre 

för våra listade patienter att 
få en högre läkartäthet i Älv-
ängen. Filialen i Skepplanda 
kommer att hålla öppet för-
middagar måndag till tors-
dag. Dit kan man gå om 
man vill få sina sår omlagda, 
behöver injektioner av olika 
slag och så vidare, förklarar 
Eva Herlenius.

Hur har responsen varit 

under de första dagarna?
– Vi har mötts av många 

nöjda patienter, som upple-
ver våra nya lokaler som ett 
jättelyft. Vi delar den upp-
fattningen till fullo, avslutar 
Eva Herlenius.

Närhälsan återfi nns nu på Handelsplats Älvängen. Marianne 
Lindqvist, distriktssköterska, Madeleine Thillman distrikts-
sköterska, Henrik Bjerrome Ahlin, underläkare, Eva Herle-
nius, verksamhetschef, Lisbeth Malmström sekreterare, och 
Maria Åhlund distriktssköterska trivs i sina nya lokaler och 
hoppas att besökarna också ska göra det.

Hugo Wallberg besökte Närhälsan i samband med torsdagens 
öppet hus-fi rande. Han fi ck ett varmt mottagande av under-
sköterska Lisbeth Evertsson.
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