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ÄLVÄNGEN. Den 
planerade flytten av 
barn- och ungdomspsy-
kiatriska mottagningen 
(BUP) till Kungälv be-
kymrar personal inom 
Elevhälsan i Ale.

– Jag är jätteorolig 
för vad detta kan inne-
bära för våra elever 
och familjer, säger Ca-
trin Vanneryr, kurator 
på Aroseniusskolan och 
Älvängenskolan.

Nästa år ska barn- och ung-
domspsykiatrin centralise-
ras till Rollsbo i Kungälv, 
vilket innebär att mottag-
ningen i Älvängen flyttas till 
grannkommunen. 

Personalen på BUP oro-
as över vad beslutet kan 
komma att innebära för 
barn och unga i Ale, men 
även Elevhälsan är kritisk 
och menar att ett viktigt 
samarbete går förlorat. 

Enhetschefen Mathi-
as Lind har ännu inte sett 
utredningen som ligger till 
grund för beslutet, men 
menar spontant att närhe-
ten borde vara högre prio-
riterad. 

– Närheten är viktig för 
att barn och unga ska få det 
stöd de behöver, i många 
ärenden samverkar både 
hem, skola och BUP, vilket 

försvåras av en längre res-
väg.

Ett argument för att 
centralisera BUP är en-
ligt Katarina Andersson, 
verksamhetschef för psykia-
triska kliniken på Kungälvs 
sjukhus, att organisationen 
blir mindre sårbar med fler 
tillgängliga läkare samlade 
på ett ställe. Mathias Lind 
är dock inte övertygad.

– Jag kan inte se att man 
per automatik skulle bli 
mindre sårbara. Jag vet inte 
hur man har definierat sår-
barheten, men jag tycker att 
det känns viktigare att beva-
ra närheten och samarbetet 
inom kommunen. 

Akuta ärenden
Catrin Vanneryr, kurator 
på Aroseniusskolan och Äl-
vängenskolan är allvarligt 
oroad av situationen. Även 
hon påpekar att resvägen till 
Rollsbo i Kungälv kan bli 
ett stort problem för många 
barn och unga. Hon menar 
bland annat att närvaron 
i skolan blir påverkad när 
eleverna tvingas vara borta 
flera timmar från undervis-
ningen.

– Alla familjer har inte bil 
och det är inte självklart att 
de som behöver åka ofta kan 
betala den ökade kostnaden 
för busskort utanför kom-
munen. Jag är även orolig 

för att närheten till skolan 
försvinner. Idag har BUP 
i Älvängen hand om akuta 
ärenden, när jag som kura-
tor bedömer att det behövs 
en annan kompetens än den 
jag besitter. Utifrån min 
position tycker jag att sam-
arbetet fungerat bra hittills 
och det har inte varit några 
bekymmer tidigare. 

Hon menar att beslutet 
att flytta barn- och ung-
domspsykiatrin till Kungälv 
rimmar dåligt med kommu-
nens vision om att växa.

– Man räknar med att 
befolkningen ska öka, men 
flyttar BUP till en annan 
kommun. Då undrar jag 
hur man tänker, säger Ca-
trin Vanneryr.

Noterat är att barn- och 
ungdomspsykiatrin drivs i 
regional regi och är således 
inget som Ale kommun be-
slutar över.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Om ett år 
flyttas den barnpsyki-
atriska mottagningen 
(BUP) i Älvängen till 
Rollsbo i Kungälv.

Beslutet om att 
centralisera BUP togs 
redan förra året, men 
nu reagerar personalen.

– Tillgängligheten 
försämras och det täta 
samarbetet med skol-
hälsovården riskeras 
också, säger kritiska 
röster från personalen 
på BUP-mottagningen i 
Älvängen.

Redan 2010 inleddes en 
utredning om barnpsykia-
trins verksamhet i Kung-

är lättast, säger Katarina 
Andersson, verksamhets-
chef för psykiatriska klini-
ken på Kungälvs sjukhus och 
fortsätter:

– Beslutet att centrali-
sera BUP togs redan förra 
året. Att det inte har verk-
ställts beror på att vi har 
haft ett långt hyreskontrakt 
i Älvängen som inte löper ut 
förrän årsskiftet 2014-2015.

Personalen på BUP-mot-
tagningen i Älvängen är oro-
liga för hur detta påverkar de 
barn och ungdomar som är i 
behov av vården.

– Avståndet till Rollsbo är 
ett jätteproblem. Långa res-
vägar och dåliga förbindelser 
till Rollsbo med kollektiv-
trafiken bidrar starkt till vår

en sjuksköterska på BUP-
mottagningen i Älvängen 
blir man väldigt sårbar. Det 
kommer vi inte att vara i 
Kungälv.

Tillväxtkommun
Personalen tycker också det 
är konstigt att beslutet verk-
ställs nu när Ale är en tillväxt-
kommun med mål att växa 
rejält de kommande åren.

– Framför allt är det barn-
familjer som flyttar in och 
att då i samma stund flytta ut 
barnpsykiatrin förefaller inte 
genomtänkt.

Katarina Andersson 
medger att beslutet inte har 
varit enkelt, men att man 
har vägt för- och nackdelar 
med resultatet att de positiva

Oro kring planerad 
flytt av BUP
– Barnpsykiatrin centraliseras till Kungälv
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– Rädsla för att samarbetet med skolan går förlorat

Elevhälsan kritisk till flytt av BUP

SKEPPLANDA. Hyres-
avtalet för Närhälsans 
lokaler i Skepplanda har 
sagts upp.

Avtalet löper ut den 
31 december 2014.

– Nu har vi en bra 
planeringshorisont för 
att se över den fram-
tida verksamheten i 
detta område, säger 
primärvårdsdirektör 
Marie-Louise Gefvert.

Enheten i Skepplanda, som 
idag utgör en filial till När-
hälsan Älvängen, kommer av 
allt att döma stänga igen vid 
årsskiftet 2014/15.

– Nu har vi året på oss att 
se om vi ska dra oss tillbaka 
helt eller ha någon form av 
basverksamhet kvar i Skepp-
landa. Det beror lite grann 
på hur utvecklingen blir, 
säger Marie-Louise Gefvert 
till lokaltidningen.

Primärvårdschef Jörgen 
Thorn har fått uppdraget 
att se över möjligheterna till 
en mobil distriktssköterske-
verksamhet. 

– Det innebär i så fall att 
listade patienter som är i be-
hov av vård kan få hembesök.

Marie-Louise Gefvert 
glädjer sig också åt Närhäl-
sans nyinvigda lokaler i Äl-
vängen och menar att läget 
på Handelsplats Älvängen 

gynnar patienterna, men 
också ökar möjligheterna att 
kunna knyta till sig personal.

– Det är fantastiskt roligt 
att vi kan erbjuda våra pa-
tienter en helt ny vårdcentral 

i direkt anslutning till Folk-
tandvården och granne med 
apoteket. Tillgängligheten 
är suverän, avslutar Ma-
rie-Louise Gefvert.

JONAS ANDERSSON

– Innebär slutet för Skepplandafilialen

Hyresavtalet uppsagt

Hyresavtalet för Skepplanda vårdcentral är uppsagt och löper ut 
den 31 december 2014.

Primärvårdschef Jörgen Thorn och primärvårdsdirektör Ma-
rie-Louise Gefvert.

Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

God fortsättning  

på det nya året! 

Nytillpassning linser: 695:-
 inkl. provlinser

Certifierade enl. Optikbranschens Kvalitetsnorm

Egen inslipningsverkstad

Finsktalande optiker på lördagar

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  

(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.

Erbjudande!
Vid köp av progressiva 
glas får du ett par  
läsglasögon på köpet!

Kom in och titta på vårens bågnyheter!

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33

Alla bågar ingår vid köp  
av glasögon + antireflex- 
och hårdhetsbehandling!


