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SKEPPLANDA. Hyres-
avtalet är uppsagt och 
löper ut vid årsskiftet.

Närhälsans ledning 
planerar dock att stänga 
Skepplandafilialen re-
dan till sommaren.

– Fokus ligger istället 
att få till en så bra verk-
samhet som möjligt i 
Älvängen, säger primär-
vårdschef Jörgen Thorn.

Det var vid ett möte i Älväng-
en som Jörgen Thorn, till-
sammans med Marie-Loui-
se Gefvert, förvaltningschef 
för Närhälsan i Västra Gö-
talandsregionen, avslöjade 
detaljerna om beslutet att 
stänga filialen i Skepplanda.

– Arbetshypotesen är att 

stänga för semester från och 
med vecka 25 och sedan låta 
det förbli så och istället slus-
sa patienterna till Älvängen, 
förklarar Jörgen Thorn.

Samtidigt tittar verksam-
hetsledningen på att få till 
stånd en mobil funktion för 
personer som inte kan ta sig 
till vårdcentralen för egen 
maskin, i första hand gäller 
det svårt sjuka äldre patien-
ter.

Mobil sjuksköterska
– Den här funktionen ska 
inte blandas ihop med den 
kommunala hemsjukvården. 
Det är viktigt att poängtera! 
Det vi pratar om är en mobil 
sjuksköterska som ska kunna 
åka hem till de patienter som 
inte har möjlighet att ta sig 
till vårdcentralen. Majorite-
ten av dessa besök klarar en 
sjuksköterska, ibland med 
konsultation av en läkare. 

Det är den erfarenheten som 
vi har, säger Jörgen Thorn 
och fortsätter:

– Parallellt marknadsför 
vi Seniorhälsan, som är ett 
riskförebyggande koncept 
som vänder sig till personer 
över 65. I Älvängen finns två 
distriktssköterskor som arbe-
tar med att ta emot denna typ 
av besök.

Närhälsan Älvängen har 
haft en positiv utveckling vad 
det gäller listade patienter 
sedan flytten till nya loka-
ler. Antalet listade patienter 
uppgår idag till knappt 9 800 
personer.

– Vi såg en fallande trend 
för Älvängen/Skepplanda 
under ett par år, men sedan 
invigningen i slutet av förra 
året på Handelsplats Älväng-
en har det skett en stadig 
ökning av patienter. Det är 
oerhört glädjande, avslutar 
Jörgen Thorn.

Skepplandafilialen kommer att stänga redan till sommaren och istället hänvisas patienterna till 
Närhälsan Älvängen.

Catarina Svalbacke, verksamhetschef Närhälsan Älvängen/Skepplanda, och Jörgen Thorn, primär-
vårdschef.

Stänger till 
sommaren
– Tiden ute för filialen i Skepplanda
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LÅGA PRISER, BRETT SORTIMENT 
& GÄSTVÄNLIG MILJÖ

7000 M2 LÅGPRISVARUHUS

DAGENS LUNCH FRÅN VÅRA KOCKAR

PÅSKLOVS- 
ERBJUDANDE

Daniel & Henrik

Gäller mellan 14/4-21/4
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VÅRNYHETER I 
HELA BUTIKEN!

Lunchrestaurang & café
DAGENS LUNCH 59:-
BARNPORTION 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du alltid på www.kladkallaren.se

MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15


