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Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Båtresa med bil Varberg–Grenå eller Göteborg–Fredrikshamn, 2 nätter i 5-bädds campingstuga 
på Riis Feriepark, 2 dagars entré till LEGOLAND med över 50 attraktioner. Gäller under juni och 
augusti. Totalpris fr 3293:-/2 vuxna + 3 barn. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Ta med familjen på ett oförglömligt äventyr uppbyggt av 60 miljoner klossar. 
Över 55 spännande attraktioner och aktiviteter ingår i entrépriset. Res med 
oss och bo två nätter till priset av en nära LEGOLAND®. Dessutom går ni två 
dagar på LEGOLAND®  men betalar bara för en. Då har ni gott om tid att leka 
er igenom hela parken!

2 för 1 till LEGOLAND®

Everyone deserves a break.

/PERS

LEGOLAND® 

 659:-
BÅTRESA + 2 NÄTTER + 2 DAGARS ENTRÉ
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BO I CAMPINGSTUGA PÅ RIIS FERIEPARK.LE
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ROLLSBO. I torsdags 
var det nyinvigning av 
Barn- och ungdoms-
medicinsk mottagning i 
Kungälv.

Verksamheten har fått 
större och förbättrade 
lokaler samtidigt som 
organisationen utveck-
lats.

– Här fi nns en sam-
lad kompetens och vi 
servar fl era kommuner, 
däribland Ale, säger 
områdeschef Marie Glas 
Kullbratt.

På Barn- och ungdomsmedi-
cinsk mottagning, som är or-
ganiserade under Närhälsan 
– den offentliga primärvården 
i Västra Götaland, fi nns all 
tänkbar expertis samlad under 
ett och samma tak.

– Vi har byggt en centrali-
serad och robust verksamhet 
i Kungälv istället för små en-
heter i fl era kommuner. Ale 
hade ett lokalt utbud tidigare, 
men det var svårt att rekry-
tera specialister till en sådan 

liten mottagning. Här har vi 
många professioner samlade 
vilket innebär att vi kan ar-
beta tväryrkesmässigt. Som 
exempel kan en psykolog ar-
beta tillsammans med en die-
tist eller en läkare. Vid diffusa 
symtom, vilket är typisk för 
barn och unga, krävs att fl era 
yrkesgrupper hjälps åt, det är 
oerhört värdefullt, säger Ma-
rie Glas Kullbratt.

Positiv känsla
Lokalerna har genomgått ett 
rejält ansiktslyft och är nu-
mera utformade på ett mer 
välkomnande och barnvänligt 
sätt. Zebror, tigrar, elefanter 
och giraffer pryder väggarna i 
korridoren. Ett provtagnings-
rum är försett med djungelta-
pet och i stolen sitter ett go-
sigt kramdjur.

– Det är viktigt att barnen 
får en positiv känsla när de 
kommer till oss.

Vilka patienter är det 
som kommer till Barn- och 
ungdomsmedicinsk mot-
tagning?

– Vi jobbar nära vårdcen-
tralerna och skolhälsovården 
och barnsjukhuset skickar 
barn som vi fortsätter att följa 
hos oss. Hit kommer barn och 

ungdomar som kräver att spe-
cialister tittar på dem. Det kan 
bland annat gälla svåra aller-
gier, astma, barn som inte väx-
er, tarmsjukdomar, epilepsi, 
fetma och psykisk ohälsa och 
så vidare. Istället för att dessa 
unga patienter behöver bege 
sig till sjukhus, för att träffa 
barnläkare och barnsjukskö-
terska, så kommer de till oss.

– Vårt uppdrag är att ta 
hand om barn och unga som 
inte är så svårt sjuka att de 
behöver läggas in på sjuk-
hus. Vårt uppdrag är även 
att ta hand om den psykiska 
ohälsan, som inte kräver ett 
barn- och ungdomspsykia-
trisk omhändertagande på 
BUP. Vi kan se att primär-
vården behöver byggas ut 
med fl er barnpsykologer för 
att klara söktrycket från för-
äldrar. Vi önskar att vårdcen-
tralerna och vi gemensamt 
skulle kunna erbjuda barn 
och unga snabbare hjälp vid 
psykisk ohälsa. Det är unikt 
i Sverige att ha en sådan här 
verksamhet, med specialist-
vård för barn och unga, som 
lyder under primärvården, det 
fi nns endast i Södra Bohuslän 
och Göteborg, avslutar Marie 
Glas Kullbratt. 

Områdeschef Marie Glas Kullbratt visar de nyrenoverade lokalerna på Barn- och ungdomsmedi-
cinsk mottagning i Kungälv vars verksamhet vänder sig till invånarna i Ale kommun.

Primärvårdschef Peter Almgren, enhetschef Kristina Engström och områdeschef Marie Glas Kull-
bratt. 

– Enhet i Kungälv välkomnar alebor

Specialistvård
för barn och unga

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Om du är brukare eller anhörig till någon som har 
personlig assistans och vill ha en designad disktrasa, 
gå in på www.livsanda.se och följ fjärilen.

Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?


