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ÄLVÄNGEN. Praktiker-
tjänst har flyttat.

Verksamheten som 
tidigare var förlagd 
till Vikadamm huserar 
sedan den 1 juli i före 
detta Apotekets lokaler 
i Älvängen.

– Reaktionerna från 
våra kunder är väldigt 
positiva, det är ljusa och 
fräscha lokaler, säger 
Gabrielle Skåål, en av 
fem fysioterapeuter.

När Ale kommuns vårdavtal 
tog slut 2008 och Praktiker-
tjänst vann upphandlingen i 
Västra Götalandsregionen 
bildades Älvängens Fysiote-
rapi.

– Till oss är alla välkom-
na. Det behövs ingen remiss, 
fastslår Jan Arleij.

Älvängens Fysioterapi har 
länge letat nya lokaler för att 
öka tillgängligheten. Statio-
neringen på Vikadamm var 
inte optimal.

– Vi har hela tiden haft 
en vision om att finna något 
eget ställe och så dök den 

här möjligheten upp. Bättre 
än så här kan vi inte få det, 
menar Gabrielle Skåål.

Den 1 september infördes 
Vårdval Rehab i Västra Gö-
talandsregionen. Det inne-
bär att patienter själva kan 
välja någon av de rehaben-
heter som blivit godkända i 
vårdvalet, däribland Älväng-
ens Fysioterapi.

– Det är med stor glädje 
som vi hälsar Ann-Chris-
tine Forsman välkommen 
till oss. Detta innebär att vi 
breddar vår verksamhet, får 
helhetssynen på människan. 
Ann-Christine har jobbat 
i kommunen under många 
år och är ett bekant ansikte 

för väldigt många, säger Jan 
Arleij.

Rehabenheterna erbjuder 
arbetsterapi och fysioterapi/
sjukgymnastik. Även hjälp-
medelsförskrivning ingår i 
rehabenheternas uppdrag. 

– Just hjälpmedelshan-
teringen är en viktig bit. 
Det jag kommer att arbe-
ta med är bland annat be-
dömning inför bostadsan-
passning, handträning och 
kognitiv träning efter exem-

pelvis en hjärnskada, säger 
Ann-Christine Forsman.

Till Älvängens Fysiotera-
pi kommer folk i alla åldrar, 
från barn till pensionärer. 
Upptagningsområdet sträck-
er sig långt utanför kommu-
nens gräns.

– Ja, vi har besökare även 
från kranskommunerna, för-
klarar Jan Arleij.

Sjukgymnastiken, var ti-
digare reglerad i avtalet och 
motsvarade cirka 11 500 be-

sök per år. I det nya avtalet är 
det inte reglerat.

Självträningen efter av-
slutad rehabperiod generade 
lika många besök.

– Vi erbjuder ett självträ-
ningskort efter rehabperio-
dens slut. Många uppskattar 
den kvalitet och service som 
vi kan erbjuda och känner en 
trygghet i det, säger Gabriel-
le Skåål.

Vilken är den vanligaste 
orsaken till att man be-

söker Älvängens Fysiote-
rapi?

– Stressrelaterade sjukdo-
mar, led- och muskelbesvär 
dominerar. Sedan kan vi se 
en tydlig trend att självträ-
ningen fortsätter högt upp i 
åldrarna då många vill hålla 
sig aktiva. För den gruppen 
människor är vi en hjälp på 
vägen, säger Gabrielle Skåål.

Älvängens Fysioterapi 
håller öppet varje vardag.

JONAS ANDERSSON

– Tillgängligheten har  förbättrats

Älvängens 
Fysioterapi 
i nya lokaler

Personalen på Älvängens Fysioterapi välkomnar besökarna till de nya lokalerna på Järntorget, i före detta Apoteket. Från vänster: 
Jan Arleij, Jasna Gustafsson, Ulla Kaborn Olson, Ann-Christine Forsman, Gabrielle Skåål och Anne Qvarford.

Tommy Lindblom från Bohus 
tränar tre gånger i veckan på 
Älvängens Fysioterapi.
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS SKOLALLÉN 2A, VÅN 1/3 BOAREA CA 51 M²

2 ROK ACCEPTERAT PRIS 695 000 KR

AVGIFT 2 630 KR/MÅN VISAS ON 3/9 17.30-18.30

RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK

HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK- CENTRALT - NOL
Välplanerad tvåa i gott skick i populära Nol. Centralt

belägen med bekvämt gångavstånd till centrum med affärer

och tågpendeln. Lummigt och grönt område.

VÄRDEKOLLEN
Följ värdet på din bostad

Håll koll på värdet på din bostad! Nu kan du följa värdeutveck-
lingen på din bostad utifrån både aktuell försäljningsstatistik 
och fi ngertoppskänslan hos oss. Allt smidigt och enkelt via sms.

Beställ VÄRDEKOLLEN helt kostnadsfritt på lansfast.se/vardekollen.
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