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Vårdcentral
IT

får konkurrent*
tl-vägg I vagg

oRMTNGE vÄRo
I mars öppnar en ny
vårdcentral i On
minge, i lokalerna in-
till Boo vårdcentral.

Fastighetsägaren
tror på ett hus fullt av
vård, men Boo vård-
central befararatt
det kan bli rörigt ltir
patienterna"

Den nya mottagningen, Dok-
torteam vårdcentral, ska lig-
ga i Kunskapsgymnasiets
gamla lokaler. Nu pågår ett
intensir,t arbete för att få allt
i ordning inför öppningen
med öppet hus den B mars.

På 500 kvadratmeter ska
till en början tre läkare arbe-
ta. Sedan är tanken att verk-
samheten ska utökas. Läka-
ren Emerita Errasti, med er-
farenhet från bland annatlil-
tapraktiken och Nacka när-
sjukhus, ska driva mottag-
ningen.

- Det har länge varit en
dröm att starta eget. Jag l.ill
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skapa en ar-
betsplats
där perso-
nalen trivs
och mår
bra, utan att
åsidosätta
patientsä-
kerheten.
Då blir per-
sonalen
mer effektiv och kan ge det
lilla extra, säger hon.

Doktorteambliralltsåkon- Läkaren EmeritaErrasti, som skadriva Doktorteam vårdcentral,sjuksköterskan MikiTreut-
kurrenter till Boo vård- hardt och rådgivaren Svante Hultquist visar runt i de ännu inte färdigstätlda lokalerna. Den i

central, som ligger i samma mars är det öppet hus. Foros JENNv FREJT

byggnad.
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Emerita
Errasti

"Kan bli rörigt"
I dag har Boo vårdcentral
24 OO0 personer listade.
Doktorteams förhoppning är
att de som ännu inte är lista-
de i Boo och andra delar i
Nackakanvälja dem.

Lena Pomerleau, verksam-
hetschef på Boo vårdcentral,
ställer sig frågande till valet
av lokalisering.

- Det är bra med konkur-
rens, men två vårdcentraler
på lite avstånd hade kunnat

ge patienterna större valfri-
het när vårdcentralen ligger
geografiskt bättre till. Ur pa-
tientens perspektiv är det lite
märkligt att Boo som är så
stort ska ha wå mottagning-
ar i samma hus. Det kan bli
rörigt för patienterna, säger
hon och tillägger att hon
hoppas på samverkan, trots
konkurrenssituationen.

Ett hus fullt av vård
Även Emerita Errasti var först
weksam till placeringen.
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- Jag hade tänkt mig att
starta någon annanstans.
Men den här lokalen dök upp
och jag pratade med folk i
omgivningen. Alla sa att det
inte spelar någon roll om det
är på samma plats. Regerin-
gens avsikt ärju att ha valfri-
het inom vården. Vi konkur-
rerar på samma villkor, säger
hon.

Christophe Lov6n, Or-
mingeHus ägare, har inga
betänkligheter när det gäller
lokalvalet.

- Vår ambition är att h
set ska vara fullt uthyrt. C

man tittar 20 år fram i tide
trorjag att hela huset kor
mer att innehålla vård ell
friskvård. Huset harju va
sjukhus en gång. M
30 000 invånare är Boo sti
re än de flesta kommuner
i Sverige. Det vore inte rir
ligt att ett så stort områ,
inte har ett hus med vå
och friskvård, säger han.
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