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Vill utöka i Alingsås
Mandometerkliniken önskar starta heldygnsvård

– Vi når bra resultat, säger verksamhetsMandometerkliniken i Alingsås vill utöka till patienter med ätstörningar ska nu uppsin verksamhet så att den även inkluderar vakta regionpolitikerna, och från klinikens chef Katarina Nygård.
heldygnsvård för de allra sjukaste. Anhöriga håll hoppas man att intresse finns.
SIDORNA 4-5

Varnar för
att låna
ut kontot
Polisen går nu
ut med en uppmaning till allmänheten om att
inte låna ut sina
bankkonto – orsaken är att allt fler
personer, många
av dem ungdomar,
används som penningmålvakter.
SIDAN 2

Ljudlig
konst vid
stationen

HALKAN
ÄR HÄR

SIDAN 4

Från och med nu
och en månad
framöver kan man
höra två tonåringars chattkonversation från ett
högtalarsystem
vid gångtunneln
vid järnvägsstationen i Vårgårda.
Konstverket kallas
”20.21 till 22.05
den 24 augusti
2007” och är ett
nedslag i verkligheten.
SIDAN 15

Lösnummer: 20:00 kr/ex
Prenumeration: 8:80 kr/ex
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Välkommen till oss på Bil-Nilsson
så berättar vi mer om vårt breda
utbud av transportbilar.

Vi kan transportbilar!

www.bilnilsson.com
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Mest läst på AT-webben
1. Fälgtjuvar greps efter polisjakt
2. En epok går i graven
3. Kastade fälgkors mot bilägare
4. Tågpassagerare fast i flera timmar
5. Avstängd bro påverkar trafiken

red@alingtid.se 0322-67 00 00

Vill ha heldygnsvård för
patienter med ätstörning
Mandometerkliniken vill utveckla verksamheten i Alingsås
ALINGSÅS: Mandometerkliniken i Alingsås vill utveckla
sin verksamhet från dagvård
till heldygnsvård. Nu tänker
anhöriga uppvakta regionens politiker.
Eva-Britt Johansson kan bära vittnesmål om att Mandometerklinikens
metoder fungerar. Hon är anhörigstödjare med 20 års erfarenhet, där
allt började med den egna dottern
som fick en ätstörning.

Blev fullt frisk
Den traditionella psykiatrin kunde inte hjälpa dottern, men vänd-

ningen kom när hon hamnade på
Anorexicentrum i Huddinge (som
blev Mandometer), berättar EvaBritt.
– Vi såg snabbt att det gick framåt, men förstod inte varför. Men
efter 6,5 månader kunde hon friskskrivas. Hon blev sedan fullt frisk
tack vare uppföljningen.

Vill utveckla i Alingsås
På kliniken i Alingsås vill man
nu utveckla verksamheten, för att
kunna hjälpa de allra sjukaste. Det
kräver heldygnsvård men kliniken
har i dag enbart avtal med Västra
Götalandsregionen om dagsjukvård.
Anhöriga till personer med ätstörningar planerar nu att uppvakta

regionpolitiker för att få gehör för
en heldygnsklinik.
– I dag har vi inte möjlighet att behandla de allra sjukaste i öppenvård.
Vår slutenvård finns i Stockholm, så
då får vi hänvisa till regionen, säger
verksamhetschef Katarina Nygård.

Forskningsklinik
Mandometer, som kan visa tydliga behandlingsresultat, lyfter
fram sin behandlingsform, de tuffa friskskrivningskriterierna och
fem års uppföljning av patienten.
Sammantaget en ätstörningsvård
som är unik i Sverige.
– Vi är också en forskningsklinik
där behandlingen hela tiden utvärderas, säger Katarina Nygård.

För Mandometer är heldygnsvård
logisk – samma behandling i hela
vårdkedjan ger bättre resultat.
– Det är stor skillnad inom ätstörningsvården och våra friskskrivningskriterier är strikta. Vi når bra
resultat och vi har utökat vår grad
av patienter som vi friskskriver.
2018 var det 35 patienter, en ökning
med tio, säger Katarina Nygård.

Minst 7-8 vårdplatser
Cecilia Bergh är koncernchef
på Mando Group, där Alingsås är
en av fyra kliniker. Hon ser att en
att heldygnsklinik bör ha minst 7-8
platser och stå i proportion till öppenvården.
– Då behövs personal dygnet runt

i tre skift. Jag skulle tro att det kan
handla om 9-10 miljoner kronor,
säger hon.
Ser man till kostnaden kan regionpolitikerna begrunda att Mandometerkliniken i Alingsås i dag inte får
betalt av regionen för den femåriga
uppföljningen.
– Det handlar om 700 000-800 000
kronor och gör att Alingsås går
back. Men vi ser att det är så oerhört
viktigt att patienten får komma på
uppföljning så då tar vi den kostnaden, säger Cecilia Bergh.

PHILIP MAURITZSON

Begränsade resurser mot halka
ALINGSÅS: Ta det lugnt
när du sladdar fram
över gatstenarna, för
det råder halka på sina ställen i Alingsås.
Kommunens halkbekämpningsresurser är
begränsade.
– Ja, man vill gärna
ha mer luft i systemet,
säger gatuchef Markus
Thunberg.
Januari bjuder på vanskligt klimat för sulor och däcks
greppförmåga. Det är broddar på, lämpliga skor, sänkt
hastighet och försiktighet
rent allmänt som gäller.
– Det är halt och det är
jättesvårt att komma åt det
när temperaturen vandrar
mellan plus och minus.
Men vi kan alltid bli bättre, säger gatuchef Markus
Thunberg.

Tuffare förra året
Än så länge har Alingsås
klarat sig relativt bra undan
snö, vilket rimligtvis innebär
att snösvängen inte ätit upp
alla sina medel i kommunbudgeten. Då var det tuffare
förra året.
– Förra året var det ansträngt. I år försöker vi ta
höjd men de totala medlen
har inte ökat. Det är svårt att
prioritera, medger Markus
Thunberg.
Halkbekämpning innebär
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ISIGT. Det är rejält halt på sina ställen i Alingsås.
antingen flis eller salt och
olika underlag innebär olika
förutsättningar. Gatstenar

kan bli extra hala.
– Det vi lägger på hamnar
lätt mellan springorna men

samtidigt finns det ju en greppyta på stenarnas yta. Det
gäller att anpassa sin hastig-

het efter rådande omständigheter. Har man möjlighet att
ta på sig bättre skor så bör

man göra det, säger Markus
Thunberg.

PHILIP MAURITZSON

Alingsås Tidning

“Jag kan summera allting jag lärt mig om
livet på tre ord: det går vidare.”
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Grattis underbara Stina Bengtsson du är verkligen
en värdig vinnare.
ULLA HJELMER i en kommentar på AT:s Facebooksida om att Stina
Bengtsson vunnit priset Årets läsarbild.

– ROBERT FROST

PHILIP MAURITZSON

FÖR UTVECKLAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD. Anhörigstödjare Eva-Britt Johansson och verksamhetschef Katarina Nygård hoppas att Mandometerkliniken i Alingsås kan bli en heldygnsklinik.

Alingsås Tidning - i alla väder
Alingsås prognos idag

Sverige idag

Europa idag
Söndag Måndag Tisdag

Det väntas bli klart till halvklart. Temperatur -1 till
+1 grad. Sydvästlig vind som ökar något.
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