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et är tisdagsmorgon på Carema Vårdcentral 
i Skogås söder om Stockholm. Väntrummet 
till den öppna mottagningen börjar fyllas av 
både små och stora patienter. Hit är alla med 

halsont, öronvärk, hosta eller hudinfektion välkomna 
tre timmar varje förmiddag utan att behöva beställa 
tid i förväg. 

– Eftersom vi märkte att det fanns ett behov av en 
öppen mottagning startade vi verksamheten på prov 
för tre år sedan, berättar Eva Westerberg som är verk-
samhetschef.  

Idag är den öppna mottagningen välbesökt med 
runt 20 patienter varje dag. Den bemannas av vård-
centralens läkare enligt ett rullande schema. Blir 
väntetiderna för långa hjälper alla läkare som har 
möjlighet till. Det behövs under infektionsperioder 
när patientantalet ofta är över det dubbla. 

Envis hosta tar på krafterna
Moa är 15 månader gammal och bläddrar ivrigt i en 
veckotidning som ramlat ner på golvet. Om Moa verkar 
pigg så är hennes mamma Therese desto tröttare. Moa 
har varit frisk ända till hon började på dagis för någon 
månad sedan. Nu är hon här för andra gången på tre 
veckor. Hon har en jobbig hosta som inte vill ge med 
sig. Vid första besöket fi ck hon en medicin som inte 
hjälpte alls. Nu hoppas Therese att Moa ska få prova 
en annan sort som lugnar ner hostan så att både hon 
och Moa ska få sova på nätterna. 

Theos ögon är röda och irriterade. Han har varit 
förkyld i nästan tre veckor nu. Snuvan och hostan 
har börjat ge med sig liksom den envisa febern. 
Nu har virusinfektionen satt sig i ögonen både på 
honom och fl era av de andra barnen på Theos dagis. 

FÖRKYLD
FÖR FÖRSTA 
        GÅNGEN

VERA, 4 ÅR
”Snor kommer 
från snorkråkor.
Det är inga fåglar, 
det är smuts.”

ALEXANDER, 5 ÅR
”Jag har varit förkyld, 
men jag har aldrig haft 
fågelinfl uensa.”

SIRI, 4 år
”När jag är förkyld 
gör jag potus. Alltså 
det betyder vila mig 
på mitt eget språk.”
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