
Vårdcentralen för hela familjen



Välkommen till Näsets Läkargrupp!
Näsets Läkargrupp startades 1994 och är en 
komplett vårdcentral med mottagningar i 
både Höllviken och Skanör. I Höllviken finns nu 
vår vårdcentral på Omtankens Hus medan 
vi på Falsterbovägen har en tidsbeställd 
specialmottagning. I Skanör har vi också en 
fullt utrustad vårdcentral. 

På Näsets Läkargrupp erbjuder vi vård för 
hela familjen och tar hand om dig under 
livets alla faser.

Vårt mål är att kunna erbjuda en god 
tillgänglighet och vi har därför generösa 
öppettider med akuta tider både kvällar och 
helger.

Vi har vår egen jourmottagning på 
Omtankens Hus alla helgdagar året om.

Hos oss finner du ett komplett vårdutbud. 
Utöver sjuksköterskor, läkare, psykolog, 

kurator, arbetsterapeut och fysioterapeuter 
har vi också apotekare och dietist – allt 
för att kunna erbjuda vård för både 
kropp och själ. Du kan också få hjälp med 
hälsokontroller, rådgivning och vaccinationer 
inför utlandsresan.

Vi vänder oss både till privatpersoner och 
företag. Våra läkare gör regelbundna besök 
på skolor och äldreboenden i Höllviken och 
Skanör Falsterbo.

Har du svårt att ta dig till våra mottagningar 
kan vi erbjuda hembesök efter 
överenskommelse.

Vi erbjuder vård som ska vara på dina villkor 
och när du behöver den.

Välkommen!



Våra mottagningar 
Omtankens Hus, Höllviken
På Omtankens Hus i Höllviken finns nu vår vårdcentral 
och det är hit du vänder dig om du har akuta besvär 
eller är i behov av rådgivning. Här tar våra allmänläkare 
och sjuksköterskor hand om dig under årets alla dagar. 
Vi är väl bemannade och kan därför erbjuda en vård 
med god tillgänglighet. 

Vår kompetenta och erfarna personal ser till att lotsa 
dig rätt, till exempel om du behöver en remiss till vår 
specialmottagning. 

Falsterbovägen, Höllviken
På Falsterbovägen i Höllviken (i den gamla 
vårdcentralens lokaler) finns numera en 
specialmottagning, där vi endast tar emot bokade 
besök. Här träffar du specialister inom allergi/astma/
KOL, diabetes och endokrinologi. Här finns också 
psykologer och kuratorer. 

Skanör
I Skanör har vi också en fullt utrustad vårdcentral med 
allmänläkare, sjuksköterskor, BVC och fysioterapi. 

Omtankens Hus

Falsterbovägen

Skanör



Välkommen till
Kronans Apotek i Skanör och Höllviken

Skanör Södergatan 13 Höllviken Falsterbovägen 68

För allas hälsa
Under åren har vi successivt utökat verksamheten med en förhoppning 
om att vara tillgängliga för alla oavsett ålder och behov. Vi har en stark 
lokal förankring, så att du som besöker oss kan känna dig trygg med att 

komma tillbaka och få hjälp av personal du känner igen.

Provtagning
På alla våra tre mottagningar kan du få 
hjälp med blodprovstagning. Vi har utökat 
öppettiderna som du hittar på vår hemsida.

Allergi/astma/KOL
Vi gör utredningar avseende 
astma och KOL (obstruktiv 
lungsjukdom) med hjälp av olika 
lungfunktionsundersökningar 
(bland annat spirometeri). 
Vid allergiska ögon- och 
näsbesvär, atopiska eksem samt 
födoämnesallergier utför vi 
allergiutredningar. Utredningarna 
utförs med hjälp av pricktest och 
blodprov. 

Vid rådgivning och akuta besvär 
kan du vända dig direkt till våra 
astmasjuksköterskor.

Diabetesmottagning
Du som har diabetes, eller 
misstänker att du har diabetes, 
är välkommen att ta kontakt med 
våra sköterskor i diabetesteamet.  
Hit kan du vända dig direkt med 
dina frågor. 

Fysioterapi
Fysioterapi finns på samtliga 
våra enheter. Hit kan du söka dig 
när du har ont i muskler, skelett, 
leder, eller behöver komma igång 
efter/före en operation eller 
skada. Våra legitimerade och 
kunniga fysioterapeuter hittar 
den form av fysioterapi som just 
du behöver. 



BVC
På Barnavårdscentralen följer 
vi ditt barn under de sex första 
levnadsåren med hälsokontroller, 
vaccinationer, hembesök samt 
stöd och rådgivning. Under 2019 
kommer BVC att flyttas till den 
nya familjecentralen i Höllviken.

Arbetsterapeut  
och dietist
Vår arbetsterapeut hjälper dig 
som har aktivitetsbegränsningar. 
Det kan till exempel handla 
om stressrelaterade tillstånd, 
neurologiska tillstånd eller 
långvariga smärttillstånd. 

Vår dietist hjälper dig med 
kostrådgivning anpassad för just 
dina behov. 

Vaccination
Vi utför alla vaccinationer som 
du behöver hemma och inför 
utlandsresor. Vilken vaccination 
du behöver för resan finner 
du på Vaccinationsguiden. 
Vaccinationsmottagningen 
finns på Falsterbovägen och vi 
erbjuder drop-in-tider. Se mer 
information på vår hemsida. 

Psykolog och kurator
Här kan du få hjälp med 
depression, stresshantering, 
ångest, sömnstörning och 
relationsproblem. Mottagningen 
är ackrediterad för KBT-
behandling. 

Kuratorn kan också hjälpa dig 
med socialrättsliga frågor 

och rådgivning i kontakt 
med myndigheter och andra 
samhällsinsatser.

Apotekare
Vi är stolta över att ha en egen 
apotekare på Näsets Läkargrupp. 
Denna kompetens och resurs kan 
hjälpa dig med rådgivning och 
läkemedelsgenomgång, vilket 
ger dig bättre kunskap om de 
läkemedel och mediciner du får 
förskrivna.

Läs mer på vår hemsida!

Välkommen till Apoteket Bärnstenen 
– här står kunden i centrum.
Vi har ett stort urval av både egenvårdsprodukter och receptbelagda läkemedel.
Här kan du prenumerera på ditt läkemedel så det alltid finns hemma när du kommer hit.

Öppettider Mån–Fre 09-20.15 • Lör–10-17 • Sön 11-17
Vi finns på Toppen Gallerian, Kungstorpsvägen 8 i Höllviken
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1177 Vårdguiden
är hela Sveriges samlingsplats för 

information och tjänster inom hälsa och 

vård. Vi erbjuder sjukvårdsrådgivning, 

information, inspiration och e-tjänster.  

Vi finns på webb och telefon och har  

öppet dygnet runt.

Webbadressen är 1177.se och  

telefonnumret 1177 gäller  

nu för sjukvårdsrådgivning  

i hela landet.

Kontakta oss
Omtankens Hus
Kungstorpsgränden 1
236 32 Höllviken
040-45 96 40

Skanör 
Bäckatorget 7 
239 33 Skanör
040-45 92 30

Höllviken, Specialmottagning 
Falsterbovägen 79B 
236 51 Höllviken
040-45 62 72
Endast tidsbeställning

Vårdcentralen för hela familjen

 
Vi utför undersökningar med  
magnetkamera, ultraljud och  
röntgen av skelett och lungor.

MALMÖ ARENA RÖNTGEN
                                 0771 - 40 77 20

DU BEHÖVER 
INTE VÄNTA!
ALLT DU BEHÖVER ÄR 
EN REMISS FRÅN DIN 
LÄKARE
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