
 Digitalt möte med Äldrerådet onsdagen 9 mars 2022 
 
Närvarande: Från Medpro Fredrik Skärlund och Malin Herke, från SPF Ann Byh, 
Ann-Christine Höjdén och Lena Kock, från PRO Britt-Marie Lundin och 
Margaretha Stang 
 
Lena Kock förde minnesanteckningar. 
 
Ann-Christine Höjdén hälsas välkommen. Hon ersätter Lisette Lindenström som 
slutat i Äldrerådet. 
 
Smittspridningen har minskat av Covid 19. Provtagningen på Särbo fortgår men 
är avslutad hos allmänheten. Infektionssjukdomar som söker på Vårdcentralen 
har minskat. 
 
Diabetesvården följs upp av två sjuksköterskor som ansvarar för kontrollerna 
fram till 75 år. Sedan är det läkare som följer upp 75+ i tillägg till 
årskontrollerna. Fotvård är en del av diabetesvården men erbjuds inte till alla 
med diabetes. Medpro har en fotvårdare och söker få avtal med ytterligare en. 
 
Vaccination av Covid 19 fortgår. Hemsjukvården har börjat med vaccination 
med fjärde sprutan denna vecka. Från året man fyller 80 år erbjuds alla den 
fjärde sprutan efter det gått fyra månader sedan den tredje sprutan. Det 
kommer att vara drop-in vaccinering några söndagar på biblioteket. Det 
kommer att annonseras i PD. Första tillfället är söndagen 20 mars mellan kl 
10.00 – 13.00. Man kan också boka tid för vaccinering via 1177 eller genom att 
ringa. 
 
Medpro i Åmål har en fullt bemannad läkarkår men saknar några 
sjuksköterskor. Sjukfrånvaron är hög. Det är alltså bättre med 
läkarkontinuiteten än med sjuksköterskor. Det är värdefullt med fasta läkare. 
 
Det finns lediga tider med en veckas varsel men väntetiden är inte längre än två 
veckor förutom för vissa långtids besvär. 
 
Hembesöken har fått en bättre organisation. Det görs cirka 40 hembesök i 
veckan. I tillägg gör laboratoriet hembesök samt en av läkarna som har ett 
speciellt ansvar för viss äldrevård. 
 
Det finns avtal om viss uppföljning med Säffle och Karlstad. Samarbetet i 
demensvården fungerar bra. 



 
Medpro har fått nya rutiner med kontakten via telefon. Alla som ringer mellan 
kl 08.00 – 11.00 får besked att vänta på sin tur. De som ringer kl 08.00 får 
många gånger vänta i trettio minuter men de som ringer något senare kommer 
vanligen fram snabbare. På eftermiddagen är det fortsatt att telefonsvararen 
ger förslag på en tid för uppringning. 
 
Medpro har fått system för att bevaka att remisser blir hanterade. 
 
Vid förnyelse av recept via 1177 kan vi räkna med fem arbetsdagar innan 
medicinen är tillgänglig på apoteket. Om det finns skäl för att inte förnya 
receptet är det lagt in en återkoppling via 1177. 
 
Personalgruppen som arbetar med psykisk ohälsa har utökats. Medpro har 11 
tjänster varav två psykologer och en KBT terapeut. I tillägg är det ett nära 
samarbete med Åmåls kommun och specialistpsykiatrin i en samverkansgrupp. 
 
Medpro har en kvalitetsansvarig läkare som följer upp verksamheten på 
vårdcentralen. 
 
Rehab finns nu också som en del i jourverksamheten. Det finns tillgång till att få 
ultraljud på plats i Åmål. 
 
Varför är det så många som får åka längre inom Västra Götaland för att få 
röntgen när det finns på närmre håll över länsgränsen till Värmland i Säffle? Vi 
diskuterar detta. Det finns avtal men det är prisskillnader och frågan om 
kapacitet. När det gäller uppföljning vid kognitiv svikt fungerar det bra att få 
röntgen i Säffle. 
 
Vi har tillgång till den digitala vården i Medtanken. Det är bra att vi har tillgång 
till deras kompetenser och att journalsystemet är gemensamt. 
 
Fredrik kommer att följa upp med Regionen i Västra Götaland att undersöka 
möjligheten för hur hjälpmedel från rehab kan tillses för reparationer och 
rengöring.  
 
De första flyktingarna från Ukraina har kommit till Åmål. Medpro har ett 
gemensamt krisstöd med Åmåls kommun, Svenska kyrkan och Röda Korset. 
 
Nästa möte är inbokat till onsdagen 11 maj kl 13.00 – 14.30 på Medpro. 
 
Vid anteckningarna Lena Kock 


