
Medpros hembesök underlättar för äldre 

Tjugofem procent av Åmåls befolkning är pensionärer. Många är naturligtvis pigga och friska men 

sjukdomarna ökar i regel med ökad ålder. För att underlätta för alla som är 75 år och äldre, har 

vårdcentralen Medpro Clinic infört möjligheten till hembesök av läkare och sjuksköterska för den 

årliga hälsokontrollen. Detta är mycket positivt tycker vi från pensionärsorganisationerna, SPF 

Seniorerna Åmåliterna och PRO Åmål. För det första finner många äldre att det är besvärligt att ta sig 

till vårdcentralen då man kanske måste beställa färdtjänst eller få hjälp av anhöriga. För det andra 

drar sig många idag för att behöva träffa så många andra människor som ett besök på vårdcentralen 

innebär. Att få denna service direkt hem och bara träffa läkare och sjuksköterska i lugn och ro i sitt 

eget hem, innebär trygghet och att det kanske är lättare att ta upp alla spörsmål man vill fråga om i 

sin egen omgivning.  

Medpro uppger att de ligger före i antalet planerade hembesök eftersom vaccineringen för Covid-19 

ännu bara kommit igång i begränsad omfattning. Den förebyggande hälsovården för äldre anser vi 

vara av största vikt för en frisk och aktiv ålderdom. Vi har dessutom numer tillgång till en speciell 

äldresjuksköterska, Ida-Sofie Edström, som är tillgänglig varje dag på eget telefonnummer, något som 

ytterligare ökar tryggheten för äldre. 

Det var därför med viss bestörtning vi läste insändaren i PD den 2 februari som misstänkliggjorde 

Medpros arbete med hembesök. Detta arbete är vi i pensionärsorganisationerna väl införstådda med 

alltsedan vi startade Äldrerådet i oktober 2019. Vi tycker att det är ett utmärkt sätt att jobba på, 

andra vårdcentraler får gärna ta efter! Speciellt bra är det nu när smittorisken för Covid-19 är hög 

och vi bör inskränka kontakter med nya människor. Den läkare och sjuksköterska som kommer, är 

klädda i Medpros kläder och kör en bil med Medpros logga, allt för att vara lätt igenkända. Att skjuta 

upp friskvården är inte ett bra alternativ, det kan leda till att sjukdomar inte upptäcks i tid! Nu 

erbjuds den dessutom i ditt eget hem på ett smittsäkert sätt. Att misstänkliggöra denna satsning 

finner vi mycket olyckligt när den istället bör uppmuntras!  

Äldrerådet består av tre representanter vardera från SPF och PRO, namn och telefonnummer till oss 

finns på respektive organisations hemsida. 

För Äldrerådet 

Lisette Lindenström, SPF Seniorerna Åmåliterna 


