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Äldrerådets möte 21 januari 2020  

Närvarande: Från Medpro Semir Facic, från SPF Lena Kock, Anne Byh och Lisette Lindenström, från 

PRO Ulla Stang och Britt-Marie Lundin. 

Vi beslöt att Lisette Lindenström ska föra minnesanteckningar. Därefter gjorde deltagarna en kort 

presentation av sig själva. 

1. Bemanning 

Under hösten har kliniken fyllt upp behovet av läkare med stafettläkare, det behövs ytterligare två till 

tre läkare för att vara fullt bemannade. Rekrytering pågår. Medpro har i dagsläget tre specialister, tre 

ST-läkare, en barnläkare en gång i veckan samt en hyrläkare. Man tar också in timanställda läkare vid 

behov. Målet är att ha fyra anställda specialister och fyra ST-läkare. En av ST-läkarna har inriktningen 

allmän medicin i glesbygd. 

En psykolog har börjat i år och Medpro har nu två fast anställda psykologer. Man samarbetar med 

den öppna psykiatrin inom landstinget. I Åmål är 600 personer inskrivna i den öppna psykvården. 

2. Olämpliga läkemedel 

Medpro anser sig ha kontroll på detta. Man ska inte kunna få mer mediciner på vårdcentralen när 

man redan fått det av annan läkare, exempelvis från den öppna psykvården. Det ska integreras 

genom journalföringen inom landstinget och ska vara helt genomfört inom ett par år. Olämpliga 

läkemedel måste trappas ner successivt under en längre tid. 

3. Fördjupade läkemedelsgenomgångar 

Detta ska ske för alla som är över 75 år och som är listade på vårdcentralen. Tidigare hade denna 

genomgång bara gjorts för 5-10% av patienterna men inom Åmål ligger nu siffran på 53 %. Man har 

fokus på att alla över 75 år ska komma på årskontroller. 

4. Husläkare 

Medpro har så kallade områden med en specialist och en ST-läkare på varje område och 60 % av alla 

listade i Åmål, tillhör nu ett område. Man kan själv lista sig hos önskad läkare = område. De som är 

listade på annan vårdcentral, exempelvis Säffle, finns i systemet som tillhörande Åmål. 

5. Journaler 

Varje patient måste fylla i en blankett för att rekvirera sin journal från Vänersborg, där de hamnade 

när Balder lades ned. Det är fortfarande många journaler kvar i Vänersborg och de måste läggas in 

manuellt här i Åmål. Man kan inte bara hämta hem dem, detta regleras i patientdatalagen. 

6. Tidsbokning 

Mellan 08.00 – 10.00 kan akuta besök göras, halvakuta bokas inom fem dagar, ej akuta listas och 

kallas. Detta system kommer att användas även i fortsättningen. Däremot påpekade Semir att det 
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inte alltid är ett läkarbesök som är bästa alternativet. Det kan, beroende på åkomma, vara besök hos 

sjukgymnast eller äldresjuksköterskan (för de över 75 år). 

7. Rehab 

Rehab är viktig för de äldre. Exempelvis är fallolyckorna den vanligaste olycksformen. Det är därför 

viktigt att arbeta förebyggande med fallolyckor så att de aldrig händer. 

Medpros träningsanläggning är inte klar, man håller på att ta in anbud. Lokalen ska vara färdig under 

våren. Det kommer på sikt att finnas tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut. 

Vi beslöt att arrangera en förläsning 14 april kl.15.00 om att förebygga fallolyckor. Vi bjuder in våra 

medlemmar och allmänheten. Deltagande föreläsare kan vara äldresjuksköterskan, läkare, 

arbetsterapeut med flera. Lämplig lokal Saga Bio, Semir bokar lokal. 

8. Röntgen 

Vanlig röntgen utförs på Bäckefors sjukhus medan datortomografier utförs i Göteborg. Det går 

mycket snabbare att få tid i Göteborg avseende datortomagrafi. Säffle är inte aktuellt då det är en 

annan region. Vid misstänkta skelettskador utförs röntgen på NÄL där också specialist finns som kan 

ta hand om åkomman. 

Vid nack- och ryggradsbesvär gör man ibland magnetröntgen som numer utförs i Karlstad då man 

snabbare får tider där. 

9. Övrigt 

Man kommer att fokusera på ”Våld i nära relationer” på vårdcentralen. 

Vi framförde önskemål om att få träffa äldresjuksköterskan vid nästa träff samt att få veta mer om 

hur långt äldreteamets arbete kommit. Äldresjuksköterskan genomgår just nu en utbildning i 

inkontinensutredningar. 

Vi var också ense om att bjuda in Provinstidningen till ett av våra möten.  

Nästa möte bestämdes till den 14 april 13.00 – 14.45 varefter vi har infomöte för allmänheten om 

fallolyckor. Kaffe med frågestund. Semir uppmanade oss att mejla in våra frågor till honom i förväg så 

att han hinner förbereda svaren. 

Vi kan också gärna komma med förslag till inlägg på Medpros hemsida och FaceBook sida. 

Vid anteckningarna 

 

Lisette Lindenström 


