
Äldrerådets möte 14 april 2020  

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

PRO Ulla Stang, Margareta Stang och Britt-Marie Lundin. 

Vi beslöt att Lisette Lindenström ska föra minnesanteckningar. 

Semir inledde med en sammanfattning av situationen för Medpro. Regionen har gått ut med 

anvisningar för ”Vård som inte kan anstå”, vilket bifogas anteckningarna. Man satsar i dagsläget 

mycket på hembesök för äldre som har svårt att ta sig till kliniken och även mycket på digitala möten. 

Viktigt att informera om att ett telefonsamtal i stället för ett fysiskt besök också kostar 100 kronor. 

Hittills har hembesök debiterats med 200 kronor, men regionen har beslutat att även de bara ska 

kosta 100 kr. Medpro har en till två läkare som gör många hembesök och man gör även årskontroller 

för de över 75 år. Även äldresjuksköterskan och laboratoriepersonalen gör hembesök och 

arbetsterapeuten kommer att börja med detta. Den nya rehabavdelningen kommer att öppna den 2 

maj men man håller på att smygstarta. 

Inom Åmåls kommun har man utökat testningen av Corona hos äldre, men det är en mycket 

begränsad provtagning. Hittills är alla testade negativt men det föreligger troligen ett stort mörkertal. 

Man får många frågor om Corona och många är naturligtvis oroliga. Det vi främst ska tänka på är att 

undvika onödiga sociala kontakter, tänka på hygienen och tvätta händerna ofta – så fort vi varit ute! 

Bemanningen på kliniken är nu fulltalig och man har precis fått två nya ST läkare på plats. Ingen 

personal som jobbar får ha några symptom. Stor ökning av hembesök och man har för avsikt att även 

efter denna period, ha ett större antal hembesök än tidigare. Man kommer också att kunna boka 

hembesök och provtagning utanför Åmåls tätort. Hörseltester kommer i fortsättningen att kunna 

göras på kliniken, de ska göras av distriktssköterskan. 

Allergiproblem, som nu med exempelvis pollen, ger symptom som kliande hals och rinnande näsa 

och ögon, men om besvären går över med allergimedicin, är det förmodligen just allergibesvär. 

TBE vaccinationen börjar nu och man ringer för att boka en tid, alltså ingen drop-in. 

Nästa möte bestämdes till den 19 maj 13.00 – 14.00, datormöte. Vi kan koppla upp oss ca 15 minuter 

innan så att allt klaffar 13.00. Semir skickar ut en länk till oss. 

 

Vid anteckningarna 

Lisette Lindenström, SPF 


