
Äldrerådets möte 19 maj 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. 

Vi inledde med att konstatera att alla var friska men hade tråkigt då man inte får träffa nära och kära. 

Semir berättade att Medpro går många hembesök nu och det är en trend de hoppas kunna fortsätta 

med även efter denna speciella period. Man har infört bokade tider på morgonen även på labbet för 

infektionskänsliga personer.  

Vi fick därefter ställa frågor och den första var hur policyn ser ut för träning hos sjukgymnast. Det är i 

dagsläget inga gruppövningar utan bara individuell träning med samma restriktioner med avstånd 

och hygien som i övriga besök. Man separerar patienterna i väntrummet så mycket som möjligt. För 

de som har hemtjänst är det ett problem att så många olika personer kommer hem till brukaren, 

känns inte bra. Det vore bra om personalen där testades. Semir svarade att man introducerat 

självtester. Ibland svårt att komma in på vårdcentralen, man måste trycka hårt på knappen för att det 

ska ringa. Man fortsätter med årskontroller, framför allt för de över 75 år men har inte hunnit med 

alla än.  

Vi fick ange saker som vi tycker är extra viktiga och följande föreslogs: Att verkligen få en tid när man 

ringer och vill boka så man inte hamnar på en väntelista. Att äldre verkligen kallas till 

ålderskontroller, inte alla ringer självmant till vårdcentralen. Önskemål om att vi ska kunna läsa vår 

journal och provsvar på 1177 och Semir svarade att man jobbar med det. Viktigt att man blir 

behandlad med respekt när man kommer. Läkaren bör förklara varför han/hon ger en viss ordination. 

Man ska kunna få en remiss när man känner att man behöver komma vidare till nästa nivå. Om man 

fått en remiss till exempelvis NÄL, vad kan man göra under tiden om det dröjer länge innan man får 

en tid pga. Coronan, ska Medpro gå in igen eller vad händer? Semir svarade att om man blir sämre 

under väntetiden, bör man kontakta vårdcentralen igen. 

Semir avslutade med en fråga till oss alla; Hur ska vi nå alla som sitter ensamma hemma? Mejla gärna 

in förslag till honom! 

Nästa möte bestämdes till den 23 juni kl. 13.00 digitalt. 

 

Vid anteckningarna 

Lisette Lindenström, SPF Seniorerna Åmåliterna 

 


