
Digitalt möte med Äldrerådet tisdagen 
den 23 juni 2020 

Närvarande: Från Medpro Semir Facic, från SPF Lena Kock och Lisette Lindenström, från PRO Ulla 

Stang, Margareta Stang och Britt-Marie Lundin. 

Vi beslöt att Lisette Lindenström ska föra minnesanteckningar. 

Vi konstaterade att digitala möten fungerar bra och är konstruktiva. Alla var friska även denna gång. 

Semir informerade om Covid-19 situationen i Åmål. Medpro har nu utökat provtagningen och testar 

20 – 25 personer per dag, 3 – 4 dagar i veckan. Eftersom fler testas idag, blir det också fler fall man 

upptäcker som är smittade. Då kapaciteten på de labb som testerna skickas till är begränsad, måste 

man prioritera vilka som får testa sig och det är enligt Folkhälsomyndigheten: 

 Prio 1 är patienter som behöver sjukhusvård 

 Prio 2 är personal inom hälso- och sjukvård 

 Prio 3 är personal inom samhällsviktig verksamhet 

 Prio 4 är allmänheten 

Detta innebär att Medpro har fokus på äldre och personal enligt ovan. 

Vi måste fortsätta att rätta oss efter Folkhälsomyndighetens förhållningsregler och inte slappna av 

och detta gäller alla. Semir ska kontakta kommunen för att gå ut med en gemensam uppmaning till 

Åmålsborna att fortsätta tänka på att risken för smittspridning inte har minskat. 

Labbet på Medpro kommer snart att få tidsbokning för att inte det ska sitta kanske tio personer och 

vänta i väntrummet. Det kommer att ske så snart det går pga. personalsituationen. 

Om man får akuta besvär (som inte är livshotande – då är det 112 man ska ringa), åker man ner till 

Medpro som är bemannat fram till 22.00, akuta ärenden 17.00 – 22.00 samt lördagar och röda dagar 

09.00 – 15.00. Man får då en första bedömning av besvären av en sköterska och därefter, vid behov, 

får man träffa en läkare. Trycket på jourcentralen är i enlighet med befolkningsunderlaget, ca 3 – 5 

personer per pass som måste träffa läkare och några fler där sköterska kan handlägga besvären.  

Personalen använder normalt inte munskydd eller visir i kontakten med patienterna. De används vid 

vissa undersökningar enligt en fastlagd rutin, exempelvis besvär i luftvägarna och där 

patientkontakten är närmare än 1 meter. Om en patient uttrycker en önskan om att visir och 

munskydd önskas, försöker man att tillmötesgå detta. Men man måste också prioritera rätt 

användning av skyddsutrustning så att brist inte uppstår. 

Tidsbokning: väntelistan ska på sikt tas bort och det kommer att ske en snabbare handläggning. I 

första hand ska man ringa tillbaka för att meddela vilken tid som bokats, om den ligger längre fram i 

tiden, via post. 

Provsvar ska meddelas patienten så snart det är möjligt. 



Man förbereder nu vaccinationen för säsongsinfluensan i höst och vi framförde önskemål om att få 

speciella mottagningar för SPF och PRO som tidigare år. 

Det finns gott om tider för TBE vaccination så passa på att boka tid! 

Nästa digitala möte blir den 25 augusti kl. 12.30 – 13.30. 

Vid minnesanteckningarna 

Lisette Lindenström 

SPF Seniorerna Åmåliterna 

 

 

 


