
Digitalt möte med Äldrerådet tisdagen den 25 augusti 2020 
 
Närvarande: Från Medpro Semir Facic, från SPF Ann Byh, Lisette Lindenström och Lena Kock, 
från PRO Ulla Stang, Margareta Stang och Britt-Marie Lundin. 
 
Vi beslöt att Lena Kock ska föra minnesanteckningar. 
 
Semir informerar från Medpro.  

- Patienter som står på väntelista till doktor. En doktor ska gå igenom listan samma 
vecka och göra en bedömning. Patienten ska få en återkoppling relativt snabbt. 

- Laboratoriet tar nu emot med planerade tider. Det fungerar bra med kortare 
väntetider. 

- Vårdcentralen har haft lite fler besök från icke läns patienter i sommar. 
- Vårdcentralen har en ”influensavagn”. De som har symptom på influensa tas emot i 

den. 
- Influensavaccinering ska skjutas fram. När den ska genomföras ska den genomföras 

så den görs på ett ansvarsfullt sätt. Tider ska bokas i förväg. Malin Herke håller i 
vaccinationen. SPF och PRO framför önskemål att det tillrättaläggs med vaccinationer 
i deras lokaler. Från nästa år subventioneras vaccinationen till riskgrupper och blir då 
kostnadsfri. 

- Covid-19 situationen i Åmål. Senaste veckorna har 25 -30 personer testats i veckan. 
Det har minskat från 125 – 150 personer i veckan. Idag har redan 25 – 30 personer 
testats. Angående antikroppar kollas hälso- och sjukvårdspersonal. Nästan all 
vårdcentrals personal är testad. Kommunens personal är på gång. Allmänheten 
kommer att erbjudas antikroppstest i ett senare skede. 

 
Semir svarar på frågor från deltagarna. 

- Vid nära kontakt med patienten ska doktor och personal ha munskydd och visir. 
- Hembesök: Det har gjorts färre besök under semesterperioden. Som exempel vecka 

26 gjordes 11 hembesök av doktor. Mot några veckor tidigare gjordes 35 hembesök.  
Sjuksköterskor har gjort 1-3 hembesök i veckan i sommar. Tidigare gjordes 16-20 
hembesök i veckan. Undersköterskorna har gjort 8-9 besöka i veckan i sommar. 
Tidigare gjordes 35-40 besök i veckan. Hembesöken har prioriterats ner i sommar för 
att personalen måste vara tillgänglig på vårdcentralen. Förhoppningen är att alla ska 
kunna åka på fler hembesök nu när semestrarna är över. 

- Det är önskemål om att kunna läsa journal på internet. Det är på gång. 
- Årskontroller för 75 åringar och äldre har pågått under sommaren och ökar nu i antal 

i höst. Patienten erbjuds också möjlighet att få göra årskontrollen vid ett hembesök. 
- Under 75 år görs årskontroller av specialistsjuksköterska vid exempel högt blodtryck, 

kol och diabetes. Kontroller av friska under 75 år har låg prioritet.  
- Kontakter på äldreboende kommer att uppgraderas framöver. 

 
Nästa digitala möte blir den 13 oktober kl 13.00 – 14.00. 
 
Vid minnesanteckningarna 
Lena Kock 
SPF Seniorerna Åmåliterna 


