
Digitalt möte med Äldrerådet tisdagen den 13 oktober 2020 
 
Närvarande: Från Medpro Semir Facic, från SPF Ann Byh och Lena Kock, från PRO 
Ulla Stang och Britt-Marie Lundin 
 
Vi beslöt att Lena Kock ska föra minnesanteckningar. 
 
Semir informerar från Medpro. 

- Influensavaccinering startar 3 november enbart till riskgrupper. Från 
december erbjudes allmänheten vaccination. Årets vaccination är kostnadsfri 
för riskgrupper. Vi följer Folkhälsomyndigheternas riktlinjer med avstånd och 
att alla är symtomfria. Bokning kommer att ske via webTider, telefon samt 
erbjudes vid besök på t.ex. lab och årskontroll på vårdcentralen. Efter 
diskussion enas vi om att inte ha någon vaccinering hos 
pensionärsorganisationerna i år. 

- Årskontroller pågår för andra året. Det är hög fokus på att komma i mål med 
dessa innan årsskiftet. 

 
Semir svarar på frågor från deltagarna. 

- En patient med ont i knät och svårt för att gå är missnöjd med Medpro. Har 
inte fått tid. Semir säger att med dessa besvär ska patienten ha en tid för 
bedömning. Han vill gärna ringa upp. 

- En patient är ledsen i samband med läkarkontakt att inte bli hörd på att bli 
hänvisad till landstingets rehabilitering där patienten har en kontakt utan 
hänvisas till rehabiliteringen på Medpro. Semir förklarar att kontinuiteten inte 
ska brytas och erbjuder sig att prata med patienten. 

- Årskontroller pågår på äldreboendena.  Det är hög fokus på årskontroller även 
inom kommunal hälso- och sjukvård. Medpro tillhandahåller läkarkompetens 
för de patienter som är inskrivna i kommunal verksamhet. Allt som är upp till 
sjuksköterskenivå sköter kommunen själva 

 
Med anledning av att julen närmar sig funderar Semir på vad som skulle kunna 
uppmuntra äldre i samband med den isolering många upplever. Exempelvis få hjälp 
att få en julmåltid serverad i hemmet. Är det något som 
pensionärsorganisationerna, Rotary och kommunens frivilliga resursgrupp kan gå 
samman om? 
 
Nästa digitala möte blir den 24 november kl 13.00 – 14.00. 
 
Vid minnesanteckningarna 
Lena Kock 
SPF Seniorerna Åmåliterna 


