
 

Digitalt möte med Äldrerådet fredagen den 15 januari 2021 

 

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

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

Vi beslöt att Lisette Lindenström ska föra minnesanteckningar. 

Semir informerade om att man har startat vaccination för Covid-19 på Åmåls äldreboenden. 

Nästa vecka kommer man att fortsätta med nästa grupp – de som har hemtjänst och deras 

anhöriga som bor på samma adress. Kommunen håller på att sammanställa adresserna till 

denna grupp. 

Från och med februari har man för avsikt att börja vaccinera alla över 70 år. Antal listade på 

Medpro som är över 70 år, är 2 285 personer. Det finns de som inte är listade på Medpro 

men de kommer självfallet också att omfattas av denna vaccinationsinsats. 

Åmålsborna kommer att bli vaccinerade i Ishallen som ligger vid/bakom badhuset. 

Kommunen håller på att förbereda hallen för detta. Det kommer att vara gott om utrymme 

så att trängsel inte ska uppstå. Hallen delas in i tre zoner; väntzon – vaccinationszon – 

efterväntandezon där vi får vänta i 15 minuter efter sprutan för att ta hand om eventuella 

reaktioner. Ishallen är handikappanpassad. 

Vi kommer troligen inte att kunna vaccinera oss i Medpro´s lokaler p.g.a. säkerhetsskäl utan 

alla hänvisas till Ishallen. 

För personer över 70 år, kommer tiderna att delas upp som följer; man kallar först de som är 

födda på 1910-talet, sen födda på 1920-talet och så vidare.  När det är dags för min 

åldersgrupp att vaccineras, tar jag mig till Ishallen och väntar på min tur. 

Man kan inte boka tid för vaccination! Man går till Ishallen den vecka som ens egen 

födelseårsgrupp vaccineras, tar en nummerlapp och väntar på sin tur! Vi kommer heller inte 

att få någon personlig kallelse eller information utskickad. Vi bör hålla oss uppdaterade via 

Medpro´s och kommunens hemsidor, SPF och PRO´s hemsidor, Facebook, PD, lokalradio 

o.dyl. 

Hur många som kan vaccineras beror på det antal doser som Medpro får sig tilldelat. Läs mer 

om detta i bifogad Vaccinationsplan från regionen. 

Efter genomförd vaccination med två doser bör man fortsatt vara försiktig när man träffar 

andra personer. Man är immun i minst sex månader men vi vet inte med säkerhet hur länge. 



Vilket vaccin vi får, framgår av bifogad Vaccinationsplan. Det är Pfizer, Moderna och 

AstraZenica som är aktuella för regionen. 

Övriga frågor: 

Personer över 70 år har rätt till sjuktransport för färd exempelvis till Uddevalla eller annan 

vårdgivare inom regionen. Man beställer transport via 1177 och betalar egenavgiften, 80 kr, 

till chauffören per enkelresa. 

Medpro avser att nästa vecka börja ålderskontroller för personer över 75 år. Man har för 

närvarande ingen eftersläpning av dessa kontroller utan de löper på enligt plan. 

Nästa möte sker digitalt tisdagen den 26 januari kl. 13.15. 

Vid anteckningarna 

 

Lisette Lindenström 

SPF Seniorerna Åmåliterna 

 


