
 

Digitalt möte med Äldrerådet tisdagen den 26 januari 2021 

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

från PRO Ulla Stang och Britt-Marie Lundin. 

Lisette Lindenström för minnesanteckningar. 

Just nu är det brist på vaccin så det är osäkert om vaccineringen av 70+ kan starta nästa 

vecka. Hemtjänsten och hushållskontakterna vaccineras denna vecka och beräknas var klara 

under nästa vecka. Regionen har ansvaret för att det finns vaccin för andra dosen som ska 

ges inom 21 - 28 dagar efter första dosen. 

Medpro har förberett allt de kan för att omedelbart starta upp vaccineringen av 70+ och har 

anställt timvikarier för att sköta vaccinationen. 

Det har de senaste dagarna varit vissa problem med tider för telefonsamtal med läkare. 

Patienten kan ha fått uppfattningen att det var ett fysiskt möte bokat istället för per telefon. 

Medpro arbetar på att lösa dessa tekniska problem. 

Det är fortfarande inte klarlagt om en person kan få sjuktransport till ishallen i de fall 

personen själv inte kan ta sig dit. Semir Facic återkommer om detta. 

Semir Facic påpekade att Åmåls Kommun har varit unikt bra på att underlätta för att 

vaccinationerna i ishallen ska gå så bra och enkelt som möjligt. Frivilliga Resursgruppen och 

Försvarsutbildarna kommer att bidra med personal som ska vara värdar och hänvisa 

besökarna rätt.  

Årskontrollerna för alla över 75 år pågår för fullt och man ligger före schemat. 

Alla möjliga kanaler kommer att användas för att kalla till vaccinationen som hemsidor, 

Facebook, PD, radio, SPF och PRO m.m. men man kommer ej att kallas personligen. 

Bland de som testas för Covid-19 i Åmål är det betydligt färre som nu är positiva. 

Vi beslöt att kontakta PD för att göra Äldrerådet mera känt bland allmänheten. 

Nästa möte: Onsdag 3 februari kl. 13.15 

Vid anteckningarna 

Lisette Lindenström 

 


