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

från PRO Ulla Stang och Britt-Marie Lundin. 

Lisette Lindenström förde minnesanteckningar. 

Medpro har fått 100 vaccindoser av Modernas vaccin som ska gå till personer med 

hemtjänst och deras anhöriga boende på samma adress. Vaccineringen ska ske fredag den 6 

februari i Ishallen. De som vaccineras i denna omgång, har fått personliga tider från Medpro. 

Semir sa att Medpro är mycket nöjda med kommunens förberedelser för vaccineringen. Man 

kommer att vaccineras med samma sorts vaccin vid båda tillfällena. 

I tisdagens PD fanns en insändare som misstänkliggjorde Medpros satsning på hemsjukvård 

och vi förde en diskussion om denna. Eventuellt kommer Medpro att besvara insändaren. 

Det var tydligen en person som inte kände till Medpros satsning på att åka hem till personer 

över 75 år för hälsokontroll och som vi i pensionärsorganisationerna är mycket positiva till. 

Inom hemtjänsten har det varit några fall av Covid-19 och det innebär en ganska omfattande 

smittspårning för tillfället då personal där träffar många människor. 

Fas 2 av vaccineringen för 70+ kommer förhoppningsvis att kunna starta i slutet av februari 

men det har ännu inte kommit besked om vaccinleverans till detta ännu. 

På fråga om det kommer att finnas hjälp till dem som kommer med rullstol, berättade Lisette 

att Frivilliga Resursgruppen, FRG och Försvarsutbildarna kommer att hjälpa till med detta. 

Huvudingången kommer att vara stängd, man går in från norra sidan genom en port på 

gaveln. Lämpligast är att parkera bakom Vikenborg eller på stora parkeringen vid badhuset.  

Vi kommer inte att kunna boka tider när vaccinationen startar, det är köbildning som gäller. 

Max 15 personer släpps in så det kan inträffa att man får vänta utomhus. Transport till 

ishallen för dem som inte klarar att ta sig dit på egen hand, kan ske med sjuktransport som 

beställs på 1177. 

På en tidigare fråga om det går att kalla/informera via SMS, så har den frågan lyfts till 

kommunen och ännu inte besvarats. 

Vi bokade in nytt möte till den 10 och 17 februari, båda gångerna 13.15. 

Vid anteckningarna 

Lisette Lindenström 


