
 

Digitalt möte med Äldrerådet onsdagen den 10 februari 2021 

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

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

Lisette Lindenström förde minnesanteckningar. 

Medpro Clinic koncernen har nyligen utökats och gått samman med Omtankens 

Vårdcentraler i Göteborg. 

Idén till det Äldreråd vi har i Åmål, kommer från Lilla Edets vårdcentral som haft detta länge. 

De har även ett Patientråd med en något annan inriktning. 

Vad beträffar årskontrollerna av 75+ ligger Medpro Åmål nästan högst i regionen på 80 %. 

2018 när Balder fanns, låg man bara på 5-8%. Att uppnå 100 % av alla äldre, är inte realistiskt 

då inte alla tackar ja till årskontrollen som är frivillig. Doktor Antje Danielsen håller nu på att 

planera för kontrollerna för resten av våren. 

Vi gick igenom fredagens vaccinering i Ishallen och det verkar ha fungerat mycket bra, som 

planerat. De som vaccinerar där är extraanställda för ändamålet för att inte ta resurser från 

den vanliga sjukvården på Medpro. Förhoppningsvis ska alla som hjälper till i Ishallen, både 

personal och frivilliga, vaccineras med det snaraste för att skydda dessa. 

Semir Facic var mycket nöjd med den kvalité som artiklarna i PD har hållit vad gäller 

information om vaccinationen. Han har framfört företagets tack till PD och bjudit in dem till 

en intervju med ansvarig vaccinationsläkare, Antje Danielsen. 

Det är inte alla som kan vaccineras på plats. De som har allergier och fått en kraftig allergisk 

reaktion tidigare som krävt akutsjukvård, eller de som är lung- eller hjärttransplanterade 

samt ytterligare några sjukdomstillstånd, ska vaccineras på sjukhus. Dessa personer ska 

kontakta Medpro så sätts de upp på en lista och sjukhuset kontaktar dem för vaccination.  

De som haft Covid-19 ska också vaccineras med två doser. 

En fråga ställdes varför Medpro bara gör covidprovtagning i näsan och inte i svalget, svarade 

Semir att man gör enligt de rekommendationer som laboratoriet har utfärdat. Att ta prov i 

svalget ger inte ett lika säkert resultat och kan också påverkas av om personen har ätit eller 

druckit innan. Men om någon är trång i näsgången, kan man komplettera med prov i svalget. 

Medpro har också fått tillgång till snabbtester för att testa sjukvårds- och hemtjänstpersonal. 

Nästa möte är inbokat till onsdagen den 17 februari 13.15. 

Vid anteckningarna: Lisette Lindenström 


