
 

Digitalt möte med Äldrerådet torsdagen den 25 februari 2021 

Närvarande: Från Medpro Semir Facic och del av mötet även Malin Herke, från SPF Ann Byh, 

Lena Kock och Lisette Lindenström, från PRO Ulla Stang och Britt-Marie Lundin. 

Idag har 60 personer vaccinerats i Ishallen, tillhörande Fas 1 med hemhjälp och det 

fungerade bra. Nästa vecka beräknar Medpro att man kommer att få 300 till 400 doser och 

med det skulle då hela Fas 1 vara vaccinerade med första dosen. Besked om antal doser och 

när, kommer idag eller imorgon. Också för dos 2 i Fas 1 kommer man att få en personlig 

kallelse och tidsbokning. 

Semir meddelade att han inte kommer att vara verksamhetschef för Åmål efter sommaren, 

hans tjänst är nu utlyst. Han kommer i framtiden att arbeta med utvecklingsfrågor inom 

koncernen som exempelvis med att starta nya vårdcentraler i regionen.  Malin Herke, 

biträdande verksamhetschef och distriktssköterska, kommer att gå in i en övergångsperiod. 

Semir betonade vikten av arbetet med Äldrerådet även under en ny chef då detta är ett 

viktigt forum för Medpro. För båda parter är det ett utmärkt sätt att framföra synpunkter, nå 

ut med information och diskutera förbättringar. 

Telefontiden till äldresköterskan kommer att utökas då Medpro märkt av ett ökat tryck på 

telefontiden. Årskontrollerna fortsätter som planerat.  

När Fas 2 startar, kommer man att gå ut med information via SMS till alla i gruppen. Man 

kommer att kallas i olika åldersgrupper så att inte köerna ska bli för långa. När det sedan är 

dags för dos två i Fas 2, får var och en själva hålla reda på när den skall tas. Man får inte 

personlig kallelse vare sig till dos ett eller två. Man får ett vaccinationskort efter första 

dosen. 

Kommande möten: Onsdag 3 mars kl. 11.15 och onsdag 10 mars kl, 13.15. 

Vid anteckningarna 

Lisette Lindenström 

SPF Seniorerna Åmåliterna 

 


