
 
 
Äldrerådet 11 augusti 2021 

Närvarande: Från Medpro Semir Facic och Fredrik Skärlund, från SPF Lena Kock, Anne Byh 

och Lisette Lindenström, från PRO Britt-Marie Lundin. 

Pandemin; En tredje dos är på gång i höst för äldre och de med kroniska sjukdomstillstånd. 

Nu vaccineras ungdomar från 16 år och uppåt inför skolstarten. 

Semir Facic har nu efterträtts av Fredrik Skärlund som började sin nya tjänst den 10 augusti. 

Semir kommer att vara kvar augusti ut på heltid och sen mer sporadiskt. 

SPF och PRO hade med sig synpunkter från olika medlemmar som följer: 

En del patienter känner att de inte når fram till läkaren och att det är svårt att få remiss. Man 

ska ha rätt till en andra bedömning av sina åkommor och det är då bra att få träffa sin läkare 

med dennes chef och reda ut problemen. Det är ibland svårt med kommunikationen mellan 

patient och läkare. Det är viktigt att återkoppla så att man är överens om vad som ska ske 

och göra en sammanfattning om vad man pratat om. Ibland kan det också vara svårt att 

förstå läkaren då denne kanske inte pratar så bra svenska även om alla läkare måste klara ett 

svensktest på en nivå som bestämts av myndigheterna. Språksvårigheten går åt båda håll – 

förstår läkaren vad jag säger? Svensk sjukvård skulle emellertid inte fungera utan utländska 

läkare.  

Beträffande läkarbemanningen så pågår rekrytering. Man har en ny specialist i allmän 

medicin så nu finns fyra på plats. Totalt finns 8–10 läkare. 

Jourverksamheten: Akutjouren är öppen för tillstånd som inte kan vänta tills nästa dag. Den 

är öppen måndag – fredag 17.00 – 22.00 och lördag, söndag och röda dagar 09.00 – 15.00. 

Är tillståndet akut, ska man åka ner till vårdcentralen. 

Utnyttjandet av appen ”Medtanken” ökar men fortfarande är det för få som nyttjar den och 

känner till den. Det är fler i Göteborg med omnejd som använder den. 

Hembesöken är tänkt att utvecklas ytterligare och planer finns för att ha ett äldreteam att 

skicka ut med olika kompetenser. 

75-årskontrollerna löper på och ligger tidsmässigt bra till. Läkemedelsgenomgångar ligger på 

85 %.  



Det är viktigt med kontinuitet i patientkontakterna liksom tillgänglighet. Provsvar ska 

meddelas patienten även om de är bra. 

Problemet med att andra vårdgivare inte kunnat läsa patientjournalerna är nu löst. Man har i 

dagarna sjösatt ett nytt system – ”Nationell Patientöversikt”. Men inte samtliga uppgifter 

läggs in här.  

Medpro arbetar med ett psykiatriprojekt. En modell är framtagen men regionen har ännu 

inte fattat beslut om att starta upp detta. 

Både PRO och SPF framförde önskemål om att vi ska kunna vaccinera för influensa i höst i 

sina egna lokaler. Vaccineringen brukar ske i månadsskiftet november/december. 

Semir avtackades med en blomma från SPF och PRO och vi tackade för det utmärkta och 

konstruktiva samarbete vi haft under åren och vi önskar honom lycka till i hans kommande 

uppgifter inom koncernen. Samtidigt hälsade vi Fredrik välkommen och ser fram emot ett 

fortsatt bra och utvecklande samarbete. 

Nästa möte bestämdes till den 3 november kl. 13.15 på Medpro. 

Vid anteckningarna 

Lisette Lindenström 

SPF Seniorerna Åmåliterna 

 

 

 


