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Ordföranden har ordet  
 
Det är nu drygt 2 månader sedan vår tidigare ordförande ”Stintan” och 
konsulent Kerstin Sollander slutade. Stort tack till dem båda för 
fantastiska insatser under många år! 
Det är inte lätt att efterträda två så entusiastiska och duktiga personer. 
Konsulent Kristina Fritz och jag är dessutom båda nybörjare i SPF. Men 
med hjälp av en rutinerad distriktsstyrelse har ”skutan” hållit sig flytande 
och vi hoppas kunna öka farten efter sommaren! Säg till om det är något 
ni saknar eller om det är något ni tycker vi borde göra! Vi är tacksamma 
för alla förslag! 
 
Jag vill kort berätta om några saker som är på gång i höst! 
 
Sjukvården i länet är ganska bra. Men sjukvården för äldre behöver förbättras. 
Vårdvalsreformen har lett till att yngre med små sjukvårdsbehov ibland tränger sig före äldre 
med stora behov. Därför tror jag att seniormottagningar behövs på alla vårdcentraler 
åtminstone för de över 80 år och för de med stora sjukvårdsbehov. Vid en seniormottagning 
finns en särskild sköterska som man enkelt kan ringa och som hjälper till att koordinera 
vården, man får samma läkare (fast anställd läkare) varje gång, de som vill kallas 
regelbundet m.m. En seniormottagning blir en ”gräddfil” för äldre som garanterar god vård! 
Under hösten startar vi arbetet med att stimulera vårdcentralerna att starta 
seniormottagningar. 
 
Förbättringar behövs även inom vården på Särskilda boenden och i hemsjukvården. 
 
Läkemedelsbehandlingen hos äldre skapar alltför ofta problem. Onödigt många 
läkemedel, bristande information, biverkningar, interaktioner m.m. kan ställa till det för 
patienten. Jag tror att äldre behöver bli mer aktiva och hjälpa till i kontakten med 
sjukvården. Därför håller vi på att utforma ett enkelt hjälpmedel som vi hoppas att några 
föreningar vill testa under hösten. Mer om detta på ordförandekonferensen. 
 
Kommer antalet boenden för äldre att räcka? 
Antalet personer mellan 75-94 år kommer att öka med 50% de närmaste 15 åren. Finns det 
planer i kommunerna att öka antalet boenden i samma takt? Vi kommer att inventera 
kommunernas Äldreomsorgsplaner under hösten och sedan ta upp en dialog med de som 
saknar bra planering. Ökningen av antalet äldre kommer att ställa stora krav både på 
ekonomi och planering. 
 
Ny kassör sökes! 
Vi söker med ljus och lykta efter en ny kassör! Agneta Curhed som avgick vid årsstämman 
hjälper oss fortfarande eftersom ingen i Distriktsstyrelsen har kompetens för att bli kassör. 
Hjälp oss med förslag på ny kassör! Vederbörande blir då adjungerad till styrelsen. 
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Ordförandekonferens i Sävsjö den 15 september. 
Där kommer vi bl.a. att utveckla ovanstående lite mer och vi kommer att behöva er hjälp för 
att lyckas med genomförandet. Jag hoppas så många som möjligt kan komma. Separat 
inbjudan är redan utskickad. Välkomna! 
 
Det blir en spännande höst där vi tillsammans skall utföra ”stordåd”! 
 
Jag önskar er alla en skön sommar! 
Kjell Lindström 

 
 

 
 

Konsulenten informerar   
 

Det har nu gått ungefär 2 månader sedan jag tillträdde tjänsten som konsulent 
på SPF Seniorernas distrikt. Det har varit en spännande tid med mycket att 
lära och sätta sig in i. Nu har det blivit dags för lite semester. Jag kommer att 
ha semester från den 7 juli och återkommer den 10 augusti. Jag kommer att 
läsa min mail och besvara det jag kan under ledigheten. Jag kommer inte att 
vara tillgänglig på telefon. 

 
Ett stort arbete har påbörjats för att planera sjösättningen av det nya Medlemsregistret samt 
SPF Seniorernas nya hemsida. Jag och webansvarig, Mats Johansson kommer att gå en 
utbildning i den nya hemsidan under totalt fyra dagar i oktober. Vi kommer sedan att utbilda 
er i föreningarna under slutet av oktober – början av december. 

 
Vad det gäller utbildningen i Medlemsregistret ska jag gå en tredagars utbildning i oktober 
och sedan kommer jag att utbilda de Medlemsansvariga i föreningarna under samma period 
som ovan. Till detta behöver jag hjälp och efterlyser en person som har arbetat med 
Medlemsregistret i sin förening och kan tänka sig att åka med på utbildningen för att sedan 
hjälpa till med utbildningarna till föreningarna. Var vänlig och anmäl dig snarast till 
undertecknad! 

 

Ni kan hitta inbjudningarna och den senaste informationen om kurser på distriktets hemsida. 
www.spf.se/jonkopingsdistriktet under rubrik VERKSAMHET   
 

Även jag önskar er alla en skön sommar! 
Kristina Fritz, konsulent 

          
  
  
        


