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För att gå på hockey eller teater krävs vaccinbevis, men samma krav ställs inte på de som 

arbetar i äldre människors hem och direkta närhet. Det är fullständigt orimligt skriver Eva 

Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, i en debattartikel. 

 

Testning för covid-19 rekommenderas återigen för alla med symtom. Dessutom kommer 

vaccinationsbevis att införas vid sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 

personer inomhus. 

 

Antalet Alzheimerdiagnoser sjönk drastiskt förra året. Men dessa siffror stämmer inte med 

verkligheten menar Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna. Tillsammans 

med andra specialister uppmanar han nu regioner och kommuner att avsätta mer resurser för 

vård och omsorg. 
 
Vi vill att läkemedelsbehandlingen förbättras så att fler seniorer får läkemedel som passar just 

dem och färre får läkemedel som inte är lämpliga säger Eva Eriksson, förbundsordförande i 

SPF Seniorerna. 

 

Oppositionens budget som klubbades igenom innehåller bland annat sänkt skatt för landets 

pensionärer och höjt bostadstillägg. Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, 

kommenterar delar av budgeten i Aftonbladet. 

– Det gynnar de som har en hög bostadskostnad, så det är positivt. Vi vet ju att 

hyrorna har ökat snabbare än pensionerna och snabbare än bostadstillägget, så 

det är bra att det kommer ifatt, säger Anna Eriksson till Aftonbladet. 

Regeringens förslag om den så kallade trygghetspensionen finns även i oppositionens budget. 

Den innebär att det ska vara lättare för de som har haft slitsamma jobb att få sjukersättning 

under de fem sista arbetsåren.  
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