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GOTT NYTT ÅR vill jag börja med att önska er alla.  
 
Ett år då vi får vaccin och kan börja leva igen med allt vad det innebär. Nu 
väntar vi med stor iver att det snart är vår tur att få vaccin. 
 
I Förbundets lucköppning den 20 dec fick jag möjlighet att önska och detta är 
vad jag sa, 
” Jag tycker att det är tid att gå från ord till handling i vården och omsorgen 
när det gäller personcentrerad vård. Den innebär att den enskilde är 
medskapare i sin egen vård och hälsa, att få vara med och välja vård, 
behandling och vårdgivare. Att den enskilde visas värdighet, medkänsla och 
respekt och att närstående är informerad och delaktig. Detta ska löpa som 
en röd tråd genom all vård och behandling oberoende av vem som ger vård, 
det ska vara en seamless-”sömlös” vård oavsett vårdgivare. 
 
Jag tror att nästa val kommer till stor del att handla om ansvar och struktur 
vad gäller vården i Sverige. Utgångspunkten i denna stora fråga är den 
enskildes behov att vara delaktig och bli sedd oavsett ålder, men i synnerhet 
seniorerna. 
Läkaren och grundaren av IHI (institute Healthcare Improvement) Cambridge 
Massachusetts, Donald Berwick har sagt ” Vi-vårdens medarbetare är gäster 
i patientens liv” 
 
Jag tror att det är enormt viktigt att sätta den enskilda människan i centrum 
och det är detta vi ska tänka på i alla möten med vården och omsorgen.  
Det är många utredningar gjorda sedan många år tillbaka och vi behöver 
inga fler utredningar.  
Värdegrunden är en plattform som håller, vi har ett kvalitetsledningssystem 
samt flera föreskrifter och jämförelser hos Socialstyrelsen. Ja, det går inte 
räkna upp allt som utretts och tagits fram och mycket har lagts i ”byrålådan” 
hos rådande regering. 
Vi kommer att följa den rapport från IVO som kom med kritik och krav på 
svar och åtgärder till Regionerna samt Kommissionsrapporten till Regeringen 
före jul. Vi tar upp dessa frågor i Regionens Pensionärsråd kontinuerligt samt 
till kommunernas pensionärsråd. Detta kommer att vara viktiga frågor för oss 
i SPF Seniorerna. 
 
Vi fortsätter det nya året med digitala möten och föreläsningar och hoppas 
att vi framåt sommaren kan ses mer fysiskt, helst lite tidigare förstås, men nu 
tar vi det säkra före det osäkra och säger framåt sommaren. 
 
Vi kommer att hålla stämma den 14 april och det känns i dagsläget som att 
det blir digitalt, vi kommer att informera i god tid hur det kommer att bli. 
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Digitala distriktsbladet kommer ut 15 februari, 22 april, 23 juni, 25 aug, 27 okt 
och 12 dec. Vi kommer att ha temanummer och vill gärna ha inspel av er 
med intressanta frågor och områden ni vill ta upp. Hör gärna av er till oss. 
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