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KOMMUNIKATION
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Nolltolerans mot undernäring
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Kampanjen ”Nolltolerans mot undernäring” 
Rapport som kartlägger problemen över landet: 
400 000 i riskzonen att drabbas av undernäring 

Vad vill SPF Seniorerna? 
- Satsning på fler dietisttjänster 
- Utbildning av personal inom vård och omsorg 
- Ge måltiden mer utrymme 
- Kvalitetsmål för arbetet med undernäring 
- Att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag 
     att följa upp föreskrifterna från 2014 om  
     vårdens och omsorgens arbete med att före- 
     bygga och behandla undernäring 
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Brev till SJs VD och debattartikel

Brev från förbundet till SJs Vd med önskan 
om dialog om upphandling av ny tågflotta: 
Hur kommer de  nya tågen att vara anpassade 
för seniora resenärer? 

Debattartikel i Aftonbladet: 
Ska vi äldre inte åka med nya tågen, SJ?
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Förbundets sakkunniga
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Läkemedelsfrågor

Fokus på 
▪ - Koll på läkemedel 
▪ - Viktigt fortsätta förbättra läkemedelsbehandling av seniorer 

▪ - Engagemang lokalt och regionalt 

▪ - Fallskador 

▪ - Ny riksdag och nya fullmäktige måste göras medvetna om hur 
viktiga läkemedelsfrågorna är för en växande äldre befolkning 

▪ - Nya samarbeten, nationellt
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Vi blir äldre, friskare och fler – 
Hur får vi en hållbar välfärd? 

• Ökat vård- och omsorgsbehov när fler blir äldre 

• Många utmaningar och möjligheter för en fungerande vård och omsorg för 
seniorer 

• Klarar den svenska välfärdsmodellen vård- och omsorgsbehovet hos en 
växande äldre befolkning?



Pågående påverkansarbete

▪ God och nära vård 
▪ Socialtjänstlagen omarbetas  
▪ Psykisk hälsa 
▪ Nationell plan för att förebygga fall 
▪ Ensamhet
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Pågående påverkansarbete

▪ Seniorvaccination - influensa, pneumokock, bältros 
▪ Screening av livshotande sjukdomar - bröstcancer, 

livmoderhalscancer, prostatacancer 
▪ Socialförsäkring - >65 Stupstock?

!10



Ålderism i socialförsäkringen

▪ Sjukersättning försämrad vid >65 år 

▪ Rehabiliteringsersättning upphör vid >65 år 
▪ Handikappersättning, funktionsnedsättning måste ha uppstått 

före 65 års ålder 

▪ Bilstöd upphör vid 65 års ålder 
▪ Lagen om särskilt stöd (LSS); funktionsnedsättningen måste ha 

uppstått före 65 års ålder
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Nollvision för fallolyckor

▪ Antal döda = nästan 1 700 per år 
▪ Antal vårdade i slutenvård = 74 000 per år 
▪ Antal besök på akutmottagningar = 240 000 per år,  
     varav 31 000 i halkolyckor (snö/is) 
▪ 60 % av fallolyckorna sker inomhus 
▪ Drygt sex gånger fler dör i fallolyckor än i olyckor i 

vägtrafiken - sju gånger fler som läggs in på sjukhus 
▪ Mänskligt lidande kostar samhället 24 miljarder
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Prioriteringar?

Fokus på 
▪ - Koll på läkemedel 

▪ - Viktigt att fortsätta förbättra läkemedelsbehandling av 
seniorer 

▪ - Engagemang lokalt och regionalt 

▪ - Fallskador 

▪ - Ny riksdag och nya fullmäktige måste göras medvetna om 
hur viktiga läkemedelsfrågor är för den allt äldre 
befolkningen
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Vem gör vad?
Centralt 
▪ - Socialtjänstlagen 
▪ - God och nära vård 
▪ - Nationell plan för psykisk ohälsa & fallprevention 
▪ - Seniorvaccination 
▪ - Screening 

Distrikt / Föreningar (pensionärsråd) 
▪ - Fallförebyggande arbete 
▪ - Uppmärksamma psykisk ohälsa 
▪ - Seniorvaccination 
▪ - Screening
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Vårdcentralspatrullen

Syfte: Att undersöka, uppmärksamma och påverka 
vårdcentralerna i länet eller regionen.  
Mål: Att förbättra vårdcentralernas bemötande av 
seniora patienter och den vård som ges till äldre.  
• Tryckt folder finns att beställa i webbutiken.  
• På intranätet finns bilagor; faktaunderlag, tips 

och råd för genomförande, granskningsprotokoll 
samt vägledning och tips för att kommunicera 
resultaten.  

• Jönköpingsdistriktet har genomfört 
granskningen med mycket goda resultat – fler 
vårdcentraler har nu ett tydligare fokus på äldre 
och de som fick sämst betyg har genomfört 
betydande förbättringar. 



Boendefrågor

▪ Ju äldre man blir, desto tydligare ser man bristerna i samhället 

▪ Det finns många seniorer som är beredda att ta sitt ansvar för 
sitt boende i form av s k byggemenskap 

▪ De kommunala pensionärsråden är mycket viktiga i 
samhällsplaneringen 

▪ ”Bostäder att bo kvar i” 
▪ Man bygger inte så att medelsenioren har råd att bo där
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Ny rapport om flyttskatterna
▪ Kostnaderna vid försäljning av privatägd bostad blir ofta så  

betydande att de påverkar beslut om att flytta eller bo kvar. Rikssnitt: total flyttkostnad på uppemot 
680 000 kr 

▪ Andelen småhusägare 65+ har ökat från 23 % till 31,5 % på 20 år 
▪ 6 av 10 seniorhushåll i ägt boende upplever  

flyttskatterna som ett hinder för flytt  
▪ Vart femte seniorhushåll i ägt boende (170 000) 

har avstått från flytt de senaste 5 åren pga  
flyttskatterna. Motsvarar 34 000 uteblivna  
flyttar årligen 

▪ Det måste bli enklare och mindre kostsamt  
att flytta. Se över flyttskatterna,  
blocköverskridande bostadssamtal om  
strukturella reformer krävs
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