
 

Inför valet 2022 

 

 

 

Vi vädjar nu till våra SPF:are inom KPR att ta ansvar 

för att det blir en grupp med deltagare från PRO, 

RPG, SKPF och SPF, förslagsvis 2 från varje 

organisation.  

 

Gruppens uppgift blir  

• att ta fram frågeställningar, utvecklingsområden, 

högst 5 – 6 olika som man vill att politikerna ska 

beakta i sin framtida politik 

• att planera in möten med de olika partigrupperna 

under hösten 2021 och nästa vår 2022 

• att göra en ansvarsfördelning, dels vem som tar 

upp vilken fråga, vem ansvarar för att träffarna 

blir av, bokar lokal och leder samtalen. 

  



 

Sammanställning från 

diskussioner vid KPR-dag 

 

Gruppernas rangordning från 1 till 5 har poängsatts där 1 har fått 5 

poäng, 2 har fått 4 poäng osv. 

Frågeområde Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Totalt 

1 Organisera vården så att det 
finns fasta sjuksköterskor på 
SÄBO som vid behov kan ta 
ansvar för medicinska problem 
hos alla boenden. 

5   5 5 15 

2 Säkerställa att extravak kan 
anlitas vid behov i livets 
slutskede. 

4 3  4  11 

3 Mer fortbildningsinsatser 
riktade mot undersköterskor/ 
vårdbiträden när det gäller vård i 
livets slutskede. 

3  2 3  8 

4 Respektera att det finns 
personer i digitalt utanförskap. 

 2 4  3 9 

5 Motverka ålderism.  1 1 2 2 6 

6 Boende: SÄBO, 
trygghetsboende… 

2 5  1 1 9 

7 Anhörigas situation.  4   4 8 

8 Egen fråga: Uppföljn. 
politiken 

 5 
Äldreomsorgs-
plan i alla 
kommuner. 
3 
Biståndsbedöm
n. läkemedels-
användning. 
 

   

 

När gruppdiskussionen ställs samman visar det sig att säkerställning av 

medicinsk kompetens inom vården hamnar först i prioriteringen följt av att 

ingen ska behöva dö ensam utan att extravak sätts in om så behövs. Digitalt 

utanförskap och boendet är också viktigt att ta upp liksom de anhörigas 

situation. Motverka ålderism hamnade sist i vår prioritering men det hindrar inte 

att vi måste göra allt för att förhindra detta. I någon grupp fanns flera egna förslag 

vilket naturligtvis är bra och berättigat. 

 

Sammanställning gjord av Birgitta 2021-05-08 

  



 

 

 

 

 

LPR – Länspensionärsrådet har tagit fram 5 viktiga frågor 

att jobba vidare med gentemot politikerna i regionen: 

 

1. Respektera att det finns personer i digitalt utanförskap. 

 

2. Rusta upp geriatriken på länets sjukhus. 

 

3. Införande äldrevårdsmottagningar med hälsokontroller för 80- och 90-

åringar, och vaccinationsprogram för alla äldre på alla vårdcentraler. 

 

4. Erhålla stöd från regionen och etablera en god samverkan med regionen i 

det förebyggande hälsoarbetet för äldre. 

 

5. Införa reseersättning för resor till andra sjukhus än hemsjukhuset.  

 

Film från föredragningarna under KPR-träffen 

Inspelningen från Joakim Hedströms och Kjell Lindströms föredragningar finns på 

SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktets Youtube-kanal, klicka på länken: 

KPR-dagen 6 maj 2021 

Jag ber om överseende med att start/stopp och klippning inte är av högsta kvalitet, 

även jag lär mig nya saker i digitaliseringens tidevarv. Ljudet vid omkring 42 

respektive 46 minuter är tyvärr lite trassligt, hoppa framåt i filmen genom att klicka 

på ”framåtpilen”. 

• Joakim Hedströms föredragning med frågor från start till c:a 48 minuter in. 

• Kjell Lindströms föredragning är c:a 48 minuter till c:a 1:02 in i filmen. 

• Birgitta Sigfridsson sammanfattar och beskriver uppgiften som gjordes i 

grupperna – se sida 1-2 i detta dokument, c:a 1:02 – inspelningens slut. 

Du kommer senare också att kunna hitta länken på vår hemsida under 

Infobank/Pensionärspolitik: 

SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktets Infobank/Pensionärspolitik 

https://youtu.be/-tP8opdsO_U
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/jonkopingdistriktet/aterblick/pensionarspolitik/

