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OlinWikman:
Ensamhetenkan

i inte effektiviseras
bort

MONII(AOLINwlTMAN

-.P"::i.r:Iölt att bti gammal. Att vara ung är
för diävligt " är ett välkänt citat från l9oiav
författaren Hialmar Söderberg.

jalmar Söderberg talade ocksä om siä_
lens obotliga ensamhet. på den tidenr r dog de flesta mycket tidigare än idag.

Nu fårmånga levalånga liv,o- L"r, uu.u,kö_
na^. Men när kroppen inte längre fungerar
måste man sannerligen vara stark, Och ensam

brukar inte vara stark. Den upplevda ensam_
heten bland äldre är ett probl-em. Det är br;
att pensionärsorganisationerna fått pÅgäi
för att hiälpa till att bryta ensamhet.

Frågan om iildres villkor framöver handlar'
också om politik och prioriteringar. SpF Seni_
orerna i Skåne ordnade en konfeiens,,Det nya
åldrandet" för ledamöter i de kommunala '
pensioniitsråden som är till för dialog med
kommunledningen. Niclas Johansso*n från
SKr., Sysrit.s kommuner och landsting,
berättade om stora utmaningar för koÄmu_
nerna vad gäller välfärden.

Hur ska finansieringen klaras? Allmänt
behövs stora investeringar i kommunerna
genom rekordsnabb befolkningstillviixt och
behov att upprusta skolor och ildreboenden.
En konjunktur som vänder neråt påverkar i
sig sysselsättningen negativt. Färie kommer
att få försörja fler när andelen äldre ökar.
Intäkterna kommer inte att öka i samma takt
sombehoven..

Kommer det att finnas personat? Bristen på
arbetskraft kommer att bli än mer påtaglig
inom offentlig sektor. Nästan att aiUetsf,räft
som kan beräknas tillkomma fram till år2O2S
skulle behövas inom vårcl, skola och omsorg
om man ska upprätthälla nuvarande kvalität.

Detår iu inte möjligt. En höid pensionsålder
skulle bidra till ökad sysselsättning. Och äld_
reomsorgen skulle knappast klara sig utan
utrikes födda. Vi mötermånga utrik;s födda
inom sjukvården, läkare, siulsköterskor,
undersköterskor. Sedan 2OOS har antalei
sysselsatta födda utomlands ökat med gO pro_
cent. Motsvarande siffra för inrikes födda är
4 procent.

Kan man effektivisera? Välfärdstekniken
ses som en frälsarkrans. Kameror som överva_
kar, sensorer som känner av, hiälpmedel för
att kunna äta siälv, duscha och röra sig bättre
ökar självständigheten. Och kan sparäp"rro_
nal. Men ensamheten? Många äldie har stor
glädie av socialamedia som inte fanns på
Hialmar Söderbergs tid. Robotkatter, videout-
flykter i hembygden, en vän i robotform soÅ-
är programmerad för ömsesidig omtante, ået
kanske inte är såtoldgt. Men denna uweci<-
ling behöver tid och vi behöver vänia oss.

De handfasta frågorna måste upp på dagord_
ningen bland annat i pensionarsråOen. För
själens ensamhet behöver vi oförändrat när_
het till människor. Och vi behöver fler berai_
telser om hur det är att vara gammal idag, om
det sköna och om det svåra. Författare 

"it"._lyses.
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