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PROGRAM  2018-12-14 

 

för SPF Seniorernas Skånedistriktets agerande i Centrala Pensionärsrådet 
(CPR) perioden 2019-2022 
 
1. Syfte 
 
Programmet syftar till ett samordnat, långsiktigt agerande i såväl Centrala Pensionärsrådet 
som i andra, interna och externa sammanhang, där regionala äldrefrågor diskuteras. 
 

2. Verksamhetsområden 
 
De verksamhetsområden inom Skåneregionen, som berör äldres livskvalité är 
 

- Hälso- och sjukvård 
- Tandvård 
- Transporter (sjuk- och kollektivtrafik) 

 

3. SPF Seniorenars arbetsinriktning 
 
Sjukvården skall vara anpassad för alla åldrar och resurserna väl fördelade över regionen  
 
En hög tillgänglighet och valfrihet är grunden för god sjukvård. Med tillgänglighet menar vi 
en geografisk fördelning av sjuk- och tandvårdsresurser, som ger en känsla av ”närhet” hos 
den enskilde, generösa öppettider i primärvården, korta väntetider för vård hos specialister, 
goda kommunikationer, hög sjuktransportberedskap och en väl fungerande 
sjukvårdsupplysning.  
 
3.1 SPF Seniorerna ska verka för valfrihet i sjukvården. 
 
3.2 SPF Seniorerna ska motverka åldersdiskriminering. 
 
3.3 SPF Seniorerna ska bevaka och påverka, att ett geriatriskt och gerontologiskt 

centrum inrättas i regionen med specialiserad forskning, mottagning, diagnostik, 
behandling, öppen och sluten vård och rehabilitering av patienter drabbade av 
åldrandets sjukdomar. 

 
3.4 SPF Seniorerna ska bevaka och påverka, att det ”Nya hälso- och sjukvårdsavtalet” 

mellan Region Skåne och samtliga kommuner i Skåne genomförs. 
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3.5 SPF Seniorerna ska bevaka och påverka utvecklingen av den Palliativa sjukvården.  
 
3.6 SPF Seniorerna ska bevaka och påverka läkemedelshanteringen.  Här ingår 

vaksamhet, att äldre får tillgång till nya aktiva läkemedel.  
    

 
3.7 SPF Seniorerna ska verka för att hälsoundersökningar sker vid en fastställd ålder, 

där det ingår kontroller av vissa organ och kroppsfunktioner, som kan vara 
nedsatta på grund av ålder.  

 
3.8 SPF Seniorerna ska verka för ett enhetligt journalsystem, som gäller samtliga 

sjukhus och vårdcentraler i Skåne.  
       
3.9 SPF Seniorerna ska verka för att ambulanser och sjuktransporter är rätt för- 
 delade över regionen och att SOS-alarm fungerar. 
 
 
  
 
Till ovanstående program kommer naturligtvis aktuella frågor att uppstå, som berör den  
äldre befolkningen. Vi ska då agera och arbeta för det som vi anser vara bäst för de äldre. 
 
 
  

 


