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God fortsättning på det nya året och ett nytt årtionde. 
 
”Tjugotjugo”, tjugohundratjugo eller tvåtusentjugo? Alla tre 
varianterna lär vara gångbara. Visst sa jag ”tjugohundranitton” 
men ”tjugotjugo” ligger väldigt bra i munnen. Vad säger ni 
förresten? 
 
Så här i början av året faller det sig naturligt att fundera på vilka 
frågor som kommer att dominera dagordningen under året. Jag är 
övertygad om att pensionssystemet och dess effekter kommer att 
dominera även 2020.  
Allt fler blir medvetna om att för låg- och medelinkomsttagare 
lönar det sig faktiskt väldigt dåligt att ha arbetet ett helt yrkesliv 
jämfört med att inte ha arbetat alls. Systemet utvecklas mot att bli 
ett statligt grundskydd utan koppling till den tidigare inkomsten.  
Den stora nya frågan som inte minst vi som finns inom 
stockholmsdistriktet måste uppmärksamma är kommunernas och 
regionernas allt sämre ekonomi och som går ut över kärnan i vår 
välfärd nämligen sjukvård och omsorg om de äldre.  
 
Under jul- och nyårshelgerna med fokus på Trettonhelgen har 
akutsjukhusen var fyllda till mer än bristningsgränsen. Här har det 
inte i första hand handlat om ”fel vårdnivå” utan bristen på 
sängplatser. Inte minst sköra äldre personer har tvingats ligga 
kvar på akutmottagningarna och läkare har dessutom tvingats 
skriva ut icke färdigbehandlade patienter. I kommunerna fortsätter 
äldreboenden att läggas ned och tvingas i ännu högre 
utsträckning säga nej till dem som både vill och behöver ett vård- 
och omsorgsboende.  
Detta måste vi som sitter i regionens och kommunernas olika 
samverkansråd noggrant bevaka och ställa våra politiker till svars. 
Det vi kan kräva av politikerna att kunna besvara hur varslen på 
våra akutsjukhus kan försvaras samtidigt som det är brist på 
personal för att öppna fler vårdavdelningar.  
Här har politikerna en stor pedagogisk uppgift. För visst kan det 
vara så att vissa kompetenser ska flytta ut från akutsjukhus till 
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öppna specialistmottagningar och vårdcentraler samtidigt som det 
behövs rekryteras andra personalkategorier som sjuksköterskor.  
 
Ytterligare en fråga som måste lyftas fram är den successivt 
höjda åldersgränsen för rätt till att ta ut pension och rätten att 
arbeta längre. Detta är ett i grunden riktigt beslut för ett hållbart 
pensionssystem och allt fler fortsätter också att arbeta. Det finns 
inte längre någon fix pensionsålder. Här kan nämnas att region 
Östergötland tagit bort taket för arbetsålder. Men ska den här 
utvecklingen bli positiv måste dels arbetsgivarna generellt inse 
värdet av äldre arbetskraft dels också kunna anpassa 
arbetsplatser och även arbetsuppgifter till de äldre, där detta är 
nödvändigt.  
Vi måste också vara tydligare med att ju fler äldre som fortsätter 
att arbeta och förstärka pensionssystemet gör det också möjligt 
för dem som inte orkar att arbeta i tunga och slitsamma jobb kan 
få en anständig pension. Det är faktiskt en solidaritetshandling.  
 
Slutligen glöm inte att det är distriktsstämma den 7 april och 
att motioner till stämman ska vara kansliet till handa senast 
den 25 februari. Även om det är kongressår i år och motioner till 
kongressen redan lämnats in finns det viktiga frågor som kan 
hanteras på distriktsnivå.  
 

Monica Ulfhielm 

Distriktsordförande 
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