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Kära medlemmar!  
 
Så har första delen av 2020 års förbundskongress ägt rum den 12 juni och 
den genomfördes digitalt. Utöver ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
och en genomgång av de handlingar som låg till grund för beslutet valdes en 
ny styrelse för den kommande treårsperioden. Från stockholmsdistriktet 
omvaldes undertecknad för ytterligare en period och som ny ledamot valdes 
Ann Hedberg Balkå, fn vice ordförande i distriktet och valberedningens 
förslag till ny distriktsordförande på den uppskjutna stämman den 25 augusti. 
Tidpunkten för när den nu ajournerade kongressen äger rum är ännu inte 
fastställd.  
Enligt planerna ska den kunna hållas genom fysisk närvaro och kräver därför 
att beslutet om förbud mot större folksamlingar ändras.  
Det enda positiva som Covid 19 fört med sig är att äldreomsorgen kommit i 
fokus i den allmänna debatten och att de krav som vi ställt och den oro för 
fortsatta nedskärningar som vi gett uttryck för flera gånger nu för första 
gången tas på allvar från såväl myndigheter som massmedia och som nu 
kritiskt granskar förhållandena. Den här uppmärksamheten måste vi utnyttja 
på alla nivåer, kommuner via KPR, regioner via RPR och andra 
samverkansråd och på riksnivå i samtal med regeringsföreträdare och 
myndigheter.  
 
Vårt krav på regeringen om en kriskommission bör tillsättas omgående. Det 
är inte rimligt att avvakta tills pandemin ebbat ut. Står vi inför en ny våg i höst 
borde vi ha tillgång till de erfarenheter som vi hunnit skaffa oss under första 
halvåret 2020, så att gjorda misstag inte upprepas.  
 
Det blev inga lättnader i gällande restriktioner för oss +70. Besvikelsen var 
stor. Inte minst för att vi buntas ihop som en enda homogen grupp och som 
behandlas som att vi alla var sköra äldre när vi samtidigt vet att de flesta 75-
åringar är friska utan underliggande sjukdomar och att många 70+ 
fortfarande förvärvsarbetar. Det är inte länge sedan som riksdagen beslutade 
om en successiv höjning av pensionsåldern.  
Det är uppseendeväckande att Folkhälsomyndigheten inte lyssnat på 
geriatrisk expertis som Ingmar Skoog, Rune Gustafsson och vår egen Gösta 
Bucht. Ingmar Skoog har med fakta redovisat hur dödstalen ser ut om 
omsorgstagarna på äldreboenden och de med hemtjänst exkluderas, där just 
de mest sköra och multisjuka finns. Då är skillnaderna i olika åldersgrupper 
betydligt mindre. Därför borde samma rekommendationer om försiktighet 
gälla alla och utgå från att även 70+ kan dra sina egna slutsatser och ta eget 
ansvar.  
 
Därför är ålder som en generell riktlinje felaktig och leder till ren 
åldersdiskriminering. Ett skrämmande exempel på detta är också att 
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tillgången till sjukhusvård fått fungera som ett dragspel; när sjukvården varit 
satt under stark press har färre äldre vårdats på sjukhus och när trycket 
minskat har fler äldre kunnat få sjukhusvård.  
Ett annat exempel är att för sjuka på äldreboenden har ett telefonsamtal med 
läkare, som inte träffat patienten kunnat besluta om palliativ vård. Så får det 
inte gå till. Det är hög tid att åter ta upp vårt gamla krav på att kommunerna 
får anställa egna läkare. Kommunerna ska inte vara beroende av läkare som 
i egenskap av konsulter ställer upp på äldreboenden. Behovet av fler läkare 
med geriatrisk kompetens tål också att upprepas.  
Slutligen: det är inga nyheter ang. de brister inom äldreomsorgen som nu 
påtalas. Socialstyrelsen har i rapporter pekat på brister i hygienrutiner vid c:a 
hälften av alla kommuners äldreboenden och även pekat på att den 
bristande personalkontinuiteten också leder till allvarliga problem. 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har fått regeringens uppdrag att 
analysera vad Covid 19 innebär för kvalitet och säkerhet inom 
äldreomsorgen. Vidare ska IVO genomföra 1000 tillsynsinsatser inom 
äldreomsorgen.   
 
Avslutningsvis vill jag önska er en skön och avkopplande sommar. Så ses vi 
åter i slutet av augusti laddade till strid. Räcker det med en kriskommission 
eller ska vi ut på gator och torg och göra våra röster hörda? Det är inte bara 
vi äldre som känner frustration utan även alla anhöriga som uppmärksammat 
rådande brister. Läs medlemmen Anna Hartmanns inlägg, som kanske kan 
vara början till ett aktivt medlemsengagemang på bred front för en bättre 
äldreomsorg. 
 

Monica Ulfhielm, distriktsordförande 
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