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Stockholmsdistriktet           

                                                                       

Ordförande har ordet, Ann Hedberg Balkå 

Jag vill tacka er för förtroendet att blivit vald att ta över ordförandeskapet efter Monika, som efter 8 

förtjänstfulla år gjort en strålande insats i distriktsstyrelsen. 

 Jag ska göra mitt yttersta för att arbeta i SPF Seniorernas anda. Samarbete, öppen dialog och respekt 

är mina ledord. 

Jag bor i Järfälla där jag verkat i SPF Seniorernas föreningsstyrelse samt även suttit i kommunala 

pensionärsrådet. 

Jag har ett förflutet i vård och omsorgsområdet, bland annat från Sveriges Kommuner och Regioner 

där jag var chef inom vård och omsorgsavdelningen. Jag har även arbetat inom landsting, kommun 

och privat verksamhet. Jag var engagerad Ädelreformen -91samt varit medicinskt ansvarig 

sjuksköterska i en kommun. 

Jag anser att många kommuner inte tagit tillvara den medicinska kunskap som krävs inom det 

särskilda boendet eller där man har ett hemsjukvårdsansvar. 

Detta har blivit tydligt under Corona-pandemin, vi har sett brister på hygienrutiner och användning 

av skyddsutrustning hos personal. Ett starkt chef-och ledarskap krävs i vården och fler sjuksköterskor 

behöver vara närvarande i verksamheten för att hålla hög kvalitet. Läkare måste besöka de boende i 

det särskilda boendet för att kunna ha en personcentrerad vård, där den enskilde och närstående 

deltar i undersökning, vård och behandling. 

Denna fråga kommer vi att kunna följa resten av året och även framgent tror jag. 

Gå in på Förbundets hemsida och skriv på uppropet för äldreomsorg. 

Vi har även andra frågor som är viktiga, men under hösten behöver vi aktivt följa upp i Regionen och 

kommunernas KPR hur det ser ut under den pandemi som råder, vara en röst för de äldre. 

Utmaningen för oss är att få fler medlemmar och fler att engagera sig i styrelseuppdrag och där har 

inte jag lösningen utan det måste vi tillsammans arbeta för och ha flera lösningar för. Tillsammans är 

vi starka. 
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Hälsningar Ann Hedberg Balkå, 

Ordförande Distriktsstyrelsen 


