
Ordföranden har ordet 

Kära medlemmar. I förra numret tackade jag för mig efter åtta år som ledamot i 

Distriktsstyrelsen, varav sex år som ordförande. På grund av rådande restriktioner att träffas 

fysiskt ställdes dock den planerade distriktsstämman in i april. I stället planeras för att den 

kommer att äga rum den 25 augusti.  

Det har nu gått ca fem veckor sedan i princip alla aktiviteter i form av fysiska möten 

upphörde inom ramen för SPF Seniorernas verksamhet. Dessutom har ju alla publika 

evenemang som konserter och teatrar tvingats ställas in. Universitet och gymnasier tillämpar 

distansstudier. För att inte tala om alla idrottsevenemang med OS som det största. 

Omställningen har gått från en dag till en annan. Vilka forskningsmöjligheter som nu öppnar 

sig för att analysera hur dessa drastiska förändringar påverkat samhället och oss som 

individer! För egen del noterar jag att det har blivit många timmar framför datorn i form av 

videokonferenser. Visst är det praktiskt även om det aldrig helt kan ersätta det fysiska 

mötet. Men jag är övertygad om att vi fått ett genombrott för videokonferenser som ett 

normalt inslag i sammanträdeskulturen.   

Vi är nog många som dagligen och med ökande oro och frustration följt presskonferenserna 

från Folkhälsmyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap med uppgifter om smittade och avlidna av Coronaviruset. En viktig strategi från 

början har varit att de äldre (=70+) skall skyddas genom särskilda restriktioner. Därför blev 

frustrationen hos alla stor när spridningen av Coronaviruset nådde våra äldreboenden och 

äldre med hemtjänst. Ca 40% av de avlidna har bott på äldreboenden trots besöksförbud. 

Det är således andra åtgärder som fallerat. På våra äldreboenden bor de allra äldsta mest 

sköra, ofta multisjuka personerna. Bland dem med hemtjänst är förhållande något 

annorlunda, men de är i behov av hjälp för att klara sig. Samtidigt är de flesta 70-75-åringar 

helt friska och lever ett aktivt liv. I det perspektivet kan man fråga sig om det var så rätt att 

klumpa ihop alla 70+ som en enda homogen grupp. Friska äldre kan sköta sig själva men kan 

behöva hjälp med matinköp och liknande. Det här har också medfört att vi fått en 

motsättning mellan generationer där fördomar och ålderism ger sig till känna. I stället borde 

större fokus legat på de sköra äldre och äldre med kroniska sjukdomar. Inom hemtjänsten 

har personalen i det närmaste helt saknat skyddsutrustning och då ska man veta att en 

person i snitt besöker c:a sex omsorgstagare per dag, vilket i sig är en källa till smittspridning. 

Det finns ju bara ett ord för detta nämligen oacceptabelt. Här borde en första åtgärd vara att 

minska på antalet personer som besöker omsorgstagarna. Här skulle behövas 

specialutbildade team som besöker dem som drabbats. På äldreboendena saknar också 

personalen adekvat skyddsutrustning och en organisation för hur man isolerar de drabbade 

från övriga boenden. Dessutom saknas syrgas på äldreboende samtidigt som det normala är 

att inte skicka en smittad i äldreboende för sjukhusvård. Här görs uppenbarligen inga 

bedömningar om vederbörande skulle kunna tillgodogöra sig sjukvård. Mycket talar för att 

de prioriteras bort och palliativ vård är det som återstår. Hur fungerar samverkan mellan 

kommun och region? Vad man nu ser är en obegriplig skillnad mellan kommunal 

äldreomsorg och regionernas sjukvård.  Även i icke Coronatider har sjukvården vissa 

grundläggande skyddskrav medan hemtjänstpersonal ofta arbetar i egna kläder och det 



brister i kunskap om basala hygienkrav. När man tar del av dessa dagliga presskonferenser 

slås man ofta av att kunskaper om äldre och åldrande saknas bland dem som uttalar sig. I 

vilken utsträckning har berörda myndigheter lyssnat på den kompetens som finns om 

åldrande? Har regeringens Äldreforskningsråd fått uttala sig?  

Samtidigt ser vi ljuspunkter i denna dystra tid och det handlar om omtanke och solidaritet. 

Viljan att hjälpa till är påtaglig inom civilsamhället. Själv blev jag för en tid sedan uppringd av 

en medlem från min egen förening som i samarbete med kommunen ringde runt och 

frågade om man behövde hjälp med något. Även grannarna har alla frågat om behovet av 

hjälp. Låt oss behålla den omtanken om varandra även när pandemin är över. Slutligen, var 

rädda om er och tag inga onödiga risker. 

Monica 
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