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Bakgrund 
Hösten 2016 kom vi fyra pensionärsorganisationer i LPR (LänsPensionärsRådet) 
överens om att samverka mer med partierna i Regionen inför valet 2018. Vi 
identifierade och blev överens om en rad viktiga frågor som vi under 
våren/sommaren 2017 presenterade och argumenterade för hos alla åtta 
partigrupperna i Regionen. Vi återkom i mars-april 2018 för att värdera varje partis 
äldrepolitik utifrån valprogram och diskussioner med de lokala partigrupperna. 
Partierna fick information om att värderingen skulle presenteras i en rapport för våra 
medlemmar men också för allmänheten. 

Detta arbete föll väl ut. Många partier instämde i ”våra frågor” och politiska beslut 
har sedan fattats under mandatperioden för att genomföra flertalet av dessa. Vi 
upprepar därför samma arbetssätt 2021 och 2022 med fem nya angelägna äldrefrågor.
Under hösten 2021 besöktes 8 partiers gruppmöten (alla utom MP). Vi hade bra och 
givande diskussioner. Våren 2022 besökte vi igen alla 9 partiernas gruppmöten för att
bedöma äldrepolitiken utifrån valprogram och annan information.

De politiska partierna har getts tillfälle att ha synpunkter på denna rapport. Sex av 
partierna har framfört bra synpunkter och rapporten har i viss mån korrigerats.

Frågorna vi bedömt 2022
1. Respektera att det finns personer i digitalt utanförskap

Vi föreslår att politiker i samband med införande av förändringar alltid framhåller att det finns en 
grupp invånare i länet som inte klarar digitala metoder. 

2. Rusta upp geriatriken på länets sjukhus
Vi föreslår att det inrättas enheter med teambaserad geriatrisk vård kopplad till vårdplatser på länets
tre sjukhus.

3. Fast vårdkontakt (”äldrevårdssköterskor”) på vårdcentralen för alla som 
är över 80 år (m.fl.)

Vi föreslår införande av ”äldrevårdssköterska” med ansvar för att vara fast vårdkontakt (inkl 
direktnummer) och att genomföra ”hälsosamtal i hemmet” vid 80, 85, 90, 95 och 100 år.

4. Utökad samverkan med Regionen i arbetet att förebygga onödig ohälsa 
hos äldre  

Vi föreslår utökat samarbete mellan Regionen och pensionärsorganisationerna för att bättre kunna 
förebygga onödig ohälsa hos äldre.

5. Införa reseersättning vid många, täta resor till andra sjukhus än 
”hemsjukhuset”

Vi föreslår att reseersättning införs vid seriebehandlingar (många besök på kort tid).

6. Vilka övriga förslag om förbättringar för pensionärsgruppen finns i ert 
valprogram?



Vi har inte utrymme att redovisa alla förslag som framkommit på fråga 6. Men dessa 
förslag finns med i vår bedömning av partiernas äldrepolitik. Vi ger naturligtvis gärna
ytterligare information om detta och om rapporten i övrigt om ni tar kontakt med 
någon av oss. 

Vi har genom dessa sex frågor värderat alla partiers samtliga förslag inom 
äldreområdet, d.v.s. alla partiers äldrepolitik i Regionvalet 2022.

OBS! Rikspolitik, regionpolitik och kommunpolitik behöver inte överensstämma. Det
är därför viktigt att sätta sig in i alla tre valen och kanske rösta olika i riksdagsvalet, 
regionvalet och kommunvalet.

Resultat 
Pensionärsföreningarnas prioriterade frågor
Glädjande kan vi konstatera att det finns en politisk majoritet för många av våra 
frågor:

– Respektera att det finns personer i digitalt utanförskap
Inget parti har dock konkreta förslag inom området.

– Rusta upp geriatriken
Många partier är beredda att tillskjuta pengar eller att utreda behovet. I
vilken mån detta leder till att geriatriska team med vårdplatser tillskapas
på alla tre sjukhusen återstår att se.

– Fast vårdkontakt (t.ex. äldrevårdssköterska) med enkelt telefonnummer på
vårdcentralen
Politiskt beslut om fast vårdkontakt har tagits i Regionen men det är ännu
inte genomfört i verksamheten. C, M, SD, V och MP stödjer vårt förslag om
”hälsokontroll” via hembesök. BA vill utreda innan man tar ställning.

– Utökad samverkan och ansträngningar för att förebygga onödig ohälsa hos
äldre
Flertalet partier instämmer men det saknas konkreta förslag inom området
(utöver vaccinationsprogram för äldre).

Redovisning av varje partis äldrepolitik (frågorna 1-5 ovan)
KD
Stödjer frågorna 1, 2 och 4. 

M
Stödjer frågorna 1, 3 och 4. Menar att behovet av utökad geriatrik bör utredas.

L
Stödjer 1, 2, 3 och 4. Har förslag om äldremottagningar vilket innebär fast 
vårdkontakt. 

C
Stödjer frågorna 1, 2, 3 och 4.



S
Stödjer huvuddelen av våra frågor (1, 2, 4 och 5). Betonar vikten av patientkontrakt 
som en lösning på fast vårdkontakt och bättre kontinuitet. Föreslår införandet av fria 
resor till sjukhus med länstrafiken med kallelsen som ”biljett”.

MP
Stödjer samtliga av våra frågor. 

V
Stödjer samtliga av våra frågor.

SD 
Stödjer våra förslag 2, 3 och 4. 

BA (Bevara Akutsjukhusen)
Saknar konkreta förslag inom äldreområdet. Instämmer i frågorna 1, 2 och 4 och vill 
utreda frågorna 3 och 5 innan man tar ställning.

Alla ovanstående partier har utöver frågorna 1-5 även andra förslag (fråga 6) inom 
äldrepolitiken. V har fler förslag än övriga partier men använder också 500 miljoner
kr mer per år i sin driftsbudget. C, SD och KD har redovisat färre förslag. BA jobbar
inte med enskilda förslag utan efter sin principplattform, oavsett fråga.

Sammanfattande bedömning
MP och V har den bästa äldrepolitiken i Regionvalet och stödjer alla våra frågor. 

S och L har också en mycket bra äldrepolitik.

C har en bra äldrepolitik och stödjer fyra av frågorna.

SD, M och KD har mindre fokus på äldrefrågor i Regionvalet (stödjer tre av våra 
frågor).

BA har inga egna förslag inom äldreområdet.

Tack
Vi vill rikta ett stort tack till de politiska partigrupperna för att de vänligt tagit emot 
oss och för bra och engagerade diskussioner om olika äldrefrågor.

Denna rapport är kortfattad och delvis ofullständig vilket kan ge upphov till 
missuppfattningar. Behöver du ytterligare information/förklaring var vänlig kontakta
någon av oss!




