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”Ålderdomen är inte så illa om man tänker på alternativet.” 
Maurice Chevalier 
 
 
 

ETT SAMHÄLLE AV JÄMLIKAR 

SKPF strävar efter det jämlika samhället, där alla ska 
känna trygghet i tillvaron och frihet att själv kunna styra 
sina liv. 
 
I det jämlika samhället finns bara enskilda individer. 
Ålder spelar ingen roll och äldre ses som individer på 
samma sätt som yngre. Det finns ingen ålderism eller 
diskriminering av någon sort. Äldre har plats i 
samhällslivet på samma sätt som alla andra. 
 
Alla kan delta i samhällslivet på lika villkor. Detta innebär 
att äldre har ett reellt inflytande att kunna påverka 
samhällsutvecklingen, så att all samhällsplanering även 
utgår från äldres intressen och behov. Detta sker såväl 
lokalt, regionalt som nationellt. 
 
I det jämlika samhället är pensionen tillräcklig för dem, 
som har lämnat arbetslivet. Den enskilde bestämmer 
själv sin pensionering på sina egna villkor. I arbetslivet 
är arbetsmiljön så anpassad att de, som vill, kan arbeta 
långt upp i åldrarna. Samtidigt finns det möjligheter för 
dem, som har haft fysiskt eller psykiskt ansträngande 
arbeten, att kunna gå tidigare i pension med rimliga 
pensionsvillkor. 
 
Pensionen är tillräckligt stor för att ge en god ekonomi. 
Den är allmän, värdebeständig och följer samhällets 
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standardutveckling. Pensionen garanteras av staten och 
förvaltas under trygga former. En garantipension finns 
för alla och de, som inte kan arbeta av olika anledningar, 
får en rimlig värdebeständig förtidspension. 
 
Pensionärer med låga pensioner får möjligheter till stöd 
för sina boendekostnader. 
 
Äldre ska kunna bejaka sina kulturella intressen fullt ut 
och kunna ta del av och delta aktivt i olika 
kulturaktiviteter. Samtidigt respekteras och tillvaratas 
äldres kunskap och erfarenhet som en omistlig del av 
samhällsutvecklingen. 
 
Boendet anpassas efter allas behov. För äldre finns det 
stöd för att bo kvar i sin bostad, att flytta till 
trygghetsbostäder med rimliga kostnader eller till vård- 
och omsorgsboenden på den enskildes villkor. 
 
Allas hälsa är en angelägenhet för hela samhället. 
Samhället stödjer på alla nivåer ett förbyggande 
hälsoarbete även bland äldre. Äldre känner trygghet i 
vardagslivet genom samhällets erbjudande av service, 
som behövs för att kunna leva ett aktivt, självständigt 
och värdigt liv på egna villkor. Samhällets alla tekniska 
hjälpmedel ställs till förfogande för att underlätta äldres 
vardag. 
 
När så hälsan kräver mer omsorg bistår samhället äldre 
med den omsorg, som den äldre själv vill ha. Omsorgen 
är av hög kvalitet och utförs i enlighet med den äldres 
egna önskemål och behov under värdiga former med 
respekt för den enskildes integritet. Samhället ser också 
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till att den äldre får den vård som behövs på den äldres 
önskemål och villkor. Det innebär också en värdig 
respektfull vård i livets slutskede. 
 
Med denna vision vill SKPF sträva efter att förbättra 
livskvaliteten för alla äldre. 
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SKPF kräver 

- att all verksamhet för äldre ska granskas ur 

jämlikhetssynpunkt på alla nivåer, 

- att handläggare i äldrefrågor i framför allt kommuner 

utbildas i jämlikhetsfrågor och aktivt arbetar för att främja 

jämlikhet i all verksamhet för äldre. 

ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE FÖR ALLA 

Ett jämlikt samhälle är ett gott samhälle. För äldre är 
detta minst lika viktigt som för de yngre generationerna. 
Många av medlemmarna har aktivt varit med och arbetat 
för ett mer jämlikt samhälle både i och utanför 
arbetslivet. Ålderdomen får inte innebära en återgång till 
gamla, mindre jämlika levnadsmönster. Arbetet med att 
bekämpa alla slags diskrimineringar måste föras på alla 
fronter livet ut. 
 
Jämlikhet innebär också kamp mot alla fördomar mot 
äldre, som ålderism och åldersdiskriminering. All 
verksamhet för äldre måste genomsyras av 
jämlikhetsarbete, såväl lokalt som regionalt och 
nationellt. 
 

 
SKPF ska arbeta för bättre jämlikhet genom 
- att initiera projekt, som arbetar med att förändra 
fördomsfulla attityder mot äldre, särskilt 
åldersdiskriminering, 

- att aktivt bedriva opinionsarbete för jämlikhet även på 
äldre dagar. 
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SKPF kräver 

- att ålder aldrig ska utgöra ett hinder att ta del av och delta i 

ett rikt kulturutbud, 

- att speciellt riktade kultursatsningar görs för att underlätta 

äldres möjligheter till deltagande i kulturlivet. 

BILDNING OCH KULTUR FÖR ÄLDRE 

Få, om någon människa, vill leva ett liv utan ett så rikt 
inslag av kultur som möjligt. Äldre är inget undantag, 
snarare tvärtom. Äldres möjligheter att kunna ta del av 
och delta i bildning och kulturaktiviteter får inte 
begränsas. Fler och kraftfullare satsningar på äldres 
delaktighet i olika kulturyttringar krävs för att äldre ska 
kunna ta del och delta på samma villkor som alla andra. 
 

 
SKPF ska arbeta för att vidga kulturen för äldre genom 
- att initiera kultursatsningar, 
- att stödja aktiviteter, som syftar till att öka möjligheterna 
att ta del av och delta i kulturlivet. 
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ETT REELLT INFLYTANDE FÖR DE ÄLDRE 

Äldre är en stor och växande grupp i samhället. Det finns 
en samstämmig demokratisk syn att de politiska organen 
ska återspegla befolkningen och valmanskåren i stort. 
Samtidigt är äldrefrågor ett stort inslag i både nationell, 
regional och lokal politik. Detta ställer krav på ökad 
representation i riksdag, regioner, landsting och 
kommuner och i andra beslutsfattande organ. 
 
Äldre har berättigade synpunkter på samhällets 
utveckling. Det är därför av största vikt att även äldre är 
delaktiga i utformningen av samhället på alla nivåer. De 
bidrar med kunskap och erfarenheter i alla 
samhällsfrågor, särskilt de av betydelse för äldre. Därför 
måste även äldres organisationer få tillfälle att yttra sig 
över förslag över samhällsförändringar. 
 
Regioner, landsting och kommuner är skyldiga att 
samråda ”med dem som nyttjar deras tjänster” enligt 
kommunallagen. Dessa regionala och lokala samråd 
med äldre tillgodoses bäst genom de regionala och 
lokala pensionärsråden. Denna form av inflytande 
betonas även i riksdagens nationella handlingsplan för 
äldrepolitiken. 
 
Idag är pensionärsråd en frivillig verksamhet för 
regionerna, landstingen och kommunerna. Även dess 
form och arbetssätt är oreglerat, vilket innebär att 
dagens pensionärsråd varierar högst väsentligt från att 
vara en reell faktor i den kommunala politiken till att 
fungera mest som ett begränsat informationsorgan. 
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Det är utomordentligt viktigt att stärka äldres ställning i 
de regionala och kommunala processer som styr lokala 
beslut inom framför allt äldreomsorgen och -vården. 
Kommunala pensionärsråd finns fortfarande inte i 
landets samtliga kommuner. Därför krävs obligatoriskt 
inrättande av både regionala och lokala pensionärsråd. 
Reglering krävs också beträffande pensionärsrådens 
form och sammansättning, deras arbetssätt och 
gemensamma riktlinjer och rekommendationer för 
utbildning och arvodering av ledamöterna i 
pensionärsråden. 
 
Även som äldre är det en demokratisk rättighet att få 
vara delaktig i samhällsutvecklingen i övrigt. Ålder, 
bristande kunskap eller funktionshinder får inte vara ett 
hinder. Stöden till intresseorganisationer, som genomför 
utbildningar i egen regi bör därför öka. Detta är särskilt 
viktigt inom samhällsområden som genomgår stora 
förändringar, t ex konsumentkunskap och 
informationsteknologi. 
 
En viktig förutsättning för utbildningen är tillgången på 
lämpliga samlingslokaler, som även är anpassade för 
rörelsehindrade deltagare. Kommuner och uthyrare bör i 
ökad utsträckning tillhandahålla sådana lokaler. 
Kostnaderna för lokalerna ska vara rimliga eller att 
organisationerna får ekonomiskt stöd för dessa 
kostnader. 
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SKPF kräver: 

- att de politiska partierna tar hänsyn till äldres andel av 

befolkningen och utser fler äldre representanter i 

beslutande organ, 

- att pensionärsorganisationer får yttranderätt i alla frågor av 

betydelse för samhällsutvecklingen, 

- att både lokala och regionala pensionärsråd blir 

obligatoriska, 

- att pensionärsrådens form, sammansättning och arbetssätt 

regleras, 

- att gemensamma riktlinjer för utbildning och arvodering av 

ledamöter i pensionärsråden utformas, 

- att gemensamma riktlinjer för utbildning av ledamöter i 

pensionärsråden utformas, 

- att bidrag till intresseorganisationers utbildning i 

samhällsfrågor ökar, 

- att samlingslokaler erbjuds intresseorganisationer samt att 

dessa lokaler tillhandahålls till rimliga priser. 

 
SKPF ska arbeta med inflytandefrågor genom 
- att mot de politiska partierna aktivt bedriva 
opinionsarbete i olika media för att öka andelen äldre 
representanter i beslutsfattande organ, 

- att bedriva opinionsarbete för lagstiftning av 
pensionärsråd, 

- att stödja avdelningar och distrikt i sina försök att få till 
stånd pensionärsråd och förbättra pensionärsrådens 
arbetsformer, 

- att stödja lokala och regionala utbildningar av ledamöter 
i pensionärsråd, 

- att stödja avdelningar och distrikt i deras arbete för 
bättre bidrag till utbildningar samt tillgång till 
samlingslokaler. 
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EN ALLMÄN OCH GENERELL VÄLFÄRD FÖR 
ALLA 

Den svenska välfärdsmodellen består av ett gemensamt 
ansvarstagande, en stark offentlig sektor med breda 
demokratiska former. Det har skapat bra förutsättningar 
för att utveckla välståndet tillsammans med en radikal 
fördelningspolitik, vilket visas av att Sverige klarar att 
kombinera tillväxt med rättvis och trygg välfärd. 
 
Den generella välfärdspolitiken bygger på solidarisk 
finansiering av förmåner och där var och en betalar efter 
sin förmåga. Välfärdstjänsterna fördelas efter behov över 
hela landet och förmånerna ska bygga på principen om 
ersättning för inkomstbortfall och omfördelning mellan 
olika riskgrupper och över livet. 
 
Omsorg och vård är ett samhällsansvar som ska styras 
av samhället. Den generella välfärdspolitiken förpliktar 
också att samhället utvecklar omsorgen och vården. 
Resursförstärkningar ska tillföras så att alla behövande 
oavsett bostadsort kan erhålla det bistånd och den hjälp 
de är berättigade till och har behov av. 
 
Välfärdens verksamheter ska präglas av en ständig 
strävan att uppnå högsta möjliga kvalitet. Kvaliteten ska 
inriktas på den enskildes välbefinnande. 
 
Omsorgen och vården ska reflektera en samhällssyn 
som bygger på medmänsklighet och värdighet för den 
enskilda människan. Den enskilde ska ha ett individuellt 
inflytande över innehållet i omsorgen och vården, som 
ska planeras efter varje människas individuella 
önskemål och behov. 
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SKPF kräver: 

- att den svenska välfärdmodellen vidmakthålles och 

utvecklas, 

- att välfärden finansieras solidariskt av samhället, 

- att välfärden fördelas efter behov, 

- att välfärden är tillgänglig för alla i landet, 

- att all omsorg och vård ska styras av samhället, 

- att omsorg och vård i allt väsentligt drivs i samhällelig regi, 

- att all omsorg och vård präglas av medmänsklighet och 

värdighet, 

- att all omsorg och vård planeras individuellt efter varje 

människas egna behov och önskemål. 

 
SKPF ska arbeta för att stödja den svenska 
välfärdmodellen genom 
- att ständig bevaka utvecklingen av välfärden i Sverige, 
- att aktivt bedriva opinionsarbete för att utveckla den 
svenska välfärdsmodellen, 

- att aktivt delta i de myndigheter och organisationer där 
förbundet är representerat, vars verksamhet berör 
välfärdsområdet. 
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EN FLEXIBEL PENSIONSÅLDER FÖR ALLA 

Pensionsåldern i Sverige är 61 år - vid fyllda 61 år får 
den enskilde själv bestämma när denne vill gå i pension 
och även i vilken omfattning. Pension är inte samordnad 
med andra inkomster, varför det går att både arbeta och 
ha pension oberoende av varandra. 
 
En annan åldersgräns, som spelar en viktig roll, är 65 år. 
Garantipension beviljas först från 65 år. Villkoren för 
flera socialförsäkringsersättningar ändras från 65 år. I 
många tjänstepensionsavtal tjänas inte nya 
pensionsrätter in efter 65 år. Även skattesituationen ser 
annorlunda ut efter fyllda 65 år. 
 
Nästa åldersgräns är 67 år, då anställningstryggheten 
upphör. 
 
Den pågående demografiska förändringen innebär att 
antalet och andelen äldre i befolkningen ökar, vilket 
medför ansträngningar på pensionssystemets förmåga 
att betala pensioner. Detta föranleder politiska 
diskussioner om höjningar av pensionsåldern och 
åldersgränser för att förlänga arbetslivet. 
 
En diskussion om förlängning av arbetslivet måste ta sin 
början i att öka antalet arbetade timmar – inte 
nödvändigtvis bara höja pensionsåldrar. I detta begrepp 
ligger att ungdomar ska så tidigt som möjligt kunna 
komma in i arbetslivet. Alla ska kunna arbeta ett helt 
arbetsliv utan att slita ut sig. Alla måste få möjlighet att 
kunna arbeta heltid så länge som det går utifrån sina 
egna önskemål och behov. Den enskildes möjligheter till 
arbete ska inte kunna bli hindrad av ofrivillig vård av 
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SKPF kräver 

- att åtgärder för att förbättra arbetsmiljön med sikte på att 

förlänga arbetslivet införs före eventuella förändringar av 

åldrar relaterade till pensioner, 

- att åtgärder införs, så att möjligheter till heltidstjänster 

erbjuds alla anställda, 

- att samhällelig service, som förhindrar fullt deltagande i 

arbetslivet, inte läggs på enskilda. 

anhöriga eller annat ofrivilligt utförande av sociala 
tjänster, som åligger samhället. 
 

 
SKPF ska arbeta för en flexiblare pensionsålder för alla 
genom 
- att aktivt delta i och påverka den politiska diskussionen 
om pensionsåldrar, 

- att aktivt bedriva opinionsarbete för att förbättra 
arbetsmiljön, så att alla kan arbeta längre. 
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EN RIMLIG PENSION SOM GER EN TRYGG 
EKONOMI 

Det svenska pensionssystemet är ett allmänt, generellt 
och obligatoriskt pensionsskydd för den enskilde. 
Ålderspensionerna bygger på den enskildes inkomster 
under hela den förvärvsverksamma delen av livet. 
Ålderspensionen kompletteras med ett grundskydd för 
enskilda med låg eller ingen inkomstrelaterad pension. 
Pensionssystemet är autonomt, fristående från staten 
och avskilt från andra socialförsäkringar. 
 
Den allmänna pensionen bygger på avgifter på 
arbetsinkomster och ska därför ses som uppskjuten lön. 
Pensionen ska vara tillräcklig för att en pensionär ska 
kunna leva anständigt och känna en trygghet i 
vardagslivet. Alltför många pensionärer är idag beroende 
av olika former av tillägg och förmåner för att kunna 
klara en rimlig ekonomi. 
 
Då pension är en uppskjuten lön, ska pensionerna 
återspegla den allmänna löneutvecklingen i landet. 
Pensionerna måste därför räknas upp i takt med lönerna 
och får inte kortsiktigt sänkas för att tillfredsställa 
tillfälliga ekonomiska konjunkturer. Pensionerna ska 
heller inte beskattas annorlunda än för andra 
löneinkomster. 
 
Pensionssystemet ska vara rättvist och lika för alla. Idag 
beräknas grundtryggheten – garantipensionerna - 
annorlunda för pensionärer födda 1937 och tidigare än 
för pensionärer födda senare. Det finns inga skäl för att 
garantipensionerna är olika stora för äldre och för yngre 
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pensionärer. Garantipensionens nivå ska vara lika för 
alla pensionärer. 
 
AP-fonderna i pensionssystemet måste reformeras så 
att de kan fungera som buffertfonder och överbrygga 
tillfälliga nedgångar i samhällsekonomin. 
 
Premiepensionssparandet är en dyr och riskabel form av 
pensionssparande, där pensionsspararen står all risk. 
Denna sparform bör avvecklas på sikt och 
pensionssparmedlen överföras till AP-fonden. Enskildas 
behållning i premiepensionssparandet tillgodoräknas 
deras pensionskonto i inkomstpensionssparandet. Under 
avvecklingen bör det oöverblickbara antalet valfria 
fonder skäras ner radikalt, avgifterna för fondsparandet 
minskas och statliga garanti mot förluster införas. 
 
Det är dags för en översyn i syfte att förbättra och 
reformera systemet, så att det fungerar i samklang med 
de ursprungliga målen för pensionssystemet. 
 
Med dagens pensionssystem, där det inte går att 
beräkna sin pension utan hjälp måste informationen om 
pensionerna och pensionssystemet göras tydligare och 
mer pedagogiskt. 
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SKPF kräver: 

- att pensionerna höjs till minst den nivå de skulle ha haft 

utan de senaste årens automatiska balansering av 

pensionssystemet, 

- att pensionernas värde följer den allmänna löneutvecklingen 

i samhället, 

- att pensioner behandlas som arbetsinkomster och inte 

särbeskattas, 

- att garantipensionerna beräknas lika för alla pensionärer, 

- att AP-fondernas regelverk reformeras till att fungera som 

rena buffertfonder, även vid indexförändring av 

pensionerna, 

- att premiepensionssparande avvecklas på sikt och överförs 

till AP-fonderna, samtidigt som en garanti mot förluster 

införs, 

- att pensionssystemet ses över och förbättras och reformeras 

utifrån de ursprungliga målen för systemet, 

- att informationen om pensionen och pensionssystemet är 

tydlig och pedagogisk. 

 
SKPF ska arbeta för bättre pensioner genom 
- att påverka politiska beslutsfattare, 
- att aktivt bedriva opinionsarbete, 
- att sammanställa egna rapporter om olika effekter av 
pensionssystemet. 
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SKPF kräver 

- att de förtidspensionerade får högre ersättning, som räknas 

om varje år på samma sätt som den allmänna inkomst- och 

tilläggspensionen, 

- att förtidspension betraktas som arbetsinkomst och inte 

särbeskattas, 

- att skillnader i ersättningsgrad för olika förtidspensionerade 

jämnas ut på sikt till förmån för en rimlig ersättning för alla 

förtidspensionerade. 

EN ANSTÄNDIG SOCIALFÖRSÄKRING UTAN 
RISK FÖR FATTIGDOM 

Det svenska socialförsäkringssystemet bygger på 
principen om ersättning för bortfall av inkomster. För den 
vuxna delen av befolkningen finns i huvudsak två sorters 
ersättningar, dels ersättning för tillfälliga avbrott i 
arbetslivet, dels ersättning för permanent bortfall av 
arbetsinkomster. Den senare ersättningen kallas även 
för förtidspension. 
 
Ersättningarna till förtidspensionerade betraktas 
skattemässigt inte som arbetsinkomster, trots att 
ersättningarna träder in istället för dessa inkomster. 
Ersättningarna beskattas hårdare än arbetsinkomster, 
trots att de är lägre och drabbar en grupp med större 
omkostnader än andra. 
 

 
SKPF ska arbeta för en anständigare förtidspension 
genom  
- att kontinuerligt bevaka de förtidspensionerades 
intressen, 

- att aktivt bedriva opinionsarbete. 
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ETT BOENDE MED VALFRIHET 

Den sociala bostadspolitiken är en del av den generella 
välfärden. Det innebär att kommunerna har ett 
genomgripande ansvar för att alla kommuninnevånare 
har rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Detta 
ansvar måste befästas och utökas. 
 
Tillgången på lämpliga bostäder i olika upplåtelseformer 
är en av de viktigaste välfärdsfrågorna för landets äldre. 
Äldre ska själva ha ett avgörande inflytande över sitt 
boende. Så långt som möjligt ska äldre, som så önskar, 
ges de förutsättningar som krävs för att kunna bo kvar i 
sin egen miljö. När så behövs ska äldre erbjudas annan 
bostad i kommunen. Kommunerna bör underlätta för 
äldre vid flyttning till ny bostad. Det gagnar inte bara 
äldre, som ges bättre förutsättningar att kunna ta beslut 
om flyttning, utan även samhället i stort tjänar på detta. 
Det skapar förutsättningar för en större rörlighet på 
bostadsmarknaden, vilket leder till bättre och mer 
ändamålsenlig fördelning av bostäder. 
 
Kommunerna måste åläggas att bygga 
trygghetsbostäder med hyresrätt, som ett alternativ för 
äldre, som bor i olämpliga bostäder men som inte 
behöver vård- och omsorgsboende. För äldre, som 
kräver mer omfattande vård, ska det finnas tillräckligt 
antal vård- och omsorgsboende. Detta ställer krav på 
kommunen att se till att det finns alternativa 
boendeformer. Särskilt viktigt är det att den avveckling 
av bostäder för människor med särskilda behov, som 
pågått en tid, nu bryts. Istället måste fler sådana 
bostäder byggas. 
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För äldres säkerhet måste kommunen ha en 
handlingsplan för att utrusta alla bostäder med 
godtagbar brandsäkerhet. Detta gäller framför allt 
äldreboenden, som ska vara utrustade med 
sprinklersystem eller liknande. 
 
Även samhällsplaneringen måste ta hänsyn till miljön i 
bostadsområdena. Flerbostadshus i flera våningar 
måste utrustas med hiss. Postlådor och sophantering 
måste utformas så att äldre utan svårigheter kan 
använda dessa tjänster. Det får inte förekomma hinder 
för personer med rörelsenedsättningar och det ska 
finnas tillräcklig god ytterbelysning. Snöröjning och 
andra lokala miljötjänster måste hålla så hög kvalitet att 
inte äldres framkomlighet hindras. I närheten måste det 
finnas serviceinrättningar, som är lätt tillgängliga, som 
t.ex. dagligvarubutiker och gemenskapslokaler 
anpassade för äldre och rörelsenedsatta. Även 
kollektivtrafiken måste anpassas så att äldre inte blir 
fångar i sitt bostadsområde. 
 
En social bostadspolitik för äldre ställer krav på att 
bostadskostnaderna inte blir alltför höga. Skyddet mot 
för höga bostadskostnader – Bostadstillägg för 
pensionärer, BTP – måste förbättras. Idag ges BTP till 
en stor del till kvinnor, vilket gör frågan om BTP till en 
viktig jämställdhetsfråga. BTP bör förbättras genom dels, 
att gränsen för vilken bostadskostnad, som utgör taket 
för bidraget, bör höjas i takt med höjningen av 
bostadskostnaderna i samhället, dels att reglerna för 
inkomstprövning bör göras förmånligare. 
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SKPF kräver: 

- att äldre ska ha ett avgörande inflytande över sitt boende, 

- att äldre, som så önskar, ges förutsättningar att få bo kvar i 

sin bostad, 

- att kommunerna underlättar för äldre, som vill flytta till en 

annan bostad, 

- att kommunerna utrustar äldres boende med godtagbar 

brandsäkerhet, 

- att kommunerna utrustar alla äldreboenden med 

sprinklersystem eller liknande, 

- att tillräckligt antal trygghetsbostäder byggs för att möta 

efterfrågan, 

- att tillräckligt antal vård- och omsorgsboende byggs för att 

möta efterfrågan, 

- att all samhällsplanering måste anpassas även till äldre i 

samhället, 

- att BTP förbättras genom att gränsen för högsta 

bostadskostnad höjs i takt med samhällsutvecklingen samt 

att reglerna för inkomstprövningen görs förmånligare. 

Undersökningar har visat att en stor del av äldre inte 
ansöker om bostadsbidrag även om de förmodligen är 
berättigade till det. Pensionsmyndigheten måste få 
ökade resurser för att kunna satsa på att nå ut till dessa 
äldre för att informera dem om rättigheten till BTP. 
 

 
SKPF ska arbeta för bättre bostäder för äldre genom 
- att verka för frågorna i de kommunala pensionärsråden. 
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EN RÄTTIGHETSLAG MED RESPEKT FÖR DE 
ÄLDRE 

Ansvaret för äldreomsorgen och -vården är idag 
uppdelad på två huvudmän, landsting eller regioner och 
kommuner. Av historiska och andra skäl har skilda 
synsätt präglat verksamheten på de två olika områdena. 
Det har skapat två skilda rättssystem för hälso- och 
sjukvården samt för socialtjänsten. 
 
Den nuvarande hälso-, sjukvårds- samt 
socialtjänstlagstiftningarna har olika sätt att se på 
samma företeelser och har diffusa gränsdragningar när 
det gäller ansvarsfördelning mellan olika huvudmän. 
Framför allt gäller det hur ansvaret för äldreomsorgen 
och -vården fördelas och överförs mellan landsting eller 
regioner och kommuner. Detta drabbar såväl enskilda 
individer som deras anhöriga. 
 
Att som idag reglera rättigheter och skyldigheter med 
olika lagar försvårar samverkan mellan huvudmännen, 
samtidigt som samhällets gransknings- och 
kontrollfunktioner försvåras. Den nya gemensamma 
tillsynen över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 
visar på skillnader i rättigheter och skyldigheter, vilket 
avspeglar sig i onödiga och omotiverade skillnader i 
utförande. 
 
Andra för medborgarna viktiga områden, som 
besvärsmöjligheter, bestämmelser om dokument, 
sekretess, de anställdas ställning och flera andra frågor, 
skulle också bli tydligare med en enhetlig lagstiftning. 
Den nya lagen skulle även ge möjlighet till ökat 
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självbestämmande för dem, som är i behov av vård och 
omsorg. 
 
Skapandet av en enhetlig rättighetslag kan göras från 
den gemensamma grunden att all äldreomsorg och -vård 
ska utgå från den enskildes önskemål och behov utifrån 
ett värdigt synsätt med respekt för den enskildes 
integritet. Det kan också ge kommuner, landsting och 
regioner möjlighet till den samordning som behövs för att 
effektivisera huvudmännens insatser. Samtidigt ger det 
samhället ökade möjligheter för tillsyn och kontroll av hur 
lagen efterlevs. 
 
Behovet av äldreomsorg och -vård måste ses som en 
helhet och kommuner, landsting och regioner måste ta 
ett gemensamt ansvar för ett samarbete, som 
tillförsäkrar den enskilde bästa möjliga äldreomsorg och 
-vård. För detta krävs gemensamma nämnder liknande 
dem som idag endast finns i en del av landets 
kommuner. 
 
Organisations- och administrationsfrågor får aldrig 
utgöra ett hinder för god äldreomsorg och -vård. 
Allvarliga brister och oklarheter, när det gäller 
samverkan och ansvarsfördelning mellan huvudmän, får 
inte leda till besparingskrav, som har inneburit att antalet 
anställda inom viktiga delar av äldreomsorgen och -
vården har reducerats, samtidigt som det växande 
antalet äldre ställer krav på ökade resurser. 
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SKPF kräver: 

- att de nuvarande författningarna inom hälso- och 

sjukvården samt socialtjänster omarbetas till en enda 

rättighetslag, 

- att de nuvarande olika huvudmännen för äldreomsorgen 

och -vården förbättrar sin samverkan med målet att på sikt 

samla ansvaret för hela äldreomsorgen och -vården hos en 

huvudman. 

 
SKPF ska arbeta för ändrad lagstiftning och bättre 
samverkan genom 
- att aktivt bedriva opinionsarbete, 
- att aktivt delta i de myndigheter och organisationer där 
förbundet är representerat vars verksamhet berör 
området. 
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ÄLDREOMSORG OCH ÄLDREVÅRD I 
SAMHÄLLELIG REGI 

Den solidariska finansieringen av äldreomsorgen och -
vården innebär att verksamheterna står under och styrs 
av samhällelig kontroll. Utgångspunkten bör därför vara 
att omsorgen och vården för äldre i allt väsentligt också 
drivs i samhällelig regi. Inga ideologiska eller 
ekonomiska skäl finns för en privatisering av vård och 
omsorg. Kraven på besparingar och effektivitet är i sig 
inga skäl för att övergå till driftsformer, som prioriterar 
ekonomiska vinster framför hög kvalitet. 
 
Erfarenheten hittills är att, när vinstintresset prioriteras, 
drabbar det kvaliteten i verksamheten främst genom 
sämre utbildad personal och minskad personaltäthet. 
Det ger färre antal utbildade anställda med ökad stress 
och sämre vårdkvalitet som följd. En ytterligare nackdel 
är den minskade insyn och kontroll som gäller för privat 
verksamhet. 
 
Privat verksamhet, vinstdriven som ideell, ska kunna 
tillåtas efter samråd med kommunen. Minimikravet är att 
privat verksamhet ska hålla minst samma kvalitet som 
samhälleligt drivna verksamheter. Vinsterna i 
verksamheten bör reinvesteras för att förbättra 
tillgänglighet och kvalitet i utbudet av tjänster. I detta 
ligger också samma möjligheter till insyn och kontroll 
som i kommunala enheter. 
 
Samhällets övergripande ansvar för äldreomsorgen och 
-vården kan aldrig överlåtas eller delegeras till någon 
annan. Ansvaret ska ligga kvar oavkortat hos samhället 
även vid privat verksamhet. Samhället måste därför 
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besitta en hög kompetens vid upphandlingar med privata 
vårdgivare och se till att alla avtal som upprättas 
innehåller goda insyns- och kontrollmöjligheter för 
köparen. För att se till att kvaliteten upprätthålls måste 
samhället ha nödvändiga resurser som krävs för en 
kontinuerlig effektiv tillsyn över all verksamhet, 
samhällelig som privat. Det innebär också att kommuner, 
landsting och regioner alltid själva måste driva egna 
alternativ i egna institutioner i alla former av äldreomsorg 
och -vård. 
 
En förutsättning för privat verksamhet i äldreomsorg och 
-vård är att den måste hålla minst samma kvalitet som 
den samhälleligt drivna verksamheten. Det innebär att 
det ska finnas tillräckligt med personal med tillräcklig 
utbildning. Personalen ska ha minst samma rätt och 
skyldighet till meddelarfrihet som i den samhälleliga 
äldrevården. Samhället måste också ha tillräcklig 
kompetens och resurser för att kunna utföra den 
nödvändiga tillsynen och kontrollen över den privata 
äldrevården. 
 
Koncentrationen av den privata äldreomsorgen och -
vården till stora vårdbolag, varav de flesta kontrolleras 
av riskkapitalbolag, måste hejdas. Förutsättningar måste 
skapas för stiftelser, vårdkooperativ och små 
personalägda verksamheter så att de kan konkurrera på 
den privata äldrevårdsmarknaden på lika villkor som de 
stora vårdbolagen. 
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SKPF kräver: 

- att omsorg och vård ska i allt väsentligt drivas i samhällelig 

regi, 

- att privat verksamhet inom omsorg och vård ska kunna ske i 

samråd med kommunen, 

- att den privata verksamheten ska ske med minst samma 

kvalitet som samhälleliga verksamheter, 

- att vinster i den privata verksamheten ska reinvesteras i 

verksamheten, 

- att samhället har en god insyn och en effektiv tillsyn över all 

äldreomsorg och -vård. 

 
SKPF ska arbeta för en äldreomsorg och -vård i 
samhällelig regi genom 
- att aktivt bedriva opinionsarbete gentemot de politiska 
partierna. 
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VALFRIHETEN I ÄLDREOMSORGEN OCH -
VÅRDEN 

Valfriheten i äldreomsorgen och -vården utgörs ofta av 
vårdvals- eller kundvalssystem genom LOV-
lagstiftningen, Lagen Om Valfrihet, och i en del 
kommuner utmaningsrätten, dvs. möjligheter för privata 
verksamheter att utmana kommunen om att driva en 
verksamhet på entreprenad. I motsats till entreprenader, 
som omprövas och debatteras med jämna mellanrum 
leder kundvalssystemet till en närmast permanent 
konkurrensutsättning av verksamheten. Följden blir att 
samhället får minskade möjligheter till kontroll och 
styrning av verksamheten. Den glidande övergången 
från att samhället har ansvar för både finansieringen och 
utförande av vården och omsorgen till ett allt större 
inslag av kundvalssystem får till följd att ansvaret för 
välfärden tunnas ut. Den äldres möjlighet att aktivt utöva 
sina sociala rättigheter genom att påverka innehållet i sin 
omsorg och vård övergår till att den äldre blir en passiv 
konsument på en marknad. Vård och omsorg erbjuds 
som en meny, där den äldre får välja på olika utföranden 
utan möjlighet att påverka innehållet. 
 
Utföranden kan sedan enkelt kompletteras med utökad 
privat service, som får bekostas av den äldre själv. I ett 
sådant system tenderar samhällets vård och omsorg att 
förvandlas till ett basbehov, där den äldre kan 
komplettera servicen ur egen plånbok. Det får vittgående 
konsekvenser. För det första är det de mest välbärgade 
och högutbildade, som har störst möjlighet att utnyttja 
systemet. De kan lägga större resurser på att värdera 
olika alternativ och har lättare att komplettera 
alternativen med egna val. För det andra bygger 
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SKPF kräver 

- att valfrihetssystem i äldrevården utformas under 

samhällelig kontroll med reell valfrihet för den äldre. 

systemet på antagandet att alla äldre har samma 
förutsättningar till aktiva val. Det är dock inte så enkelt 
att välja rationellt eller bedöma kvaliteten på vården och 
omsorgen, framför allt om man har svårigheter att kunna 
presentera sina önskemål och behov. Särskilt som 
behoven skiftar och är oförutsägbara. För det tredje 
innebär val av vård och omsorg en så stor avgörande 
ansträngning i livet, att det blir så gott som alltid ett 
avgörande val. Att senare göra ett nytt val av en annan 
utförare av vård och omsorg pga. missnöje blir för 
ansträngande och i många fall illusorisk då det inte finns 
andra alternativ. Ett kundvalssystem förutsätter att alla 
är mer eller mindre stöpta i samma form. 
 
Valfrihetssystem inom äldrevården, uppbyggt på 
kundvalssystem, måste utformas så att nackdelarna 
med kundvalssystemet undviks. Ersättningssystemen 
måste gynna förebyggande arbete och inte missgynna 
äldre multisjuka. 
 

 
SKPF ska arbeta för reell valfrihet genom 
- att aktivt bedriva opinionsarbete. 
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EN VÄRDIG OCH RESPEKTFULL 
ÄLDREOMSORG 

Samhället har ett genomgripande ansvar för att alla äldre 
ska få tillgång till en god äldreomsorg till en rimlig kostnad. 
Detta ansvar vilar idag på kommunerna. 
 
Äldreomsorg ska erbjudas alla äldre i kommunen genom 
aktiv uppsökande verksamhet från kommunen. Det 
innebär att kommunerna måste aktivt kontakta alla äldre, 
som bor i kommunen, och presentera äldreomsorgens 
tjänster. Alla äldre ska kunna känna tillit och trygghet i att 
äldreomsorgen finns när den behövs och att den finns på 
ens egna villkor. 
 
Äldreomsorgen ska vara tillgänglig på samma villkor 
oavsett var i landet man bor. Idag är skillnaderna alltför 
stora och en mer målmedveten styrning av kvaliteten i 
äldreomsorgen behövs. 
 
Kommunernas bedömning av den enskildes önskemål och 
behov av äldreomsorg – biståndsbedömningen – får inte 
präglas av dragkampen mellan socialtjänstlagens 
rättigheter och kommunens ekonomi. 
Biståndsbedömningen måste reformeras, så att 
kommunens handläggare får den utbildning och det stöd 
som behövs för att fullgöra sina uppgifter. Äldre får inte 
känna sig utlämnade och uppleva att de inte bemöts 
respektfullt på ett värdigt sätt. Inga biståndsbeslut ska 
fattas utan utförlig dokumentation och uppföljning. Den 
äldre ska alltid själv kunna få avgöra om denne vill biträdas 
eller företrädas av någon annan, som denne själv har valt. 
Kommunens ekonomiska prioriteringar får aldrig ha 
företräde framför socialtjänstlagens rättigheter och 
ambitioner för biståndsbedömningen. 
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Biståndsbedömningen bör präglas av att den äldre själv 
bestämmer innehållet i biståndet. Biståndet bör ges så 
översiktligt som möjligt i form av timmar, som den äldre 
själv förfogar över, istället för bestämda insatser. 
 
Äldreomsorgens verksamhet ska präglas av tillräckligt 
antal kompetenta och välutbildade anställda inom 
hemtjänsten och i äldreboenden. De anställda ska kunna 
känna sig trygga i arbetet och få tillräcklig tid för att kunna 
utföra sina uppgifter med tillfredsställande kvalitet. Den 
tekniska utvecklingen får inte tas som intäkt att spara in på 
mänskliga kontakter. 
 
Äldreomsorgens kultur ska genomsyras av värdighet mot 
äldre och lyhördhet för önskemål och behov. Det ska 
finnas möjligheter att pröva nya arbetssätt med respekt för 
äldres villkor, t.ex. i fråga om språk, religion, matvanor, 
kultur etc. 
 
Valfrihet i äldreomsorgen med privata verksamheter kan 
innebära en stimulans till utveckling av äldreomsorgen. 
Dock får inte privat äldreomsorg styras av vinstintressen. 
Den måste kunna ge en äldreomsorg på minst lika goda 
kvalitativa och andra villkor som den samhälleliga. 
Kommunen får aldrig avhända sig sitt ansvar för 
äldreomsorgen och ska alltid finnas med som utövare inom 
alla delar av äldreomsorgen. 
 
Valfriheten får inte innebära att den äldre känner vanmakt 
inför valen. Kommunen ska ge en allsidig vägledning och 
hjälp om den äldre så önskar, dock får aldrig kommunen 
välja äldreomsorg åt äldre. 
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SKPF:s kräver: 

- att äldreomsorgen ska var lika och tillgänglig på samma 

villkor i hela landet, 

- att äldreomsorgen präglas av respekt och värdighet för den 

äldres önskemål och behov, 

- att de kommunala biståndsbedömarnas roll förändras i 

grunden, 

- att det ska finnas tillräckligt antal kompetenta anställda 

inom äldreomsorgen, 

- att valfrihet i äldreomsorgen sker på den äldres villkor, 

- att ett enhetligt system med låga taxor för äldreomsorgen 

införs. 

Den viktigaste delen av valfriheten är att kunna välja 
innehållet i äldreomsorgen. Det ska vara en äldreomsorg, 
som präglas av kontinuitet och helhet. S.k. uppsplittrad 
hemtjänst med olika utövare för varje insats bör inte 
förekomma. Hemtjänst kombinerad med hemsjukvård bör 
samordnas oavsett huvudman för omsorgen och vården. 
 
Avgiften för äldreomsorgen ska alltid anpassas så att den 
inte blir så hög att äldre avstår från omsorgen. Efter 
avgiften ska äldre kunna ha tillräcklig ekonomi för att 
kunna unna sig ett gott liv i övrigt. Därför måste ett 
enhetligt system med låga taxor för äldreomsorgen införas. 
 

 
SKPF ska arbeta för bättre äldreomsorg genom 
- att aktivt bedriva opinionsarbete, 
- att aktivt delta i de myndigheter och organisationer 
förbundet är representerat, vars verksamhet berör 
äldreomsorg, 

- att i de kommunala pensionärsråden ställa krav och följa 
upp äldreomsorgen i kommunen. 
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SKPF:s kräver: 

- att maten är närproducerad, 

- att maten är välsmakande och näringsriktig, 

- att maten serveras på ett smakligt sätt. 

Maten och måltiden – smakrik samvaro 

En viktig del av äldreomsorgen är måltiden och maten. 
Måltiden bör vara en källa till glädje och njutning för 
äldre. Istället för att vara en av dagens höjdpunkter blir 
måltiden ofta en besvikelse i en matlåda eller en sats 
matlådor för en hel vecka. Denna besvikelse leder till att 
många äldre inte äter tillräckligt och får besvär av 
undernäring. 
 
Denna utveckling är oacceptabel. Äldre ska serveras 
mat, som inte bara är välsmakande och näringsriktig 
utan också tillhandahålls på ett smakligt sätt, som ger 
utrymme för social samvaro. Maten ska i möjligaste mån 
produceras och tillagas lokalt. Gemenskap i måltiden 
genom att äta tillsammans i gemenskapslokaler ska 
stimuleras. 
 

 
SKPF ska arbeta genom 
- att i kommunala pensionärsråd ställa krav och följa upp 
mathanteringen i kommunen,  

- att aktivt påverka vikten av god närproducerad mat 
genom Sveriges Konsumenter och andra relevanta 
myndigheter och organisationer, där förbundet är 
representerat. 
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Servicetjänster – ett nödvändigt stöd 

Äldre är oftast i stor utsträckning beroende av hjälp i 
hemmet. Dessa tjänster ingår normalt inte i 
hemtjänstens åtagande. Det innebär att en viktig 
förutsättning för äldre att kunna bo kvar i sin bostad 
saknas. Dessutom innebär många av dessa tjänster ett 
tryggt stöd för äldre att förebygga och undvika olyckor 
och skador i hemmet. 
 
Alla kommuner bör erbjuda äldre hjälp ett visst antal 
timmar av en person för att ”fixa” enklare 
hushållstjänster i hemmet som t.ex. byte av glödlampor 
och gardinupphängning med nuvarande systemet 
”Fixarmalte”, som erbjuds i de flesta kommuner, som 
förebild. 
 
Samtidigt med tjänsten bör en säkerhetsgenomgång 
inklusive brandsäkerhet av bostaden göras för att 
undanröja skaderisker. Den äldre ska ha ett avgörande 
inflytande över innehållet i dessa tjänster. 
 
Dessa tjänster bör utvecklas och göras tillgänglig för alla 
äldre i hela landet. Ekonomiskt betalar sig Fixarmalte 
genom att Fixarmaltes verksamhet minskar kostsamma 
olyckor i hemmet. 
 
Fallolyckor framför allt i hemmet är den vanligaste 
skadan, som drabbar äldre. Förutom ett stort lidande 
kostar dessa fallskador samhället stora belopp. Som ett 
led i att förhindra fallskador och bidra till ett tryggt 
boende bör kommunerna se till att ordna förebyggande 
insatser generellt till alla äldre i kommunen. En sådan 
åtgärd innebär vinst för alla parter på lång sikt. 
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SKPF kräver 

- att äldre ska erbjudas servicetjänster med 

säkerhetsgenomgång i hemmet utan behovsprövning, 

- att tjänster motsvarande ”Fixarmalte” utvecklas och erbjuds 

alla äldre, 

- att den äldre ska ha ett avgörande inflytande över innehållet 

i dessa tjänster, 

- att avgiften för hushållsnära tjänster maximeras på en låg 

nivå. 

Både offentlig och privat hemtjänst bör få samma 
möjligheter att erbjuda hushållsnära tjänster, såsom t.ex. 
ledsagarservice till evenemang som sport och teater. 
Dessa tjänster ska erbjudas till en låg taxa med ett 
maximalt lågt tak för avgiften. Det är viktigt att tjänsterna 
är maximalt tillgängliga när de behövs och önskas, utan 
att hindras eller regleras av bundna tidsplaner. Självfallet 
ska dessa tjänster, vare sig de utförs i kommunal eller 
privat regi, utföras med samma grad av sekretess och 
integritet som gäller för övrig omsorg och vård. 
 

 
SKPF ska arbeta för utökade servicetjänster genom 
- att aktivt bedriva opinionsarbete, 
- att i de kommunala pensionärsråden  verka för 
servicetjänster.  
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VÄLFÄRDENS ARBETARE I ÄLDREOMSORG 
OCH ÄLDREVÅRD – NU OCH I FRAMTIDEN 

De anställda inom äldreomsorgen och -vården ska ha en 
professionell utbildning och erfarenhet, samt tillgång till 
återkommande yrkesutveckling. De anställda ska känna 
sig trygga i sitt arbete och ha de förutsättningar som 
krävs för att kunna utföra sina uppgifter. 
Verksamheterna ska ha tillräckligt antal anställda så att 
uppgifter kan utföras på ett kvalitativt bra sätt utan stress 
och tidsbrist. Uppgifterna ska vila på en värdegrund med 
respekt för de äldre och deras egna önskemål och 
behov under värdiga former. 
 
I framtiden hårdnar konkurrensen om arbetskraft. 
Samtidig ökar antalet äldre, som kommer att efterfråga 
äldreomsorg och -vård. Frågan är så pass viktig att en 
nationell handlingsplan måste utarbetas för att säkra den 
framtida rekryteringen av personal. I den nationella 
handlingsplanen måste bland annat förslag framföras 
hur arbetet inom äldreomsorgen och -vården kan göras 
attraktivare utöver bättre löne- och arbetsvillkor. 
Utvecklingsmöjligheter måste skapas och 
professionaliseringen av arbetet måste öka. 
Ansträngningar måste redan nu planeras för att göra 
arbetet mer attraktivt med möjligheter till karriärer för att 
säkerställa rekryteringen i framtiden. 
 
Den nuvarande utbildningen på gymnasienivå för 
blivande välfärdsarbetare måste följas upp på 
högskolenivå med inriktning på äldreomsorg. Nuvarande 
anställda, som saknar kompetens, ska få erbjudande att 
få komplettera sin utbildning individuellt inom ramen för 
sin anställning. 
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Geriatrik och gerontologi eller läran om åldrandets 
sjukdomar respektive läran om den friska ålderdomen är 
vårdområden som ökar i betydelse i takt med det 
växande antalet äldre. 
 
Kunskapen om äldre och deras sjukdomar och den 
friska ålderdomen, samt tillgången på kompetent 
personal för det växande behovet av vård och omsorg, 
är därför en ödesfråga som snabbt måste prioriteras. 
 
Eftersläpningen i utbildningen av personal för 
äldrevården är ett växande hot mot den vårdkvalitet, 
som våra äldre efter ett långt och strävsamt arbetsliv har 
rätt att kräva. 
 
Professionen måste tillsammans med arbetsgivarna ge 
geriatriken och gerontologin det erkännande och status, 
som krävs för att få fler utbildade i framtiden. De som 
arbetar med geriatrik och gerontologi måste erbjudas 
löner, arbetstider, vidareutbildning och karriärmöjligheter 
och andra villkor, som gör att vård av äldre får väsentligt 
högre status och större attraktionskraft.  
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SKPF kräver 

- att alla anställda i äldreomsorgen och -vården får en 

professionell utbildning och yrkesutveckling för sina 

arbetsuppgifter, 

- att arbetssituationen planeras så att de anställda kan utföra 

sina uppgifter utan stress och tidsbrist med tid över till 

sociala verksamheter med de äldre. 

- att en nationell handlingsplan för den framtida 

personalrekryteringen i äldreomsorgen och -vården 

påbörjas.  

- att en samordnad och långsiktig nationell kraftsamling 

genomförs gällande kompetensförsörjningen inom 

äldrevården. 

 
SKPF ska arbeta för att stärka välfärdens arbetare 
genom  

- att arbeta med personalfrågor genom att aktivt visa 
betydelsen av  yrkesrollen hos personalen inom 
äldreomsorgen. 

- att i de kommunala pensionärsråden ta upp frågan om 
bemanning, 

- att ta fram underlag om den framtida personal-
/kompetensförsörjningen för att stimulera till fortsatt 
samhällsdebatt i dessa frågor 

- att aktivt framföra krav på regler för generösare 
bemanning och en nationell handlingsplan avseende 
bemanning och kompetensförsörjning i de myndigheter 
och organisationer förbundet är representerat, vars 
verksamhet berör området. 
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Anhörig och närstående i äldreomsorgen och -
vården 

Anhöriga och närstående, anhörigvårdarna, är utan 
konkurrens det största antalet vårdgivare till äldre. Ett 
ständigt ökande antal äldre och sjuka ökar antalet 
anhörigvårdare. För dessa äldre är anhörigvårdarna en 
förutsättning för att de ska kunna bo kvar i trygghet i den 
hemmiljö, som de flesta av dem föredrar. 
 
Utan dessa insatser av anhörigvårdarna skulle samhället 
inte klara äldreomsorgen och -vården. Dessa insatser får 
dock aldrig betraktas som ett kalkylerat alternativ till det 
ansvar, som regioner, landsting och kommuner har för 
äldrevården. 
 
Anhörigvårdarnas insatser skall betraktas som frivilligt 
socialt arbete och får under inga omständigheter räknas 
som en självklar resurs vid den bedömning av behoven 
av äldrevård, som skall göras för varje vårdbehövande. 
Kommunerna ska erbjuda tillräcklig äldreomsorg, så att 
anhörigvård inte blir ett tvingande alternativ. 
 
Även om anhörigvårdare inte kan eller skall ersätta 
anställd vårdpersonal är det viktigt att det finns 
ekonomiska och andra stöd för dem, som frivilligt vill 
medverka i vård och omsorg av en närstående. 
 
Samhällets värdering av de anhörigas bidrag till 
äldrevården är njuggt. Ett rimligt krav är att yngre, som 
vårdar äldre, ska få pensionsrätt för pensionsgrundande 
belopp för vårdtiden. 
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SKPF kräver 

- att det kommunala stödet till anhörigvårdare utvecklas och 

förstärks samt att en kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering av deras värdefulla arbete ständigt görs, 

- att pensionsrätt för pensionsgrundande belopp tillräknas de, 

som vårdar äldre. 

Nedskurna eller uteblivna statliga anslag får inte tas som 
intäkt för kommunerna att skära ner denna 
stödverksamhet, vilket strider mot behovet av långsiktigt 
inriktade åtgärder för att stödja anhörigvårdare. Detta 
stöd kan ha formen av erbjudande om avlösning i 
hemmet, korttidsvård växelvård, stödsamtal, utbildning 
och liknande insatser. 
 

 
SKPF ska arbeta med anhörigvård genom 
- att fördjupa och förstärka samarbetet med 
organisationer, som arbetar med anhörigvård, 

- att aktivt bedriva opinionsarbete för en förbättring av 
anhörigvårdarnas situation. 
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SKPF kräver 

- att all frivillig verksamhet i äldreomsorgen och -vården är ett 

komplement till den professionella omsorgen och vården, 

- att inga avgifter får tas ut i den frivilliga verksamheten. 

Volontärer och frivilliga i äldreomsorgen och -vården 

Volontärverksamhet och annan frivillig verksamhet i 
äldreomsorgen och -vården ska betraktas som ett 
komplement till den professionella omsorgen och 
vården. Det kan medverka till något positivt för både de 
som ger och de som mottar vård och omsorg. 
Medmänskligt engagemang skall uppmuntras men får 
aldrig utnyttjas och exploateras.  
 
Dock får den frivilliga verksamheten inte inkräkta på den 
professionella verksamheten och får under inga 
omständigheter ersätta denna. Frivillig verksamhet får 
aldrig ingå i äldreomsorgens och -vårdens tjänster, som 
ska betraktas som en rättighet för äldre. Innan frivilliga 
insatser inom en verksamhet påbörjas ska tydliga 
riktlinjer vara framtagna, t ex en avsiktsförklaring, där 
medverkan regleras i olika avseenden. 
Äldreomsorgen och -vården ska finansieras solidariskt, 
vilket innebär att privat verksamhet inom dessa områden 
inte får ta ut avgifter eller andra intäkter av de, som 
berörs av verksamheterna. Verksamheten måste 
bedrivas av utbildade och kompetenta personer under 
samma betingelser som offentlig omsorg och vård, samt 
stå under samhällets tillsyn och kontroll. Det yttersta 
ansvaret för att omsorgen och vården bedrivs utifrån 
samhällets värdegrund på ett professionellt sätt ska alltid 
ligga hos samhället. 
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SKPF ska arbeta med frivillighetsverksamhet genom 
- att bevaka kommunernas handläggning av 
frivilligverksamheten, 

- att ta fram förslag på allmänna riktlinjer för en 
godtagbar frivilligverksamhet. 
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SKPF kräver 

- att äldre ska omfattas av samhällets folkhälsoarbete. 

ÄLDREVÅRDEN – EN TRYGGHET FÖR GOD 
LIVSKVALITET 

All vård ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. 
Vården skall vidare prioriteras efter behov och ges på 
lika villkor till hela befolkningen.  
 
En god hälsa är en av de viktigaste betingelser för en 
god livskvalitet. Därför måste äldrevården inriktas på att 
bibehålla och förstärka hälsan genom hög kvalitet i sina 
verksamheter. 
 
Det förebyggande folkhälsoarbetet 

Förutsättningarna för god hälsa är inte bara att själva 
vården är av hög kvalitet. Även livssituationen för äldre 
spelar mycket stor roll. Skillnaden i sociala livsvillkor 
visas också i skillnaden i ohälsa och tidig död. Det 
förebyggande folkhälsoarbetet är därför en mycket 
grundläggande del i en god vård. Äldre är därför en 
viktig grupp i samhällets förebyggande folkhälsoarbete. 
 
En viktig del i det förebyggande hälsoarbetet är 
säkerhetsfrågor i äldres hem. Kommunen måste här 
genom hembesök och annan verksamhet förebygga 
skador och olycksfall i hemmen genom rådgivning och 
handfast hjälp. 
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SKPF ska arbeta med det förebyggande hälsoarbetet 
genom 
- att aktivt driva på folkhälsofrågor i de myndigheter och 
organisationer där förbundet är representerat, vars 
verksamhet berör folkhälsan, 

- att driva folkhälsofrågor i regionala och 
landstingskommunala pensionärsråd. 

 
Äldrevårdens tillgänglighet 

Det stora problemet i dagens äldrevård är dess brist på 
tillgänglighet. Det leder till oacceptabla väntetider och ett 
onödigt lidande för äldre. För äldre sjuka, särskilt 
multisjuka, kan den bristande tillgängligheten medföra 
allvarliga försämringar i hälsan. Äldrevården måste 
organiseras på så sätt att äldre får omedelbar tillgång till 
nödvändig vård genom egna äldremottagningar utan att 
behöva passera akutintagningarna. För transporter till 
och från äldremottagningarna ska inte äldre behöva 
hänvisas till ambulanser och likande på grund av 
svårigheter att förflytta sig. Hemsjukvården bör utrustas 
med ”hemläkarbilar”, så att vården istället kan komma 
hem till de äldre. 
 
Äldre i vård- och omsorgsboende eller med hemsjukvård 
har alltför ofta ingen eller liten kontakt med läkare inom 
primärvården. Den ringa kontakten ersätts med 
sjukbesök, som belastar akutsjukvården. 
 
Det är angeläget att vårdtagarnas sjukvårdsbehov 
tillgodoses oavsett boendeform. Det måste därför finnas 
entydiga, utskrivna rutiner för akuta läkarbedömningar 
och som grund för ett tryggt boende med tillgång till rätt 
medicinska insatser. Alla äldre vårdtagare inom eget 
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SKPF kräver 

- att alla äldre får tillfälle till en personlig läkare, som följer 

och planerar äldrevården genom hela vårdkedjan. 

SKPF kräver 

- att äldrevårdens tillgänglighet kraftigt förbättras, 

- att äldre i vård- och omsorgsboende eller med hemsjukvård 

ska få minst ett läkarbesök per år från primärvården, 

- att hemsjukvården för äldre utrustas med ”hemläkarbilar” 

för att bringa vården hem till de äldre. 

eller vård- och omsorgsboende ska ha minst ett årligt 
planerat besök av läkare inom primärvården. 
 

 
SKPF ska arbeta för bättre tillgänglighet i äldrevården 
genom 
- att verka i de myndigheter och organisationer där 
förbundet är representerat, vars verksamhet berör 
äldrevård, 

- att i de landstingskommunala och regionala 
pensionärsråden verka för förbättrad tillgänglighet. 

 

Personlig läkare 

Äldrevården måste utgå från en helhetssyn på den äldre. 
Dagens rätt för den äldre att ha en fast läkarkontakt bör 
utvecklas till en personlig läkare med ansvar för hela 
vården av den sjuke. Den personliga läkaren bör följa 
den äldre genom hela vårdkedjan och vårdapparaten 
och bör medverka vid all vårdplanering. 
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SKPF ska arbeta för ett system med personliga läkare 
genom 
- att verka för personliga läkare i de myndigheter och 
organisationer där förbundet är representerat, vars 
verksamhet berör området, 

- att i de landstingskommunala och regionala 
pensionärsråden verka för personliga läkare. 

 
Äldres läkemedel 

I den personliga läkarens ansvar ska ingå ett 
helhetsansvar för all läkemedel, som ordineras till den 
äldre. Möjligheten av att olika vårdgivare kan ordinera 
medicin utan samordning med varandra, leder till en 
felaktig användning av läkemedel, som kan få direkta 
negativa konsekvenser för hälsan. Att så många äldre 
läggs in på sjukhus på grund av felaktig användning av 
läkemedel är ett helt onödigt lidande för äldre till onödiga 
kostnader. Den personliga läkaren ska ta initiativ till 
regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre med 
många olika läkemedel, där även personal med 
farmaceutisk kompetens bör delta. 
 
Det svenska apoteksväsendet har nyligen till en stor del 
privatiserats. Denna privatisering har skett helt av 
politiska skäl och inte på grund av önskemål eller krav 
från kunderna. Det har skett med hänvisning till dålig 
tillgänglighet. Förbättringar i tillgängligheten hade kunnat 
uppnås på ett bättre och mera kostnadseffektivt sätt än 
genom privatisering. Den genomförda omregleringen av 
apoteksväsendet måste följas upp noggrant för att 
säkerställa att målen för apoteksväsendet uppnås. På 
sikt bör apoteksväsendet återgå till ett statligt monopol. 
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SKPF kräver 

- att krafttag tas för att minimera äldres felaktiga 

läkemedelsanvändning bl.a. genom obligatoriska och tätare 

läkemedelsgenomgångar, 

- att apoteksväsendet på sikt återgår till ett statligt monopol. 

- att e-hälsa utvecklas och tillämpas överallt. 

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och 
omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp 
av elektroniska tjänster. Med hjälp av sammanhållna och 
användarvänliga IT-stöd kan informationen presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och 
säkerställa sammanhängande och koordinerade insatser 
inom hela vård- och omsorgssektorn. Strategin för den 
nationella e-hälsan för tillgänglig och säker information 
inom vård och omsorg ska ha fokus på införandet, 
användningen och nyttan av tekniken snarare än den 
tekniska utvecklingen. 
 

 
SKPF ska arbeta för läkemedelsgenomgångar genom 
- att verka för riktlinjer för läkemedelsgenomgångar i de 
myndigheter och organisationer där förbundet är 
representerat, vars verksamhet berör området, 

- att i de landstingskommunala och regionala 
pensionärsråden verka för läkemedelsgenomgångar. 

 
Demens och psykisk ohälsa 

Den demografiska utvecklingen visar på att antalet äldre 
kommer att öka kraftigt i framtiden. Både till antal och 
som andel av befolkningen. Detta kommer att ställa 
stora krav på både ökade ekonomiska resurser och 
anställda med kompetens inom området. Dagens 
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SKPF kräver 

- att resurserna för demensvården och den psykiatriska 

vården för äldre ökar för att minst tillgodose de lagfästa 

kraven på områdena, 

- att behovet av utbildade anställda med specialistkompetens 

tillgodoses. 

resurser är otillräckliga och uppfyller inte kraven på god 
vård för äldre med demens eller annan psykisk ohälsa. 
 
De exempel på inhuman omvårdnad, som har 
uppenbarats de senaste åren, kan inte accepteras i ett 
välfärdssamhälle. Det är ett politiskt ansvar för 
landstingen och kommunerna att se till att 
demensvården och den psykiatriska vården för äldre ges 
tillräckliga resurser för en god vård och omsorg i enlighet 
med lagstiftningen på områdena. Vare sig kommunerna, 
landstingen eller regionerna kan frånhända sig ansvaret 
genom hänvisning till otillräckliga resurser. 
 
En särskilt viktig fråga att uppmärksamma och åtgärda 
är att anställda har speciallist- och spetskompetens både 
inom geriatrik och inom gerontologi. Dagens 
utbildningsvolymer behöver kraftigt öka. Verksamhetens 
status och attraktionsvärde måste förbättras. Att arbeta 
inom olika delar av äldreomsorgen måste bli ett yrke 
med god status. 
 

 
SKPF ska 
- arbeta för mer resurser till demens- och psykiatriska 
vården, 
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SKPF kräver 

- att samordnad vårdplanering inför utskrivning av äldre från 

vård görs obligatoriskt. 

- påverka resurstilldelningen till områdena i de 
myndigheter och organisationer där förbundet är 
representerat, vars verksamhet berör området, 

- i de landstingskommunala och regionala 
pensionärsråden bevaka dessa frågor. 

 

Vårdplanering 

Samordnad vårdplanering måste bli ett obligatorium inför 
utskrivning av äldre från både sluten och öppen vård – 
inte bara om det bedöms att den äldre behöver 
ytterligare bistånd – vård eller annat socialt stöd. Denna 
planering skall skötas av en vårdgrupp som utöver den 
äldre patienten består av den fasta läkarkontakten och 
andra kompetenta representanter för primärvård, 
hemsjukvård, äldreomsorg, rehabiliterings- och 
terapipersonal samt anhöriga. 
 
Ingen äldre patient skall tvingas lämna en vårdinrättning 
utan den trygghet som utgörs av en individuell vårdplan 
– inkluderande uppföljning och återbesök – som kan 
läsas och förstås av såväl den äldre själv som anhöriga. 
 

 
SKPF ska 
- verka för kravet i de myndigheter och organisationer där 
förbundet är representerat, vars verksamhet berör 
området. 
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SKPF kräver 

- att förebyggande tandvård ingår i äldres högkostnadsskydd 

och att all tandvård på sikt ska ingå i den allmänna 

försäkringen. 

Äldres tandvård 

Dagens äldre har, jämfört med tidigare generationer, ofta 
många egna tänder kvar. Dock medicineras dagens 
äldre oftare än förr, vilket bl.a. leder till muntorrhet som 
utsätter tänder och munhåla för påfrestningar och 
skador. 
 
Dålig tandstatus är också inkörsport för såväl fysiska 
som andra besvär och leder inte sällan till infektioner, 
tarmbesvär och i svåra fall även undernäring. 
 
Dagens tandvård har ett "högkostnadsskydd" med 
begränsning till ett antal odontologiska basmaterial. 
Däremot har den förebyggande vården inte beaktats i 
tillräcklig utsträckning. De tandvårdscheckar, som alla 
vuxna får vartannat år, anses inte tillräckliga för att i 
tillräcklig grad öka patienternas intresse för den 
förebyggande vården. Tänderna är en del av 
människokroppen och att de därför naturligt bör vara en 
del av den allmänna sjukförsäkringen. Det är särskild 
viktigt att uppmärksamma den uppsökande tandvården i 
hemmet. 
 
Nuvarande tandvård med högkostnadsskydd och andra 
förändringar ska därför betraktas som ett steg på vägen 
till att tandvården med dess betydelse för folkhälsan 
erkänns som en självklar del av den allmänna 
försäkringen. 
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SKPF kräver 

- att patientsäkerheten förbättras med målet att framför allt 

kraftigt reducera vårdsskadorna. 

SKPF ska arbeta för bättre tandvård för äldre genom 
- att framföra kraven i de myndigheter och organisationer 
där förbundet är representerat, vars verksamhet berör 
området, 

- att aktivt bedriva opinionsarbete. 
 
Patientsäkerhet 

Patientsäkerheten måste förbättras och kvalitetsarbetet i 
äldrevården måste intensifieras. Äldre ska kunna känna 
sig trygga och lita på äldrevården. Ändå skadas alltför 
många människor i vården idag. Skador, som t.ex. 
liggsår, ska inte behöva uppstå i vården. Vårdskadorna 
måste med gemensamma krafttag från både kommuner, 
landsting, regioner och stat minskas genom olika 
insatser. Sådana viktiga insatser är tillräcklig tid för 
behandling och vård, samt förbättrad kunskap och 
kompetens hos vårdpersonalen. 
 

 
SKPF ska arbeta med bättre patientsäkerhet genom 
- att framföra kraven i de myndigheter och organisationer 
förbundet är representerat, vars verksamhet berör 
området, 

- att aktivt bedriva opinionsarbete. 
 
Tekniska hjälpmedel 

En övergripande strategi bör utarbetas så att tekniska 
hjälpmedel erbjuds utan de regionala skillnader i 
avgifter, förskrivningsregler m.m. som finns idag, samt 
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SKPF kräver 

- att en övergripande strategi utarbetas så att tekniska 
hjälpmedel erbjuds utan regionala skillnader i tillgänglighet 
och kostnader, 

- att tekniska hjälpmedel av högsta kvalitet ska erbjudas på 
samma villkor. 

att användare och deras anhöriga skall erhålla 
nödvändig utbildning i hur dessa hjälpmedel skall 
användas. 
 
LOV-lagstiftningen får inte medföra att tekniska 
hjälpmedel erbjuds på olika ekonomiska och kvalitativa 
villkor. Alla som är beroende av tekniska hjälpmedel ska 
erbjudas sådana av högsta kvalitet på samma villkor. 
 

 
SKPF ska 
- arbeta för att tekniska hjälpmedel erbjuds, 
- aktivt bedriva opinionsarbete för skapande av en jämlik 
strategi för tekniska hjälpmedel, 

- aktivt bevaka utvecklingen av tillämpningen av LOV-
lagstiftningen på hjälpmedelsområdet. 

 

Rehabilitering 

Rehabilitering och habilitering skall vara kontinuerlig och 
ingå i vardaglig verksamhet och vård samt innehålla 
moment som efter handledning kan utföras av personal 
som finns i den äldres närhet. 
 
Den äldre skall oavsett ålder få sitt rehabiliteringsbehov 
utrett och bedömt av läkare i samråd med omvårdnads- 
och rehabiliteringspersonal. Detta skall gälla oavsett 
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- att rehabiliterande insatser görs till en ständigt prioriterad 

verksamhet, 

- att rehabiliteringsinsatser ska göras oberoende av ålder. 

huvudman och vid vård såväl i hemmet som inom 
institution. 
 
Rehabiliteringsplanen skall följa den äldre genom hela 
vårdkedjan och revideras, följas upp och avslutas först 
när så bedöms möjligt. 
 

 
SKPF ska 
- framföra kraven i de myndigheter och organisationer 
där förbundet är representerat, vars verksamhet berör 
rehabilitering. 

 
Vård i livets slutskede 

När det gäller vård i livets slutskede är den kommunala 
handlingsberedskapen av varierande kvalitet som 
dessvärre ofta saknar såväl program som riktlinjer. 
 
Idag finns oacceptabla kvalitetsskillnader i landet 
beroende på brister i resurser, kompetens, ledarskap 
och organisation. Detta leder till att val av plats och 
vårdform i livets slutskede ofta inte styrs av den sjukes 
egna önskemål. I stället styrs besluten av 
omständigheter som befintlig äldreomsorg, de anhörigas 
åsikter eller den äldres hälsa och sjukdomsförlopp. Det 
ska vara självklart att den äldres önskemål skall vara 
avgörande vid val av vårdplats. 
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- att nationella riktlinjer utarbetas för vård i livets slutskede 

samt ett förbättrat samarbete mellan regioner, landsting 

och kommuner. 

Vården skall vara av hög kvalitet och organiseras så att 
den äldres trygghet och säkerhet garanteras oavsett 
vård- eller boendeform. Väljer den äldre att bo kvar i sitt 
hem ska god vårdnad, fridfull miljö och liknande ges den 
äldre genom ett vårdprogram, som utarbetats i samråd 
mellan den äldre, anhöriga och för uppgiften kvalificerad 
vårdpersonal. 
 
En modell för vård i livets slutskede (palliativ vård) bör 
utarbetas i samverkan mellan kommuner, landsting, 
regioner och myndigheter. Den öppna palliativa vården 
inklusive rådgivning, hembesök, mottagningsverksamhet 
med dagvårdsmöjligheter och läkartillgång, bör ledas av 
ett vårdlag under ledning av ansvarig distriktssköterska. 
 

 
SKPF ska 
- framföra kraven i de myndigheter och organisationer 
där förbundet är representerat, vars verksamhet berör 
området. 

 



 

 

 



 

 

 
 


