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Äldr
Dagens hemtjänst och sjukvård
fungerar väldigt olika beroende på var man bor. Många får
inte den hjälp eller vård som de
behöver och möjligheten att leva
ett bra liv begränsas.
Underbemanning och platsbrist
skapar otrygghet för enskilda och
en bristande tillit till att samhället
förmår ta hand om den som blivit
äldre och sjuk.

Detta är SKPF Pensionärerna

  SKPF Pensionärerna är Sveriges
snabbast växande pensionärsförbund.

  Som medlem hos oss får du tillgång till
ett stort utbud sociala aktiviteter, förmånliga medlemsförsäkringar och rabatter på
allt från resor till konsumtionsvaror. Du
är också med och stödjer vårt arbete för
bättre villkor för Sveriges pensionärer.
  Läs mer och bli medlem på skpf.se
Välkommen till en givande gemenskap!

I dag används för mycket av de
gemensamma resurserna till annat
än hög kvalitet och tillgänglighet.
Överskott i verksamheterna ska
regelmässigt återinvesteras och valfrihet måste få handla mer om att
kunna välja innehåll i verksamheten
än vem som utför den.

lagen). Det uppstår ofta problem
med gränsdragningen mellan dessa
lagar då det inte alltid är tydligt vem
som är ansvarig vid vissa sjukdomstillstånd.

Alla människor oavsett ålder har,
om de får rätt förutsättningar, kapacitet och förmåga att vara delaktiga
i sin vård och omsorg. Det är alltid
individens behov som ska ligga till
grund för vilken vård och omsorg
man får när man blir äldre.

  Att alla äldre som behöver det får en fast
vårdkontakt.

För närvarande styrs vård och
omsorg av HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (Socialtjänst-

SKPF Pensionärerna arbetar för:

  En enhetlig lagstiftning för vård och omsorg.

  Att de äldres säkerhet och behov alltid
sätts i första rummet och att bemanningen
svarar mot dessa behov.
  Att de äldre ges möjlighet att aktivt påverka innehållet i sin vård och omsorg.
  Att individens behov står i centrum vid
införandet av välfärdsteknologi.
  Mer resurser till vården för en bättre
rehabilitering.

