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Vision 
SKPF Pensionärerna arbetar för ett samhälle där alla äldre ges möjlighet att 

leva ett bra liv med en god ekonomi, med den omvårdnad och sjukvård som 

behövs, med god tillgänglighet och utan att diskrimineras.  

 

SKPF Pensionärerna ska etablera sig som en välkänd intresseorganisation 

för pensionärer genom att påverka beslutsfattare och öka inflytandet i de 

frågor som medlemmarna tycker är viktiga. SKPF Pensionärerna ska arbeta 

för det goda livet, där ingen pensionär behöver kämpa för sin överlevnad. 
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Inledning/problemformuleringar 

Förbundet har mycket att arbeta med och många frågor att ta tag i. Allt kan 

inte göras på en gång och därför har vi valt att koncentrera oss på vissa 

frågor under kongressperioden 2020 - 2023. Det betyder inte att vi inte kan 

arbeta med andra frågor och problem som kan dyka upp eller som är av 

lokal natur. 

 

De viktigaste områdena att arbeta med är: 

 

1. Jämställdheten och jämlikheten bland pensionärer 

• I dagens Sverige tar kvinnans genomsnittliga pension slut 16.45 

om mannens räcker hela dagen. Detta är framförallt en följd av det 

ojämställda arbetslivet, men också av antaganden som gjordes när 

pensionssystemet infördes och som inte har infriats. En av de 

absolut viktigaste målsättningarna för SKPF är att förbättra 

situationen för de kvinnor som har sämst pensioner, att på andra 

sätt öka jämställdheten i pensionssystemet och arbeta för ett 

arbetsliv som på sikt förbättrar jämställdheten när man blir 

pensionär 

• Debatten och klimatet i samhället i dag är polariserad och 

innehåller hot från extrema krafter mot det uppdrag förbundet har 

enligt stadgarna, att verka för ett demokratiskt samhälle byggt på 

alla människors lika värde 

• Det blir allt vanligare att grupper ställs mot varandra i 

samhällsdebatten. Det är fel. Pensionärer ska inte vara slagträn 

mot andra grupper som kräver sin rätt i samhället. Vi behöver 

skapa opinion för det jämlika och jämställda samhället samt aktivt 

arbeta för solidaritet mellan generationer 

 

 

2. Ett pensionssystem i tiden 

Ett övergripande område som SKPF Pensionärerna arbetar för är ökad 

jämlikhet i samhället. I det arbetet är äldres ekonomiska situation av stor 

vikt då många av våra medlemmar lever på marginalen som pensionärer.     

   För oss är det viktigt att alla kan leva och inte bara överleva på sin 

pension. Ett allmänt pensionssystem ska inte bara leverera ekonomisk 

trygghet och förutsägbarhet för dagens pensionärer utan även för 

morgondagens.  
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   SKPF Pensionärerna förespråkar därför en total översyn av 

pensionssystemet för att komma tillrätta med dagens brister i systemet. 

 

3. Sjuk- och aktivitetsersättning 

Nästan en kvarts miljon människor lever på sjukersättning i Sverige i dag. 

Den som har sjuk- och aktivitetsersättning lever ofta på existensminimum. 

Inkomster på runt 8 000 kr i månaden är inte ovanligt. Samtidigt betalar de 

den högsta procentuella skatten av alla medan deras ersättning inte räknas 

upp med lönerna utan med prisbasbeloppet. Tillvaron för de här personerna 

blir en daglig kamp för att överleva, med kroniska sjukdomar och usel 

ekonomi. Detta måste vi tillsammans ändra på! 

 

 

4. Boendesituationen för äldre 

Att få bo i en bra och funktionell bostad som man har råd med, borde vara 

en rättighet för alla äldre. 

   Kommunerna har skyldighet och ansvar att producera äldreboenden, men 

samtidigt befinner sig bostadsbyggandet i en historisk nedgång. Skatter är 

också ett hinder för äldre som vill flytta eller byta bostad. I dag bor många 

äldre kvar för länge i bostäder som inte är optimala, eftersom det råder brist 

på boendeformer som är anpassade för livets olika behov. 

   Tillgänglighet i och utanför bostaden är också ett problem, hiss kan saknas 

och det kan vara nivåskillnader i form av exempelvis halvtrappor i entréer, 

olika välfärdstekniska lösningar kan saknas.  

   Många saknar i dag valfrihet i boendet. Äldrebostäder måste finnas i olika 

upplåtelseformer och med olika servicefunktioner. Äldres behov måste tas 

större hänsyn till i samhällsplaneringen, speciellt då vi är en växande grupp. 

   I dagens välfärdssamhälle är det ett stort misslyckande att hemlösheten 

även bland äldre ökar. Vi kan aldrig acceptera hemlöshet i det samhället vi 

arbetar för. 

 

 

5. Äldreomsorgen och sjukvården 

 

5.1 Kvalitet och tillgänglighet 

Dagens hemtjänst och sjukvård fungerar väldigt olika beroende på var man 

bor. Många får inte den hjälp eller vård som de behöver. Deras möjligheter 

att leva ett bra liv begränsas då kraftigt.  
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   Underbemanning och platsbrist skapar otrygghet för enskilda och en 

bristande tillit till att samhället förmår ta hand om den som blivit äldre och 

sjuk. Men det finns också många goda exempel på hur man skapar god 

kvalitet och hög tillgänglighet utan att kostnaderna för den enskilde blir för 

höga. Teknisk utveckling i sjukvården och förbättrad specialistvård ger ökad 

tillgänglighet. Den ger även möjligheter att minska exempelvis fallolyckor 

och behandla de sjukdomar som förut inte gick att behandla.  

   Omsorg och sjukvård måste organiseras så att mer av de gemensamma 

resurserna går till förbättrad kvalitet och tillgänglighet, t ex genom 

uppföljning och kontroll. Överskott i verksamheterna ska regelmässigt 

återinvesteras.  

 

5:2 Delaktighet 

Alla människor oavsett ålder har, om de får rätt förutsättningar, kapacitet 

och förmåga att vara delaktiga i sin vård och omsorg. Delaktighet förutsätter 

att individen får information och återkoppling. Valfrihet i vård och omsorg 

behöver utvecklas så att det blir möjligt att kunna välja innehåll i 

verksamheten. Det är alltid individens behov som ska ligga till grund för 

vilken vård och omsorg man får när man blir äldre. 

 

 

6. Trygghet och säkerhet för äldre 

Begreppen trygghet och säkerhet innefattar allt från att veta att den som 

kommer och ger hemtjänst är någon man träffat förut, veta hur man ska 

agera i olika krissituationer till att slippa vara rädd för hot och våld, såväl 

utanför som i det egna hemmet. Fysisk och psykisk trygghet är lättare att 

rasera än att bygga upp. Mycket erfarenhet finns om hur man arbetar med 

dessa ofta svåra och helt individrelaterade behov, men kunskapen behöver 

spridas och tas mer på allvar än i dagsläget. Tillgången till enkla 

trygghetsskapande hjälpmedel, som till exempel larm och gånghjälpmedel, 

är en viktig del. Men även den trygghet som uppstår när man kan använda 

ett bekant betalningsmedel eller när man får ett vänligt bemötande i stället 

för en byråkratisk replik i kontakterna med samhället, måste värnas. Olika 

tekniska rön och uppfinningar kan möjliggöra en tryggare tillvaro, men kan 

också, fel använt, skapa ökad isolering. 

   Många äldre har en ansträngd ekonomi och kan ha behov av stöd och 

hjälp för att klara upp sin situation. Information och kännedom om 

skuldsanering saknas ofta.  
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7. Åldersdiskriminering/ålderism 

I dag förekommer det alltför mycket ålderism i samhället. Olika 

åldersgränser gör att äldre får stå tillbaka inom sjukvården. Äldre blir oftare 

utsatta för t ex felmedicineringar. Den allt snabbare digitaliseringen lämnar 

många äldre i ett utanförskap som ger dem sämre möjligheter att delta i 

samhällslivet. Vilka vet bättre om äldres villkor och situation än de äldre 

själva? Möjligheterna till inflytande och delaktighet för äldre ser väldigt olika 

ut i landet. I de politiskt tillsatta församlingarna behöver fler äldre komma till 

tals och få uppdrag. Detta är primärt en uppgift för de politiska partierna, 

men vi måste se till att de gör sitt arbete. Även inom de rådgivande organ 

som finns i kommuner och regioner behöver formerna och villkoren stramas 

upp och förbättras. I dag saknas råd i många kommuner, vilket är en stor 

brist, i andra är det mer av ensidigt informationsorgan medan det i andra 

kommuner och regioner fungerar bättre. 

   Vi behöver som organisation se till att våra representanter får den 

utbildning och det stöd som behövs för att aktivt driva förbundets frågor. 

 

 

8. Äldres hälsa och välbefinnande 

Många äldre mår i dag sämre än vad de skulle behöva göra. Social isolering 

och ofrivillig ensamhet är den största orsaken till både fysisk och psykisk 

ohälsa bland äldre. 

   Mötesplatser där äldre tryggt kan träffas saknas på många håll. Likaså 

tillräckliga möjligheter att delta i kulturlivet.  

   Tillgänglighet och förebyggande verksamhet är ofta otillräcklig, liksom 

personalens utbildning.   

 

 

9. Moderna hjälpmedel - välfärdsteknik 

Det sker just nu en snabb teknisk utveckling som kan möjliggöra bättre 

hjälpmedel och därmed en högre kvalitet inom omsorg och rehabilitering.    

   Det är självklart bra med en utveckling som kan ge ökat välbefinnande och 

större delaktighet. 

   Men det finns också en del problem. Standardisering av produkter saknas, 

vilket kan göra det svårt att veta vad man egentligen kan efterfråga vilket 

försvårar för att skapa en fungerande marknad. Lagen om offentlig 

upphandling är inte anpassad för denna typ av ”innovationsupphandlingar” 
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då den tvingar upphandlaren att ställa krav och ställa specifikationer på en 

marknad man inte känner till.   

   Det finns också en risk att utvecklingen inte sker med behoven av 

hjälpmedel i första hand utan vad som är tekniskt möjligt för stunden att 

erbjuda. 

   Tekniska innovationer som användas för att kontrollera personalen får 

ibland företräde framför de som skapar mervärde för de som behöver 

välfärdstjänster och hjälpmedel.  

   Men i all utveckling av hjälpmedel är det viktigt att de äldre själva 

bestämmer och sätter villkoren. Med det perspektivet kan välfärdsteknik 

bidra till en ökad frihet hos enskilda och högre kvalitet i insatserna för att 

fylla behoven. 

   Det saknas också tillräckliga satsningar på e-hälsa i hela landet. En 

utvecklad och samordnad e-hälsa kan skapa stora fördelar för enskilda. I 

dagsläget är vi långt därifrån med t ex en uppsjö av patientdatasystem som 

inte kan kommunicera med varandra till och med inom samma region. Den 

bristande samordningen skapar en ojämlik sjukvård mellan regioner och 

inom landet. 
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Äldres ekonomi – Sluta lappa och laga! 

Dagens pensionssystem tillkom 1994 och har sedan dess genomgått flera 

reformer i detaljer. SKPF menar att det nu är dags för en total översyn av 

hela systemet i stället för att staten fortsätter lappa och laga i det. 

   Vi har idag ett pensionssystem som bygger på livsinkomstprincipen. Värdet 

av arbete som grund för pensionen har för våra medlemmar urholkats. Det 

allmänna pensionssystemet har dock därmed tappat sin legitimitet i takt 

med den rådande utvecklingen. Orsaken är pensionssystemets konstruktion 

där pensionsavgiften är för låg. 

   De reformer som hittills presenterats har till stor del handlat om ett höjt 

och förbättrat bostadstillägg. Det är inte helt oproblematisk då det är många 

som tyvärr inte känner till att bostadstillägget finns, mörkertalet är stort, och 

ansökningsprocessen är dessutom tidskrävande och komplicerad. 

   Tjänstepensionens betydelse för den totala pensionen har blivit allt vilket 

ökar ojämlikheten ytterligare inom gruppen pensionärer.  

   Sverige är ett av få länder som inte stimulerar privat pensionssparande 

trots rekommendationer från både EU och OECD.  

   Skatten för pensionärer har sänkts, men bara om man fyllt 65 år. 

   Åldern för uttag av den allmänna pensionen har höjts och åldern för rätt till 

grundskyddet kommer också att höjas. Förändringarna genomförs innan 

åtgärder har vidtagits för att man ska kunna omskola sig eller andra 

åtgärder genomförts för att man ska kunna stanna längre i arbetslivet, vilket 

får stora konsekvenser för framtida pensionärer med tanke på att många 

inte orkar arbeta fram till 65 år. I dag följer inte heller trygghetssystemen de 

höjda pensionsåldrarna och kraven för att få sjukersättning i Sverige är 

bland de högsta i OECD-länderna idag. 

 

SKPF Pensionärernas arbete  

Utifrån förbundets övergripande arbete om ett mer jämställt samhälle där 

pensionärernas ekonomiska situation är av stor vikt kommer förbundet 

under kommande treårsperiod att arbeta för att:  

• den allmänna pensionen ska garantera en rimlig, trygg och tillräcklig 

försörjning när man lämnar yrkeslivet 

• en helhetsöversyn görs av pensionssystemet, inklusive 

tjänstepensionerna 

• systemet tydliggörs så att alla bättre kan se konsekvenserna av beslut 

kring sin pensionering 

• pensionsavgiften höjs för den allmänna pensionen  
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• pensionssystemet ska vara utformat så att det ska ha lönat sig att 

arbeta 

• premiepensionssystemet avskaffas  

• allmänna pensionen och garantipensionen inkomstindexeras  

• pensionsskatten ska vara lika som för den som arbetar och gälla för 

alla pensionärer, oavsett ålder 

• trygghetssystemen följer den höjda pensionsåldern. 

• staten vidtar åtgärder för att fler ska kunna arbeta längre när 

pensionsåldern höjs  

• ett skattesubventionerat privat pensionssparande införs  

• pensionsgruppens arbete görs offentligt 

• pensionssystemet görs mer lättbegripligt så att alla har samma 

möjlighet att ta medvetna beslut om sin pension 

• beslutsprocessen för bostadstillägget måste förenklas och kötiden 

förkortas 

 

Äldres trygghet och säkerhet 

Inom äldrepolitiken formuleras ett av målen som ”att låta äldre personer 

kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.” Och Socialstyrelsen 

beskriver i en lägesrapport att ”vård och omsorg ska bedrivas i enlighet med 

gällande regelverk och främja äldres trygghet och säkerhet.”  

   Bakgrunden till dessa målbeskrivningar är naturligtvis att åldrandet över 

tid innebär både fysiska och psykosociala förändringar. Det medför ofta ökat 

beroende av tillsyn och stöd för att klara det dagliga livet, vilket kan påverka 

upplevelsen av trygghet.  

   Äldrepolitik får dock inte reduceras till enbart en fråga om hjälp och stöd.      

   Det handlar också om att äldre har rätt att ställa krav på service, 

aktiviteter och samhällets utformning i sin helhet, så att livet kan levas på 

lika villkor i hela landet och under värdiga och trygga förhållanden. I takt 

med att antalet äldre och medellivslängden ökar blir främjandet av trygghet 

och säkerhet en stor utmaning för SKPF att möta. 

   Det är exempelvis viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan 

av alternativa lösningar. För många äldre finns det en trygghet i att betala 

med kontanter i stället för med kort eller via dator.  

 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för att: 

• en nollvision för fallolyckor 
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• äldre har tillgång till hjälpmedel och välfärdsteknik anpassad till den 

enskildes behov och önskemål 

• landets alla kommuner utarbetar rutiner för hur man förebygger, 

identifierar och hanterar äldres utsatthet för brott 

• kunskapsläget om våld och övergrepp mot äldre fördjupas och 

problemen åtgärdas 

• kontanter som betalningsmedel ska finnas kvar vid sidan av 

alternativa lösningar 

• sprida kunskap om hur man ska agera i olika krissituationer 

• fler äldre får kunskap och kännedom om möjligheterna till 

skuldsanering 

 

 

Boendesituationen för äldre 

Många äldre bor i dag i bostäder som inte är optimala för deras behov. Detta 

kan ha många orsaker, men två av de viktigaste är bristen på bostäder och 

att många äldres ekonomi inte räcker till för att köpa dyra bostadsrätter eller 

betala höga hyror i nyproducerade lägenheter.  

   Tillgången på lämpliga bostäder i olika upplåtelseformer är en av de 

viktigaste välfärdsfrågorna för landets äldre. Vi ska själva ha ett avgörande 

inflytande över vårt boende. För de äldre som kräver omfattande vård ska 

det finnas tillräckligt antal platser i vård- och omsorgsboenden. Detta ställer 

krav på kommunernas planering. Samhällsplaneringen måste också ta 

hänsyn till miljön och servicen i bostadsområdena, så att äldre inte blir 

fångar i sitt område. 

 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för att: 

• en sammanhållen bostadspolitisk skapas 

• utbudet av hyresrätter med hyra en normalpensionär mäktar med ökar 

• fler bostäder och i olika upplåtelseformer byggs för äldre bland annat 

för att motverka ensamhet 

• “flyttskatten” ses över  

• statliga garantier för ekonomiska föreningar (s.k. byggemenskaper) 

som vill bygga seniorboenden införs 

• kommunerna inrättar ”flyttlotsar” för att praktiskt underlätta när äldre 

vill flytta 

• överallt och på alla sätt motverka hemlöshet 
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Äldres vård och omsorg 

Alla människor oavsett ålder har, om de får rätt förutsättningar, kapacitet 

och förmåga att vara delaktiga i sin vård och omsorg. Delaktighet förutsätter 

att individen får information och återkoppling. Det är alltid individens behov 

som ska ligga till grund för vilken vård och omsorg man får när man blir 

äldre. Rehabiliteringsinsatser saknas eller är otillräckliga på många ställen. 

När besparingar sker görs de oftast först på rehabilitering. 

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

och SoL (Socialtjänstlagen). Det dubbla huvudmannaskapet skapar problem 

för enskilda patienter. 

 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för att: 

• en lagstiftning och organisering av vård och omsorg, så att de äldre 

inte riskerar att falla mellan stolarna när varken kommuner eller 

regioner tar sitt fulla ansvar vid sjukdom och rehabilitering 

• personalens kompetens och kontinuitet i vården säkras oavsett 

arbetsgivare. Det är en förutsättning för att man ska få en god vård 

och omsorg när man blir äldre 

• de äldres säkerhet och behov alltid sätts i första rummet, och att 

bemanningen svarar mot dessa behov 

• det finns tydliga och trygga ledare inom äldrevården, med tillräckliga 

resurser och befogenheter att skapa en bra miljö för de äldre och en 

god arbetsmiljö för de anställda 

• de äldre ges möjlighet att aktivt påverka innehållet i sin vård och 

omsorg 

• det är individens behov som ligger till grund för individuella och 

flexibla lösningar vid användandet av hjälpmedel och 

välfärdsteknologi 

• införandet av nya tekniska lösningar sker i samråd med de äldre eller 

dess anhöriga, och med hänsyn till den personliga integriteten 

• rehabiliteringsinsatser i vården måste säkerställas 

• socialtjänstlagens skrivning om ”skälig levnadsstandard” ersätts med 

”god levnadsstandard” 

• personal inom kommun och regioner har god utbildning i geriatrik och 

gerontologi. För att tidigt upptäcka risk för suicid och kunna se 

förändringar hos de äldre är det viktigt med kontinuitet hos 

personalen 

• vården av demenssjuka blir mer jämlik i hela landet 
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Sjuk- och aktivitetsersättning 

10 procent av våra medlemmar har sjuk- och aktivitetsersättning. Antalet 

har med åren sjunkit i takt med att nya hårdare regler har införts för att få 

sjukersättning. Det bidrar till att många som är utslitna och inte orkar arbeta 

vidare tvingas att ta ut sin ålderspension i förtid. Ett tidigare uttag av 

ålderspension får en stor negativ effekt på pensionen.  

   De med sjuk- och aktivitetsersättning är en grupp i samhället som har 

mycket låg ekonomisk standard, men som betalar mer skatt än de som 

arbetar eller är ålderspensionärer.  

 

SKPF Pensionärerna kommer under kommande treårsperiod arbeta för att: 

• se över regelverket för sjukpenning och sjukersättning så att färre blir 

hänvisade till ett förtida uttag av pension när man inte orkar arbeta 

längre 

• skatten för sjukersättning sänks – samma nivå som yrkesarbetande 

• sjukersättningen inkomstindexeras på samma sätt som vi vill att den 

allmänna inkomst- och tilläggspensionen ska indexeras 

 

 

Internationell verksamhet / Nordiska samarbetskommittén (NSK) 

Det är åtta nordiska förbund anslutna i NSK med totalt ca en miljon 

medlemmar och länderna de kommer från är Norge, Danmark, Färöarna, 

Island, Finland och Sverige. 

   Samarbetskommitténs uppgift är att informera och diskutera de olika 

nordiska ländernas situation avseende pensionärernas ekonomiska och 

sociala förhållanden. Utvecklandet av den nordiska välfärdsmodellen är 

utgångspunkt för detta arbete. 

   Samarbetskommittén ska även följa utvecklingen inom EU, särskilt vad 

beträffar organisationen AGE Platform Europe, där NSK är medlem som 

europeisk federation, och ta fram gemensamma hållningar i 

europasamarbetet. Kommittén följer även globala förhållanden som rör 

pensionärer samt utgör ett organ för erfarenhetsutbyte mellan 

medlemsorganisationerna och andra aktörer. NSK har kontakter med 

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet i speciella frågor. 

 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för: 

• utvecklandet av nordiska välfärdsmodellen 
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• att informera om och diskutera de olika nordiska ländernas situation 

avseende pensionärernas ekonomiska och sociala förhållanden 

• att vara delaktig i det nordiska samarbetet 

• att ta till sig och byta goda exempel och goda idéer 

 

Åldersdiskriminering / ålderism 

Äldre är en resurs i samhället med erfarenheter och kunskap som ska tas 

bättre tillvara på än vad som sker i dag. Åldersdiskriminering förekommer 

alltför ofta och tyvärr i väldigt många samhällssektorer. Brist på 

samlingslokaler och ekonomiska resurser hindrar ofta de äldre från att göra 

sina röster hörda. I SKPF Pensionärerna finns en unik samlad kunskap kring 

hur det är att ha arbetat i den offentliga och privata sektorn. Den kunskapen 

vill vi dela med oss av! 

 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för att: 

• motverka åldersdiskrimineringen i samhället 

• möjligheterna till inflytande och delaktighet för äldre måste förstärks. I 

de politiskt tillsatta församlingarna behöver fler äldre komma till tals 

och få uppdrag. Vi måste därför trycka på de politiska partierna att fler 

äldre ska få uppdrag och sättas upp på listor 

• det lagstiftas om att det ska finnas pensionärsråd på alla nivåer och i 

alla beslutande organ i det offentliga. Formerna och villkoren för dem 

behöver stramas upp och förbättras även innan en lagstiftning 

kommer till stånd 

• våra representanter får den utbildning och stöd som behövs för att 

aktivt driva förbundets frågor 

• stödet till pensionärsorganisationerna förbättras, både på central och 

lokal nivå 

• det ska finnas möjligheter för pensionärsorganisationerna att kunna 

samlas till möten i alla kommuner till en rimlig kostnad 

• på alla sätt motverka digitalt utanförskap 

• ett statligt kunskapslyft för att ge äldre möjligheter att verka i ett 

digitaliserat samhälle 

 

 

Välbefinnande ger god hälsa 

SKPF kräver att satsningar görs för att stärka äldres möjlighet att delta i 

kulturlivet. Social isolering och ofrivillig ensamhet är den största orsaken till 

både fysisk och psykisk ohälsa bland äldre.  



15 
 

 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för att: 

• ålder och boendeform aldrig får utgöra ett hinder för den som vill ta 

del av ett rikt kulturutbud. Alla ska kunna delta på lika villkor 

• äldre ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter på kommunala 

badhus och sportanläggningar 

• bryta ensamheten genom aktiviteter och deltagande i olika projekt 

• äldre får ökad kunskap om livsmedel och att näringsriktiga måltider 

anpassade för äldre serveras på boenden för äldre 

• äldre som behöver får ”sociala måltider” för att tillgodogöra sig näring 

och motverka ensamhet 

• förebyggande hälsovård och tandvård måste erbjudas alla. Att 

åtgärder för att förbättra hälsa omfattas av högkostnadsskydd, oavsett 

var åtgärderna sätts in. Till exempel ögon, hörsel och tänder är sådant 

som många har besvär med utan att hjälpmedel ingår i 

högkostnadsskyddet. Tandvård för äldre ska vidare göras mer 

tillgänglig 

• kostnader för hörselhjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet och 

likhet mellan landets regioner garanteras 

• högkostnadsskyddet för tandvården behöver förbättras och på sikt 

jämställas med övrig sjukvård 

• mammografi och screening av prostatan görs kostnadsfritt och 

regelbundet utan övre åldersgräns 

• tillgången på läkemedel säkerställs oavsett var man bor. Det behövs 

ökad kunskap hos läkare för att säkra en medicinering som utgår från 

de äldres behov 

 

 

Moderna hjälpmedel 

Hjälpmedel är inget mål i sig utan medel för att skapa ett bättre liv för de 

som behöver dem. Våra åsikter och synpunkter kring moderna hjälpmedel 

återfinns därför på flera ställen i handlingsprogrammet där de visar på hur 

äldre kan och ska dra nytta av dem.  

 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för att: 

• e-hälsa utvecklas och införs i hela landet. Nationell e-hälsa ger säker 

information inom vård och omsorg och gör informationen mera 

tillgänglig. Det ger den äldre möjlighet att komma åt dokumentation 
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från sina insatser och behandlingar och därmed också möjlighet att 

kunna påverka den vård som erbjuds 

• kunskap sprids bland äldre om moderna hjälpmedel 

• verka för en ökad standardisering så att hjälpmedlen blir mer 

tillgängliga 

 

 

Rekrytering och medlemsvård 

SKPF är Sveriges tredje största pensionärsförbund. Förbundets 

medlemsutveckling har en långsiktigt positiv trend. Medlemstillväxt är viktigt 

för förbundet. Ju större förbundet blir desto tyngre väger vi som organisation 

och desto mer kan vi påverka och bli en röst i samhället och stärka bilden av 

SKPF Pensionärerna som en offensiv organisation. Vi ska arbeta för en 

fortsatt positiv medlemsutveckling. 

 

SKPF Pensionärerna ska arbeta för att: 

• fortsätta att utveckla mediestrategin för att informera om SKPFs 

verksamhet 

• SKPF etablerar sig alltmer som en välkänd intresseorganisation för 

pensionärer 

• förbundets aktiviteter är viktiga med varierande aktivitetsutbud 

• förbundet ska vara öppet och samarbetsinriktat med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet, andra fackliga organisationer och övriga 

organisationer som delar förbundets intressen och mål 

• ta fram en plan för ett långsiktigt tänkande kring framtida 

medlemsvärvningsstrategier 

• utvidga rekryteringsbasen 

• genomföra utbildning och information kring ny teknik 
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BESÖK Franzéngatan 4 

POST Box 300 88 

104 25 Stockholm 

TEL. 010-222 81 00 

E-POST info@skpf.se 

www.skpf.se www.harochnu.se  

mailto:info@skpf.se
http://www.skpf.se/
http://www.harochnu.se/

