
      EN ÄLDREOMSORG VÄRD                        

NAMNET   

Äldre har rätt till sjukvård av samma 

kvalitet som alla andra. 

Covid 19 pandemin har drabbat de äldre i 

Sverige hårt. Många har dött, vilket är en 

tragedi som dessutom avslöjar ett antal 

brister i hur äldreomsorgen fungerar.  

  - Det är brist på läkare och 

sjuksköterskor som har kunskap och 

erfarenhet av äldresjukvård.  

 - Det fungerar otillfredsställande när 

kommunerna har ansvar för vård och 

omsorg och regionerna för 

läkarkompetensen.                                               

Många gamla inom den kommunala 

omsorgen får inte de vårdinsatser de är i 

behov av.  

 - De anställdas arbetsförhållanden är 

undermåliga. De har pressade scheman 

med otillräcklig tid för vila, ofta delade 

turer med tjänstgöring morgon och kväll.  -  

- En hård tidsstyrning ger lite utrymme för 

egna initiativ. Resultatet blir stor 

omsättning på personal.   

 - Utbildningen är otillräcklig hos många 

av de anställda. 

 - Allt för många anställningar är osäkra, 

såsom timanställningar. 

 - Omsorgsyrken värderas lågt. Här är 

det mest kvinnor som arbetar. Låga löner 

speglar traditionella uppfattningar kring 

vad som är manliga respektive kvinnliga 

arbetsuppgifter och hur de ska avlönas. 

 - Inom äldreomsorgen finns många 

privata utförare, som läcker 

skattebetalarnas pengar till sina aktieägare. 

-  Äldreomsorgen är underfinansierad 

och tvingar kommunerna till besparingar. 

Enligt SKR, Sveriges Kommuner och 

Regioner görs inga nedskärningar inom 

äldreomsorgen. Men enligt en analys från 

Arena Idé lade 96% av kommunerna   

sparkrav på äldreomsorgen för år 2020.  

Riksdagen beslutar om några extra 

miljarder till kommunerna men det räcker 

inte långt eftersom de äldre blir fler och 

arbetet mer krävande. Jämfört med för 20 

år sedan har äldreomsorgen 20 miljarder 

mindre att röra sig med per år. 

Antalet vårdplatser på äldreboenden har 

under många år successivt minskat. Det har 

blivit allt svårare att få en plats och de som 

lyckas med det är äldre och sjukare än 

tidigare. Många är dementa. Vårdarbetet 

har därför blivit mer krävande.  

Även rätten till hemtjänst och hemsjukvård 

prövas nu mer restriktivt än tidigare. 

Brukarna får allt mindre hjälp till dagliga 

behov. 

Alla dessa brister speglar en inställning till 

gamla människor som visar brist på 

uppskattning, aktning och respekt.  



 

           SKV verkar för 

   en helhetssyn när det gäller omsorg och 

sjukvård för äldre 

   mer geriatrisk kompetens Äldre har rätt 

till sjukvård av samma kvalitet som alla 

andra 

   höjda löner för de anställda  

   Standard ska vara fast anställning och   

utbildning för undersköterskor som leder 

till legitimation 

   rimligare scheman 

   inga vinster till privata bolag 

                    SKV vill 

   att vårdtagare ska möta färre antal 

personal inom hemtjänsten 

   att fler miljarder tillförs    

äldreomsorgen 

 

SKV är ett feministiskt, pacifistiskt och 

partipolitiskt oberoende kvinnoförbund, 

som verkar för hållbar utveckling, rättvis 

fördelning av världens resurser och 

solidaritet med kvinnor världen över. 

                          

                

 

                           

                            Kontakt 

Du behövs i kvinnokampen!           
Bli medlem!                                    
Avgift: Valfritt - 50-500 kr                 
Plusgiro: 50 50 95-0 

Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
Linnégatan 21                                             
413 04 Göteborg 

tel:0702829080     
skvgoteborg@gmail.com                                            
www.svenskakvinnorsvanterforbund.se  
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