
 
Nyhets- och debattsvepet 
 

Kristdemokratiska Seniorförbundets nyhetsbrev nr 03, 2019 
Seniorförbundets e-nyhetsbrev speglar, i ett urval, det aktuella debatt- och nyhetsflödet i främst 
seniorpolitiska frågor. De åsikter som återges motsvarar inte nödvändigtvis Seniorförbundets 
ståndpunkter. Trevlig läsning!  
 

 
PENSION OCH EKONOMI 
 
Åldrande befolkning pressar de offentliga finanserna 
Sverige har starka offentliga finanser och ett finanspolitiskt ramverk som ger goda förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Men den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning sätter 
press på de offentliga finanserna under kommande årtionden och det kommer att krävas finanspolitiska 
prioriteringar. Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport (20/2) om långsiktig hållbarhet i de offentliga 
finanserna. 
Länk:  https://www.konj.se/publikationer/special-studier/specialstudier/2019-02-20-aldrande-befolkning-
pressar-de-offentliga-finanserna.html 
 
 
VÅRD OCH OMSORG 
 
”Åtgärda arbetsmiljöbristerna Inom äldreomsorgen!” 
Arbetsmiljöverket har hittat brister hos nära 90 procent av de arbetsställen inom äldreomsorgen som 
inspekterats. Det handlar bl a om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, alltså att arbetsgivaren inte har 
undersökt och åtgärdat risker på jobbet. Inte bara de fysiska riskerna - som tunga lyft - utan även hur chefer 
hanterar personalens höga arbetsbelastning.~Att just äldreomsorgen granskas beror på att sjukfrånvaron är 
hög där. ARBETSMILJÖVERKET 26/2. 
Länk: https://www.av.se/press/krav-pa-att-atgarda-arbetsmiljobrister-inom-aldreomsorgen/ 
  
 
Så löser Finland vårdkrisen: “Fostrade att jobba hårt” 
Den finska sjukvården är minst 20 procent effektivare än den svenska. I Finland jobbar vårdpersonalen 
hårdare och läkarna tar emot nästan dubbelt så många patienter under ett år som de svenska kollegorna. 
– I Sverige vill personal kunna gå hem för att hunden har diarré. I Finland är det otänkbart att ens ställa 
frågan, säger Maaret Castrén, tidigare på Södersjukhuset och i dag akutchef på universitetssjukhuset i 
Helsingfors. SVENSKA DAGBLADET 26/2. 
Länk: https://www.svd.se/sa-loser-finland-vardkrisen-fostrade-att-jobba-hart 
 
 
“Sverige bör prioritera kunskapen om äldre” 
Sveriges befolkning lever allt längre, vilket ställer nya krav på vård och omsorg. För att bättre kunna 
tillgodose behoven hos den växande generationen äldre behövs därför ett nationellt kunskaps-centrum för 
vård och omsorg av äldre. Det skriver sex företrädare för Lunds universitet och Region Skåne. SVENSKA 
DAGBLADET 5/3. 
Länk: https://www.svd.se/sverige-bor-prioritera-kunskapen-om-aldre 
 
 
 



ÅLDERISM  
 
Marianne Rundström: Här är det nya klassamhället 
Det digitala utanförskapet håller på att skapa ett nytt klassamhälle där lågutbildade, äldre eller de med dålig 
uppkoppling blir andra klassens medborgare. Dom inlemmas inte i den digitala gemenskapen och det 
kommer att stå dom dyrt. Den nya digitaliseringsministern Anders Ygeman (S) har en stor utmaning i att 
förverkliga ett alla-ska-med, som är partiets slogan. Också för alla de vingklippta analoga stackare som 
kippar efter andan, skriver mångåriga SVT-medarbetaren Marianne Rundström. NEWS55 2/2. 
Länk: http://www.news55.se/kronikor/har-ar-det-nya-klassamhallet/ 
 
 
”Kunskap och erfarenhet kastas bort” 
Vi lever i ett åldersdiskriminerande~samhälle, skriver Ewa Sundkvist från RPG:s styrelse. 
 Idag finns en risk~att synen på människan förflackas. Varje människa är inte lika själv-klart unik med ett 
absolut männi-skovärde, och det drabbar äldre.~ Äldres erfarenhet och kunskap har inte längre samma 
status och värde. Alla vill bli gamla men ingen vill be-traktas som det. Men om vi ska kunna påverka de 
äldres situation inför framtiden är det hög tid att göra det nu. HEMMETS VÄN 28/2. 
Länk: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=7933&coid=4 
 
 
 
SAMHÄLLE 
 
”Sund kristendom löser många samhällsproblem” 
Det sekulariserade Sverige skulle må bra av att en god och sund kristendom kom tillbaka till landet. Det 
skulle lösa många av samhällets problem, skriver teologie doktor Carl-Erik Sahlberg. DAGENS NYHETER 
3/3. Länk: https://www.dn.se/asikt/sund-kristendom-loser-manga-samhallsproblem/ 
 
 
”50-60-åringar snudd på barnrumpor nu” 
Ålder är en tillgång – och livet oväntat bra som äldre. Det menar en slående stor del av rekordmånga 
brevskrivare efter SvD:s artikelserie ”Fördel äldre”. Tidningen har valt att publicera ett nytt urval. SVENSKA 
DAGBLADET 26/2. 
Länk: https://www.svd.se/von-otter-5060-aringar-snudd-pa-barnrumpor-nu#sida-32 
 
 
 
 

 
Seniorförbundets E-nyhetsbrev är en sammanställning av aktuella nyheter i framför allt äldrefrågor så 
som dessa speglas i främst massmedierna. Vår förhoppning är att denna sammanställning ska inspirera 
Seniorförbundets medlemmar och vänner att delta i och följa den seniorpolitiska debatten.  
Skicka gärna in länkar från sådant som du finner relevant för vårt e-nyhetsbrev: info@kdsenior.se 

Förbundsordföranden och förbundssekreterare ansvarar gemensamt för e-nyhetsbrevens kontinuitet och relevans. 


