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RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRSGEMENSKAP

Ylvas nostalgitripp

Vi ska tämja tekniken Pensionärer granskar 
– inte tvärtom äldrevårdsmottagningar
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Skäm bort dig  
på Nådendal Spa

Eleganta Nådendal Spa ligger mycket naturskönt  

i Finlands mest uppskattade skärgårdsstad. 

 Hotellet har allt du kan önska dig för en vistelse 

i väl befinnandets tecken.

Kvällsbåt från Stockholm. Ombord finns flera restauranger, barer och butiker. 
Före ankomsten till Åbo njuter ni en riklig sjöfrukost. På kajen väntar bil eller 
buss för färd till vårt hotell, ca 17 km.

Nådendal Spa Hotel HHHHH är utsett till ett av världens 100 bästa spahotell och 
är medlem i Royal Spas of Europe. Här har ni fri tillgång till de många poolerna 
som var och en erbjuder olika badupplevelser. Kanske skönhetscentret Belezza 
kan locka med avkopplande massage, ansiktsbehandlingar pedikyr och manikyr.

PARADISDYGN I NÅDENDAL. Allt detta ingår i resans pris: Kryssning  
med Viking Line till Åbo t/r • Del i in sides dubbelhytt t/r • Frukost på utresan  
• Transfer till hotellet t/r • Del i Classic rum 4 nätter: smakfullt inrett rum med 
separat  soffgrupp, tv, telefon, hårfön, minibar, dusch/wc • Välkomstdrink, 
 frukostbuffé, 2 buffémiddagar, 2 à la carte middagar på hotellet • Badrock  
och badhandduk • Entré till bad och bastu 
Avresa från Stockholm, 6 dagar söndag–fredag: 20/8, 10/9. Pris från 5.795:- 

NYÅR I NÅDENDAL. Fira in det nya året med nyårssupé, festligt bubbel  
och  fyrverkerier på Nådendal Spa. Njut av bubbelpooler och den uppvärmda 
 utomhuspoolen. Kanske en stärkande promenad 
i vinterlandskapet.
Avresa från Stockholm, 4 dagar 30/12–2/1.  
Pris från 4.695:-

Fler härliga hälsoresor på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

Ett av  
världens  
bästa!

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

GT Röd C-0 M-100 Y-65 K-30
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Sverige - ett land att
leva i som äldre?

DET FINNS MÅNGA åtgärder som underlättar för 
äldre. Trygghetslarmen är helt suveräna, det 
gör att man kan bo längre hemma. Ett tryck på 
knappen och hjälpen kommer hem. Mycket 
lidande förkortas för den som ramlat eller 
blivit sjuk.

Färdtjänst beviljas till de som har problem 
att förfl ytta sig med allmänna kommunika-
tioner.

De som har passerat 85 år behöver inte 
betala på vårdcentralen och den som passerat 
80 ska inte behöva vänta mer än tre timmar på
akuten.

Många kan bo kvar i sina hem med hjälp av 
hemtjänsten. Men alla vill inte bo kvar i sitt 
stora hus eller lilla lägenhet. En del känner 
sig mycket ensamma och oroliga. Många vill 
fl ytta till någon form av gemenskapsboende 
där de kan få trygghet och gemenskap med 
andra äldre. Nu är bristen på platser stor efter-
som mer än 20 procent av äldreboendena i 
Sverige har tagits bort. Ensamhet och oro 
leder inte sällan till psykisk ohälsa.

För att få komma till ett äldreboende skall 
en kommunal biståndsbedömare bedöma be-
hovet. De senaste åren har vi gång på gång läst 
om äldre som nekats plats på äldreboenden.

En man vill fl ytta till ett äldreboende när han
passerat 90-årsdagen. Mannen ville få chansen 
till en bra livskvalitet de sista åren av sitt liv 
och sett framför sig att få vara tillsammans 
med andra i sin generation. Biståndsbedöma-
ren ansåg att mannen inte hade behov av det 
eftersom han kunde få hemtjänst fl era 
gånger om dagen.

”Det kom 25 personer från hemtjänsten hem 
till mig. Flera av dem vet jag inte ens vad de 
hette. Jag kände mig inte mindre ensam av att 
alla dessa människor kom och gick efter några 
minuter i mitt hem. Tänk, att när jag blivit 
90 är det någon annan som skall bestämma 
vad som är bäst för mig. Min egen vilja be-
tyder ingenting. Hela mitt liv har jag vetat 
det själv, men nu är jag inget värd längre”.

En man i Skåne förkortade själv sitt liv efter 
att ha blivit nekad plats på äldreboende. Han 
orkade inte med ensamheten och smärtan
efter en sjukdom. Ett äldreboende hade 
kunnat få honom på andra tankar och kanske 
känna livskvalitet.

En kvinna i en Östgötakommun sökte plats 
på äldreboende på grund av oro och ångest, 
utan att lyckas. Dottern kämpade för att 
mamman skulle få en plats, men det lyckades 

Aldrig har vi haft så många invånare i vårt land som har passerat 85-årsstrecket. För några 
år sedan var det rubriker i ortstidningarna när någon fyllde 100 år, nu blir det på sin höjd en 
notis på familjesidan.

TEXT MONICA BLOMBERG, tillförordnad ordförande i RPG

Ledare
FOTO HANS ANDERSSON

inte heller. De sökte då i grannkommunen och 
fi ck genast plats.

Ensamhet, oro och ångest är inget som våra 
äldsta invånare i Sverige skall behöva utsättas 
för. Vi är ett rikt land som skall kunna ge våra 
äldre ett värdigt liv de sista åren av sitt liv. 

Sverige måste bygga nya boenden av olika 
former för äldre. RPG:s representanter i Kom-
munernas Pensionärsråd har här möjlighet och 
ansvar att arbeta för utbyggnad av bostäder 
för äldre.

RPG:s policyprogram lyfter fram:
• Att man efter fyllda 85 år ska ha rätt att
 välja boendeform utan krav på bistånds-
 beslut.
• Att kommuner ska tvingas att tydligare 
 planera bostadsmarknaden och övrig
 samhällsplanering med hänsyn till äldres
 behov för att hitta tillfredställande lös-
 ningar både på kortare och längre sikt. ■
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Sex miljarder 
till pensionsspararna

SLUTSUMMAN PÅ pensionssparar-
nas konton blir alltså ett tillskott 
på över sex miljarder kronor. 
Under den tid utbetalningen 
pågår fördröjs övrig fondhandel.

Lägre avgifter
Pensionsmyndigheten kräver 
rabatt på fondavgifterna av fond-
bolagen på premiepensionens 
fondtorg. Det gör att spararna 
varje år får tillbaka föregående 
års rabatter – detta genom att fl er 
fondandelar köps till spararnas 
premiepensionskonton.

– I år får landets sju miljoner 
pensionssparare tillbaka 4,1 mil-
jarder kronor i rabatter. Den kraf-
tiga rabatten gör att premiepen-
sionens fonder får mycket låga 
avgifter vilket bidrar till en högre 
pension för spararna, säger Mats 

Öberg, chef för Pensionsmyndig-
hetens fondenhet.

– Den genomsnittliga fondav-
giften är nu nere i 0,23 procent av 
förvaltat kapital, mot 0,25 procent 
för 2015. Utan rabatter hade den 
varit 0,72 procent vilket säger en 
del om hur fördelaktig rabatt-
modellen är för premiepensions-
spararna, fortsätter Mats Öberg.

Utan kapitalviktning är snitt-
avgiften 0,50 procent för en pre-
miepensionsfond att jämföra med 
1,51 procent för samma fonder 
utanför premiepensionssystemet.

Arvsvinst
Förutom insättningen av rabat-
terade avgifter får pensions-
spararna dessutom närmare 2,5 
miljarder kronor i arvsvinster. 
Det är pengar från pensionsspa-

Med start den 6 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt 
6 666 miljoner i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspa-
rarna, den högsta insättningen hittills. Samtidigt dras 625 
miljoner i premiepensionsavgift.

Insättningen i korthet
(förra årets siffror inom parentes)

• Fondrabatt: 4 149 miljoner (4 242 miljoner)
• Arvsvinst: 2 512 miljoner (2 297 miljoner)
• Överföringsvinst: 5 miljoner (6 miljoner)
• Total insättning: 6 666 miljoner (6 545 miljoner)
• Avgift: -625 miljoner (-562 miljoner)
• Netto insättning: 6 041 miljoner (5 983 miljoner)
• Antal konton: 7,21 miljoner (7,04 miljoner)

Källa: Pensionsmyndigheten

– Pensionsspararna får nu över sex 
miljarder kronor i form av fondra-
batt och arvsvinst, enligt Mats 
Öberg på Pensionsmyndigheten.

2016 – ett bra år för premiepensionerna – trots allt
Trots de uppmärksammade händelserna med oseriösa fondbolag och pengar som inte 
betalats tillbaka var 2016 ett bra år för resterande delar av premiepensionens fondtorg. I 
genomsnitt lyckades de sparare som valt att spara i det statliga förvalsalternativet AP7 
Såfa bättre än de som valt fonder själva. Det visar Pensionsmyndighetens rapport över 
premiepensionen 2016.

2016 BLEV ETT mycket bra år för 
premiepensionen i sin helhet. 
Totalt sett för samtliga sparare 
var det statliga förvalsalternati-
vet AP7 Såfa mer lyckosamt än 
genomsnittet för de sparare som 
valt andra fonder. Det fanns dock 
en handfull fonder med tveksam 
värdeutveckling och det fi ck kon-
sekvenser för värdeutvecklingen 
på pensionsspararnas konton. 

– Under 2016 hade pensionsspa-
rare i AP7 Såfa en bättre utveck-
ling än sparare med egen portfölj: 
13,9 procent mot 9,5 procent. 
För de som valt någon typ av 
förvaltningstjänst var motsvaran-
de utveckling 6,5 procent, säger 
Bengt Norrby, statistikansvarig 
på Pensionsmyndigheten.

Pensionärer kan välja att ta ut 
hela eller delar av pensionen från 

rare som avled förra året och som 
nu fördelas till övriga sparare.

Administrationsavgift
För att fi nansiera administratio-
nen av premiepensionssystemet 
tar Pensionsmyndigheten ut en 
avgift av pensionsspararna. 

Att den genomsnittliga 
administrationsavgiften sjun-
ker till 0,06 % beror till stor 
del på att kapitalavkastningen 
varit mycket god senaste året.

Avgiften beslutas av regering-
en och uppgår till 625 miljoner 
kronor 2016, att jämföra med fjol-
årets 562 miljoner. I avgiftsuttaget 
ingår återbetalning av premiepen-
sionens uppstartskostnad, vilken 
ska vara slutligt betald 2018. ■

och med 61 års ålder. Nästan alla, 
drygt 97 procent, väljer att ta ut 
hel premiepension. Under 2015 
uppgick pensionsutbetalningarna 
till dem som tar ut hel pension 
i genomsnitt till 480 kronor i mån-
aden. Den högsta utbetalningen 
i premiepensionen under 2016 
var 4 181 kronor i månaden.

Källa: Pensionsmyndigheten
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PENSIONÄRERNAS EKONOMI har 
halkat efter de senaste tio åren 
och antalet fattigpensionärer har 
tredubblats de senaste 20 åren.  
Cirka 230 000 svenska pension-
ärer lever idag under EU:s fattig-
domsgräns. Det stora fl ertalet 
är kvinnor som arbetat deltid 
eller i låglöneyrken. 

En jämförelse med snittpension-
erna visar att lönerna har ökat 
med cirka tio procent och mat-
priserna nästan lika mycket
(sex - tio procent).

Situationen kommer inte att för-
bättras om inte regeringen upp-
fyller sitt löfte om förbättringar. 
Vårbudgeten blev därför en be-
svikelse för pensionärerna efter-
som justeringarna har skjutits 
på framtiden. Pensionärerna 
lämnades än en gång utanför trots 
stora löften från statsministern 
vid en pensionärsträff i Järfälla 
strax norr om Stockholm.

RPG och övriga pensionärsor-
ganisationer driver frågorna 
vidare. Vi anser att hela pensions-
systemet måste genomgå en hel-
renovering. Vi kräver också att 
regeringen tar ett rejält omtag i 
höstbudgeten och fullföljer de 
vallöften som gavs vid valet 2014. 

Pensionerna halkar efter lönerna och köpkraften minskar 
för pensionärerna. Gapet väntas öka ytterligare de kom-
mande åren och pensionärsorganisationerna har under 
fl era år drivit frågan om lika beskattning av pensioner och 
löner. 

Smärre justeringar förväntades i vårbudgeten, men 
uteblev. Det senaste beskedet är att de kan komma i 
höstbudgeten.

Bo Björksten
Tf vice förbundsordförande
Ledamot i Regeringens Pensionärskommitté, Pensionsmyndighetens 
Pensionärsråd och i SPV, Statens Pensionsverks Pensionspanel. 
Bo bevakar pensionsfrågor i SeniorPosten.
Foto: Anders Engström

VÅRA 
PENSION

ER

Vår Hälsa

Skåne-Blekinge 
Småland-Öland 

Västkusten 
Västgöta-Dal 

Örebro-Värmland 
Södermanland-Östergötland 

Stockholm-Gotland 
Norra Svealand 
Södra Norrland 

Västerbotten 
Norrbotten

VÅRA
DISTRIKT

• Bort med skatteskillnaden
 mellan pensioner och löner.
• Förbättra bostadstillägget 
 (se artikel på sid 8).
• För över PPM-sparandet till 
 inkomstpensionssystemet med 
 individuella konton (artikel i 
 förra numret av SeniorPosten).

RPG och övriga pensionärsorgani-
sationer anser också att garanti-
pensionen, grundskyddet för dem 
med lägst inkomster, ska knytas 
till kostnadsutvecklingen. De 
senaste årens låga infl ation har 
påverkat prisbasbeloppet och 
inneburit att den årliga höjningen 
av garantipensionen släpat efter. 
2017 höjdes den med bara 1,1 
procent.

Socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll har tillsatt en 
utredning som skyndsamt ska 
granska och utvärdera vilka åt-
gärder som krävs för att förbättra 
grundskyddet. Det ska bli en bred 
utredning som förhoppningsvis 
ska vända på alla stenar. Utred-
ningen förväntas presentera ett 
färdigt förslag i februari 2018. ■

Regeringens 
vårbudget
– en besvikelse
för pensionärerna
TEXT BO BJÖRKSTEN
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Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll har nu beslutat att skyndsamt ta fram en handlingsplan
för att trygga premiepensionssystemet. Handlingsplanen bygger på Pensionsmyndighetens 30-punktsprogram. 

Handlingsplan för tryggt och 
säkert premiepensionssystem

– VI HAR EN mycket stor samsyn 
i att åtgärder krävs för att säkra 
systemet. Pensionerna ska vara 
trygga och därför är det en styrka 
att vi är överens över block-
gränserna, säger Annika Strand-
häll som är ordförande i den
blocköverskridande pensions-
gruppen.

I samband med handlings-
planen kommer även åtgärder 
för att säkerställa att kapitalet 
placeras säkert. Även andra 
delar av gruppens utrednings-
förslag kommer att genomföras. 

Samsyn
Det råder en samsyn i gruppen 
kring att premiepensionssyste-

met inte är till för fondbolagen 
och fondförvaltare eller för att 
upprätthålla ett fondtorg med så 
många fonder. Det fi nns ingen-
ting som motiverar ett fond-
torg med 840 fonder. 

Missbruket inom premiepen-
sionssystemet visar enligt pen-
sionärsorganisationerna att sys-
temet är så bristfälligt att det 
borde avskaffas helt och hållet 
och föras till inkomstpensionen. 
Det har pensionärsorganisatio-
nerna framfört i sitt remissvar.

– Det är bra att man i Pensions-
gruppen nu kommit överens om 
ett fortsatt arbete för en trygg 
och hållbar premiepension, säger 
Per Bolund, fi nansmarknadsmi-

– Det är en styrka att vi är överens över blockgränserna, säger Annika Strand-
häll som är ordförande i den blocköverskridande pensionsgruppen. 
Foto Kristian Pohl, Regeringskansliet

Per Bolund är ansvarig för premiepensionsfrågor i regeringen. 
Foto Kristian Pohl, Regeringskansliet

TEXT BO BJÖRKSTEN

nister och ansvarig för premie-
pensionsfrågor i regeringen.

30-punktsprogram
Pensionsgruppen består av före-
rädare för Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Miljöpartiet, Cen-
terpartiet, Liberalerna och Krist-
demokraterna.

I 30-punktsprogrammet vill 
Pensionsmyndigheten bland 
annat kunna ställa större krav på 
fonder och fondbolag, ha tydliga 
instruktioner om hur de ska agera 
mot olämpliga fondföretag, kunna 
utesluta fonder, förbjuda direkt-
marknadsföring av fonder och 
krav på egenhändigt underteck-
nande vid fondbyten. ■

Här fi nns hela Pensionsmyndig-
hetens 30-punktsprogram:

http://www.gov.se/press-
meddelanden/2017/04/
pensionsgruppen-ove-
rens-om-handlings-
plan-for-ett-tryggt-och-sa-
kert-premiepensionssystem/ 

Större krav på fonder 
och fondbolag i
Pensionsmyndighetens
30-punktsprogram
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Förenkla och förbättra
bostadstillägget för pensionärer
Bostadstillägget för pensionärer, BTP, har inte höjts på många år. Pensionärsorganisationerna menar 
att BTP kan förenklas och förbättras och föreslår hur det ska göras.

BTP, BOSTADSTILLÄGG för pensionä-
rer, har gradvis spelat ut sin roll 
som ett stöd för bättre bostads-
förhållanden för pensionärerna. 
Idag fungerar BTP mer som en 
kompensation till pensionärer 
med låga inkomster för att få 
råd att bo kvar i bostaden eller 
kunna flytta till särskilt boende. 

Det här är pensionärsorganisa-
tionernas förslag för att förbättra 
BTP.

Förenkla beräkningen av BTP
• Försäkringskassans förslag 
 om schabloniserade bostads-
 kostnader genomförs för BTP.
• Alla inkomster beaktas på 
 samma sätt till 100 procent.
• Inkomsterna beräknas efter 
 skatt, det vill säga på samma 

TEXT BO BJÖRKSTEN

VÅRA 
PENSION

ER

Vår Hälsa

Skåne-Blekinge 
Småland-Öland 

Västkusten 
Västgöta-Dal 

Örebro-Värmland 
Södermanland-Östergötland 

Stockholm-Gotland 
Norra Svealand 
Södra Norrland 

Västerbotten 
Norrbotten

VÅRA
DISTRIKT

 sätt som för äldreförsörjnings-
 stödet.
• Dagens prövning mot förmö-
 genhet reformeras.
• BTP uttrycks som en schablo-
 niserad bostadskostnad i en-
 lighet med Försäkringskassans 
 förslag.
• Schablonerna för de genom-
 snittliga bostadskostnaderna 
 indexeras genom ett bostads-
 kostnadsindex, som bygger på 
 genomsnittliga hyreskostnader.
• Reducering av BTP sker som 
 en andel av inkomster över 
 vissa prisbasbeloppsgränser.

Likformig bedömning 
av bostadsstöd till ålders-
pensionärer
• För BTP bör samma regler för 

 maximibelopp tillämpas som 
 för andra inkomstprövade 
 bostadsstöd till ålderspensio-
 närer, till exempel särskilt 
 BTP (SBTP) och äldreförsörj-
 ningsstödet.

Förbättra villkoren för BTP
• Kravet på uttag av hel ålders-
 pension för att få BTP tas bort 
 och BTP kan beviljas i förhåll-
 ande till uttagen pension.
• Vid ansökan om allmän pen-
 sion hos Pensionsmyndigheten 
 ska information om BTP ges 
 på ansökningsblanketten och 
 den sökande ska ges möjlighet 
 att ange sina bostadsförhållan-
 den, så att Pensionsmyndig-
 heten senare kan följa upp de 
 sökande, vars uppgifter om 

 bostadsförhållanden kan ge rätt 
 till BTP.

Minska marginaleffekter 
av förändrade inkomster
• BTP utformas skattemässigt så 
 att marginaleffekten av föränd-
 rade inkomster minskar väs-
 entligt.

Svenska Kommunalarbetarför-
bundet har i rapporten ”Pensio-
nen – en kvinnofälla” framställt 
krav på att avsättningen till pen-
sionerna – pensionsavgiften – ska 
höjas som ett sätt att höja kvin-
nors pensioner. De anger inte hur 
mycket, utan bara att en höjning 
måste anpassas till dess inverkan 
på löner och konjunktur. ■
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Statsminister Stefan Löfven föreslår nu att skatten 
ska sänkas för cirka 1,4 miljoner personer över 65 år.
Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

– Vårt mål är att avskaffa den orättvisa pensionärs-
skatten, säger finansminister Magdalena Andersson.
Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Sänkt skatt 
för pensionärer
Skatten sänks för cirka 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. 
Det innebär att 70 procent av alla över 65 år får sänkt skatt och att skatteklyftan mellan 
pensionärer och löntagare sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor. 

Förslaget, som skickats på remiss, är en del av en överenskommelse mellan regerings-
partierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018. Det föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2018.

SEN REGERINGEN TILLTRÄDDE 2014 
har arbetslösheten sjunkit och 
underskotten i de offentliga 
finanserna försvunnit. Fler jobbar 
och det finns utrymme för att 
fortsätta sänka pensionärsskatten.

– De som har varit med och 
byggt upp vårt land och har lagt 
grunden för vår gemensamma väl-
färd ska ha en bra pension. Det är 
en del av den svenska modellen, 
säger statsminister Stefan Löfven.

Avskaffa orättvisan
Förslaget innebär att 70 procent 
av alla personer över 65 år får 
sänkt skatt. För en ålderspensio-
när med en pension på 14 000 
kronor i månaden (medianpensio-
nen för kvinnliga ålderspensionä-
rer) kommer skatten sänkas med 
cirka 200 kronor i månaden. För 
den här gruppen innebär förslaget 
att skatteklyftan mellan pensio-
närer och löntagare helt tas bort.

– Regeringens mål är att 
avskaffa den orättvisa pensi-
onärsskatten, nu tar vi ytter-
ligare ett steg på den inslagna 
vägen, säger finansminister 
Magdalena Andersson.

Öka jämställdheten
Regeringen sänkte redan 2016 
skatten så att personer äldre än 
65 år med inkomster upp till 
10 000 kronor per månad inte 
betalar högre skatt än löntagare 
yngre än 65 år. Nu tar regeringen 

nästa steg genom att det förhöjda 
grundavdraget förstärks så att 
skatten sänks med upp till 2500 
kronor för personer äldre än 65 
år med inkomst mellan 123 400 
och 360 000 kronor per år.

– Den här skattesänkningen är 
också viktig av jämställdhetsskäl. 
Kvinnor har i genomsnitt lägre 

pensioner än män vilket gör att
förslaget bidrar till att öka den 
ekonomiska jämställdheten, säger 
biträdande finansminister Per 
Bolund.

Förslaget föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2018.

Källa: Regeringen
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MONICA BLOMBERG, T F ORDFÖRANDE I RPG:

Pensionärer ska själva 
bestämma över sina liv
TEXT GUNILLA SCHÖNNING
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RPG SAMARBETAR MED övriga 
pensionärsorganisationer och 
de har nyligen träffats i Rege-
ringens pensionärskommitté. Där 
deltog äldreminister Åsa Reg-
nér, socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll och fi nansmi-
nister Magdalena Andersson. 

Alla pensionärsorganisationer 
strävar mot samma mål: bättre 
villkor för pensionärerna och 
diskussionerna handlade om 
viktiga frågor som den orättvisa 
skatten på pensioner, bostads-
tillägg för pensionärer och rea-
vinstskatten på bostäder som gör 
att många äldre tvingas bo kvar i 
stora bostäder. Förslaget om höjd 
pensionsålder diskuterades också.

Gemenskap, etik 
och människovärde
Vad är RPG:s styrka i de här 
samtalen, vad skiljer RPG från 
de övriga organisationerna? 
– Vår styrka är att vi har den 
kristna grunden och ser de 
mjuka värdena i pensionärs-
livet. Etik och människovärde 
inom vården, rätten att själva 
bestämma hur vi ska bo när vi 
blir äldre och gemenskap för 
äldre är frågor som vi driver, 
säger Monica och exemplifi erar:

– Många äldre är så otroligt en-
samma. Deras partner och vänner 
kanske är borta eller dementa, alla 
har inte barn eller släkt på nära 
håll. Men många av dem vill leva 
i en social gemenskap med andra, 
men får inte plats på boenden 
om de inte är väldigt, väldigt 
sjuka och då har de kanske inte 
så stor glädje av gemenskapen.

En rättighet att bestämma själv
En viktig punkt i RPG:s policy-
program är därför att de som är 
över 85 - och själva vill - ska ha 
rätt till gemensamhetsboende - 
utan tillståndsprövning först. 

– Vi ska själva bestämma hur vi 
vill ha det, det ska ingen bistånds-

MONICA BLOMBERG, T F ORDFÖRANDE I RPG:

Pensionärer ska själva 
bestämma över sina liv

– Vi jobbar för att pensionärer ska få bättre ekonomi, bättre vård och bättre boenden. Men vi jobbar inte 
bara för oss själva. Vi jobbar för att de som är unga ska få ett bra liv den dag de blir pensionärer.

Monica Blomberg, t f förbundsordförande i RPG, vill att RPG ska påverka. Påverka nationellt, regionalt 
och lokalt. Påverka politiker, beslutsfattare och andra i samhället som kan förbättra villkoren för äldre.

Nationellt, regionalt, lokalt
Var gör RPG störst nytta, på 
riksplanet eller mer lokalt?
– Det går hand-i-hand, både 
nationellt, regionalt och lokalt. 
Vi jobbar mycket internt inom 
RPG för att stärka vår kunskap 
och möjligheter att driva viktiga 
frågor på alla plan. Möjligen tror 
jag det kan det vara lättare att 
påverka och åstadkomma för-
ändring lokalt där våra medlem-
mar känner till hur det ser ut.

Även om påverkansarbetet är 
viktigt vill Monica också lyfta 
fram det mer interna arbetet där 
lokala föreningarna jobbar för 
att skapa gemenskap. De ordnar 
träffar, föredrag, utfl ykter och 
bidrar till att minska ensamheten. 

bedömare göra. Den som har dålig 
balans och är orolig för att falla 
ska självklart ha rätt till anpassat 
boende eller ett gemenskaps-
boende om han eller hon vill.

Ett annat exempel är multisju-
ka som skickas hem för tidigt 
och kommer tillbaka med andra 
krämpor några dagar senare, 
sjuka som tvingas besöka en 
klinik ena dagen och en annan 
klinik den andra dagen för olika 
åkommor. Här vill Monica se 
geriatriska avdelningar som 
ser helheten hos multisjuka.

– Och givetvis ska ingen äldre 
människa behöva vänta på akuten 
i många timmar. Det orkar inte 
den som är gammal och multisjuk.

Olika förutsättningar
Regeringens pensionärskommitté
träffas fyra gånger om året. Det 
påverkansarbete som görs där 
sker också ute i RPG:s distrikt 
runt om i landet. Men förutsätt-
ningarna varierar.

De fl esta regioner, landsting 
och kommuner har pensionärsråd. 
På vissa håll deltar RPG aktivt i 
arbetet tillsammans med övriga 
pensionärsorganisationer, på vissa 
håll får de bara vara med och lyss-
na. I några kommuner fi nns inga 
råd och i Stockholm krävs att man 
bor i samma stadsdel där pensio-
närsrådet fi nns för att få delta.

För att stärka distrikt och före-
ningar i påverkansarbetet stöttar 
RPG centralt med distriktsträffar 
och utbildningar, bland annat i 
styrelsearbete. Policyprogram-
met är en viktig grund i arbetet 
och Monica Blomberg lyfter 
också fram Socialstyrelsens 
”Öppna jämförelser”.

– Där kan vi jämföra våra egna 
kommuner och landsting med 
andra. Vi kan se skillnader, möj-
ligheter att förbättra och därmed 
lättare påverka i vår egen regio-
nala och lokala miljö.

Vissa RPG-föreningar besöker 
äldreboenden och ordnar fester. 
På andra håll fi nns etablerade 
telefonkontakter för att minska 
ensamheten och öka trygghet. 

Vi jobbar för de
framtida pensionärerna
Den stora utmaningen är att locka 
nya och yngre medlemmar.

– Nyblivna pensionärer är 
ofta pigga och ser inte sig själva 
som pensionärer. De förstår 
inte att vi jobbar för att de och 
ännu yngre ska få bra livsvillkor 
när de blir äldre, när de behö-
ver vård, anpassat boende och 
gemenskap. Vi jobbar både för de 
nuvarande och för de blivande 
pensionärerna, säger Monica. ■

Fyra gånger om året träffas Regeringens pensionärskommitté. Där och i RPG:s 
distrikt regionalt och lokalt pågår ett stort påverkansarbete. RPG  ansvarar i år 
för samverkan mellan pensionärsorganisationerna. Det innebär bland annat 
att det är RPG som planerar och ansvarar för förmöten och har dialog med 
regeringskansliet inför mötena i Regeringens pensionärskomitté. 
Foto Sören Andersson.
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– Hanteringen av läkemedel är en de 
största riskerna för vårdskador, säger 
Sineva Ribeiro. Fotograf Ulf Huett
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Nya föreskrifter
om läkemedel
från Socialstyrelsen

Datorstöd vid läkemedelshantering

Socialstyrelsen har fastställt nya föreskrifter för hantering av läkemedel. Detta inne-
bär att sjuksköterskor, läkare och tandläkare kan delegera iordningställandet och 
administrationen av läkemedel till undersköterskor även på sjukhus. Tidigare har det 
endast varit tillåtet inom hemsjukvården.

I de nya föreskrifterna ställs 
viktiga krav:
• Vårdgivaren måste ange i 
vilka situationer och under vilka 
förutsättningar som detta sker.
• Delegering ska alltid ske 
utifrån patientens behov.
• Den som dokumenterar läkeme-
del ska ha dokumenterade kun-
skaper om läkemedel och risker.

Socialstyrelsen menar att den nya 
föreskriften stödjer hälso- och 
sjukvården för en säkrare läke-
medelshantering och konstaterar 
samtidigt att de fi nns stora skill-
nader i landet hur man hanterar 
detta. Socialstyrelsen efterlyser 
fl er läkemedelsgenomgångar för 
att minska olämpliga läkemedel.

Vårdförbundet uttrycker viss 
oro med ökad risk för patientska-

dor när läkemedel får delegeras 
även inom akutsjukvården.

– Läkemedelshanteringen 
är en av de största riskerna för 
vårdskador redan nu, säger 
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets 
ordförande. Det fi nns en risk 
att man i slutenvården försöker 
lösa bristen på sjuksköterskor 
med att kringgå kraven i den 
nya läkemedelsföreskriften.

Socialstyrelsen planerar att 
efter ett år följa upp det nya 
förslaget till läkemedelshantering. 

Läs mer
Föreskrifter och allmänna råd 
om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvård, 
Socialstyrelsen samt Öppna jäm-
förelser 2016 – Vård och omsorg 
om äldre, Socialstyrelsen. ■

Äldres användning av läkemedel har blivit allt mer omfattande de senaste 20 åren. Det 
kan förebygga och behandla sjukdomar, men det kan också öka risken för läkemedelsre-
laterade problem. Rose-Marie Johansson-Pajala, doktor i vårdvetenskap vid Mälardalens 
högskola, har i en avhandling presenterat forskning kring läkemedelsrelaterade problem 
hos äldre.

LÄKEMEDELSHANTERINGEN utgör 
en stor del av sjuksköterskor-
nas dagliga arbete med multi-
sjuka inom äldrevården. Ofta 
arbetar de ensamma utan läkar-
kontakt. Avhandlingen under-
söker bland annat hur dator-
stöd kan vara ett sätt att öka 
kunskapen hos dem och bidra 

till att de kan jobba mer struk-
turerat och standardiserat. 

De kan mata in läkemedelslis-
tor, provsvar, blodtryck och 
symptom och i programmet få 
varningar, möjliga biverkningar 
och direkt olämpliga läkemedel.

– Många sjuksköterskor upp-
lever att användningen av 

datorer sparar tid och bidrar till 
bra och säkrare underlag inför 
mötet med läkaren. Med ett mer 
strukturerat arbetssätt blir också 
behandlingen mer likvärdig, 
säger Rose-Marie Johansson.

Resultaten ska i juli presenteras 
vid en världskongress i San Fran-
cisco inom äldreforskningen. ■ 

Rose-Marie Johansson, doktor i vård-
vetenskap vid Mälardalens högskola 
visar i en avhandling hur datorstöd 
kan underlätta läkemedelshante-
ringen för sjuksköterskor.
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Öppna jämförelser 2016 

Stora skillnader i äldres 
läkemedelsanvändning 

Skillnaderna är stora i när det gäller äldres läkemedelsanvändning liksom mängden personal som äldre med 
hemtjänst möter. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser 2016   Vård och omsorg om äldre.

MELLAN 2015 OCH 2016 fortsatte 
andelen över 75 år, som får läke-
medel som Socialstyrelsen listat 
som olämpliga för äldre, att mins-
ka. Däremot får allt fler äldre 
tio eller fler läkemedel. 

– Läkemedel kan bidra till 
bättre hälsa och ökad livskvali-
tet   men samtidigt finns risk för 
biverkningar, fallolyckor och att 
läkemedlen påverkar varandra, 
säger Kalle Brandstedt, utredare 
vid Socialstyrelsen. 

Varierar stort mellan 
kommunerna 
Det finns stora skillnader mellan 
landets kommuner. I vissa har 
exempelvis inga äldre på särskilda 
boenden olämpliga läkemedel 
förskrivna – medan en femtedel 
av de äldre får sådana läkemedel 
i andra kommuner. Och andelen 
äldre på särskilt boende som har 
tre eller fler psykofarmaka varie-
rar mellan knappt 4 till drygt 
32 procent. Kvinnor förskrivs 
oftare tre eller fler psykofarmaka 
än män, både i hemtjänst och 
särskilt boende. 

– Skillnaderna i läkemedelsför-
skrivning kan bero på individu-
ella behov, men de kan också för-
klaras med lokala rutiner. I kom-
muner där en stor andel äldre får 
många läkemedel kan man särskilt 
behöva arbeta med frågan, nyttan 
med medicinerna måste vägas mot 
risken, säger Kalle Brandstedt. 

Många nya ansikten i 
hemtjänsten 
En mätning hösten 2016 visar att 
äldre i genomsnitt mötte 15 olika 
personer från hemtjänsten under 

två veckor. Siffran ligger på 
samma nivå som 2015. Resultatet 
varierar stort mellan kommu-
nerna, från 4 till 26 personer. 

– Det är önskvärt att de äldre 
i den mån det går får vård och 
omsorg av samma hemtjänstper-
sonal eftersom det innebär en 
trygghet och minskar risken för 
felbehandling. 15 olika perso-
ner på två veckor är relativt 
många, och då är inte nattper-
sonal eller de som arbetar med 
hemsjukvård inräknade. Brister 
i personalkontinuitet är ofta ett 
tecken på att verksamheterna 
regelbundet bör se över sin pla-
nering, säger Kalle Brandstedt. 

Resultat för län, kommuner, 
stadsdelar samt kvinnor och män 
Rapporten ”Öppna jämförelser 
2016   Vård och omsorg om äldre” 
är den sjunde i ordningen och 
har tagits fram av Socialstyrelsen 
och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). 

I årets rapport presenteras 30 
indikatorer och 15 bakgrunds-
mått som rör äldre, med resultat 
för kvinnor och män samt stati-
stik nedbruten på länsnivå och 
kommunnivå. I vissa fall finns i 
år även jämförelser ner på stads-
delsnivå   för Stockholm, Malmö 
och Göteborg. 

Mer information finns på
www.socialstyrelsen.se och på 
www.kunskapsguiden.se ■

Källa: Socialstyrelsen
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– Med rätt läkemedel kan fler må 
bra, säger Eva Fernvall. 
Fotograf: Johan Töpel
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Är du gammal, 
har god ekonomi och 
lever i relation
– då mår du bäst
Svenskarna lever sunt, men mår allt sämre. Men det finns 
undantag. De som är mellan 65 och 79, har god ekonomi 
och lever i en relation mår allra bäst. Det visar Apotekets 
Hälsorapport 2017.

SOM HELHET VISAR dock rappor-
ten att svenskar mår sämre även 
om de lever sundare än för fem 
år sedan.  75 procent av befolk-
ningen anser sig leva sunt idag. 
Andelen personer som anser sig 
må dåligt har dock fördubblats, 
från fem till 12 procent. Den 
gruppen är ofta kroniskt sjuka 
eller lever ensamma.

Undersökningen visar också att 
sex av tio någon gång funderat på 
om läkemedel passar ihop. Trots 
det är det få som känner till att de 
kan få hjälp med en genomgång 
av sina läkemedel på apotek.

– Med rätt läkemedel och be-
handling kan fler må bra. Tyvärr 
får inte alla det, av olika skäl, inte 
minst gäller det äldre personer, 
säger Eva Fernvall, chef för Sam-
hällskommunikation på Apoteket.

Undersökningen har gjorts 
bland 1 500 personer i Novus rep-
resentativa Sverigepanel.

Mer information finns på apote-
kets hemsida: www.apoteket.se ■

DE KOMMANDE TIO åren behöver en halv miljon nya medarbetare 
rekryteras till kommuner, landsting och regioner. Antalet som 
behöver välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbe-
tare går i pension.

En viktig del i avsiktsförklaringen är att höja undersköters-
kornas kompetens. Samtidigt fortsätter antalet sökande till 
vård- och omsorgsprogrammet att vara lågt. Därför behövs 
olika insatser för att locka fler till utbildningarna.

Parterna vill därför synliggöra utvecklingsmöjligheter, 
verka för ett enhetligt utbildningssystem och ta vara på den 
potential som finns bland nyanlända med kompetens inom 
vården.

Läs mer
Avsiktsförklaring, Dnr 17/01536, Sveriges Kommuner och 
Landsting. ■

Lugnare nätter med 
nytt arbetssätt
Mer trygghet för de boende och bättre arbetsmiljö 
för medarbetarna. Detta är resultatet av ett nytt 
arbetssätt inom Umeå kommuns äldreomsorg.

ARBETSMODELLEN SOM TOGS fram 2014 innebär noggrann plane-
ring och tydlig struktur för vad som ska göras och hur. Det ska 
inte spela någon roll vem som arbetar eller vilket boende det 
handlar om. Det finns en tydlig beskrivning av allt från bemö-
tande till vardagskultur. Planen är att arbetsformen helt ska 
vara genomförd 2020. 

Alla medarbetare – 1 400 i kommunens 17 vård- och om-
sorgsboenden – involveras i omsorgsarbetet. Medarbetare har
utbildats i bemötande, vardagskultur och dokumentation. 
Varje enhet har dessutom en utvecklingssamordnare.

Både dag- och nattpersonal har fått ett utjämnat arbetsflöde. 
De vet vilka personer de ska ta hand om och vad de ska göra. 
Arbetssättet har visat sig vara positivt och det har blivit 
lugnare både för de boende och för omsorgspersonal. 

Läs mer
Pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting. ■

Ökad kompetens
Sveriges Kommuner och Landsting och fackför-
bundet Kommunal har träffat en avsiktsförklaring 
om kompetenshöjning inom äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård.
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Negativ 
rapport 
från IVO
Svårtillgänglig, rättsosäker och ojämlik. Det är några av slutsatser som IVO, Inspektionen 
för vård och omsorg, kommit fram till i sin rapport för 2016.

IVO GÖR VARJE år en rapport som 
bygger iakttagelser av den in-
ventering och analys de gör av 
myndighetens tillsyn och pröv-
ning. Ambitionen är att utgå från 
den enskildes perspektiv och för-
klara hur brister påverkar olika 
grupper av människor. Rapporten 

från 2016 visar brister som IVO 
noterade redan 2014 och 2015 i 
sina rapporter.

Slutsatserna för 2016 har kategori-
serats i sju övergripande områden:
• Vården och omsorgen kan vara 
 svårtillgänglig och rättsosäker.

• Kompetensförsörjning är fort-
 farande en stor utmaning.
• Alla har ansvar men ingen 
 tar helhetsansvar.
• Vården och omsorgen är inte 
 alltid jämlik.
• Det återstår utmaningar för 
 individ- och familjeomsorgen.

• Lärandet kan förbättras inom 
 hälso- och sjukvården.
• Det finns verksamheter som 
 utnyttjar välfärdssystemet.

Hela tillsynsrapporten finns på 
IVO:s hemsida: www.IVO.se ■

Chefer och utvecklare 
använder SIS äldrestandard
Sju av tio chefer och utvecklare har eller tror sig få nytta av den 
kvalitetsstandard för äldreomsorg och hemtjänst som lanserades 
förra året. Tre av fyra menar att SIS-standarden speglar den 
kvalitet som behöver bedömas i äldrevården.

DET VISAR EN användarundersökning som SIS nyligen gjort bland de drygt 200 
personer som laddat ned standarden. Ett 20-tal djupintervjuer har också gjorts.

– Undersökningen visar att äldrestandarden är uppskattad, säger Dan Nilsson, 
standardiseringschef vård och omsorg på SIS.

Standarden togs fram av SIS, Swedish Standards Institute tillsammans med 
cirka 50 intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata 
företag, myndigheter och högskolor på uppdrag av Socialdepartementet.

Standarden heter ”Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för 
äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Den finns för ned-
laddning på SIS hemsida.

http://www.sis.se/standard/std-8013646

Stöd till anhöriga
vid palliativ vård
BETANIASTIFTELSEN, SOM ÄR en fristående del av Equ-
meniakyrkan, har presenterat en skrift om palliativ 
vård och om det viktiga stödet till närstående.

I skriften beskrivs vad som händer i kroppen när 
livet närmar sitt slut och hur man som anhörig kan 
ge stöd. ”Som sjuk och närstående ska man alltid 
känna att man inte är övergiven”. 

Läs mer
Till dig som är närstående, Betaniastiftelsen. ■

Ny webbplats med 
riktlinjer för demens, 
depression och ångest
SOCIALSTYRELSEN HAR I uppdrag att strukturera natio-
nella riktlinjer för behandling av demens, stroke, 
depression och ångest. Som en del i det arbetet finns 
nu en ny webbplats.

www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer ■



16 SeniorPosten nr 3-2017

Halla dar

TEXT GUNILLA SCHÖNNING

Vi ska tämja tekniken, 
inte tvärtom

Du använder ordet välfärds-
teknik, vad är det egentligen?
– Det är teknik som bidrar till att 
vi kan leva på ett bra sätt även 
när vi blir äldre. Vi har robot-
dammsugare, robotgräsklippare 
och smarta telefoner. Inom äldre-
vården har vi trygghetslarm, 
blodtrycksmätare och sensorer 
som kan mäta sömn och annat. 

– Redan nu pågår försök med 
att koppla olika sensorer och 
monitorer direkt till vårdcentra-
len, läkaren eller omsorgsenheten. 
Men utgångspunkten måste vara 
att det finns ett behov, vi måste 
bestämma oss för vad vi ska ha 
tekniken till. Här finns viktiga 
frågor om etik och integritet.

– På Institutionen för Teknisk 
vårdvetenskap på KTH tittar vi 
på vad som händer när tekniken 
landar hos människan. Vi vill för-
stå hur det är att åldras i ett tek-
niksamhälle och vi samarbetar 
med äldre så de får påverka ut-
vecklingen.

Kommer vi att ha robotar 
eller människor inom äldre-
vården framöver?
– Robotar kan givetvis inte ersätta 
människor inom äldrevården, där 
krävs lyhördhet. Däremot är ro-

botar ett bra verktyg inom sjuk-
vården. Vi vet att de redan idag är 
betydligt mer träffsäkra och exak-
ta när de används inom kirurgin.

– Jag tror vi får se en rad bio-
tekniska innovationer, inte bara 
nya höftleder, utan också lösning-
ar där kroppen själv medicinerar. 
Men även här finns förstås etiska 
frågor - hur länge vill vi leva?

– Det pågår mycket forskning 
och du har säkert sett program om 
robotsälen Paro, ett bra exempel 
på en robot som påverkar vårt 
beteende. Den rör sig, kommuni-
cerar och känns levande - och 
är omöjlig att inte bli förälskad 
i. Den används idag i demens-
vården och har visat sig ha en 
lugnande effekt på människor. 
Många tycker att en robot är att 
föredra framför människor som 
kommer och går medan andra 
inte alls är vana vid, eller vill 
ha socialt utbyte med teknik.

Vad säger du till skeptikerna eller 
de som är rädda för tekniken?
– Det är sunt att vara kritisk. Om-
vandla rädslan till kritik, ifråga-
sätt och påverka. Tekniken ska 
utgå från människors behov och 
det är människorna som ska 
styra tekniken, inte tvärtom.

Hur mycket teknik klarar 
vi av när vi blir äldre?
– De som idag använder datorer, 
paddor och smarta telefoner är 
inte rädda att använda ny teknik. 
De som vågar prova den teknik 
som de ser att de kan ha nytta av.

”Alla äldre” är inte lika och 
har likadana behov. Snarare blir 
vi mer och mer olika med åldern.

– När vi blir äldre lär vi oss ock-
så att prioritera vad vi vill ha i 
våra liv. Det handlar inte om 
rädsla, snarare om att ta vara på 
den tid vi har på ett klokt sätt. 

Finns det några risker 
med den nya tekniken?
– Inom vården kan det finnas 
risker för patientsäkerheten om 
inte vi själva äger våra journaler 
och kan styra över vem som får
 tillgång till dem.

Vi måste kunna säga nej om vi 
bedömer att det blir för mycket 
teknik. Tekniken ska vara till för 
vår skull, inte tvärtom.

Hur kan äldre påverka
teknikutvecklingen?
– Universitet och högskolor 
samarbetar med med äldrebo-
enden, med sjukhem, med 
grupper av äldre som vill vara 

med och påverka. De får ta ställ-
ning till olika tekniska lösningar, 
blir inbjudna till laboratorier 
för att testa, testa prototyper 
hemma. Det handlar om att de ska 
tämja tekniken.

Om våra läsare vill 
påverka, hur gör de då?
– Tacka ja om du får frågan att 
vara med forsknings- eller utveck-
lingsprojekt. Här på KTH bygger 
vi upp sådana möjligheter och 
kommer att annonsera efter del-
tagare.

Hur vill du ha det när 
du är gammal?
– Jag vill bo ett tryggt socialt sam-
manhang, äga mina egna hälso-
data och välja den vård och om-
sorg jag vill ha, om jag vill ha 
nattlampor och nattkameror och 
om och hur jag vill vara upp-
kopplad till internet. ■

Britt Öslund
professor i teknisk vårdvetenskap på KTH:

Du säger att vi ska vara kritiska, påverka och lära oss tämja den 
teknik som kan ge oss ett bra liv när vi blir äldre.
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Digital utveckling 
i kommunerna
MYNDIGHETEN FÖR delaktighet har 
regeringens uppdrag att utveckla 
och följa upp den digitala utveck-
lingen i landets kommuner. I en 
rapport sammanfattar myndig-
heten vad de hittills genomfört. 

Arbetet har främst handlat 
om ett kunskapsstödjande arbete 
med bland annat riktade utbild-
ningsinsatser och informations-
spridning. Ökningen inom väl-
färdstekniken gäller framförallt 
kameror för nattillsyn i ordinärt 
boende och mobila trygghets-
larm eller GPS-larm.

Runt om i landet skapas vis-
nings- och inspirationsmiljöer för 
att kunna pröva olika former av 
välfärdsteknik och hjälpmedel. 
Oftast är miljön uppbyggd som en 
lägenhet med olika anpassningar. 

Mer information
Digitala tjänster i kommunerna 
(2017:3) eller sökordet Visnings- 
och inspirationsmiljöer, Myn-
digheten för delaktighet. ■

Kunskapsstöd om 
E-hälsa och välfärds-
teknik i kommunerna
SOCIALSTYRELSEN HAR GIVIT ut ett 
nytt kunskapsstöd som redovisar 
kommunernas arbete med E-hälsa 
och välfärdsteknik. Det visar att 
utvecklingen är ojämn mellan 
kommunerna men också att det 
ökar.

Några exempel:
• Andelen digitala trygghets-
 larm ökar, men kommunerna 
 nådde inte upp till målet att 
 alla larm skulle vara digitala 
 den 31 december 2016.
• Bara en liten del av kommu-
 nerna kan få fram patient-
 journaler som kan läsas av 
 andra vårdgivare.
• Andelen medarbetare som kan 
 läsa och dokumentera informa-
 tion mobilt är liten.
• Utvecklingen av E-tjänster i 
 kommunerna är svag.

Mer information fi nns på
www.socialstyrelsen.se ■

DEN VANLIGASTE formen av väl-
färdsteknik som används i hem-
tjänsten och hemsjukvården är
– förutom trygghetslarm – så 
kallade passiva larm. Sådana larm 
är exempelvis larmmattor, dörr-
larm och rörelselarm. 86 procent 
(204 kommuner) använder denna 
form av tekniska lösningar.

En annan form av relativt van-
lig teknik är bildkommunikation 
som används för vårdplanering. 

Enkät om E-hälsa 
och välfärdsteknik
På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen kartlagt utvecklingen av e-hälsa 
och välfärdsteknik genom en enkät till landets samtliga kommuner. 

141 kommuner uppger att man 
använder den tekniken.

I särskilda boenden är passiva 
larm den vanligaste formen. 97 
procent (231 kommuner) använ-
der denna form av larm. I 144 
kommuner erbjuds de boende att 
koppla upp sig på internet via 
boendets nätverk.

Socialstyrelsen konstaterar att 
viljan till utbyggnad av e-hälsa 
och välfärdsteknik är stor, men 

denna utbyggnad går sakta och 
är ojämn. Behovet av kompetens-
utveckling fi nns på alla nivåer, 
från beslutsfattare till personal. 
Brister i kommunövergripande 
samverkan kring juridik och upp-
handling bromsar utvecklingen.

Läs mer
E-hälsa och välfärdsteknik i 
kommunerna 2017, Socialstyrel-
sen. ■

TEXT CURT KARLSSON
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Ylva håller drömmen vid liv
Tillbaka på Vespan
Många av oss kallar alla skotrar för Vespa, vare sig de är klädda i plåt eller plast eller tillverkade i Italien, Japan 
eller Frankrike. Ylva Nybäck är dock trogen originalet. Hon köpte sin första Vespa Touring 1962 vid 18 års ålder 
och har idag, mer än 50 år senare, tre Vespor från 1959-63 i garaget.

DEN FÖRSTA VESPA Ylva Nybäck 
köpte var helt ny och på den gav 
hon sig ut ensam på turer till 
Tyskland och Paris, något hon 
inte skulle våga göra idag. Vete-
ranvespor kan ju tjuvstanna 
ibland.

– Då var jag ung och såg inga 
risker. Som senior är jag mer för-
siktig, säger hon.

 Det blev också resor inom 
Sverige. Ressällskapet var skol-
kamraten från gymnasiet Gun 
Carlson, också hon Vespafrälst. De 
åkte till Gotland med sandaler, 
tält och luftmadrasser.

– Gissa om vi hade roligt, säger 
Ylva Nybäck och skrattar åt min-
nena.

De senaste fem åren har det åter 
blivit en minisemester per år. Fär-
derna har gått till bland annat 
Åland, Roslagen och även Siljan 
runt.

Kunde ha varit min
Mellan Vespaäventyren har hon 
bland mycket annat hunnit med 
fyra barn innan hon – för att 
hoppa i historien – pensionerade 

sig efter ett långt liv som lärare 
vid 66. Då hade hon också, några 
år tidigare, hunnit med sitt åter-
fall och blivit ägare till en blå 
Vespa Touring från 1963.

Affären gjordes upp i Malmö. 
Ylva lyckades få in Vespan i kom-
bin genom att ta ut baksätena 
och fick hem den till Stockholm. 
Det var med skräckblandad för-
tjusning som hon, efter ett uppe-
håll i sadeln på nästan 40 år, när-
made sig Vespan och allt den stod 
för – hågkomster, upplevelser, 
äventyr...

– Sedan dess har det blivit två 
Vespor till, säger Ylva. Båda av 
modellen Touring, den ena från 
1959 och den andra från 1962. 

– När jag såg annonsen om 
Vespan från 1962 – identiskt med 
min första – kunde jag inte låta 
bli att köpa den också. Det kunde 
ju ha varit min gamla!

Den rätta knycken
I garaget står de tre Vesporna på 
rad. Ylva Nybäck kliver i sitt mo-
derna MC-ställ och tar på Svemo-
hjälmen med skinn kring nacke 

och öron – den hon kallar stört-
krukan – som hon har kvar sedan 
18-årsdagen. Hon rullar ut 59:an 
som trilskas och inte vill starta.

Ylva hoppar på kicken för att 
få till den rätta knycken. Skruvar 
ur och tittar på tändstiftet, ger 
det gnista? Fyller på bensin och 
provar att choka lite mindre. Men 
nej, den vill inte.

– Som tur är har jag ju ett par 
till, säger Ylva och sparkar i stället 
igång 63:an, den första vespan 
som hon tog hem från Malmö.

 Det lätt burkiga ljudet och två-
taktsdoften fungerar som en tids-
maskin. På något ögonblick har 
vi flyttats tillbaka till ett 50-tal 
av framtidstro och optimism. 

– Känslan sitter kvar. Nu är jag 
18 år igen, ropar Ylva, lägger i 
ettan och försvinner i en blå-
grå rök.

Tillbaka igen förklarar hon att 
Vespan är ett intresse som skapar 
gemenskap.

– Alla blir glada och många 
vinkar när jag åker förbi. Sedan 
2004 är jag också med i Svenska 
Scooterklubben där vi likasin-
nade träffas och gör utflykter.

Har startat om
Vespan marknadsfördes tidigt 
den som ”den lilla bilen på två 
hjul”. Den skulle på samma gång 
vara ett bruksfordon och ett för 

TEXT OCH FOTO OLLE ANDERSTAM

FAKTA
Den första Vespan tillverkades 1946. De första Vesporna togs in till 
Sverige 1950. Elit, Populär, GS 150 och Super var några av modellerna. 
1957 började lyxmodellen Touring att säljas. Den var blåmetallic, hade 
kromlister, störtbågar, ryggstöd och 10-tumshjul. 1959 tillverkade Piaggio 
en ljusbeige specialmodell för Sverige, kallad Popolino. Den vägde bara 
75 kilo och fick köras av 16-åringar. 1960 fick Popolino röd lack och främre 
stötdämpare.

finåkning i klänning eller kos-
tym.

– 70 kilometer i timmen är lag-
om hastighet, fast den gör över 
100 i nedförslut och medvind, 
säger hon.

Ylva är inte direkt representa-
tiv för sin åldersgrupp. Just nu 
längtar hon mest av allt efter nya 
resor och upplevelser, och att 
få göra dem på ett fordon som 
för de flesta är laddat med nos-
talgi och som av vissa till och med 
kultförklarats.

– Jag ser fram emot många 
Vespaturer med min kompis Gun 
under åren framöver. Att vi fyllt 
70 gör ingenting. Man är inte 
äldre än man känner sig. ■

Tio liter går i under sadeln och det 
rätta tvåtaktsbränslet blandar Ylva 
Nybäck till själv.

– Från min Vespa-period som ung tills jag köpte en igen för tio år sedan var det 
ett långt uppehåll. Det var lite nervöst att börja om, men alla grepp satt där, 
säger Ylva Nybäck.
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Pensionärer i Region Jönköpings län granskar vårdcentraler

Äldre multisjuka ska
ha gräddfil till vården
Särskilda äldrevårdsmottagningar kan ge ökad kvalitet, trygghet och bättre samordning för äldre och multisju-
ka. Det menar RPG och övriga pensionärsorganisationer i Region Jönköpings län som under våren granskat 42 
vårdcentraler.

– Idag prioriteras tillgång till snabb vård före vård efter behov. Det är hög tid att vi får särskilda mottagningar 
för äldre och multisjuka, säger Marie-Louise Stålbark, RPG i Jönköpings län. De ska helst ha gräddfil till vården!

RPG I JÖNKÖPINGS län har tillsam-
mans med övriga pensionärsorga-
nisationer granskat vårdcentraler-
na, både regionens och de pri-
vata, ur ett äldreperspektiv. De 
har bland annat tittat på den 
fysiska miljön, på tillgänglighe-
ten och samverkan kring äldre 
och multisjuka.

42 vårdcentraler i Region Jön-
köpings län granskades och resul-
taten varierar. Några är föredöm-
liga i sitt arbete med äldre, ett 
femtontal jobbar för utveckla 
vården för äldre på det sätt som 
pensionärsorganisationerna öns-
kar, andra har mer att jobba med. 

Svårt att få tider
Den första svårigheten för många 
äldre är att komma fram till vård-
centralen på telefon. De ska knap-
pa in personnummer och telefon-
nummer och möts sedan av beske-
det att de ska bli uppringda vid 
ett visst klockslag. Många fastnar 
redan där och i liknande situatio-
ner som är svåra att hantera för 
den som är sjuk, oavsett ålder. 

Marie-Louise Stålbark menar 
att det är ett elände för äldre att 
hitta rätt inom vården. Olika in-
stanser ansvarar för hemsjukvård, 
vårdcentraler, akutvård och sjuk-
husvård och samordningen sak-
nas.

Äldrevårdsmottagningar 
med fast vård kontakt
– Vi vill att varje vårdcentral ska 
ha en särskild äldrevårdsmottag-

ning där alla över 75 år ska erbju-
das att bli inskrivna. En äldre-
vårdssköterska ska vara ”spin-
deln i nätet”. Patienten ska få 
ett direktnummer till sköterskan 
som efter hand får en helhetssyn 
på sina patienter. Sköterskan ska 
samordna vården i samarbete 
med anhöriga, hemtjänst, hem-
sjukvård och sjukhus och ansvara 
för vårdplanering för de som 
hamnar på sjukhus. 

– Även stöttning av anhöriga 
till svårt sjuka är en viktig upp-
gift.

Marie-Louise påpekar att be-
hovet av särskilda äldrevårds-
mottagningar kommer att öka i 
samma takt som antalet äldre och 

multisjuka ökar de närmaste tio 
åren. Idag läggs de geriatriska av-
delningarna på sjukhusen ned 
och äldre ska vårdas i hemmen 
med hjälp av hemsjukvård och 
mobila specialteam.

– Fler blir allt äldre och när vi 
blir sjuka orkar vi inte sitta på en 
vanlig vårdcentral eller en akut-
mottagning och vänta. Vi har dia-
betesmottagningar och barna-
vårdsmottagningar så varför ska 
vi inte ha äldrevårdsmottag-
ningar?

I sin granskningsrapport slår 
pensionärsorganisationerna fast 
att det hög tid att utveckla och 
prioritera vården för äldre - hög-
konsumenterna!

Politisk påverkan
Pensionärsorganisationerna i 
Jönköping ska nu följa upp sin 
granskning, presentera den för 
de politiska partierna i regionen 
för att sätta press på politikerna 
inför valet nästa år.

– Vi ska besöka alla politiska 
partigrupper, säger Marie-Louise.  
Vi är 25 procent av deras väljare 
och vi vill läsa i deras valprogram 
inför 2018 års val hur de ställer 
sig till och prioriterar sjukvård 
för äldre. Det här vill vi se:
• Äldrevårdsmottagningar 
 för alla över 75 år.
• Särskilda boenden (SÄBO) 
 ska ha mer läkartider. 

Vid en presskonferens i slutet av maj presenterades de vårdcentraler som lyckades bäst i pensionärernas granskning.
T v: Anders Bengtsson, ordförande i RPG, representanter för Aroma i Vetlanda och Rosenhälsan i Huskvar-
na, Reidar Wångehag, RPG, Nässjö, Marie-Louise Stålbark och Wera Hjalmarsson, RPG Jönköping.

TEXT GUNILLA SCHÖNNING
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Ny vårdform för äldre i Karlstad
Britt Palmius, RPG, Karlstad: 
 – I Karlstad ska kommunen och 
landstinget i Värmland prova en ny 
vårdform för de mest sjuka äldre 
i Karlstad. Ett mobilt resursteam 
ska utgå från Resurscentrum som 
är ett ombyggt äldreboende. De 
flesta besöken ska göras i hemmen 
av läkare eller sjuksköterska, men 
det ska också finnas mottagnings-
verksamhet på Resurscentrum.

– Patienterna ska vara över 
65 år och listade på den centrala 
vårdcentralen Gripen i Karlstad. 
På sikt är tanken att alla vård-
centraler i Karlstad ska kunna 
erbjuda den här gräddfilen.

Hela paketet med äldrevård 
måste hänga ihop
Allan Samuelsson, RPG, Stockholm: 
– Jag har inte reflekterat så mycket 
över det och funderar på om det 
skulle vara rättvist med ”gräddfil” 
för äldre. Det kanske är en god 
tanke med äldrevårdsmottagningar 
och läkare som är specialiserade 
på äldre, men skulle det verkligen 
fungera? Om jag går till en vanligt 
öppen vårdcentral med något 
problem så remitterar de mig ändå 

vidare till en specialist. De kan inte 
ge all vård på en mottagning. 

– Ett annat problem är att vi 
ska sköta mer av våra vårdkon-
takter elektroniskt. Vad händer 
då med det personliga samtalet 
som kanske är halva medicinen 
för en gammal människa?

– Hela paketet med äldrevård 
måste hänga ihop bättre. Idag får 
du inte plats på ett äldreboende 
förrän du är så sjuk att du ändå 
inte har någon glädje av de andra 
på boendet. Är du för frisk så blir 
det hemtjänst, men ett besök 
av hemtjänsten på 20 minuter 
lindrar inte en av vår tids stora 
sjukdomar bland äldre - ensam-
heten. En vanlig dödsorsak bland 
äldre män idag är självmord.

stafettläkare, det ger inte kon-
tinuitet för den vårdsökande.

Genom en statlig satsning på 
kroniskt sjuka under 2017, får 
Västra götalandsregionen 8,7 
miljoner för att förbättra vården 
inom primärvården. Vi ser fram 
mot ännu en förbättring av 
vården för personer med kroniska 
sjukdomar vid våra vårdcentraler.

Vi har mobilt närvårdsteam 
såväl inom västra som östra Ska-
raborg med läkare och de olika 
kompetenser som den svårt sjuke 
behöver och kan få i hemmiljö.

Skulle den äldre ha vårdats 
inom sluten vård och behöver 
återkomma dit, gäller ”öppen 
retur”, alltså ingen lång vän-
tan på akutmottagning.

En fast vårdkontakt utses för 
alla patienter. I de fall patien-
ten bor på särskilt boende är 
det kommunsköterskan och 
för patienter i ordinärt boende 
distriktsköterskan på den vård-
central där patienten är listad.

Så här gick granskningen till:
• RPG, PRO, SPF och SKPF 
 utsåg en granskningsgrupp. 
 Ett 25-tal personer delades upp 
 i sju granskarteam och fick 
 utbildning. Från RPG deltog 
 åtta personer.
• De skickade en fråga till alla 
 45 vårdcentraler i Region Jön-
 köpings län om de fick besöka 
 dem. (tre privata vårdcen
 traler avböjde och ville inte 
 bli granskade och jämförda).
• Varje besök tog cirka 1,5 
 timmar. Där intervjuades vård-
 centralens chef, ansvarig läkare 
 och sjuksköterska.
• Granskarna ställde frågor om 
 fysisk miljö, (parkering, vänt-
 rum, reception), om tillgäng-
 lighet på telefon och läkartider, 
 om ledningens inställning till 
 vård av äldre, äldrevårdssjuk-
 sköterskor, listning av läkare 
 och sjuksköterska, kallelser 
 till läkarbesök och samver-
 kan runt äldre och multisjuka.
• Svaren poängsattes och vid 
 en pressträff i maj lyftes de 
 goda exemplen fram som före-
 bilder. Högst poäng fick vård-
 centralerna Aroma i Vetlanda 
 och Rosenhälsan i Huskvarna 
 som var föredömliga i sin in-
 ställning till äldre och i sin 
 förmåga att ge god vård. ■

– Pengarna finns, det handlar om 
att omfördela dem och ge ett extra 
bidrag till äldrevårdssköterskan.

Granskningen påverkar
I Region Jönköpings län har alla 
pensionärsföreningar samarbetat 
kring granskningen. Många som 
deltagit i granskningen har själva 
jobbat som läkare och sjukskö-
terskor inom primärvården.

 Marie-Louise Stålbark 
tycker det skulle vara bra om 
liknande granskningar görs 
i fler regioner och landsting. 
Och gärna att fler äldre engage-
rar sig i sjukvårdspolitiken.

– Vi märker att vår granskning 
påverkar. Vi har blivit oerhört väl 
bemötta, de har varit intressera-
de och lyssnat på oss. Jag tror vi 
kommer att få se förändringar i 
alla fall i Region Jönköpings län.

Äldrevården måste hänga ihop
I Region Jönköpings län har pensionärsföreningarna granskat 42 vårdcentraler ur 
ett äldreperspektiv. De vill att äldre ska få en egen ”gräddfil” till vården genom särskilda 
äldrevårdsmottagningar. 

Hur ser det i din region/landsting och hur vill du att vården för äldre ska se ut?

Brist på geriatriker i landet
Sonja Helsingwall, RPG, Skövde: 
I Västra Götalandsregionen, där jag 
själv bor i Skövde, Östra Skaraborg, 
har vi inte äldrevårdscentraler. Men 
de som är äldre än 65 år är välkom-
na till vårdcentralen för hälsotest.
Det vore nog önskvärt med äld-
revårdscentraler, men då vi i vårt 
land har brist på geriatriker, skulle 
det inte gå att bemanna med den 
kompetensen fullt ut på läkarsidan.

Vi har god funktion på vård-
centraler i staden, något sämre 
i ”kransorterna” på grund av 

Geriatriker till äldrevårds-
mottagningar
Maine Svensson, RPG, 
Örnsköldsvik: 
– Vården för äldre kan alltid bli 
bättre och jag tror det vore väldigt 
bra med geriatriker knutna till 
speciella mottagningar för äldre. 
Vi behöver också sjuksköter-
skor som kan fungera som en 
fast vårdkontakt för äldre. ■
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FÖRUTOM ÅRSMÖTESFÖRHAND-
LINGAR berättade studieförbun-
det Bilda om sin verksamhet och 
deltagarna fick också en jämfö-
relse mellan pensionärsorgani-
sationernas olika försäkringar.  

NÄSTAN 100 PERSONER deltog när 
RPG:s distrikt Västkusten höll 
sitt årsmöte i Falkenberg i slutet 
av mars. Glädjande är också att 
distriktet har ökat med drygt 60 
medlemmar under 2016. Efter års-
mötet bjöds det på underhållning 
av de egna RPG-medlemmarna 
Jann Krook och Nils-Ingmar 
Nilsson.

En styrelseledamot, Bertil Ödén 
avgick och avtackades. De övriga i 
styrelsen omvaldes. Den nya 
styrelsen består av:

Ragne Fransson, ordförande
Karl-Gunnar Nordanstad
Sam Nodlycke
Hjördis Andersson
Per-Olof Klint
Birgitta Berghänel Sikberger
Sture Pamlqvist
Birgitta Olsson
Stig Florén
Ann-Marie Samuelsson
Leif Ohlzon

FÖRUTOM BILDVISNING från RPG:s aktiviteter under året, information 
om utbildning och marknadsföring, deltog operasångerskan och 
tidigare förste violinisten i Hovkapellet, Mona Rosell, vid RPS:s årsmöte 
utanför Hudiksvall.

Styrelsen fick en delvis ny sammansättning när Hans Öjebrandt, 
Ingalill Ansgar och Hans Ivarsson avtackades. 

Så här ser den nya styrelsen ut:
Åke Berglund, ordförande
Bernt Wikman
Lars Sjögren
Maine Svensson
Chatrin Bergendahl
Bertil Sjöberg
Lars Agås
Lars-Ivar Nilsson

Årsmöte distrikt Sörmland-Östergötland

Åke Bergstedt ny i styrelsen
RPG:s distrikt Sörmland-Östergötland hade sitt årsmöte i slutet av mars.  

Distriktsstyrelsen för Sörmland-Östergötlands RPG-distrikt. Från vänster: Göran Swahn, föreläsare. Styrelsen Kenneth 
Palm, Bo Haraldsson, Jan Ericsson distriktsordförande, Britt Ericsson sekreterare, Lennart Lidé vice ordf. Åke Berg-
stedt, Kerstin Sundquist. Saknas Hillevi Gustafsson kassör. Foto Per Sundquist.

De fick också information om 
distriktets utbildningssatsning 
för styrelser; Uppdraget - att 
leda, utveckla och fördjupa.

Åke Bergstedt valdes in i 
styrelsen efter Wera Olofsson 

som valt att avgå. Övrig i distrikt 
Sörmland-Östergötlands styrelse 
är Jan Ericsson, ordförande, Len-
nart Lidé, Britt Ericsson, Kerstin 
Sundquist, Kenneth Palm, Bo Ha-
raldsson och Hillevi Gustafsson. ■

Efter årsmötet underhöll RPG-med-
lemmen Jann Krook på gitarr och 
munspel.

Antalet 
medlemmar 
ökar i väst

Årsmöte distrikt
Västkusten

Årsmöte Södra Norrland

Opera och nya 
styrelseledamöter
Årsmötet i Södra Norrland i slutet av mars bjöd på skön-
sång, marknadsföring och flera nya styrelseledamöter.

VÅRA 
PENSION

ER

Vår Hälsa

Skåne-Blekinge 
Småland-Öland 

Västkusten 
Västgöta-Dal 

Örebro-Värmland 
Södermanland-Östergötland 

Stockholm-Gotland 
Norra Svealand 
Södra Norrland 

Västerbotten 
Norrbotten

VÅRA
DISTRIKT
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ANDERS BENGTSSON HAR ett förflu-
tet som föreståndare för Svenska 
Alliansmissionen. Nu blir han 
boss för ett 30-tal RPG-föreningar 
i Småland med 3 000 medlemmar.

 Vid det första mötet med nya 
styrelsen beslutades bland annat 
detaljerna i höstmötet i oktober 
som ska genomföras i Värnamo, 
med ambitionen att få med upp 
till 500 deltagare. Då ska bland 
annat Per Ewert från tankesmed-
jan Claphaminstitutet och Bo Fors-
berg Generalsekreterare på Dia-
konia delta.

 Avgående ordföranden Curt 
Ankarberg fick uppgiften att för-
bereda RPGs Riksmötet i Jönköp-
ing nästa år. Det uppdraget är han 

RPG:s distrikt Stockholm-Gotland 
hade i år sitt årsmöte, eller årshög-
tid som de kallar det, i Bromma. Ett 
50-tal personer deltog och valde om 
Bo Schylander till ordförande och Olle 
Rosen till ny vice ordförande.

EFTER ÅRSMÖTET BERÄTTADE Eva Pilsäter Fax-
nér, verksamhetschef på Stockholms Läns 
sjukvårdsområde, om den nya digitala sjuk-
vården där allt fler kommer att kunna beställa 
läkartider, läsa sina journaler och kommuni-
cera med läkare och sjuksköterskor via nätet.

Även RPG:s direktor Eva B Henriksson var 
på plats och gav senaste nytt om RPG:s rege-
ringskontakter och vad som görs för att för-
bättra pensionerna.

Distrikt Stockholm-Gotlands inriktning 
under året är att bilda nya RPG-föreningar 
och att utbilda RPG:s representanter i ett 
drygt tiotal landstingsorgan.

Inger Skärström avtackades efter många år 
i styrelsen och den nya styrelsen består nu 
av:

Bo Schylander
Olle Rosén
Allan Samuelsson
Karin Lindell
Urban Norstedt
Ulla Sandenskog
Berit Eriksson
Hanz Lideryd
Jan Olander

Årsmöte Småland-Öland

Anders Bengtsson tar 
över efter Curt Ankarberg

Årsmöte Stockholm-Gotland

Digital sjukvård
i fokus

Vid RPG-distriktets årsmöte i Jönköping i i mars valdes Anders Bengts-
son till ny ordförande för RPG-distriktet Småland-Öland.

van vid efter en tidigare Riks-
konferens i Jönköping för 15 år 
sedan.

Nya styrelsen
Anders Bengtsson, ordförande
Berna Karlsson
Roland Nelsson
Arnold Ottosson
Kerstin Åverling
Håkan Dufva
Egon Hult
Elisabet Grönfeldt
Irene Wilhelmsson
Harriet Andersson
Lisbeth Jonsson
Börje Skagerö
Kjell Skepö

 Text och foto: Roland Nelsson

Från vänster längst bak: Kjell Skepö, Elisabet Grönfeldt, Iréne Wilhelmsson, Kerstin 
Åverling, Håkan Dufva, Arnold Ottosson, Lisbeth Johnson, Roland Nelsson.
Nedre raden från vänster: Börje Skagerö, Berna Karlsson, Egon Hult, Harriet Andersson,
Närmast: Anders Bengtsson

Stockholm-Gotlands ordförande Bo Schylander 
och Eva Pilsäter Faxnér.
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Årsmötet i Norra Svealand hölls i Uppsala och inleddes 
med viss dramatik för ordförande Bertil Jakobsson som 
fi ck punktering på vägen. Med bara några minuters mar-
ginal blev det ändå ett årsmöte som bland annat valde 
Bengt Halldorf till ny kassör efter Lasse Enghed.

 
VID ÅRSMÖTET HÖLLS ett minnestal över Margareta Åhlstrand som suttit 
både i distriktets styrelse och i RPG:s förbundsstyrelse. Dessutom 
underhöll Anders Dillmar och Per-Åke Windahl.

Så här är styrelsens sammansättning:
Bertil Jakobsson, ordförande, Per Abrahamsson, Bengt Halldorf,
Birgitta Almlöv, Karl-Erik Andersson, Inga-lill Boreland-Eriksson,
Ragnar Brugård, Margareta Edlund och Erik Gustafsson.

Efter årsmötet visade fotografen Bernt Malm bilder på temat 
”Fåglar jag mött”.

Rolfner Suvantos 
kvalitetsplan 
i Sigtuna
DISTRIKT NORRA SVEALAND 
bjuder in till sommarmöte 
den 31 augusti på Munken i 
Sigtuna. Där kommer bland 
annat Susanne Rolfner Su-
vanto att berätta om den 
nationella kvalitetsplanen 
som SeniorPosten skrev i 
nummer 2/2017.

Anmäl dig till 
Bertil Jakobsson om du vill 
delta.
bertil.t.jakobsson@telia.com
018-32 80 85

Årsmöte Norra Svealand

Fåglar och punktering

RPG:s distrikt 
Stockholm Gotland 

bjuder in till 
Aktiva pensionärer 
utan gränser

VÅRA 
PENSION

ER

Vår Hälsa

Skåne-Blekinge 
Småland-Öland 

Västkusten 
Västgöta-Dal 

Örebro-Värmland 
Södermanland-Östergötland 

Stockholm-Gotland 
Norra Svealand 
Södra Norrland 

Västerbotten 
Norrbotten

VÅRA
DISTRIKT

Inför riksdagvalet 2018 
Tema: 

”Aktiva pensionärer utan gränser” 

Annika Strandhäll (S)  

Mötesplats Rörstrand den 17 oktober kl. 13.00 i Filadelfiakyrkan 

Journalist  och moderator 
som intervjuar och leder 
samtalet 

Elisabeth Sandlund Ingvar Carlsson 
 Alf Svensson 

Aktiva politiker 

Anders W Jonsson (C) 

F.d. stadsminister 
F.d. partiledare KD 

Första vice ordförande för 
Centerpartiet och dess 
gruppledare i riksdagen 

Socialförsäkrings- 
minister 

”Veteraner” 

Övriga deltagare Övriga deltagare

Anders Andersson 

Operasångare  
(tenor) 

Alwar Almkvisth 

Organist/pianist 

Niklas Piensoho 

Kaplan i Sveriges Riksdag 

INFÖR RIKSDAGSVALET 2018 
bjuder RPG in till samtal med 
politiker. Ingvar Carlsson, 
tidigare statsminister och 
Alf Svensson, tidigare parti-
ledare kommer att vara där, 
liksom socialförsäkringsmi-
nister Annika Strandhäll och 
Centerpartiets förste vice ord-
förande och gruppledare i 
riksdagen, Ander W Jonsson.
Välkommen du också!

Datum: 17 oktober
Tid: 12.45 - 14.30
Plats: Filadelfi akyrkan, Rör-
strandsgatan 5 i Stockholm, 
tunnelbana St Eriksplan
Kostnad: Nej
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Med hjälp av en penny whistle, bas, 
munspel, mandolin, banjo och gitarr bjöd 
RPG i Vännäs nyligen på internationell gos-
pel och countrymusik med gruppen New 
Mountain Music. 

PEGGY SJÖSTRÖM, MED rötter i Michigan gav inter-
nationell prägel tillsammans med Helén Nordberg 
från Gotland och Thord Söderberg från Skellefteå.

Härlig countrymusik med toner och rytmer från 
negrospirituals gav stor variation på sångval och 
förankring i den afroamerikanska musikstilen. När 
gruppen sjöng ”Sweet low, sweet chariot” kände 
man slavarnas längtan efter himlens gyllne vagn.

Slavarna fördes i slavskepp efter slavskepp till USA 
av kapten John Newton, som kom i konflikt med sin 
verksamhet och drog sig till minnes mors böner och 
blev kristen. Efter sin omvändelse blev han präst 
i England och skrev sången ”Amazing grace”.

Ingvar Holmquist

      
 

Välkomna till 

Gemenskapsdagen 
på Sandvikengården, Edane, 

 onsdagen 23augusti 

Programmet 
Välkomstkaffe och anmälan kl.10.00 

Dagens gästtalare är Ewa Sundkvist, 
Oppositionsråd i Örebro län. Hon sitter även i vår förbundsstyrelse  

Under dagen sång o musik av Birgitta o Rolf Thörngvist 
Lotterier och frågetävling 

 Avslutning ca 15.00 
 

Kostnad för dagen: 200:- 

           Kostnaden för dagen inkluderar 2 ggr kaffe samt lunch

Anmälan senast 19 aug. till Ingrid Ström tel.019/32 14 04 
eller e-post: ingrid.strom@privat.utfors.se 

Anmäl om specialkost önskas. 
 

Örebro-Värmlands läns RPG-distrikt  

Internationell 
countrygospel 
i Vännäs

Från vänster: Thord Söderberg, Helén Norberg och Peggy 
Sjöström. Foto: Karl-Gustav Sjöström.

Årsmöte Norra Svealand

Fåglar och punktering
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TEXT GUNILLA SCHÖNNING

Anders Bengtsson, ny ordförande i distrikt Småland-Öland

 Vi vill locka yngre 
pensionärer
Med ett starkt samhällsengagemang och bredare program vill Småland-Ölands nye ordförande Anders Bengtsson 
få yngre pensionärer att hitta till RPG

Sjukvård för äldre och pensionärsrabatt i kollektivtrafiken är två exempel på frågor som distriktet jobbat mycket 
med och Anders Bengtsson vill att RPG ska bli ännu bättre på att synas och höras i den politiska debatten.

– Vi är en viktig röst i samhällsdebatten, säger Anders Bengtsson, ny ordförande i RPG:s distrikt Småland.
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Nya kontakter 
för RPG på KD:s 
kommun- och 
landstingsdagar
När 800 kristdemokrater samlades till sina kommun- 
och landstingsdagar i Karlstad fanns RPG med bland 
alla utställarna. En monter var bemannad hela tiden 
av trogna RPG-medlemmar från Karlstadsområdet 
tillsammans med RPG:s direktor Eva Henriksson.

Ewa Sundqvist, Barbro och Eine Mattsson, från RPG Karlstad deltog vid
KD:s kommun- och landstingsdagar.

DISTRIKT SMÅLAND-ÖLAND är RPG:s 
största distrikt med drygt 30 före-
ningar och cirka 3000 medlemmar. 
Ambitionen är att växa ännu mer.

– Det finns fortfarande vita 
fläckar på kartan. Jag planerar att 
besöka olika församlingar och leta 
eldsjälar för att få igång fler före-
ningar, säger Anders Bengtsson.

Distriktets nyvalde ordförande 
är ett välkänt namn för många 
inom RPG. Redan 1987 fick han 
första kontakten med RPG. Då 
jobbade han på Frikyrkliga stu-
dieförbundet, det som idag heter 
BILDA, och då bland annat ser-
vade RPG med ekonomi och admi-
nistration. 

Vill bredda distriktets utbud
I tio år var han också ansvarig 
för Svenska Alliansmissionen, 
idag är han pensionär och har 
precis avslutat en pastors-
tjänst i Bredaryd strax utanför 
Värnamo. Nu ser han fram 
emot att få stötta och inspirera 
programverksamheten i distrik-
tets föreningar. Målet är fler 
föreningar och medlemmar.
– Vi behöver attrahera fler yngre 
pensionärer. Det ska vi göra 
genom att bredda vårt program-
utbud, vara på hugget. Vi har till 
exempel ”motionskampen” som 
jag tror vi kan utveckla mer. Det 
finns en ”må-bra-kultur” idag 
med inriktning på både kost, 
motion och avslappning. Där kan 
vi samarbeta med andra och spela 
en viktig roll.

Viktig röst i samhällsdebatten
Anders Bengtsson vill också att 
RPG ska höras mer i samhällsde-
batten och påpekar vikten av att 
hålla ihop distrikt och förbunds-
styrelse för att kunna påverka 
politiskt och på regeringsnivå.

– Med vår grund i kristna vär-
deringar är vi är en viktig röst i 
samhällsdebatten, vi ska synas 
och höras mer nationellt, men 
även lokalt i landstingens och 
kommunernas pensionärsråd. 
Vi ska samarbeta med andra pen-
sionärsorganisationer för att bli 
starkare.

Två frågor är särskilt aktuella 
inom distriktet. Det ena är frågan 
om pensionärsrabatt i kollektiv-
trafiken, som Anders menar skulle 
bidra till att fler pensionärer kom-
mer ut mer i samhället och skjuter 

upp sitt behov av färdtjänst. Den 
andra frågan är sjukvård för 
äldre.

– Vi har, tillsammans med de 
andra pensionärsorganisationer-
na, under våren gjort en kartlägg-
ning av vårdcentraler inom region 
Jönköping för att undersöka hur 
de bemöter äldre patienter.  Syftet 
är att öka deras medvetenhet om 
äldres speciella behov och att de 
ska öppna särskilda äldre-mottag-
ningar, förklarar Anders Bengts-
son. (se också artikel på sid 20)

Han planerar också att tillsam-
mans med övriga pensionärsor-
ganisationer ta kontakt med 
politiker för att påverka och få 
upp pensionärsfrågorna på bordet 
inför valet nästa år. ■

MONTERN BJÖD PÅ en hel del informationsbroschyrer och natur-
ligtvis bjöds även tidningen Seniorposten ut.

– Vi har fått väldigt många bra kontakter under dagen, berättar 
Britt Palmius, som var en av de ansvariga vid montern. Det känns 
väldigt viktigt att prata med så många deltagare som möjligt och 
tyvärr är det alldeles för många som aldrig har hört talas om RPG.

– Ja det är förvånande många som inte känner till organisa-
tionen och vad vi arbetar för, fortsätter Mats Gummesson, som 
också var RPG-representant vid montern. Det flesta frågar efter 
vad RPG är och varför man ska vara med.

Varje kristen senior har ansvar för RPG
Både Britt och Mats har varit väldigt tydliga med att förklara 
möjligheten som RPG har att påverka.

– Jag brukar säga att det spelar ingen som helst roll hur många 
idéer och tankar ni om det ena eller andra som gäller pensionärer. 
Ni når ändå aldrig fram till Riksdag och regering som RPG fak-
tiskt gör, säger Britt med bestämdhet.

– Jag tycker att varje kristen senior har ett ansvar för att RPG
lever vidare och att vi kan vara med och påverka framtidens 
politik.

Under dagarna skapades kontakter med medlemmar i Svenska 
kyrkan men även inom olika frikyrkor och katolska kyrkan. 
Givande dagar och ett viktigt arbete för att göra RPG känt. ■

Text: Ewa Sundkvist, RPG Örebro-Värmland

RPG:s nya stadgar 
på remiss
Svar senast 30:e september

FÖRSLAGET TILL NYA stadgar 
för RPG är nu ute på remiss 
hos distrikt och förening-
ar. Senast 30:e september i 
år vill stadgegruppen med 
Curt Karlsson i spetsen få 
skriftliga synpunkter.

Curt uppmanar både fören-
ingar och distrikt att engage-
ra sig i arbetet och vill ha så 
många synpunkter som möj-
ligt. Förslaget ligger på RPG:s 
hemsida, men går också att 
få per e-post genom att kon-
takta RPG:s förbundskans-
li eller Curt Karlsson.

I oktober samlas stadge-
gruppen (förutom Curt 
även Bo Schylander och 
Ann-Christin Lindbom) 
och går igenom alla syn-
punkter. Ett slutligt förslag 
prövas av RPG:s förbunds-
styrelse och fastställs vid 
RPG:s årsstämma 2018.

Skriftliga svar eller frågor 
skickar du till:
RPG
Curt Karlsson
Industrigatan 28 S
571 38  Nässjö
eller 
curt.karlsson@folk-
bildning.net
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Pilgrimsvandring 
där vägen är målet
Pilgrimsvandringar är inte bara för munkar och nunnor. För många vandrare är vandringen en möjlighet 
att reflektera över livet.

– Pilgrimsvandring är ett sätt att se sig själv i ett större sammanhang, säger Kerstin Löfqvist Åberg, 63.

DE KOMMER GÅENDE i sakta mak på 
en landsväg utanför Fjugesta, två 
mil väster om Örebro. Några små-
pratar, andra går tysta i egna tan-
kar. De är ute på pilgrimsvand-
ring, en vandring där vägen är 
målet. En yttre och en inre resa 
som ger tid att reflektera över 
livet.

Kerstin Löfqvist Åberg är lärare 
på en lågstadieskola i Fjugesta. 
Hon har ingen särskild anknyt-
ning till kyrkan.

– Nej, kyrklig är jag inte. Men 
jag ställer mig ändå andliga frågor 
ibland, som alla människor har, 
meningen med livet och vår plats 
i tillvaron. 

Vandring i alla väder
Hon blev nyfiken när Svenska 
kyrkan i Fjugesta bjöd in till pil-
grimsvandring.

– Jag hade hört talas om pil-

TEXT OCH FOTO KG MATTSSON

grimsvandring utomlands, men 
aldrig trott att det var en stark 
rörelse i Sverige. Allra minst att 
det förekom i mina hemtrakter, 
säger Kerstin.

Första vandringen gick en snö-
slaskig vårdag i april, två mil på 
landsväg från Askersund till Viby. 
Andra gången över stock och 
sten, på skogstigar från Svartå, 
via Bergslagsleden och Munka-
stig, till Ramundeboda. En kall 
höstdag med ösregn och jätteblött 
i skogen.

– Jag har lärt mig uppskatta 
pilgrimsvandringar i alla väder. 
De yttre svårigheterna hjälper till 
att fördjupa den inre vandringen. 

Vandringen tar över
En pilgrimsvandring börjar med 
en samling då alla deltagare pre-
senterar sig. Första etappen bru-
kar de småprata men efterhand 

– Pilgrimsvandringar ger mig tid att tänka klart, att fokusera på det som är 
viktigt, säger Kerstin Löfqvist Åberg.

Vandrarna försjunker i gemensam tystnad.
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PILGRIMER 
i alla religioner
PILGRIMSVANDRINGAR FÖREKOMMER i alla världsreligioner. 
Varje judes mål förr vara att gå upp till templet i Jerusalem, 
muslimer vallfärdar till Mekka, buddhister till Bod Gaya, 
staden där Buddha sägs ha nått upplysning. Floden Ganges 
sägs rena hinduerna från synder och förläna evig salighet. 

Fornkyrkans kristna sökte sig till apostlarnas gravar. Till 
Rom där Petrus sägs ligga begravd eller till Santiago de 
Compostela i Spanien, där aposteln Jakob vilar. När kristen-
domen nådde Norden blev Nidarosdomen i Trondheim ett 
mål, där kungen och helgonet Olof Haraldsson finns jordad. 
På vägen dit passerade de gärna Vadstena kloster som den 
heliga Birgitta uppfört.

 Under medeltiden fick de pilgrimspass med sig från den 
lokale prästen. Mot uppvisande av pilgrimspass kunde pil-
grimen få mat och härbärge. Att ge husrum åt en pilgrim 
var en kristen plikt. ■

Att läsa
Lilla Pilgrimsboken av Hans-Erik 
Lindström, utgiven av Verbum 
1997.
Vägen till Nidaros: längs medeltida
 pilgrimsleder genom Sverige och 
Norge. Lennart Jörälv, 2000. 
Riksföreningen Pilgrim i Sverige är 
ett samordningsorgan för svenska 
pilgrimsföreningar. 

brukar vandrarna försjunka i en 
gemensam tystnad.

– I början tänker jag på det var-
dagliga. Men efter ett tag släpper 
jag och börjar ta intryck av den 
vackra naturen jag passerar. Van-
dringen tar över och själva lun-
ken i sig skapar en inre trygghet.

Kerstin upplever att pilgrims-
vandringarna ger henne tid att 
fördjupa de tankar hon inte hin-
ner med i vardagen.

– Jag hinner tänka klart, pil-
grimsvandringarna får mig att 
fokusera på det viktigaste.

Lätt packning
Vandringen går med lätt pack-
ning och med många pauser. 
Oömma kläder och bra skor, en 
ryggsäck med lunchpaket, kaffe 
och macka. Lite extrakläder och 
ett sittunderlag.

– Förra året hade vi med en 
man som var över 80 år och han 
klarade sig bra. 

Senaste vandringen gick på 
Munkaleden, från Vintrosa till 
Riseberga kloster. På gamla stigar 
som forna tiders pilgrimer tog sig 
fram. En vandring som blev en 
tankeställare.

– Jag tänkte på hur annorlunda 
det var för medeltidens männi-
skor. Vi tar oss fram fullt utrust-
ade med fotriktiga skor, vindtäta 
kläder och en välfylld ryggsäck. 

De hade väl i bästa fall remskor, 
en kappa och en ränsel med en 
brödbit eller två.

– Jag kan känna stor vördnad 
för människor som gav sig ut på 
dessa långa pilgrimsvandringar. 
De gjorde inga tvåmilavand-
ringar, de kunde gå flera år. ■

Munkastigen går mellan Risberga och Olshammar.

Pilgrimsvandringar förekommer i alla 
religioner. Munkastigen är fem mil.

Pilgrimens sju ledord
Långsamhet - att välja bort vårt höga vardagstempo.
Frihet - från bindningar för att få vara oss själva.
Enkelhet - från ägodelar som man egentligen inte behöver.
Bekymmerslöshet - för vila i allt med lättnad och glädje.
Tystnad - att höra tilltal från Gud.
Delande - av varandras bördor, från det som tynger.
Andlighet - för känslan att höra ihop med allt som finns.
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väckelserötter
SeniorPosten kommer i en serie artiklar att berätta om väckelsens rötter.

Lewi Pethrus, pingströrelsens förgrundsgestalt

Lewi Pethrus var en handlingens man. Han uteslöts ur Baptistkyrkan och blev istället förgrunds-
gestalt. Förgrundsgestalt i pingströrelsen och initiativtagare till mängder av pingstprojekt. En man 
som litade på Gud, till och med när hans fru Lydia höll på att dö.  

LEWI PETHRUS, ELLER Lewi Pethrus 
Johansson, som han egentligen 
hette från början, växte upp i 
fattigt arbetarhem i Västra Tun-
hem. Han var näst yngst i en 
syskonskara på nio barn. Pappan 
Johan Jonsson var fabriksarbe-
tare på Vargöns AB och mamma 
Kristina Pettersdotter hemmafru. 
Den stora familjen bodde i ett litet 
hus i kanten av branta Halleberg, 
i en bostad på två rum och kök.

Johan och Kristina var baptister 
och godtog enbart vuxendopet. 
Det gjorde att sonen Lewi inte 
döptes som barn som Statskyr-
kan förr tvingade folk att göra. 

Hedning i födelseboken
Sockenprästen blev dock så för-
tretad över föräldrarnas val att 
han vägrade skriva in Lewis namn 
i födelseboken, utan noterade 
bara ”gosse”. I kanten skrev han 
sedan ”icke döpt” och benämn-
de från den dagen pojken som 
hedning.  Men döpt blev Lewi 
med tiden, som 15-åring i Rån-
nums baptistförsamling i Västra 
Tunhem, en församling som hans 
föräldrar varit med och startat.

TEXT KG MATTSSON

Uteslöts ur baptisterna och 
startade Europas största kyrka

Lewi Pethrus, född 11 mars 1884 i Kasen, Västra Tunhems socken, död 4 september 1974 i Stockholm. 
Förgrundsgestalt och ledare inom Pingströrelsen. Foto: Pingstarkivet
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SeniorPosten kommer i en serie artiklar att berätta om väckelsens rötter.

Tidigt fi ck Lewi håg att arbeta i 
”evangelii tjänst”. Sin första pre-
dikan höll han i baptistförsam-
lingen i norska Arendal 1902. Den 
var fem minuter lång. Samma år 
blev han andedöpt, men förstod 
inte upplevelsen förrän pastor T B 
Barratt i Oslo förklarade det hela 
för honom. 

 ”Från den stunden var jag med i 
pingstväckelsen”, skrev Lewi 
Pethrus senare.

Uteslöts – och växte
Lewi Pethrus kom till Stockholm 
i januari 1911, ditkallad av den 
dåvarande sjunde baptistförsam-
lingen, som också hette Filadelfi a. 

Men Baptistsamfundet gillade 
inte tungomålstalandet i Filadelfi a 
och församlingen uteslöts ur orga-
nisationen 1913.  Ett beslut som 
blev ytterligare bränsle på elden. 
De gick från 250 medlemmar 
1915, till 3000 1928. Men inte 
utan kritik, Lewi Pethrus och 
hans vänner fi ck ofta löpa gatlopp 
i pressen. 

1930 invigde de nya sin nya 

kyrka, Filadelfi akyrkan på Rör-
strandsgatan i Stockholm med 
plats för 70.000 personer, Europas 
största kyrka på sin tid. 

Handlingens man
Lewi Pethrus var en handlingens 

Pingströrelsen
Pingströrelsens är med sin 440 församlingar i dag en av Sveriges större 
frikyrkosamfund. Sina rötter har de i USA i början av 1900-talet. Det är 
en rörelse som betonar Andens gåvor, tungotal och helbrägdagörelse. 
Rörelsen kom till Sverige 1906 och fi ck förankring i Filadelfi a baptist-
församling i Stockholm, ledd av Lewi Pethrus.

man och initiativtagare till i stort 
sett alla stora pingstprojekt. Tid-
ningen Dagen, bokförlaget Fila-
delfi a, LP-stiftelsen, Kristen de-
mokratisk samling, IBRA Radio, 
Samspar, Kaggeholm folkhög-
skola och mycket annat.

 Livet bestod dock inte bara av 
framgångar. Sin värsta kris upp-
levde han 1913 när frun Lydia 
höll på att dö efter en svår gravi-
ditet. Läkaren rekommenderade 
operation, men Lydia sa nej och 
beslutade sig för att istället lita 
på Gud. 

Lewi bad och ängslades, men 
ur oron föddes sången ”Löftena 
kunna ej svika”. 

Förhoppningar som höll och 
Lydia blev frisk. Paret fi ck med 
tiden nio barn tillsammans”

Löftena kunna ej svika, 
Nej de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat 
Allt, vad han lovat har.
Himmel och jord må brinna, 
Höjder och berg försvinna,
Men den som tror skall fi nna. 
Löftena de stå kvar.

Släktrötter i Västergötland
Lewi Pethrus förfäder var ett bo-
fast släkte med djupa rötter i sock-
narna kring Vänersborg. Främst i 
Västra Tunhem (nuvarande Var-
gön) men även Väne-Åsaka. De var 
torpare, arrendatorer, mjölnare 
och hemmansägare, stora familjer 
med 8-10 barn i varje. Alla med 
vanliga son- och dotternamn och 
ingen stack ut mer än någon 
annan. ■
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Bakom oss ligger en vår när det talats en hel del om pensioner och pensionärer. 
”Det är pensionärerna som har byggt upp vårt land, de är värda mer pengar i 
plånboken”, har det låtit från de flesta politiska partier under ”budgetsläppen”. 
Och vem kan säga emot det?

EN, ÄRLIGT TALAT blir jag 
själv, född på 50-talet 
och därmed en relativt 
nybliven pensionär, en 
aning generad när jag 
hör det där. Är det mig 
de talar om? Visst, i ett 

avseende är det ju så. Jag har ju faktiskt jobbat 
ett helt arbetsliv och betalat skatt, till godo för 
våra gemensamma åtaganden när det gäller 
välfärd, omsorg, sjukvård och allt det där. 
Men ändå – kan jag och mina kamrater som 
växte upp på 1950- och 60-talen verkligen se 
på oss själva som uppbyggare av vårt land.

ÄR DET – I ärlighetens namn – inte så att våra 
far- och morföräldrar var den generation som 
bröt marken för den autostrada vi skulle få till-
gång till och där våra föräldrar serverade oss 
den ”räkmacka”, som vi skulle använda för 
att glida in mot den ”ljusnande framtid”, som 

både de och vi trodde på. En ”golden genera-
tion” av efterkrigsbarn med alla möjligheter 
öppna.

SÅ, VAD GJORDE vi med våra möjligheter? 
Vågar vi se oss om i dag i det land som våra 
föregångare slet hårt för? Hur står det till med 
välfärden och omsorgen? Blev begreppet soli-
daritet så nära förknippat med socialism att 
vi inte längre vågar använda det som en opoli-
tisk drivkraft?

VÅGAR VI SE oss själva i spegeln och ställa frå-
gan: Vilken generation åstadkom det vi ser i 
dag? (Och våga inte skylla på flyktinginvand-
ringen. Nedmonteringen startade vi själva 
långt tidigare. En resa med individualism och 
girighet i förarsätet.)

VAD VILL JAG då ha sagt med allt detta? Är min 
generation inte värd sin pension? Självklart 

är vi det. Men kanske är det dags att i pen-
sionssamtalen skrota den där, i mitt tycke lite 
inställsamma, klyschan om ”de som byggt upp 
landet”.

JAG VILL NÄMLIGEN inte se pensionen som en 
extra gratifikation efter väl utfört arbete. Min 
poäng är att rimliga levnadsförhållanden, det 
vill säga livets nödtorft livet ut, ska vara en 
självklarhet. Och då blir frågan om pensionen 
mer än komplicerade uträkningar på Pen-
sionsmyndighetens bord. Det blir en fråga om 
människosyn. Och där finner vi egentligen 
den enda måttstocken på välfärd värd namnet.

FÖR ÖVRIGT HAR jag bestämt mig för att vänta 
med att applådera de olika partiernas förslag 
(som ju alla är synnerligen bortförhandlings-
bara, när det kommer till regeringssamarbe-
ten). Jag vill egentligen bara ha mat bordet, 
och då duger varken valfläsk eller valfjäsk. ■

TEXT KERSTIN KLASON

Varken valfläsk 
 eller valfjäsk duger
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– VI VET ATT vi inte lever upp till 
invånarnas förväntningar när det 
gäller digital service, och det hän-
der mycket i kommuner, lands-
ting och regioner för att åstad-
komma en smartare välfärd. Men 
vi har också efterlyst ett starkt 
nationellt stöd för det fortsatta 
arbetet, säger Gunilla Glasare, 
tillförordnad chef för avdelning-
en för digitalisering inom SKL.

Fokusområdena i regeringens 
digitaliseringsstrategi handlar om 
kompetens, trygghet, innovatio-
ner, ledning och infrastruktur. 
För några av områdena finns 
redan andra strategier, t.ex. en 
bredbandsstrategi. Och i mars i 
år presenterades delbetänkandet 
digitalforvaltning.nu som bl.a. 
förespråkar att en myndighet 
får ett samlat ansvar att främja 
digitaliseringen i offentlig sektor.

TEXT CURT KARLSSON

Surfande seniorer mer
delaktiga och sociala

Äldre personer i Norrköping har under flera år 
erbjudits att lära sig hantera surfplattor i en test-
miljö. Den utvärdering som genomförts visar att de 
som deltagit upplever sig mer självständiga, mer 
delaktiga i samhället och mer socialt aktiva.

DELTAGARNA HAR OCKSÅ blivit mer positiva till olika former av 
digital teknik.

Drygt 120 deltagare visar att utbildningen är populär. Kurserna 
varade i fem veckor och genomfördes i olika lokaler inom utvalda 
bostadsområden med ett upp till tre timmars lektionstillfälle i 
veckan. Varje deltagare har fått låna hem en surfplatta så att de 
kan träna hemma. 

Efter att kurserna avslutats har deltagarna erbjudits fortsatt 
stöd genom ”surfplatteträffar”. Norrköpings kommun planerar 
att lägga in IT-support till sina så kallade fixartjänter där man 
erbjuds att få teknisk hjälp i sina hem.

Läs mer
Surfplattekurser, Hälsans nya verktyg. http://hnv.se

Internet för äldre
Det finns en tydlig digital klyfta i samhället. Personer 
över 65 år har ännu inte samma tillgång till internet 
som andra. 

MOTIV, KUNSKAP, ANVÄNDNING och tillgång är faktorer som påverk-
ar utnyttjande av internet.  Allteftersom den digitala tekniken 
utvecklas blir det allt viktigare med tillgång till någon form 
av data- eller it-kunskap.

Nu finns en handbok med titeln ”Introduktion till internet för 
äldre”. Handboken innehåller vägledning hur man lär sig hantera
olika delar av digital teknik, svåra ord förklaras och man får tips 
om hur man kan gå tillväga i olika sammanhang.

Handboken kan laddas ned gratis från internet och eller bestäl-
las som bok från internetgudier.se. Författare är Gunilla Brattberg.

Lutherresa jubileumsåret 2017, Bussresa 4/9
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I berömda författares fotspår
Vandring i Rom
Noas Land , Armenien
Hela kyrkan sjunger
Krakow, där Polen är som bäst
Jordanien med arkeologen  
Richard Holmgren

046-14 05 90 • www.exodusresor.se
Grupp- och församlingsresor!

Ett urval av våra övriga resor:

SKL välkomnar Regeringens 
digitaliseringsteknik
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. Regeringens digitaliseringsstrategi 
välkomnas av SKL som länge arbetat för digitalisering 
inom offentlig sektor.

– Det är bra att det nu finns en digi-
taliseringsstrategi, säger Gunilla 
Glasare. Foto Thomas Carlgren.
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De håller ångan uppe
Ångbåten ska vara stor, byggd före 1930 och får definitivt inte drivas med diesel. Stämmer beskrivningen 
in – ja, då står båten närmast garanterat på Karl-Arne Södergrens och Rune Johanssons lista.

– Vi kommer att åka båt tills vi släpor oss fram med rollator, säger Karl-Arne.

MÅLET ÄR ATT åka alla ångbåtar 
som tuffar runt i våra svenska 
vatten. Hittills har de två entu-
siasterna avverkat ett 20-tal.

Det var just intresset för ång-
båtar som förde dem samman i 
mitten av 60-talet. Då mönstrade 
Karl-Arne Södergren av efter 
många år till sjöingenjör och bo-
satte sig i Närke, där han blev ar-
betskamrat mes Rune Johansson. 

Och Rune, han hade redan som 
barn fastnat för de gamla ångbå-
tarna på Skebäcks varv och redan 
som yngling farit med Örebro 
III till Stockholm tur och retur.

Åkte fram och tillbaka
– Jag åkte fram och tillbaka 
samma dag bara för att jag 
tyckte att det var så roligt att 
åka ångbåt, berättar Rune.

Men det dröjde ända fram 
till pensioneringen innan de 
båda herrarna fick tid att börja 
studera ångfartygen på allvar.

– Egentligen är det ångarnas 

TEXT OCH FOTO KG MATTSSON

Karl-Arne Södergren och Rune Johansson tänker åka med alla ångbåtar. 

 En sommartur 
med ångbåten 
Boxholm II.
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historia vi särskilt intresserar 
oss för, när de är byggda och 
vad de har gått igenom. Men 
vi studerar också ritningar på 
båten, maskinuppgifter, båtens 
salonger och hur den i övrigt är 
uppbyggd, säger Karl-Arne. 

Hittills har de rest med ett 
tjugotal ångbåtar, men målet 

är att avverka dem alla – även 
om det är lite oklart hur många 
fartyg som egentligen återstår.

Förflyttar sig 100 år 
tillbaka i tiden
– Det finns egentligen mängder 
med ångbåtar, men de som är 
byggda på senare tid har vi inte 
intresse av. Vår gräns för båtar 
går vid 1930, säger Karl-Arne.

Förra sommarens resor gick 
med ”Engelbrekt” som utgår 
från Leksand, och med ”Blidö-
sund” i Stockholms skärgård.

– Blidösund är kanske vår 
favorit, en väldigt intressant båt 
som det finns mycket skrivet 
om och en av de båtar där vi 
fått det bästa bemötandet av 
personalen, säger Karl-Arne.

Vad är då lockelsen med 
att åka ångbåt?
– Inget buller och inga maskin-
skakningar, det är som att flytta 
sig hundra år tillbaka i tiden. ■

Så funkar det
EN ÅNGMASKIN DRIVS genom att man med ved, kol eller olja kokar 
vatten så att ånga drivs upp i en ångpanna. När den når ett visst 
tryck leds ångan till cylindrarna i en maskin. Trycket startar en
kolv vars kraft överförs till en vevaxel som drar runt propellrar 
eller skovelhjul.

Historik 
Den första ångmaskinen uppfanns redan på 1600-talet, men först 
i slutet av 1700-talet slog den igenom. Till Sverige kom ångbåten 
i början av 1800-talet. Storhetstiden för ångbåtar pågick fram till 
andra världskriget. Bland många stora skärgårdsångbåtsbolag 
märks Vaxholmsbolaget, Marstrands ångbåtsaktiebolag och 
Strömma kanalbolag

37 båtar som ångar fram i Sverige
Namn Byggår Utgår från

Herbert 1905 Alingsås
Östersund 1874 Arvesund
Warpen 1873 Bollnäs
Agnes sent 1800-tal Born
Gerda 1865 Eskilstuna
Forsvik 1897 Forsvik
Bohuslän 1914 Göteborg
Färjan 4 1920 Göteborg
Trafik af Hjo 1892 Hjo
Polstjärnan 1929 Karlstad
Freja af Fryken 1869 Kil
Lagaholm 1888 Laholm
Engelbrekt 1866 Leksand
Ann I och A Maryonette 1995 Linköping
Motala Express 1895 Motala
Nossan af Stallaholm 1933 Nossebro
Ewa 1931 Smedjebacken
Alma af Stafre 1873 Stavre
Blidösund 1911 Stockholm
Djurgården 3 1897 Stockholm
Frithiof 1897 Stockholm
Drottningholm 1909 Stockholm
Stockholm 1931 Stockholm
Mariefred 1903 Stockholm
Norrskär 1910 Stockholm
Saltsjön 1925 Stockholm
Storskär 1908 Stockholm
Sankt Erik 1915 Stockholm
Tärnan 1901 Stockholm
Primus 1875 Sundsvall
Ejdern 1880 Södertälje
Bäsingen 1900 Torsång
Boxholm II 1904 Tranås
Hamfri 1983  Upperud/Häverud
Thor 1887 Växjö
Östa 1898 Åkersberga
Thomeé 1875 Östersund

Fotnot: Listan upptar passagerarbåtar som är med-
lemmar i Sveriges Ångbåtsförening. Läs mer på 
www.hem.passagen.se/ssstimm/?noframe

Karl-Arne Södergren i maskinrummet på Motala Express. 

Reglagen från Motala Express.
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RPG-förening på hemorten.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Jag vill bli medlem i RPG-förening på min hemort.

  Jag vill bli direktansluten medlem. Medlemsavgift 250 kronor per medlem och år. 

  Jag vill ha skriftlig information om RPG.

SP3/17

Intresseanmälan Skickas till RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm

Välkommen som medlem i RPG
RPG – en pensionärsorganisation för dig med kristna värderingar
RPG är en pensionärsorganisation för dig som vill dela gemenskap och glädje, men också vara med och 
påverka i frågor som rör äldre.

· RPG är en pensionärsorgnisation för dig som 
 värnar om kristna värderingar.
· RPG är en idéell och partipolitiskt obunden 
 pensionärsorganisation. 
· RPG är öppen för alla 
 – oavsett livsåskådning – vår grund är alla 
 människors lika värde.
· RPG:s verksamhet syftar till gemensamma, 
 berikande aktiviteter, att förmedla samhälls-
 information och skapa opinion i viktiga pen-
 sionsfrågor.
· RPG vill tillvarata medlemmarnas intressen 
 och verka för en trygg framtid för äldre.
· RPG är öppen för pensionärer och för alla 
 som är intresserade av äldrefrågor.
· RPG har ungefär 15 000 medlemmar i 150 
 föreningar och 11 distrikt runt om i landet.

Intressebevakning
Som medlem i RPG stödjer du en pensionärs-
organisation som aktivt påverkar besluts-
fattare på olika nivåer. Vi samarbetar med 
andra pensionärsorganisationer och vi har 
representanter i både nationella, regionala och 
lokala råd och kommittéer. 

Några exempel där RPG deltar:
· Regeringens pensionärskommitté
· Socialstyrelsens äldreråd
· Pensionsmyndighetens pensionsråd
· Statens pensionsverks pensionspanel
· Landstingens pensionsråd
· Regionala pensionsråd
· Kommunernas pensionärsråd

Gemenskap
Som medlem i RPG kan du delta i de program 
som arrangeras på distrikten. Det kan vara allt 
från gemensamma resor, föreläsningar, kurser, 
luncher och många andra aktiviteter. 

· Du kan själv påverka programmen genom att 
 bli ledare.
· Du kan också engagera dig som ledare för att 
 föra fram våra synpunkter till besluts-
 fattare på olika nivåer.
· Du är försäkrad i samband med alla våra 
 arrangemang.

SeniorPosten
Vår förbundstidning, SeniorPosten, kommer 
fem gånger per år och skickas till alla med-
lemmar i RPG. Tidningen ingår i medlems-
avgiften.

Tips och förslag 
Har du tips och förslag på vad du vill att vi 
ska ta upp i SeniorPosten är du välkommen 
att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du i 
redaktionsrutan på sidan 4.

Två sätt att bli medlem i RPG
· Du kan söka medlemskap i en lokal RPG-
 förening på din hemort. 
· Du kan söka medlemskap som direktan-
 sluten medlem via RPG:s riksorganisation. 

Medlemsavgifter
· RPG-föreningen på din hemort fastställer 
 avgifter lokalt.
· För direktanslutna medlemmar till Riksorga-
 nisationen är avgiften 250 kronor per med-
 lem och år.

Ansökan om medlemskap gör du på talongen 
nedan, direkt till din lokala förening (se kon-
taktuppgifter intill), via telefon till RPG:s 
förbundskansli: 
08-597 604 22 eller via vår hemsida: 
www.rpg.org.se
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Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG
Box 30183, 104 25 Stockholm Tel: 08- 597 604 22

Tf. förbundsordförande Monica Blomberg
Monica.blomberg43@gmail.com, 070-211 69 60
Direktor Eva B Henriksson
eva.henriksson@rpg.org.se, 076-130 04 90
Administratör Mira G. Delgado
rpgkansli@rpg.org.se, 08- 597 604 22

RPG-distriktsordförande
Skåne-Blekinge
Ann-Christin Lindbom
a-c.lindbom@tele2.se, 073- 752 06 97

Småland-Öland
Anders Bengtsson
anb@telia.com, 072- 717 49 00

Västkusten
Ragne Fransson
ragne@stjakob.se, 031- 711 20 21

Västgöta-Dal
Daniel Höglund
daniel.g.hoglund@gmail.com, 030- 374 67 50

Örebro-Värmland
Ingrid Ström
ingrid.strom@privat.utfors.se, 019-32 14 04 

Södermanland-Östergötland
Jan Eriksson
jananderi@outlook.com, 070-357 87 98

Stockholm-Gotland
Bo Schylander
bo.schylander@gmail.com, 070- 298 45 48

Norra Svealand
Bertil Jakobsson
bertil.t.jakobsson@telia.com , 018-32 80 85

Södra Norrland
Åke Berglund
ake.berglund@svenskakyrkan.se, 070- 386 30 57

Västerbotten
Erling Olmosse
erling@olmosse.se, 070-373 77 04

Norrbotten
Naima Carlsson
naima.karlaxel@gmail.com, 0920- 193 87

Förmåner för dig 
som medlem i RPG
 Smart senior ger rabatt
I ditt medlemskap ingår 350 rabatter 
genom kortet Smart Senior. 
Du beställer ditt kort från Smart 
Senior, enklast på telefon eller internet.

När du beställer ditt kort på internet uppger du rabattkoden RPG2017 
på telefon 08-410 426 10 eller på internet www.smartsenior.se. Efter 
cirka 14 dagar kommer ett välkomstbrev med ett kort tillsammans med 
information om aktuella rabatter.

Har du redan ett kort och vill förlänga det anger du koden RPG2016F.

Några exempel på rabatter:
• 25 procent på glasögon hos Synoptik.
• Upp till 20 procent rabatt på hemelektronik hos SIBA.
• Spara 1 000 kronor på hemtelefoni hos Tele2.
• Resor.
• Hotellnätter
• Datorer
• Tidskrifter
• Kultur

 Anpassade personförsäkringar  
Du som är medlem i RPG kan teckna RPG livförsäkring och olycksfalls-
försäkring. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration och de tre 
första månaderna är kostnadsfria. 

Det här gäller båda försäkringar 
• Ingen åldersavtrappning
• Betalas alltid ut oberoende av andra försäkringar
• Ersättningen är skattefri
• Ingen självrisk
• Gäller dygnet runt

Livförsäkringen kan tecknas innan du fyllt 75 och behålls tills
du fyller 85 år.

 Sakförsäkringar  
RPG:s medlemmar erbjuds hem- och bilförsäkring hos IF och Gjen-
sidige. Vilket alternativ som blir bäst för dig beror på din situation. 
RPG rekommenderar därför att du begär offert från bägge företagen. 
Rabatterna i IF:s försäkring förmedlas via Smart Senior. Medlemskap i 
Smart Senior ingår utan kostnad för medlemmar i RPG, men du måste 
kontakta Smart Senior för att aktivera rabatterna. 

IF 
• 13 procent rabatt på hemförsäkring
• 13 procent rabatt på bilförsäkring
• 13 procent rabatt fritidshusförsäkring        

Kontakt via Smart Senior.                                                                                                                                    

Gjensidige (nya villkor från 2017) 
• Kombinationsrabatt hem + bil 10 procent rabatt. 
• Kombinationsrabatt hem + bil + bil 15 procent rabatt på den 
 3:e produkten.

Kontakt: Gjensidige Sverige Försäkrings AB. Telefon: 0771-326 326
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RAM EMOT KVÄLLEN kom 
vännen Birgitta som för-

ärade mig en bok som jag 
blev mycket glad över. Flera 
hörde av sig på telefon och 

mail och när dagen var slut 
kände jag mej nöjd och glad.
Jag har inte kunnat låta bli att 

försöka minnas forna födelseda-
gar. Som när jag fyllde fyra och fick en liten 
stol, lagom stor för en fyraåring att sitta på. 

I skrivande stund har jag nyss firat men 85:e födelsedag. Jag 
hade avsagt mig uppvaktning så dagen förflöt ganska stilla. Men 
på förmiddagen bjöd mågen på en liten biltur med åtföljande fika 
på ett trevligt kafé i Vingåker och på eftermiddagen kom äldsta 
dottern på besök och vi tillbringade en underbar stund i sol-
skenet på min balkong. 

Att stöta kula är         inte min grej

Eller den födelsedagen när jag fick en blå 
cykel. Den var inte ny men såg fin ut och 
jag blev mycket glad. Men när jag började 
cykla på den upptäckte jag att bromsen inte 
funkade som den skulle. Det märktes särskilt 
när jag åkte ner för backarna på Linderöds-
åsen. Men då tog jag som det heter ”Gud 
i hågen” och när jag lyckligt kommit ner 
från en stor backe nynnade jag på sången 
”Jag är över, jag står på Kanans strand”.

Tänk den tiden när man längtade efter 
nästa födelsedag, när man skulle bli ett år 
äldre! På en skrivarkurs fick jag en gång 
uppgiften att skriva en dikt till en bild 
föreställande en flicka som i full fart svinga-
de sig i en repgunga upphängd i ett träd.

Så här löd den:
En gång var jag en flicka som du 
Med en gunga fäst i ett äppelträd 
svingade jag mig upp mot höjderna 
Då, när livet var idel löften,
och jag var oövervinnelig
och gungans möjligheter utan gräns.
En dag ramlade jag ner 
Det var då jag insåg 
att gungan blivit ett fängelse 
och att det fanns områden att inta.

JA, VISST MINNS jag tiden när jag var oövervin-
nerlig, när hela livet låg framför som en stor 
möjlighet. Sen dess har jag ramlat ner många 
gånger men också upptäckt nya möjligheter. 

Fast nu undrar jag. Läste just om 85-åriga 
Prachoomphorn Wilson som är en baddare på 
att stöta kula. ”… man måste prova att göra 

nya saker i livet innan man ger upp,” säger 
hon. Fast stöta kula är nog inte min grej.  

MEN NÅT ANNAT nytt skulle vara roligt att för-
söka. Jag tänker i alla fall lyda hennes råd att 
skratta mycket och ta mej en och annan tupp-
lur. Det verkar vara ett bra sätt att hålla sig i 
form. Kanske jag kan träna upp mej till att gå 
två varv rund kvarteret i stället för som nu 
ett. Och jag tror fortfarande att det finns nya 
områden att inta. 

Men ska man då inte ta en dag, ett ögonblick 
i sänder? Inte tänka framåt utan leva i nuet. 
Det finns ju något som heter mindfulness, en-
ligt vilket man ska leva i nuet, andas i fyrkant 
och inte tänka vare sig framåt eller bakåt. 

Om denna inställning säger kulturjournalis-
ten Margit Richert i SVD: ”Med tanke på att vi 
är de enda djur som så till fullo bemästrar både 
det förflutna och framtiden, att vi till och med 
kan fråga oss om meningen med livet – borde 
vi inte sträva efter mer än nuets bedövning?” 

En bra fråga tycker jag.
Att leva i nuet, visst det är viktigt. Men att 

också tänka framåt och bakåt är inte fel. Det är 
en förmåga jag fått som människa. Men få gör 
det i tillit till Någon i vars händer jag fått lägga 
mitt liv. Det är en nåd. 

Glad sommar! ■

TEXT WERA OLOFSSON, RPG Katrineholm
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Med två fingrar på orgeln spelade Ivar Karlstrand psalmer på orgeln när 
han var barn. Särskilt musikalisk var han inte, men han kände rytmen och 
intresset för lyrik vaknade. När han upptäckte Pär Lagerkvist och Nils 
Ferlin började han skriva själv - för byrålådan.

– Mina första dikter var väldigt dåliga, skrattar han, det är tur att de inte 
är utgivna.

NÅGRA ÅR SENARE vann han ändå lyrikpris i Lunds 
EFS-förening och det var förstås en viktig bekräf-
telse som gjorde att han repade mod. Han fortsatte 
skriva och hans dikter publicerades i Svensk vecko-
tidning, som då var Missionsförbundets tidning.

Sedan dess har han skrivit fem diktsamlingar om 
glädjen och tryggheten i att ha en tro. Tre gånger 
han också fått stipendium från Anders Frostensson-
stiftelsen.

– Jag vill att mina dikter ska vara en tröst, en upp-
muntran, att de ska ge hopp om en framtid när 
världen ser ut som den gör, säger han. Kristna värde-
ringar är en viktig grund i livet.

Sjungs vid skolavslutningar
Många av hans dikter har tonsatts och sjungs nu vid 
andakter, dop och skolavslutningar, bland annat 
den dikt vi publicerar i det här numret. En del åter-
finns även i sångböcker i Norge, Danmark och till 
och med i en tysk psalmbok. Han har medverkat 
många år i SeniorPosten, men påpekar att han är en 
långsam poet.

– Jag sliter med mina texter, arbetar länge innan 
jag är nöjd. Stilen och versfötterna ska stämma. När 
jag får en idé kan det ta en månad innan jag är färdig.

Han är förundrad över att så många av hans dikter 
blivit tonsatta. Flera av dem finns nu i sångböcker, 
en finns med i den ekumeniska psalmboken Psalmer 
och sånger.

– Jag är omusikalisk, har inget gehör och kan var-
ken sjunga eller spela. Därför är det förstås intressant 
att det är så populärt att tonsätta dem.

Ivar har varit med i RPG-föreningen i Karlskrona 
sedan år 2000. Han är stolt över den utveckling han 
sett genom åren, de är över 200 medlemmar nu.

– Jag är kassör i föreningen och ser hur vi utveck-
las med bra program och allt fler medlemmar, säger 
han.

Böcker av Ivar Karlstrand
Din är dagen - 1982
Väg att vandra - 1985
Vilan vid vägen - 1989
Livets längtan - 2004
Vila vid Guds hjärta - 2013

 SeniorPostens egen poet Ivar Karlstrand

Dikter om trons trygghet
TEXT GUNILLA SCHÖNNING
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Vi löste korsorden i SeniorPosten 
nr 2/2017
Korsord 1
1. Marianne och Alf Borgström, Västerås
2. Maria Flyman, Vinslöv
3. Bo Petersson, Göteborg
4. Zelmy Pålsson, Motala
5. Eila Jonsson, Östersund

Korsord 2
1. Inga Elofsson, Jönköping
2. Ingemar Thelin, Smålandsstenar
3. Daniel Johansson, Styrsö
4. Gunilla Svantesson, Rimforsa
5. Monica Gunnarsson, Motala

De två första vinnarna får två trisslotter var, övriga får en 
trisslott. Priserna kommer med posten. 

Nya korsordslösningar 
senast 20 augusti
Korsorden i detta nummer hittar du på följande sidor. 
Skicka in dina lösningar till: 

RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm, 
senast den 20 augusti.

Märk kuvertet: Korsord SeniorPosten nr 3/2017

De först dragna vinnarna med rätt lösning får två trisslotter 
var, ytterligare fyra får en trisslott.

Vinn en bok av Ivar Karlstrand
SeniorPosten lottar nu ut tre exemplar av Ivar Karlstrands senaste 
lyrikbok, ”Vila vid Guds hjärta”.

Maila eller skriva till SeniorPosten, senast den 20:e augusti och 
berätta varför just du vill ha hans bok. Vi drar tre vinnare som 
får varsin bok. Märk gärna ditt mail eller kuvert med ”lyrik”.
rpgkansli@rpg.org.se • RPG, Box 30183, 104 25  Stockholm

Vi vann Tomas Sjödins bok
”Den som hittar sin plats tar ingen annans”

Anita Gustafson, Linköping
Lilian Nilsson, Rydebäck 
Stig Odlund, Borås

Boken kommer med posten till er.

      På min blomsteräng
När som sommarvinden leker
på min blomsteräng så skön 
vill jag sitta ibland blommor
i begrundan och i bön.
Ja, när skapelsen har klätt sig
i sin sommarfagra skrud
vill jag sitta här och tala
på min blomsteräng med Gud.

Jag vill tala om mitt tvivel
jag vill tala om min tro
jag vill tala om min längtan
efter frid och efter ro.
Ja, där sommarängen blommar
hörs ett stilla böneljud
ty jag sitter här och talar 
på min blomsteräng med Gud.

Och jag vet att han är nära 
han skall vandra här förbi.
Ja, han fi nns i varje blomma 
och i vindens melodi.
Och han vill att vi skall komma
han vill möta oss igen 
för att vara här tillsammans
på vår vackra blomsteräng. 
           
Ja, där sommarvinden leker            
på vår blomsteräng så skön            
får vi sitta ibland blommor               
i begrundan och i bön.          
Ja, när skapelsen har klätt sig               
i sin sommarfagra skrud  
får vi vara här tillsammans 
på vår sommaräng med Gud.   

TEXT OCH FOTO IVAR KARLSTRAND
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HYR LÄGENHET I
TORREVIEJA

3 rok, 4 bäddar, markplan,
ej trappor. Fullt utrustad.

För mer info och bokning se
www.salmens.se/torrevieja/

Hans 0708-13 46 50
Lena 0733-21 08 67

e-post: hans.olson@fotab.se

 

 

 

Det du skrivit kan 
bli en riktig bok, 
ev. förlagsutgiven 

 

Vi läser gärna dina dikter, 

din livsberättelse eller vad 

du nu har författat. 
 

  Sänd in med mail till 

ordochton@yahoo.se 

eller med post till 

FÖRLAG HEDE 
Box 4, 840 93 Hede 

FRISKVÅRDS-
RESOR

till Polens Östersjökust,
Kurort Kolobrezeg från april till 

oktober, 9–16 dagar. Pris från 5.090 kr 
inkl buss, färja med hytt, helpension, 

behandlingar. Del av dubbelrum.

ÖSTERSJÖRESOR AB
Göteborg, Linnegatan 40
Tel 031-24 03 80, 42 16 15

ostersjoresor.wb@swipnet.se
www.ostersjoresor.se

uthyres, 100 m från stranden,
modern, havsutsikt,

fiskemöjligheter.

Lägre pris före och
efter juli månad.

Tel 0485-109 66

STUGA PÅ
ÖLAND

0498-26 65 00

FRITIDSBOSTÄDER
UTHYRES

– ÅRET RUNT
www.gotlandsstugor.com
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i älgkött och peran, ingen vanlig kokbok, tar leif milling med dig på en 
resa till den jämtländska byn gimdalen. Det är här han mött fantastiska 
män och kvinnor. inte bara i storskogen utan även vid spisen.  
 några av dessa har burit sin bössa i mer än sjuttio år. 
De jagar i gimdalens södra jaktlag och har mycket att berätta. naturen 
är deras skafferi och en källa till livskvalitet. följ med ut i skogen och in 
köket, där delar leif med sig av den lokala matlagningskonsten. 
Det här är på riktigt, det här är ingen vanlig kokbok!
 
 leif milling

i älgkött och peran, ingen vanlig kokbok, tar leif milling med dig på en 
resa till den jämtländska byn gimdalen. Det är här han mött fantastiska 
män och kvinnor. inte bara i storskogen utan även vid spisen.  
 några av dessa har burit sin bössa i mer än sjuttio år. 
De jagar i gimdalens södra jaktlag och har mycket att berätta. naturen 
är deras skafferi och en källa till livskvalitet. följ med ut i skogen och in 
köket, där delar leif med sig av den lokala matlagningskonsten. 
Det här är på riktigt, det här är ingen vanlig kokbok!
 
 leif milling

älgkött
& peran

ingen vanlig kokbok
en bok om och meD gimDalens söDra jaktlag i östra jämtlanD av leif milling av leif milling

SPECIALPRIS  

225:-
inkl moms + frakt 

ord. pris 295:-

SPECIALPRIS  

225:-
Möt Leif Millings hyllning till folket 

i de Jämtländska skogarna.
Gör din beställning via mail pren@agrenshuset.se 

och ange namn, adress och postadress. 
Eller ring 0660-29 99 52.

Vald till Årets 
Livsstilslitteratur! Första pris!

2016

En livad länsresa i tid och rim

limerickar 
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limerickar 
90

90 lim
erickar från Västernorrland

Beställning: 0660 - 29 99 51

90 limerickar

En bok av | Erik Nyberg 
| Lars T Johansson | Nils-Gunnar 
Nilsson | Per Nordgren
Illustrationer Leif Mattisson195:-

limerickar från Västernorrland
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obs! kontrollera texten noga
– telefonnummer, adresser och priser!

Vi skickar endast tre korrektur sedan tillkommer 150:- per korrektur.

Svar snarast!
❑ Godkänd       ❑ Godkänd efter ändring       ❑ Nytt korrektur

Faxa/ring/maila annonsen till Marita Hedén
Fax: 0522-384 48 • Tel: 0522-383 40 • e-mail: marita.heden@senioren.se

Annons 12090_King Tours

ISRAEL 
KLASSISK RUNDRESA

29okt-5 nov 
LILLA PILGRIMSRESAN

12-19 nov 2017

CHARTER TILL EILAT
Förhandsboka till specialpris____

JORDANIEN 
MED PETRA 10 dgr 

20-29 okt
27 okt-5 nov Specialpris

____
HISTORISKA

ETIOPIEN 
20-29 okt
____

KOMBIRESA 
ISRAEL-JORDANIEN 

13-22 OKT

GEORGIEN-ARMENIEN 
26/8-8/9 2017

0431-830 89 | 070-238 30 89 
info@kingtours.se | www.kingtours.se

12090_KingTours.indd   1 2017-05-16   13:50

KÖPES

Äldre 
    Affischer
Film, musik, reklam mm
Gärna större samlingar
Tel 0760-92 98 94
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Stöd forskningen! 
Bli månads givare på 
Alzheimerfonden.se
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»DET VAR HEMSKT ATT  
SE MIN GLADA, HÄRLIGA 
MAMMA BLI  NÅGON HELT 
ANNAN.«
H E L E N  A L F R E D S S O N

»DET VAR SVÅRT 
ATT  ACCEPTERA ATT 
 PAPPA  FAKTISKT INTE 
KUNDE BLI BÄTTRE.«
F I G G E  N O R L I N G

»MIN MORMOR DOG  
I ALZHEIMER. DET  
ÄR EN FRUKTANSVÄRD 
SJUKDOM.«
C A R O L I N E  A F  U G G L A S

»DET VAR ETT  PLÅGSAMT 
OCH MYCKET LÅNGSAMT 
FARVÄL AV MIN ÄLSKADE 
MAMMA.«
A N D E R S  E K B O R G
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