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Våra medlemmars
engagemang är
vår styrka!
Välkommen som medlem hos Moderaterna.
Ju fler medlemmar vi blir desto kraftfullare
blir vår påverkan, vår politikutveckling och
våra förutsättningar att nå våra mål.
Som medlem kan du till exempel:
• Engagera dig politiskt.
• Hjälpa oss att sprida våra segrar och vår politik.
• Vara en ambassadör för Moderaterna i relation
till vänner och kollegor.
Fler engagerade medlemmar
bidrar även med viktig finansiering
och bygger bilden av Moderaterna
som ett vinnarparti.
Varmt välkommen!

Kontakt
Ordförande Margareta Pålsson
070-8820892
margareta.palsson@moderaterna.se

Äldreomsorg
Vill du komma i kontakt med ansvarig
Moderat senior där du bor? Gå in på vår hemsida
moderataseniorer.se/kontakt/
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En värdig äldreomsorg
Att åldras innebär ofta att man någon gång kommer
att ha behov av hjälp i vardagen. Det kan vara fråga
om hjälp i hemmet eller flytt till ett boende som ger
service och vård. Hur hjälpen utformas påverkar i
hög grad livskvaliteten.
Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik,
med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande
är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra
gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet,
hög kvalitet och ett värdigt bemötande och inte minst –
finnas tillgänglig för alla som behöver den.
Äldreomsorgens samlade kvalitet behöver förbättras så att
alla med hemtjänst, boende inom äldreboende och andra
omsorgstagare, får rätt stöd. Bristen på kompetens bland
äldreomsorgens medarbetare har blivit uppenbar.
Moderata seniorer vill ta till vara alla goda krafter och det
stora engagemanget som vi vet finns inom äldreomsorgen
men många förbättringar behövs.

• Äldreomsorgen präglas
av valfrihet, hög kvalitet
och värdigt bemötande.
• Äldre har rätt till själv
bestämmande och valfrihet.
• Tydliga kvalitetskrav.
• Sanktioner mot verksam
heter som inte uppfyller
kvalitetsmåtten.
• Högre kompetens hos
medarbetarna.
• Alla medarbetar skall tala
och förstå svenska.
• Färre timanställda.

Människor måste få kosta
pengar även när de är gamla.

• Undersköterskor skall kunna
utbilda sig till specialunder
sköterskor med fokus på
äldrevård och demensvård.
• Bättre personalkontinuitet
– särskilt inom hemtjänsten.

• Begränsat antal underställda
för varje chef.
• Ökad medicinsk kompetens
genom mer läkartid och fler
sjuksköterskor.
• Måltiderna inom äldreom
sorgen skall hålla god kvalitet
med fokus på näringsvärdet
för att undvika undernäring.
• God tandhygien för äldre
genom regelbunden tillgång
till tandhygienist.
• Förenklad biståndsbe
dömningen för äldre så att
man snabbare får stöd i form
av exempelvis hemtjänst och
ökad frihet att själv bestämma
hur tiden ska användas.
• Utred avskaffande av dubbla
huvudmannaskap för äldre
omsorgen.

