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Höjd pensionsålder löser inte problemen 
 
Den förändra demografin med allt fler äldre gör i kombination med de stora 
pensionsavgångarna som just nu pågår att de som fortsätter arbeta kommer att behöva jobba 
mer för att samhällsekonomin ska gå ihop. Men detta dilemma går inte att lösa med höjd 
pensionsålder.  
 
Problemet kräver en mer komplex lösning som till stor del handlar om att förbättra villkoren för 
alla som arbetar i vården. Först då kan vi locka fler ambitiösa unga till våra yrken och först då 
kan nå en vård som är så effektiv och säker som möjligt. 
 
Samband och helheter 
 
För att få ihop ekvationen med ökade krav, förändrad demografi och vårdens utveckling, måste 
vi hitta nya sätt att organisera arbetet så att man kan nå ett hållbart yrkesliv för alla.  
 
Det handlar till stor del om att se samband och helheter. Sambandet mellan kunskap, säkerhet 
och ekonomi, likväl som sambandet mellan goda villkor, hälsa och resultat. Det handlar också 
om att använda samtliga yrkesgruppers olika kunskaper på ett bättre sätt. 
 
Många slutar tidigare 
 
Att höja pensionsåldern är alltså ingen bra lösning för att nå fler arbetade timmar per individ 
inom vården. Till att börja med måste man ta på allvar att så många i vården i dag inte ser det 
som möjligt att arbeta kvar ett helt yrkesliv.  
 
Vi vet att den reella pensionsåldern inom våra yrken i Sverige idag ligger omkring 62 år, trots att 
vi har en pensionsålder på 65 år. Många yrkesverksamma väljer också att gå ner i arbetstid 
redan i yngre år, för att man upplever arbetsmiljö och villkor som otillräckliga. 
 
Kreativa arbetstidsmodeller 
 
Det finns många kreativa arbetstidsmodeller som skulle kunna prövas för att på ett bättre sätt ta 
tillvara all den kunskap som finns hos de med lång erfarenhet. Varför inte låta äldre 
yrkesutövare inom vården arbeta kortare arbetsdag och kortare arbetsvecka. På så sätt säkras 
kunskapsöverföringen mellan generationerna samtidigt som fler orkar arbeta längre. 
 
Mer attraktiva för unga 
 
För att säkra framtidens vård måste vi också göra våra yrken mer attraktiva för unga. Allt för få 
väljer att bli sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.  
Speciellt allvarligt är att alldeles för få väljer att specialistutbilda sig. Problemen att rekrytera 
unga till våra yrken beror främst på att lönen är för låg och statusen för dålig i förhållande till 
utbildningens längd. 
 
För låg lön och status 
 
2010 genomförde Vårdförbundet en ”Ungdomsbarometer” där 800 unga människor 
intervjuades. Resultatet talar sitt tydliga språk. En av tre tycker att arbete i vården vore 
intressant, men nästan 70 procent av landets unga tycker att sjuksköterskor har för dåligt betalt 
efter tre års högskoleutbildning. Och drygt 40 procent anser att sjuksköterskor har för låg status 
i förhållande till sin kunskap. 



 

 
Lönerna inom traditionellt kvinnodominerade vårdyrken måste kunna konkurrera med dem inom 
andra sektorer som har motsvarande utbildningslängd. Dessutom måste man förändra villkoren 
vid specialistutbildning. Den måste bli betald och den måste leda till en kraftfull löneutveckling. 
 
Satsa på hälsofrämjande åtgärder 
 
Men för att kunna säkra en god vård för alla i framtiden måste vi också se över vårdens innehåll 
och hur vården organiseras. Ett sätt att öka hälsan för äldre och därmed minska behovet av 
vård i samhället är att satsa på nationella hälsoprogram för äldre.  
 
I Sverige har vi unika system för mödrahälsovård och barnhälsovård. Det har lett till att vi har 
världens lägsta mödradödlighet och spädbarnsdödlighet. Vi har också en god skolhälsovård, 
ungdomsmottagningar, studenthälsa och företagshälsovård. Men när man slutar arbeta och blir 
pensionär finns inga nationella hälsoprogram. Ett system liknande MVC och BVC för seniorer 
skulle leda till en effektivisering av vården och ge stora hälsovinster för en ansenlig del av 
befolkningen. 
 
Hälsosamtal 
 
Hälsosamtal i hemmiljö ska vara en naturlig ingrediens i ett nationellt hälsoprogram för äldre. 
Det skapar trygghet för själva samtalet och underlättar dialog kring förebyggande av risker i 
hemmet, närmiljön och samhället. Hälsosamtalen kan med fördel kombineras med 
hälsokontroller.   
 
Erfarenheter från Stockholms läns landsting visar att av 220 genomförda hälsosamtal medförde 
hälften någon form av vidare åtgärd. Åtgärder som vidtogs är läkemedelsgenomgångar, 
utprovning av inkontinenshjälpmedel, kostinformation, utprovning av tekniska hjälpmedel och 
kontakt med kommunen angående hemtjänst. 
 
Tidiga åtgärder spar på resurserna 
 
Resultatet visar att samtalen har ett värde både för den enskilda individen och för vården. 
Genom att vidta åtgärder tidigt finns utrymme för planering och insatser som gör att äldre 
slipper söka dyr och tröttande sjukhusvård. 
 
Hembesöksprojekt 
 
Från Nordmalings kommun visar ett hembesöksprojekt för friska pensionärer, 75 år och äldre 
att dödligheten halverades under projekttiden. De äldre fick råd av distriktssköterska och 
hemtjänstassistent om levnadsvanor, risker i hemmiljön och sjukdomar vanliga bland äldre. 
Livskvaliteten ökade och upplevelsen av oro och smärta minskade när man jämförde med 
gruppen som inte hade fått hembesök. 
 
De behövde dessutom mindre av kommunens hemtjänst, vård på sjukhus och färre besök i 
primärvården. Däremot ökade resandet med färdtjänst och influensavaccinering.  
Erfarenheterna från Nordmaling visar att hembesök också sparar pengar. 
 
500 000 om året 
 
För varje år med god livskvalitet bedömer Socialstyrelsen att 500 000 kronor i vårdkostnader för 
äldre är en måttlig kostnad. I det här projektet låg kostnaderna bara på 172 000 för att skapa 
bättre hälsa och god livskvalitet. 
 



 

När samhällets kostnader minskar skapas utrymme för den lilla gruppen multisjuka äldre som 
har stora behov. 
 
Gamla sedvänjor och omoderna hierarkier 
 
Någonting annat som måste till för att göra vården bättre, säkrare och billigare är att förändra 
den förlegade hierarkiska synen som idag tillåts genomsyra arbetsorganisationen. De gamla 
sedvänjorna gör att vi inte arbetar så effektivt som vi skulle kunna göra och därmed blir 
kunskapsutvecklingen i vården lidande. 
 
Speglas i värderingen 
 
Det föråldrade synsättet på vårdens yrkesgrupper återspeglas också i värderingen av vår 
kunskap. Den som inte vet värdet av din kunskap kan inte sätta rätt pris på den. Därför är det 
helt avgörande för oss att enträget fortsätta sprida kunskap om våra fyra professioners 
kunskap. Att bli ännu bättre på att visa hur det vi gör och det vi kan bidrar till att vården 
utvecklas och att varje patient får en god och säker vård. 
  
När vi en gång för alla skippar gamla sedvänjor och omoderna hierarkier kan vården 
organiseras ännu smartare, mer humant och effektivt med patienten i centrum. Då har vi också 
möjlighet att bli värderade för det vi faktiskt bidrar med. Och då är våra yrken sanna 
framtidsyrken som kan locka fler unga.  
 
Avslutning 
 
Vården – och hela samhället – förändras ständigt och utvecklas i snabb takt. Om vi ska kunna 
upprätthålla en god och säker vård för en allt större andel äldre måste vi se helheter och 
samband.  
 
Vi måste hitta smarta sätt att sprida best practice inom och mellan länder. Vi måste arbeta mer 
med hälsovård och förebyggande insatser. Och vi måste arbeta för att förbättra villkoren för 
våra yrkesgrupper.  
 
Att rakt av höja pensionsåldern för de som redan idag tycker sig ha otillräckliga förutsättningar 
att jobba kvar ett helt yrkesliv, löser inga problem. Om vi inte genomför insatser på bred front så 
riskerar vi att urholka vården på kunskap och kompetens.  
 
Vården måste vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för unga professionella. Det måste 
löna sig att utbilda sig och villkoren måste vara så goda att alla har förutsättningar att arbeta ett 
helt yrkesliv. Ända fram till pension. 
 


