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Motion avseende inrättande av en äldrekurator i Haninge kommun, för en förbättrad psykisk hälsa
för våra ensamma äldre.
Många äldre mår psykiskt dåligt och har problem med depression och ångest. Vi Sverigedemokrater
vill att våra äldre ska ges möjlighet till en bättre psykisk hälsa, vilket vi tror oss delvis kunna uppnå
genom inrättandet av en äldrekurator i Haninge kommun.
Denna tjänst skulle inte vara något unikt för Haninge, då den redan finns i ett flertal kommuner i
landet.
Man bör tänka på att många äldre lever efter devisen, att göra rätt för sig och inte vara samhället till
last. För denna grupp kan steget att kontakta den vanliga sjukvården bli alltför stort. Därmed ökar
isoleringen och den psykiska ohälsan fördjupas.
Psykisk ohälsas är vanligt bland äldre och var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär
med ångest enligt Folkhälsomyndigheten och Aging Research Center: ARC.
Flest självmord sker i gruppen äldre män över 65 år.
Denna grupp motsvarar ca 23 per 100 000 invånare.
Bland dem i gruppen 20-64 år är det antalet ca 19 per 100 000 invånare.
I gruppen män 80-84 är det ca 34 per 100 000 invånare.
Tanken med tjänsten är att den till huvudsak ska arbeta med samtal och stöttning för Haninge
kommuns pensionärer vilka redan har hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende. Det är viktigt att
vi bryter isoleringen för dessa grupper så tidigt som möjligt, för att på så viss minska lidandet.
I dag uppmärksammas inte äldres psykiska ohälsa tillräckligt, samtidigt som äldre sällan har någon
kontakt med psykiatrin. Ofta får man bara mediciner, sen blir det inget mer. Äldre är de facto en
bortglömd grupp.
Denna motion ska ses som ett första steg mot vår nollvision mot självmord och psykiskt lidande.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Haninge att kommunfullmäktige
beslutar:
Att inrätta en äldrekurator i Haninge kommun för personer som är pensionärer vilka redan har
hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende.
För Sverigedemokraterna Haninge, 2019-12-04.

Christian Lindefjärd, gruppledare KF

