
                                                           
  
Eldre skal ha en god alderdom - uansett livssituasjon. Tilpasset hjelp skal gis når 
behovet oppstår. 
 
 
Det blir flere eldre i Norge og de eldre får høyere alder. Det betyr at flere i denne aldersgruppen vil 
bli sykere og trenge mer omsorg og pleie. Alder er ingen sykdom som mange vil gjøre det til. Alder 
er en generasjonsutvikling hvor helse og behov endrer seg gjennom leveårene. Eldre er som andre 
yngre; noen er spreke og andre trenger mye hjelp. 
 
Det er i vårt samfunn en solidarisk holdning hvor vi tar vare på hverandre utfra de behov vi har, 
uansett alder. 
 
Når vi blir eldre, øker generelt behovet for hjelp fra vårt velferdssamfunn. Det er derfor viktig at 
tilbudet er der når vi trenger hjelpen. Det er også en kjensgjerning at høy alder gir større fysiske 
utfordringer. Samtidig vil flere få svekket mental helse ved at demens oftere blir en del av 
hverdagen til eldre mennesker. 
 
Vårt samfunn må da ha tilbudet med hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjem tilgjengelig 
når folk trenger det. Det er et krav fra Pensjonistforbundet Rogaland at omsorg og et best mulig liv 
for alle som trenger det ikke er en forhandlingssak. Menneskeverdet er velferdssamfunnets 
ledetråd fra fødsel til livet tar slutt. 
 
Pensjonistforbundet Rogaland ser med bekymring på diskusjonen om å redusere det nødvendige 
tilbudet på sykehjem og erstatte det med hjemmetjenester. De med mest behov for omsorg og 
daglig tilsyn og hjelp skal være sikret plass når de trenger det. Ingen skal lukkes inne i egen bolig og 
få besøk av hjemmetjenester få ganger i døgnet når det åpenbart er behov for en mer 
menneskevennlig omsorg. Den senere tids eksponering i TV og aviser av tilstanden på en del 
sykehjem og i hjemmehjelp er ikke velferdsstaten verdig.   
 
Pensjonistforbundet Rogaland krever at alle eldre med behov for ekstra omsorg, tilsyn og hjelp 
skal få det når behovet oppstår. Det gjelder aktivitetstiltak i hverdagen, omsorgsboliger, 
hjemmetjenester eller sykehjem og andre tiltak som gir en bedre livssituasjon 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjente forslag til uttalelse 


