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Eldrerådene må tas med på råd!
Helsedirektoratet har definert eldre som spesielt sårbare for koronaviruset. Risikoen for alvorlig
sykdom - i verste fall død - stiger med økende alder. Over 200 personer er hittil død av viruset i
Norge. To av tre døde var over 80 år, ni av ti var over 70 år. Gjennomsnittsalderen for døde er
83 år. I helsemessig forstand er eldre mer berørt av koronaviruset enn andre aldersgrupper.
Likevel erfarer vi at kommunestyrer og fylkesting ikke involverer eldrerådene i sitt arbeid med å
bekjempe viruset. Det bryter med det demokratiske prinsippet om at de som blir berørt av et
politisk vedtak, skal tas med på råd. Og det er i strid med forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre § 2:
•
•

Eldrerådene har rett til uttale seg om alle saker som gjelder eldre.
Kommunestyret og fylkestinget er forpliktet til å ha rutiner som sikrer at eldrerådene
involveres så tidlig i sakene at deres uttalelser kan påvirke utfallet av dem.

Pensjonistforbundet oppfordrer alle eldreråd til å kreve at kommunestyrer og fylkesting
involverer dem. Samtidig oppfordrer vi våre lokallag til å støtte rådene i dette arbeidet. Rådene
må bl.a. involveres og engasjere seg i:
•
•
•
•
•
•

Smittevern for beboere på institusjon/hjemmeboende mottakere av omsorgstjenester
Generelle smitteverntiltak
Tilgang på nødvendige helsetjenester, f.eks. koronatester eller sykehusinnleggelse
(kun en tredjedel av innlagte sykehuspasienter med covid-19 er over 80 år)
Tilgang på andre nødvendige helsetilbud (fastlege, fysioterapi, medisiner, m.m.)
Ensomhet og sosial isolasjon, både blant beboere på institusjon og hjemmeboende
(eldre får mindre besøk og behersker kanskje ikke digitale kontaktverktøy)
Digital opplæring av eldre

Eldre er en berørt part i bekjempelsen av koronaviruset. Derfor må eldrerådene involveres!
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