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Kerstin Persson

Ordförande har ordet

I Veteranen nr 2, 2013 var temat Vardags-
teknik. Det handlade om IT (mobiltelefoner,
datorer och härtill kopplade digitala tjäns-
ter). Konkret handlade det om de äldres si-
tuation i det digitala samhället.

På väg mot kontantlöst samhälle
De vanliga kassatjänsterna där man kan ta
ut och sätta in pengar försvinner. Många
parkeringsbolag har mobilbetalning som
enda alternativ. Flera butiker slutar ta emot
kontanter och vi tvingas använda mobilte-
lefonen som betalningsmedel för toalett-
besök. Betala räkningar direkt på bankkon-
toret är idag dyrt.

Pensionärernas IT-användande
År 2011 var det 1,33 miljoner svenskar (12+
år) som inte alls eller mycket sällan använ-
de internet hemma. (”De som står utanför”,
av Olle Findahl, 2012). Av dessa icke-an-
vändarna var ca 70 %  65 år och äldre. Som
skäl till att man inte använder internet an-
ger: 66 % inget intresse, 19 % krånglig tek-
nik, 5 % för dyrt , 7 % inte tid och 3 % funk-
tionshinder.

Måste alla använda internet?
- Man måste inse att människor har rätt att
inte använda internet och ändå vara med-
borgare, säger Olle Findahl till P1 Morgon.
Det måste finnas alternativa möjligheter att
ta del av information. LilliAnn Källermark
på Seniornet menar att man inte kan tvinga
någon att använda internet. Men man kan
locka folk genom att visa nätets fördelar.

Christine Cars Ingels, kanslichef för kam-
panjen Digidel2013 anser att det är en de-
mokratifråga.  Det blir svårare och svårare

att fungera som medborgare om man inte är
digitalt delaktig.

Vad händer på förbundsnivå?
SPFs, PROs och SPRFs förbundsordföran-
den, liksom företrädare för konsumentorga-
nisationer, bankväsendet och handeln har
uppvaktat den ansvarige finansmarknadsmi-
nistern Peter Norman (M) i ärendet; hur vi
säkrar en effektiv, säker och ändamålsenlig
kontantförsörjning i samhället. Skälet är de
stora brister i och oklara ansvar för kontant-
hanteringen som många anser råder i dag.
Pensionärsorganisationerna är oroade över
att omställningen till ett kontantlöst samhälle
går för fort.

Vad gör vi i SPF Jarlabanke?
Ja, vi drabbas av samma svårigheter som de
övriga medborgarna i Sverige. Det är många
i vår 760-hövdade förening som inte har
dator och använder internet eller äger och
kan använda s.k. smarta telefoner och surf-
plattor. Våra medlemmar består egentligen
av två grupper, en grupp som i större eller
mindre grad anammat den nya tekniska ut-
vecklingen och en grupp som mer eller min-
dre saknar intresse för eller inte törs/tror sig
kunna behärska/lära sig det nya.

Prova-på-dagar
Det kan vara ett stort beslut att ta, om man
ska köpa en dator när man inte vet om man
klarar av det eller har nytta av den. Därför
planerar vi träffar där vi testar datorer (lap-
top), surfplattor och smarta telefoner. Vi lå-
nar in datorer och telefoner och kunniga
personer som kan visa oss. En annan idé är
skräddarsydda studiecirklar anpassade till
nivå och önskemål.

Är detta något för dig?  Hör då av dig till
mig så ska jag planera vidare.



4

Text : Bodil Svensson

Flytta eller inte flytta?

tillgängliga och vackra utemiljöer. Ju
äldre man blir, desto viktigare blir även
närhet till primärvård eller vårdcentral.

Vi äldre är ju ingen homogen grupp utan
en grupp med olika värderingar och livs-
stilar. Men vissa drag är gemensamma,
de flesta av oss vill bo kvar i gamla bo-
staden så länge det går. Närmare hälften
av alla pensionärer bor, visar HI-rappor-
ten, i eget småhus. Men nästan hälften
av dessa bostäder har bristande tillgäng-
lighet och är därmed mindre lämpliga.
När hälsan och krafterna börjar svikta
kring 80 blir en flytt allt vanligare. Al-
ternativet, när man väljer eller tvingas
att flytta, är en tillgänglig lägenhet med
hyresrätt eller bostadsrätt. I takt med att
senior- och trygghetsboendet byggs ut och
blir mer kända, så ökar också intresset för
dessa. För många är dock kostnaderna för
nyproducerade lägenheter ett problem.

Tillgänglighet
Vad är då en tillgänglig bostad? Det
handlar om framkomlighet och använd-
barhet. Det betyder bl.a. att man ska kun-

Du börjar fundera på att flytta. Men vart
ska du ta vägen? Hur vill du bo? Kanske
det går att förse din nuvarande bostad med
hjälpmedel, så att du rentav kan bo kvar.

För drygt två år sedan gav regeringen
Hjälpmedelsinsitutet (HI) i uppdrag att
leda ett projekt, ”Bo bra på äldre dar”,
för att stödja nytänkande och utveckling
beträffande bostäder för äldre. För ett par
månader sedan kom HI med en slutrap-
port över uppdraget. Nyss utgiven är ”Bo
bra på äldre dar” (Svensk byggtjänst) en
antologi där nio personer med stor kun-
skap och lång erfarenhet av äldres boen-
de, utifrån bland annat forskning och pla-
nering, ger sina olika perspektiv på bo-
städer och boendemiljöer som motsva-
rar äldres behov.

Närmiljön viktig
Undersökningar som PRO gjort och som
riktades till 10.000 medlemmar mellan
60 och 89 år i sex olika kommuner visa-
de att närmiljön var betydelsefull för ett
värdigt och aktivt åldrande. I topp låg
önskemål om närhet till dagligvaruhandel,
därefter närhet till kommunikationer och

Du trivs bra i din villa eller din lägenhet och har egentligen inga funderingar
på att flytta. Men en dag börjar det kännas tungt med trädgårdslanden som
ska grävas, träden som ska beskäras, gårdsplanen och garageuppfarten som
ska skottas. Du har kanske fått lov att börja med rullator och det gör att trap-
por är svåra att forcera. I lägenheten är det trångt i dörren till toaletten och det
finns ingen hiss i huset.
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na ta sig till sin bostad med rullator utan
att stupa vid trottoarkanter, eller tvingas
slåss med dörrar som är svåra att öppna,
eller försöka forcera en trappa eftersom
det saknas hiss. (Rullatorn är ett vanligt
och påtagligt hjälpmedel, minst 240.000
personer nyttjar rullator både inne och
utomhus.) Det handlar också om ut-
formningen av hygienutrymmen, som i
äldre bostäder är små och trånga och där
det inte ryms fler personer än en om man
behöver hjälp med dusch och toalettbesök.

Luleå räknar med miljoner i
besparing
Rapporten konstaterar att det
behövs en mångfald av alterna-
tiva och tillgängliga bostadsfor-
mer för äldre – bra bostäder
saknas i flertalet av landets
kommuner. Det finns betydan-
de besparingar att göra för kom-
munerna genom att satsa på att
förbättra det befintliga bostadsbeståndet
och genom att stödja tillkomsten av se-
nior- och trygghetsbostäder. En plats i ett
vård- och omsorgsboende kostar runt
550.000/år medan en bra lägenhet med
hemtjänst och hemsjukvård med tillgång
till välfärdsteknologi ligger på ungefär
halva kostnaden, enligt Tomas Lager-
wall, samordnare i HI-projektet. Luleå
kommun t.ex. planerar att skapa 471 nya
senior- och trygghetsboenden vilket i sin
tur minskar behovet av att bygga ut inom
särskilt boende. Luleå räknar med en
driftkostnadsbesparing på drygt 780 mil-
joner fram till 2020 jämfört med om det
inte görs något alls för att öka antalet till-
gängliga bostäder.

Bostäder för äldre är en kommunled-
ningsfråga och det krävs en ökad sam-
verkan mellan kommunala förvaltningar
och mellan kommun och fastighetsbolag.

Bostadsbeståndet
Många av de projekt som ”Bo bra på äldre
dar” stödde handlade om hur nuvarande
bostadsbestånd kan utvecklas för att möta
en ökande grupp äldre och deras behov.

Ordinärt boende, senior- och trygghets-
boende är produkter på bostadsmarkna-
den medan särskilt boende är en sam-
hällsservice som kommunen svarar för.
Nästan 80% av alla äldre bor idag i ordi-

närt boende - lägenhet, villa el-
ler radhus, hälften av dessa bo-
städer faller, som nämnts,  un-
der begreppet otillgängliga.

Seniorbostäder är ett samlings-
begrepp för former av ordinärt
boende där det är god tillgäng-

lighet och tillgång till gemensamhetslo-
kaler. För att få flytta in där måste man ha
uppnått en viss ålder. Bostäderna upplåts
med hyresrätt, bostadsrätt eller koopera-
tiv hyresrätt.

Ett annat begrepp är trygghetsboende och
ett statligt stöd finns tom utgången av
2014 för att bygga trygghetsbostäder.
Vissa krav ställs dock på bl.a. gemen-
samhetslokaler och tillgång till personal.
En person i hushållet ska ha fyllt 70 år
för att man ska få bo i trygghetsboende.
I många kommuner finns egna lösningar
av trygghetsbostäder. I kommande num-
mer kommer vi att återkomma till bo-
stadsfrågan och bl.a. titta på förhållan-
dena i Täby kommun.
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Vårlunch 2013 på Näsby Slott
Tisdagen den 4 juni kl 12.45

Vårens sista Öppet hus hos SPF Jarlabanke
Tisdagen den 21 maj kl 10-12 på kansliet,

Eskadervägen 40, Näsbypark

Välkommen in till oss och drick en kopp kaffe med gott bröd (självkost-
nadspris) och träffa nya och gamla vänner. Ta tillfället i akt att prata med
representanter från styrelsen och andra funktionärer som ansvarar för
träffar, fester, utflykter/resor  etc.

Varmt välkomna!

RÖDA KORSETS FIXARGRUPP
HJÄLPER TILL MED ENKLARE SAKER!

Täbykretsen har en grupp frivilliga som hjälper äldre Täbybor med små uppgifter
som annars ej skulle bli gjorda, t.ex. att byta glödlampor, sy i knappar, ta ned sak
från vind/förråd eller höga hyllor, handla småsaker, etc.  Varje insats får ta ca 30
min och utförs utan betalning.

Behöver du hjälp eller har du frågor om Fixargruppen?
Ring Inga-Maria Bergkvist, tel. 070-546 00 45,  Röda Korset, Täbykretsen

Buffélunchen kostar 290 kr och inkluderar
bordsvatten och kaffe. Vin kan köpas.

Näsby Slott ligger på promenadavstånd
från Näsbypark C eller nås via buss 619 från Täby C och Näsby-
parks C, hållplats Näsby Slott eller via Roslagsbanan från Näsby-
parks C till Näsby Allé.

Anmälan och inbetalning senast den 27 maj till SPF Jarlabanke,
756 38 75 (telefonsvarare) eller jarlabanke@telia.com.
Inbetalning till pg 84 85 34-4.

Ansvarig: Christel Eborn 758 11  94, 070-397 25 84,
chris.eborn@hotmail.com
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3 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.
Nära till bussar och Roslagsbanan.

- ett lokalt centrum
APOTEK Apoteksgruppen, Apoteket Skeppet <apoteksgruppen.se> 0771-760 760

BANK SEB <seb.se> 0771-365 365

Svenska Handelsbanken <handelsbanken.se/nasby-park> 08-544 431 80

BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek <bibliotek.taby.se> 08-555 587 34

BILAR Bilfirma Mikael Mattinson AB <bilfirmamm.se> 08-792 50 22

BILDÄCK/BILTVÄTT Täby Däck Service AB, Eskaderv. 2 i garaget <tabydackservice.se> 076-949 70 30

BILSERVICE Näsbyparks Bilservice, Eskaderv. 2 i garaget 08-758 80 10

BLOMMOR Lavendel Blommor 08-756 05 55

Näsby Parks Blomsterhandel <nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21

BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel <nasbyparksbokhandel.uis.se> 08-756 36 30

BRÖD, KONDITORI Gateau <gateau.se> 08-630 09 60

CAFÉ och SUSHI Eskader Café & Sushi <restaurangeskader.se> 08-630 09 86

DATA DataOne <dataone.se 08-756 07 00

FASTIGHETSMÄKLARE Fastighetsbyrån BM Koch <bmkoch.com> 08-756 95 19

Kerstin Nordström Fastighets AB <kerstinnordstrom.se> 08-756 30 32

Skandia Mäklarna AB Täby <skandiamaklarna.se/taby> 08-756 20 15

FRISÖR Theo Klippet 08-756 35 22, 08-756 35 23

HUDVÅRD Hudverkstan <hudverkstan.se> 08-756 76 54

HÄLSA Nature/FDA Fontana di Arome <naturebutiken.se> 08-756 01 40

KEMTVÄTT, SKRÄDDERI Näsby Park Kemtvätt, Skrädderi 08-756 32 62

KIOSK MYWAY <myway.se> 08-756 47 20

KLÄDER BK Herr och BK Dam <bkherr.se> 08-732 50 44

Designers Wivica Oest <wivicaoest.se> 08-768 06 60

Intermezzo by Victoria <intermezzodesign.se> 08-756 92 42

KONST Konstnär Kerstin Engvall <kerstinart.se> 08-732 75 77

KYRKA Näsbyparks Kyrka <tabyforsamling.se> 08-580 035 28

LIVSMEDEL SABIS <sabis.se> 08-544 43 170

LÄKARE Aleris Husläkarmottagning Näsbypark <aleris.se> 08-544 40 920

MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskolan <ntm.se> 08-732 00 59

RESTAURANG Restaurang Eskader <restaurangeskader.se> 08-630 09 86

RÖDA KORSET Kupan Röda Korset <redcross.se/taby> 08-756 20 60

SJUKGYMN., FRISKVÅRD Eva Mårder 08-756 54 47

Ny Fysic Center <nyfysic.sk-2.se> 08-756 41 35

TANDLÄKARE Christina Lindgren, Margaretha Barholm 08-756 38 80

Joanna Radberger 08-768 52 48

TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner <johansenradiotv.se> 08-756 64 90
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Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare
i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby Cen-
trum kl. 13.00. Kaffe och enkel smör-
gås. Underhållning. Kostnad 60:-/per-
son. Aktuell information från förening-
en. Vinlotteri.

Kontaktperson: Christel Eborn, 758 11 94

Tisdag 17 september
”30 gubbar på 45 minuter”

Mats Strandberg,
känd från Radio-
sporten, är inte
bara sportjourna-
list utan också
komiker och imi-

tatör. I programmet ”30 gubbar på 45
minuter” får vi stifta bekantskap med
bl.a. Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven,
Jonas Gardell, Mark Lewengood, Kung-
en, Leif GW Persson, Björn Ranelid,
Mikael Persbrandt och Janne Josefsson.

Tisdag 15 oktober
Program ej fastställt.

Tisdag 12 november
Program ej fastställt.

Träffar

Jarlabankes träffar och ett flertal av
föreningens kurser och cirklar sker i
samarbete med Studieförbundet

Vuxenskolan.

Torsdagsträffar
Träffarna sker på Ångaren, Eskader-
vägen 5 (samlingssalen) och inleds med
kaffe och dopp kl.14.00 följt av någon
programpunkt. Kostnaden är 40:-/person.
OBS! Alla pensionärer är välkomna. Du
behöver inte vara medlem i SPF Jarla-
banke.

Kontaktperson: Lena Sandström,
510 10480.

16 maj
Från Söderport till Slussen
Vår populäre Johan Haage, stadshistori-
ker, gästar oss än en gång på Ångaren
och berättar mer om historien om Slus-
sen.

5 september
Trubaduren Johan
Taube, välkänd kul-
turprofil i Täby,
sjunger visor av
bl.a. Ruben Nilsson,
Olle Adolphson och
Evert Taube.

3 oktober
Berndt Mannhagen, författare till ”Kvar-
teret Glöden – Vasastan i Stockholm på
1940-talet”, berättar nostalgiska minnen
från 1940-talets Stockholm och spelar
musik från den perioden.
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Träffar
31 oktober
Den välkände SPF-medlemmen Stig
Nohrlander spelar populärmusik från
1960-talet.

28 november
IDLATRION underhåller med trevlig
musik. Gunilla Malmberg (fiol), Anna-
Brita Barter (piano) och Ulla Drossel
(cello).

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på
servicehusen samt för funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare. Under
hösten 2013 anordnas följande träffar:

24/9 Allégården
8/10 Ångaren
5/11 Allégården

Samtliga träffar startar klockan 14.00.
Ansvariga: Irène Lehnberg, 073-700 05 16
och Anita Holmberg, 070-392 21 99.

Räkfrossa
Tisdagen den 3 september kl. 17.00
inleder vi traditionsenligt höstens
program med räkfrossa.
Även i år träffas vi i klubb-
huset vid Näsbyvikens
båtsällskap, Fiskarstigen.
Man kommer enklast dit
med Roslagsbanan (Näs-
byparkslinjen) hållplats
Lahäll. Därifrån är det c:a
500 meters promenad ned till klubb-
huset. Där finns även tillgång till parke-
ringsplatser. För färdtjänst är adressen
Djursholmsvägen 2.

I priset 250:- ingår även lättdryck och vin.
Anmälan och inbetalning senast den 26
augusti till SPF Jarlabanke, 756 38 75

(telefonsvarare) eller
jarlabanke@telia.com.
Inbetalning till Plus-
girokonto  848534-4.

För frågor kontakta
Christel Eborn, chris.eborn@hotmail.com

758 11 94, 070-397 25 84.

Välkomna!
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Vill du tjäna en trisslott?
I förra numret av Jarlabanke berättade Kerstin Persson i
”Ordförande har ordet” om den medlemsrekrytering som
föreningen gärna vill ha hjälp med av er medlemmar. Be-
rätta för vänner och grannar om vår förening och dess akti-
viteter.

Lyckas du värva någon som medlem kommer du att belö-
nas med en trisslott/värvad medlem. Meddela vår rekryte-
ringsansvariga Käthie Wernerson, wergun@telia.com, tel.
510 50363, när du värvat någon, så kommer hon att skicka
dig en trisslott så snart din vän har betalat medlemsavgiften. Via vår hemsida,
spfjarlabanke.se,  går det lätt att genom ett länkklick komma till ett formulär där
man anmäler sitt medlemskap.

Öppet forum på Jarlabankes hemsida

TipsTipsTipsTipsTips Välkommen till
 vår

nyrenoverade butik!

Som den uppmärksamme webbsurfaren
säkert märkt finns en ny länk: Öppet fo-
rum – löpsedel i vänsterspalten på vår
hemsida. Där är det tänkt att alla med-
lemmar ska kunna skriva och/eller lägga
in foton. I skrivande stund finns där t.ex.
inlägg om nedläggningen av Ångarens
restaurangverksamhet; gästbesök hos
Tibbleseniorerna; en rekommendation
från en som just blivit med surfplatta att

vid datafunderingar vända sig till Seni-
orNet Täby; en fråga om eventuella skat-
tehöjningar; lite vårbilder m.m., m.m. Så
– funderingar och åsikter – om du vill
publicera dina inlägg i Öppet forum,
skicka dem till per.nisses@gmail.com
som html-anpassar texten och storleken
på bilder. Ditt inlägg kommer överst på
sidan.

Red.
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För resor och utflykter görs anmälan
till  SPF Jarlabanke,756 38 75 (telefon-
svarare)  eller jarlabanke@telia.com

Resor och utflykter
Tisdag 14 maj
Besök på Waldemarsudde
Besök på Waldemarsudde för att se på
en utställning med verk av Bruno Lilje-
fors och div. naturfotografer. Vi samlas
kl. 13.15 för att deltaga i den allmänna
visningen som sker varje dag kl.14.00.
(Anmälningstiden har gått ut.)

Torsdag 30 maj
Persisk afton
Persisk afton kl 18.00
(tillsammans med SPF
Brunnsviken) Hornsga-
tan 94 (T-Zinkensdam).
Samling 17.45. Maxantal
15 st. Kostnad 100 kro-
nor. Anmälan och inbe-
talning till SPF Jarlaban-
ke senast den 17 maj.

Onsdag 11 september
Tekniska Högskolans konst och
utsmyckningar
Vi samlas vid Roslagsbanans station vid
Tekniska Högskolan kl. 11.00, där vi
möts av en guide som visar oss runt på
Kungliga Tekniska Högskolan och berät-
tar om olika sevärdheter. Visningen är
kostnadsfri.
Intresseanmälan senast den 1 september
till Monica Rosengren, 768 32 07 eller
monica.rosengren@transit.se
.

Söndag 22 september –
måndag 23 september
Vi besöker Gränna & Visingsö
Avresa från Cityterminalen kl. 07.30.
Efter kaffepaus i Nyköping reser vi från
hamnen i Gränna med färjan över till

Visingsö där vi får
lunch på Restau-
rang Solbacken. Vi
tar sedan buss med
lokalguide runt öns
sevärdheter. Bl.a. är

det ”Skördetidshelg” på ön som vi får
uppleva och därtill smaka odlade och till-
verkade produkter. Sedan byter vi bus-
sen mot ”remmarlaget” och far till Kum-
labykyrkan och dess utsiktstorn.

På kvällen är vi tillbaka i Gränna och
checkar in för övernattning på slottsbor-
gen Gyllene Uttern, där vi serveras en
tvårätters middag.

Nästa dag besöker vi Gränna museum
och gör en stadsvandring samt serveras
lunch på Gränna Hamnkrog innan vi re-
ser åter mot Stockholm via Linköping.
Åter ca kl. 19.30.

Resan arrangeras av Sällskapsresor.
Kostnad totalt 2.835 kronor.

Anmälan och inbetalning till Jarlabanke
senast 3 september.

För frågor kring utflykterna kontakta
Monica Rosengren, 768 32 07 eller

monica.rosengren@transit.se
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SOMMARGYMPA 2013
Vecka 22 – 35 (Ej midsommarafton 21/6)

Gratis motionsgympa och stavgång, med eller utan stavar

Måndagar kl. 19:00 – 20:00 Sommarmix vid Norskogsbadet

Tisdagar kl. 18:30 – 19:30 Stavgång vid Ensta Krog

Fredagar kl. 09:00 – 10:00 Lättgympa vid Norskogsbadet

www.tabygymmix.se
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LCHF-lunch och LCHF-buffé

Hänt sen sist
Med smaklökarna i trim…
Nu måste jag berätta om Chokladprov-
ningen den 14 februari. Vi var åtta för-
väntansfulla Jarlabankare med smak-
lökarna i trim. Monica Rosengren och
Anita Holmberg hade ställt i ordning
kanslilokalen så fint.

Så kom då Monica Hedborg från Wax-
holms Choklad med bilen full av chok-
lad och med mycket kunskap i ämnet. Vi
fick höra om kakaons och chokladens his-
toria och vi fick känna på kakaofrukter.
Varje frukt innehåller 30-40 kakaobönor.

16 olika choklader provade vi, från vit till

99 %-ig. Mellan tuggorna drack vi vatten
och åt grönt äpple. Så småningom var vi
beredda att rösta fram vardera tre favori-
ter. Resultatet blev som väntat – att sma-
ken är olika. Vi var dock rörande eniga om
att 99 %-ig choklad tyckte vi inte om. Men
den säljs i butiken i Vaxholm så det finns
några som gillar den typen också.

Kvällen med chokladprovning var trev-
lig och intressant. Det är roligt att få lite
djupare kunskaper av en som kan så myck-
et som Monica Hedborg. Så för min del
blir det snart ett besök i Vaxholm, både för
att jag gillar Vaxholm - och choklad!

Text: Anna Björklund

Fr.v. Britt Jonsson, Jana Hammarén  och
Ingrid Dahlberg.

Stig Nohrlander och
krögaren Adnan Yildiz
på Restaurang M5.

Fr.v. Sylvia
Harzell,
Lars
Blüchert
och Britt
Jonsson.

Bufféns värdinna
Ingrid Dahlberg.

Programmet för
årets LCHF-
grupp har bl.a.
omfattat en
lunch den 19 feb-
ruari på Restau-
rang M5 på
Malmtorgsgatan
5 i Stockholm
City, en känd LCHF-restaurang.

Den 5 mars intogs en
buffé med strikt
LCHF-mat på Jarla-
banke kansli. I lun-
chen deltog åtta av
LCHF-gruppens 10
medlemmar, och i buf-
fén deltog nio av 10
och dessutom åtta ”ut-
omstående” Jarlabanke-medlemmar, to-
talt 17 personer. Det var hög och trevlig
stämning vid båda tillfällena, som bil-
derna visar.

Text och foto: Stig Nohrlander
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Forts. sid. 16

Hänt sen sist
Årsmötet 2013
Ett 50-tal medlemmar kom till Jarlaban-
kes årsmöte den 26 februari i bibliote-
kets hörsal. Sedan kaffe och semlor bak-
ade av Maud Gustavsson inmundigats
öppnades mötet av vår ordförande Ker-
stin Persson. Kerstin Persson omvaldes
till ordförande. Två nya styrelsemedlem-
mar valdes, Cristel Eborn och Lena

Hedersmedlem
blev Per Nisses.
Käthie Wernerson
delade ut blommor.

Béatrice Ceyhan blev
också hedersmedlem vid
årsmötet, Kerstin Persson
talade och tackade.

Sandström. Barbro Herrman avgick ur styrelsen. Övri-
ga styrelseledamöter omvaldes. Kjell Öjheden avgick
som ordinarie revisor.

Två medlemmar utsågs till hedersmedlemmar, Beatri-
ce Ceyhan och Per Nisses. Kerstin höll ett litet tal till
var och en av dem om deras insatser för Jarlabanke och
som bevis på hedersmedlemsskapet fick de diplom samt
blommor.

Efter årsmötet pianomusik av Solveig Wikman. Hon
kallade programmet ”Kvinnligt och manligt vid pianot
under tre århundraden”. Kvinnornas kompositioner var
väl så kraftfulla.

Text och foto: Per Nisses

Nya
medaljer
till Östen
Veteran-EM i
friidrott inom-
hus har av-
gjorts i San Se-

Stolt medaljbärare – med
hustru Ing-Britt.

det silver bara 5 cm efter segraren och i
viktkastning brons, 12 cm från guld.
Sverige kom på åttonde plats i medaljli-
gan efter länder som Spanien och Tysk-
land.

San Sebastian, eller Donostia som bas-
kerna själva kallar staden, är underbart
vacker och bjöd på skönt vårväder och
rikligt med blommor.

Text och foto: Ing-Britt och Östen
Edlund

bastian, Spanien, med 3.273 deltagare
från 38 länder. Som vanligt deltog Öst-
en i 4 grenar och tog medalj i 3. Bäst
lyckades han i diskus som han vann på
nytt mästerskapsrekord 41,26. I kula blev
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Hänt sen sist
Ännu en lyckad Jazzpub på Kansliet
Den 12 mars var det åter dags att avnjuta högklassig
jazzmusik under insipprande av därtill lämpliga
drycker! Arne Forssén hade än en gång samman-
ställt ett mycket förnämligt program för oss jazz-
diggare, en kavalkad delvis baserad på den tidigare
pubaftonens önskemål. Klockan 19 hade samtliga
stolar i SPF Jarlabankes kanslilokal tagits i besitt-
ning och efter det att kvällens ”toastmostrar”, Inge-
gerd Isacsson och Kerstin Persson ordnat förpläg-
nad åt alla kunde Arne starta kvällens jazzresa.

Den började med New Orleans-låten ”Basin street
blues” från 1929 följt av swingmusik från 1930-ta-
let med Duke Ellington, Count Basies tidiga orkes-
ter med Lester Young, Louis Armstrong med gudom-
ligt solo i ”I Can´t give you anything but love”, en
mycket ung Ella Fitzgerald, Lionel Hampton och
många andra.

Europeisk jazz representerades av den franska hot-
kvintetten med bl.a. Django Reinhardt och Sverige
av Alice Babs tidiga jazzkarriär i swingbranschen
liksom Sonja Sjöbäcks ”All of me” med Thore Ehr-
lings orkester. Så småningom blev det lite 50-tals-
jazz med Harry Arnolds radioband, Bjarne Nerem
och Arne Domnerus. Vi fick också höra från radion
kända signaturmelodier som deras ”Stand By”, El-
lingtons ”Take the A-train” och ”Early autumn” från
programmet Jazzglimtar från USA med Claes Dahl-
gren.

Ett musikens under… Man går hem 50 år yngre i
själen… för en stund! Så gode Arne, vi hoppas på
fortsatta JAZZPUBKVÄLLAR i din regi - det finns
ju så många guldgruvor att ösa ur!! Erikp

Text och foto: Erik och Kerstin Persson

Ingegerd Isacsson ordnade
förplägnaden.

Stella och Gunnar Gillberg
diggade jazzen.

Diggade gjorde också Kjell
och Anita Tiger.

Duke Ellington, Harry Arnold,
Lionel Hampton spelade, Uno
Svensson, Britt Erman, Mari-
anne Johansson och Knut
Killander lyssnade.
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Under våren dokumenterades så många
av Jarlabankes aktiviteter  i ord och bild
att alla bilder inte fått plats i tid-
ningen. Fler bilder finns att beskåda på vår
hemsida spfjarlabanke.se. Klicka på
rubriken Bilder i vänsterspalten och du får
upp ett antal evenemang att välja
mellan.

Röd sol över Kina
Vi var 20 Jarlabankare som den 14 mars
såg detta fantastiska panoramabildspel
hos Anders Hanser på Kommendörsga-
tan i Stockholm. Anders Hanser är foto-
graf och filmare med egen privatbiograf
där hans produktion visas för grupper.

Vi fick följa med på en resa i Kina, från
Guilin och Lifloden till det nordliga Har-
bin. Däremellan Shanghai, Peking och
många andra platser. Vi var på silkesspin-
neri, tittade på lekande pandor och såg
morgongymnastik i parker. Dansande och
sjungande kineser. En fiskare som låter
dresserade skarvar fånga fisken. Cykelric-
ha genom gränderna – hutongerna.

Alla sevärdheter vi bara läst om - t ex
Kinesiska muren, Himmelska Fridens
torg, Sommarpalatset, sittande jättebudd-
han, kejsarens terrakottaarmé, OS-are-
norna Fågelboet och Vattenkuben och
mycket, mycket mer.

Det var nästan överväldigande – ett flö-
de av scener, musik och ljud. Med An-
ders Hanser själv som berättare.
En härlig upplevelse som jag gärna skulle
se mera av.

Text: Anna Björklund

Hänt sen sist Prova viner i Pfalz
29 maj - 5 juni

I Pfalz på gränsen till det franska
vindistriktet Alsace framställs
flera av Tysklands främsta viner.
Alla vingårdar vi besöker har en
erkänt hög kvalitet på sina viner
där du får möjlighet att inhandla
dessa till ett förmånligt pris. Re-
san gör vi när sommarens blom-
mor är full utslagna.  Vi gör flera
vinprovningar och du kan delta
en mycket populär vinvandring.
En av dagarna kombinerar vi tysk
emigrant- och vinhistoria med
vinprovning i vinbyn Kallstadt.
Dessutom är sparrissäsongen i
full gång. Vi ser både sparrisod-
ling och kan äta sparris. I Speyer
shoppar vi och går på museibe-
sök. Här kan du också besöka den
berömda domen som är upptagen
på UNESCOS världsarvslista.

Pris för medlemmar i SPF
Jarlabanke från 8585 kr

(ordinarie pris 8900 kr)
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BERGTORPSVÄGEN 45, 183 64 TÄBY    TEL: 756 12 51

Öppettider Måndag – Torsdag 9-17, fredag 9-16
www.gravvard.se

Näsbyparks kyrka

GRAVSTENAR
I EGEN VERKSTAD,
STOR UTSTÄLLNING .

TEXTKOMPLETTERING
,
OMFÖRGYLLNING OCH
RENGÖRING .

Varje torsdag i juli kl. 19.30. Entré 50 kr
inkl. lätt förtäring efter konserten

4/7 Jazz i sommarkväll med oktet-
ten LARS 8. Musik av Lars Gullin

11/7 Fransk afton. Sång och piano

18/7 Himmelska toner. Vokalmusik från
1600-talet med Ensemble Fleder

25/7 Förtrollande barock. Ensemble
Barocco Incantato

Musik i sommarkyrkan
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Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13.00. Höstterminen  star-
tar den 9 september.
Det finns plats för några fler nya delta-
gare.
Kontakta Lars-Eric Nordström, 756 37 16.
 
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 13.00. Höstterminen star-
tar den 4 september. Kontakta Magnus
Waller, 758 55 83.
 
Vinprovning II
Vi planerar att fortsätta även hösten 2013
med vinprovning. Följande dagar är ak-
tuella: torsdagarna 19 september, 17 ok-
tober, 21 november och 19 december.
Start kl. 18.45.

Inwesi-gruppen
Lokal: Arbetar normalt på Internet.
Inwesi-gruppen (Intressanta WebbSidor)
är en cirkel med f.n. ca 130 medlemmar
i Jarlabanke. Syftet med cirkeln är att tip-
sa varandra om intressanta webbsidor.

För information kontakta Stig Nohrlan-
der, stig@nohrlander.com

Litteraturcirkel
Vi träffas en tisdags-
eftermiddag i måna-
den kl. 14.00 på
kansliet, Eskadervä-
gen 40, och diskute-
rar böcker och tar en
kopp kaffe. Vårterminen avslutas den 14
maj, då vi kommer att tala om Göran Ro-
senbergs bok ”Ett kort uppehåll på vä-
gen från Auschwitz”. Då ska vi också be-
stämma dagar för höstterminen och väl-
ja bok för träffen i september. Informa-
tion om detta läggs in på hemsidan.

Är du intresserad och vill vara med hör
av dig till Ing-Britt Edlund, 768 83 10,
o.edlund@spray.se eller Inge-Maren
Behrendt, 732 45 91.

Musikalisk salong
Vi träffas på kansliet, Eskadervägen 40,
måndagar kl. 19.00.
I höst fortsätter vi musikaliska salongen
med första träffen den 23 september och
då lyssnar vi till ryska tonsättare. Däref-
ter träffar 21 oktober, 18 november och
9 december. Där är temat ännu inte fast-

ställt. Mer information: Ljubinka Selin,
ljubinka.selin@gmail.com eller 768 66 57

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Margareta berättar teaterhistoria och   ger
bakgrunden till aktuella teaterstycken.
Hon ordnar även biljetter till Dramaten
och Stadsteatern och efteråt blir det dis-
kussion kring pjäserna. Om tillräckligt
många är intresserade startas en ny grupp.
Höstens träffar sker 13.00 - 15.30 tors-
dagarna 26/9, 17/10, 14/11 och 5/12. Är
du intresserad ring och tala med Marga-
reta Broberg, 732 03 83.
 

Kurser och cirklar
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Kurser och cirklar
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit. Aktiviteten är för
närvarande fullbokad.
Kontaktperson: Arne Forssén,
arne.forssen@plangruppen.se eller
070-610 45 51.

Vinprovning III
Under hösten fortsätter vinprovningarna
där vi kommer att jämföra viner från både
gamla och nya världen. Och varför inte
viner från norra halvklotet med viner från
det södra. Aktuella datum är 24 septem-
ber, 15 oktober, 12 november och 10
december. Start kl. 18.45.

Kontaktperson: Lars-Ove Pehrsson,
lars-ove.pehrsson@telia.com eller
070-626 92 05

För Vinprovning II
och III gäller att de
hålls i Jarlabankes
lokal, Eskadervä-
gen 40. Terminsav-
gifterna är 400:- att
erläggas vid första
träffen.
Är du intresserad av vinprovningar an-
mäl dig till väntelista hos Lars-Ove
Pehrsson.
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Badminton
Tisdagar och freda-
gar kl 9-11 i Täby
racketcenter, Flyg-
hamnsvägen 16.
Nya deltagare är
välkomna!
För information kontakta Ingemar
Nordansjö, 756 47 21 eller Birgitta
Groschopp, 768 60 64.
Kostnad: 35 kr/gång, 2 timmar (inkl.
kaffe eller te).

Hjärt-lungräddning
Vill du gå en kurs i Hjärt-ungräddning
och Luftvägsstopp (HLR)?
Att kunna Hjärt-Lungräddning och hur
man gör vid Luftvägsstopp (när någon
sätter något i halsen) är oerhört viktigt.
Man vet aldrig när kunskapen behövs.
När ett hjärtstopp inträffar är det allde-
les nödvändigt att det finns någon i när-
heten som kan HLR. Det kan vara skill-
naden mellan liv och död. Vi går även
igenom hur man använder en de-
fibrillator.

Inom SPF Jarlabanke arrangerar vi kur-
ser för grupper om 5-7 personer. En kurs
tar ca 3 timmar där vi får teorin och öv-
ning på docka. Har du gått kursen för mer
än 1-2 år sedan kan det vara dags att trä-
na på handgreppen igen. Kostnad 20:-
inkl. kaffe eller te.

För intresseanmälan kontakta
Torbjörn Huss, 0708-74 75 10 eller
torbjorn.huss@telia.com

Jarlabanke golfare
Spelprogram för 2013 beräknas förelig-
ga under april. För detaljerad informa-
tion gå till hemsidan, spfjarlabanke.se,
under fliken Aktiviteter,  eller ring Per
Jödahl, tel. 756 23 25

LCHF
LCHF är en förkortning av Low Carb,
High Fat, och det är en livsstil och en
kosthållning, som kännetecknas av att
man undviker kolhydrater (socker och
stärkelse) men gärna äter fet mat (gräd-
de, smör, fet ost). Man äter detta för att
må bra och undvika diabetes typ 2 och
hjärtkärlsjukdomar, som hjärtinfarkt,
hjärtsvikt och stroke samt demens. En
bieffekt, som uppskattas av många, är att
man normalt minskar påtagligt i vikt, om
man har övervikt eller fetma.

En LCHF-grupp på 11 personer bilda-
des i oktober 2012, och den hade tre träf-
far under höstterminen 2012 på Jarlaban-
kes kansli, varav en träff var förenad med
måltid ”I stället för öl och macka”. Un-
der vårterminen 2013 hade gruppen fem
träffar på kansliet, varav en träff var för-
enad med LCHF-buffé, i vilken även ”ut-
omstående” Jarlabanke-medlemmar (åtta
personer, totalt 17) deltog. Vidare hade
gruppen en träff på LCHF-restaurang M5
på Malmtorgsgatan i Stockholm City,
och några medlemmar deltog också i en
LCHF-kryssning ToR Åbo med Silja
Galaxy.

Friskvård
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Squaredansarna
Näsby Parks
Squaredans-
klubb finns
på Kvarn-
torpsgården,
Näsby Allé
72, Täby.

Nästa tillfälle att pröva på  är den 19 sep-
tember kl. 12 - 14. Besök gärna klubbens
hemsida, nasbysquare.se för mer infor-
mation.
Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

Vandra med eller utan stavar
I samarbete med Tibbleseniorerna an-
ordnar vi stavgång fredagar udda veck-
or. Vi  samlas kl. 10.00 i Näsbyparks cen-
trum utanför apoteket för att tillsammans

göra en kortare promenad med eller utan
stavar. Vårens sista vandring sker den 7
juni, och sedan börjar vi igen fredagen
den 13 september.

För mer information kontakta Monica
Rosengren, monica.rosengren@transit.se
768 32 07 eller Birgitta Danielsson,
b i rg i t t a . l .dan ie l sson@te l ia .com
758 78 48.

Vandringar
I samarbete med TibbleSeniorerna har vi
möjlighet till:

Korta vandringar
(6-8 km)
Samling måndagar
kl. 09.30 i Täby
Centrum vid rull-
trappan nedre plan
mot Storstugan. Ta

med matsäck, sittunderlag och buss-
biljett.

För information om höstens program tag
kontakt med Laila Larsson, 768 36 18.

Långa vandringar (10-12 km)
Samling måndagar kl. 09.15 i Täby Cen-
trum vid rulltrappan nedre plan mot
Storstugan. Ta med matsäck, sittunder-
lag och bussbiljett.

För information om höstens program tag
kontakt med Ivor Nordström, 768 31 15,
Kerstin Ferenius, 758 61 75 eller Maud
Andersson, 510 512 19.

Friskvård
I nästa medlemsblad, som utkommer den
10 september kommer en utvärdering att
göras av LCHF-gruppens verksamhet
med bl.a. intervjuer med deltagarna.

Avsikten är att det skall bildas en ny
LCHF-grupp i oktober detta år, som skall
arbeta under höstterminen 2013 och vår-
terminen 2014. Kallelse till ett första
möte på kansliet kommer att annonseras
i nästa medlemsblad.

För ytterligare information ring Ingrid
Dahlberg på 0720-186664 eller Stig
Nohrlander på 0737-365427 eller mejla
till ingrid.dahlberg31@gmail.com resp.
stig@nohrlander.com.



26

Debatt
Och vad jobbar du med?
När människor, som aldrig träffats tidigare, ska
presentera sig för varandra kommer ganska snart
frågan: ”Och vad jobbar du med?” I samma stund
som vi svarar blir vi inplacerade i en hierarki, en
rangordning som visar vilken status vi har.

om det sedan inte finns möjlighet att an-
vända den nya kunskapen.

En individs status är inte permanent utan
varierar över tid och i vilket socialt sam-
manhang man befinner sig. Att bli pen-
sionär är kanske en av de största omställ-
ningar som vi är med om i vårt liv. Nu
gäller inte att yrket på samma sätt som
förut är personens status och identitet,
vi rangordnas av omgivningen enligt en
annan skattningsskala.  Att ha fram-
gångsrika barn, att ha en hälsosam livs-
stil,  att delta i fritidsaktiviteter och att
vara klar i huvudet ger hög status.  Den
nya sortens pensionärer  vilar inte!

Status och rangordning kan fungera som
en slags tävling mellan oss människor.
Detta har förekommit i alla tider och ser
ungefär likadant ut över hela världen.
Men hög status är dock inte detsamma
som att känna sig omtyckt och älskad.

Gudrun Wijk

Ett yrke har hög status, ett annat har låg.
Yrkesstatus bygger alltså på hierarki.
Människors känsla för vilket status ett
yrke har beror på den uppfattning som
finns i det samhälle man lever i. Hög lön
och lång utbildning ger en person hög
status.

I flera yrken finns en intern statushierar-
ki som följer bland annat kön. Inom lä-
raryrket till exempel, ger de mansdomi-
nerade naturvetenskapliga ämnena mest
status. I sjukhusmiljön arbetar yrkes-
grupper med olika typer av status och där
är hierarkin mycket tydlig.  Status base-
ras på allmänhetens uppfattning - men
det finns yrken som de flesta av oss ändå
anser förtjäna högre status än de har idag,
till exempel sjuksköterskor, lärare och
poliser.
    Arbetsglädje och kunskap finns även
i de yrken som kan betraktas som simp-
la. Att ta hand om gamla ses ofta som ett
lågstatusyrke med dålig betalning, tunga
lyft och alldeles för lite beröm och upp-
skattning. Mer utbildning räcker inte för
att höja deras status, det krävs dessutom
tillräcklig personaltäthet och en bra lön,
som det går att leva på. Yrkesstoltheten
blir inte större för att man får gå en kurs,
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Boktips
En man som heter Ove
köper en data som inte är en data
Ove är 59 år gammal. Han kör en Saab. Han är typen
av man som pekar på folk han inte gillar sådär som om
de var inbrottstjuvar. Han står framför disken i den sorts
butik som man beger sig till för att köpa vita sladdar…
Ove iakttar expediten en lång stund innan han viftar
med en medelstor kartong mot honom.

- Jaha! Är det här en sån hära Ajjpadd då?
kräver Ove att få veta.
Expediten, en ung man som ser obekväm ut
kämpar helt uppenbart mot impulsen att ge-
nast ta kartongen från Ove, svarar.  -   Ja,
precis. En  iPad.
Ove betraktar kartongen som om den var yt-
terst opålitlig.
- Jaha! Och det här är en data alltså?  Expedi-
ten nickar. Men blir sedan tveksam och skakar
på huvudet.  - Ja… eller, ja alltså, det är en
iPad. En del kallar den ”tablet” och andra kal-
lar den ”surfplatta” Det finns olika sätt att se
på det där… Ove tittar på expediten som om
expediten precis tilltalat honom baklänges.
- Jaha! Expediten nickar villrådigt. - Jaaa…

Ove skakar på kartongen igen.  - Är den bra
då, den här?   Expediten kliar sig i hårbottnen.
- Ja… eller hur menar du?  Ove suckar och
börjar tala långsamt som om det enda proble-
met med diskussionen vore att expediten lider
av nedsatt hörsel.  - Är. Den. Braaa? Är det en
bra data? Expediten kliar sig på hakan.
 - Alltså… ja….den är jättebra… men det be-
ror ju på vad för slags dator du vill ha.  Ove
blänger tillbaka. - Jag vill ha en data! En van-
lig data!

Det blir tyst en stund mellan de två männen.
Expediten harklar sig.

- Ja, alltså, det här
är egentligen ingen vanlig dator. Du kanske
hellre vill ha en…. Expediten tystnar och le-
tar uppenbarligen efter ord som mannen fram-
för honom kan tänkas ha någon form av rela-
tion till. Han harklar sig igen och säger: …en
laptop? Ove skakar frenetiskt på huvudet och
lutar sig hotfullt fram mot disken. - Nej, det
vill jag för fa-AN inte. Jag vill ha en data!
Expediten nickar förstående. - En laptop är
en dator.  Ove stirrar förnärmat på honom
och pekar demonstrativt i disken.  - Det vet
jag väl! Expediten suckar  - Okej….

Ny tystnad. Ove betraktar kartongen en lång
stund.
- Var fäller man ut tangentbordet? muttrar han
sedan. Expediten kliar sina handflator mot
kanten av butiksdisken och väger lite nervöst
från fot till fot som unga män gör när de bör-
jar inse att det kommer att ta betydligt tid än
de inledningsvis hoppats.

Så här börjar en debutroman, ”En man som
heter Ove”, skriven av Fredrik Backman,
Bokförlaget Forum, 2012.

Om du är nyfiken på hur det går för Ove i
fortsättningen läs boken!
Mycket nöje.
Det kunde nästan ha varit jag själv....

Erikp
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Förbättra äldres läkemedelsbehandling!
I mitten av mars deltog jag i en föreläsning under temat ”Koll på läkeme-
del” utifrån perspektivet patientnytta. Föreläsningen var anordnad av SPFs
Stockholmsdistrikt i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan på ABF-
huset i Stockholm. Föredragshållare var professor emeritus Lars Nilsson.
Han har ett förflutet inom läkemedelsforskning, läkemedelsindustri och
Apoteket AB och är numera sakkunnig hos SPF. Inledningsvis påpekade
professor Nilsson att bristerna i äldres läkemedelsbehandling kan ses som
en form av ålderism. Med ålderism avses som ni vet diskriminering av oss äldre!

innehållet i kampanjmaterialet. Förhopp-
ningsvis skall det stimulera till fortsatt
egen läsning på nätet.

Lars Nilsson konstaterade att läkemed-
len i allt väsentligt består av bra produk-
ter, men att felanvändning av mediciner
inte är ovanligt. Detta är ett problem,
speciellt bland äldre personer som där-
med löper hög risk att drabbas av biverk-
ningar. Det finns också läkemedel som
är olämpliga för äldre, eftersom de ger
just äldre en hög risk för biverkningar.

Äldres läkemedelsproblematik
Vid läkemedelsbehandling vill man dra
nytta av läkemedlens positiva verkning-
ar och undvika de negativa. Den balan-
sen är svår vid behandling av äldre med
många läkemedel. Övermedicinering av
äldre har blivit mest uppmärksammat.
Med stigande ålder ökar både sjuklig-
heten och förekomsten av tillstånd (t.ex.

Text: Kerstin Persson

”Koll på läkemedel”
SPF, PRO och Apoteket Farmaci har ska-
pat en gemensam paraplyorganisation för
ett samarbete som kallas ”Koll på läke-
medel”. Samarbetet för att förbättra lä-
kemedelsbehandlingen och hälsan hos
äldre startade år 2009 och ska pågå i fyra
år. Inom var och en av de tre samarbets-
parterna drivs pågående läkemedelspro-
jekt anpassade till den egna organisationen.

Syftet med kampanjen är att läkemedels-
behandlingen för oss äldre ska bli bättre.
Andra aktuella frågor är hur du själv som
patient kan agera för en bättre behand-
ling och hur du ställer ”vassa frågor” i
vården, för att trycka på för att din läke-
medelsbehandling ska bli så bra som möj-
ligt. Seminariet byggde huvudsakligen på
kampanjmaterial framtaget ur ”Koll på
läkemedel” (www.kollpalakemedel.se) .
Där presenteras en rad högintressant fak-
ta, kanske kända för en del men defini-
tivt inte för alla. Jag återger här delar av

Äldreomsorg
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utan också med doseringen. Läkemedel
kan vara testade på äldre, men oftast då
på personer som har bara en sjukdom
och ett läkemedel. Om man är multisjuk
och multimedicinerad utesluts man från
kliniska prövningar, eftersom det är svårt
att göra studier med dessa patienter.

Vid föreläsningen delades de äldre pa-
tienterna in i två grupper vars olika läke-
medelsbehov karaktäriserades som följer:
    Yngre äldre - ”friska”
Stor andel förebyggande läkemedel
Oföljsamhet mellan ordination och an-
vändning, oftast underbehandling, d.v.s.
lägre intag än ordinerat
Samsyn läkare – patient viktig
     Äldre äldre -  ”multipelsjuka”
Många sjukdomar, många symptom
De flesta behandlas - multimedicinering
– för många mediciner?
Äldre känsligare för mediciner
Osäker dosering äldre (forskning saknas)
Ordinationer från flera läkare
Bristande uppföljning + bedömning
Låg prioritet i forskningen, knappast nå-
gon alls för multisjuka äldre

Studier visar att andelen som hämtat ut
10 eller flera läkemedel i gruppen 80+
varierar stort mellan olika kommuner -
från 30 % till 60 %. Någon större skill-
nad i patienternas sjukdomstillstånd mel-
lan kommunerna kunde dock inte påvi-
sas. Enligt en undersökning, som har
publicerats i Läkartidningen, varierade

Äldreomsorg
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högt blodtryck) som kan orsaka sjukdo-
mar. I genomsnitt får en äldre människa i
särskilt boende fler än 10 läkemedel per
dag (rekordet är 39 läkemedel!). Samti-
digt innebär både sjukdomar och åldran-
det i sig att leverns och njurarnas förmå-
ga att befria kroppen från läkemedel
minskar och att interaktionerna1) mellan
läkemedlen ökar. Det medför att många
äldre och multisjuka människor får all-
varliga biverkningar och att behandling-
ens sammantagna nytta blir tveksam. Si-
tuationen kompliceras av att många äld-
re får läkemedel förskrivna av flera oli-
ka läkare och att ingen har en samlad
överblick av patientens sjukdomsbild och
behandling. Varje enskilt läkemedel kan
vara väl motiverat av ett visst symptom,
blodprov eller annat mätvärde, men den
sammanlagda effekten av alla mediciner
kan trots detta bli skadlig. Att undvika
användning av olämpliga läkemedel hos
äldre är ett första viktigt steg att ta.

Enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatis-
tik för 2009 hade 45 % av befolkningen i
åldersgruppen 80+ under året köpt ut 10
eller fler olika läkemedel på recept. 33
% hade köpt ut läkemedel som Social-
styrelsen betecknar som ”läkemedel som
bör undvikas” vid behandling av äldre.

Äldre har inte bara problem med för
många och med olämpliga läkemedel,

1) Interaktion = hur ett läkemedel fung-
erar tillsammans med, och påverkas av,
andra läkemedel.
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antalet dosförpackade läkemedel med
antalet läkare. Ju fler läkare en patient
har desto fler läkemedel skrivs ut. Med
10 läkare är genomsnittet 23 olika med-
iciner och med en läkare sju.

Olämpliga listan
– om okloka läkemedel
Socialstyrelsen har i ”Indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre” listat medi-
ciner ”som bör undvikas” vid behand-

ling av äldre – olämp-
liga listan. Var tredje
person över 80 år får
olämpliga läkemedel!
Här ingår flera läke-
medel mot smärta, oro,
ångest och sömnsvå-
righeter, men även an-

dra mediciner. Äldre som använder dessa
mediciner löper hög risk för biverkning-
ar. Variationerna mellan kommunerna
var stora; i den kommun som låg högst
hade över 50 % sådana mediciner och i
de kommuner som låg lägst var siffran
runt 20 %. Täby har en relativt låg siffra
29,3 %, vilket är bra. En låg siffra tolkas
som bättre äldrevård i kommunen och
indikerar ett större engagemang för äld-
revård. T.ex. erbjuds på kvällen en macka
och mjölk i stället för sömnmedicin.

Om du är äldre och använder mediciner
– gå igenom ”Olämpliga listan – om
okloka läkemedel för äldre”. Om du hit-
tar någon medicin där som du använder,
visa då listan för din läkare och fråga om

det finns någon annan medicin som kan
fungera bra för dig och som inte är
olämplig. (Olämpliga listan kan hämtas
som PDF-fil på kollpalakemedel.se)

Hur kan vi förbättra äldres
läkemedelsbehandling?
Den gemensamma arbetsgruppen har i
sin rapport ”Koll på läkemedel” angett
att man vill uppnå följande mål för att
förbättra de äldres läkemedelsbehandling:

* Varje äldre patient skall ha en läkare
med övergripande totalansvar för medi-
cineringen, en ”dirigent” för koordine-
ring och kontroll när en patient har flera
läkare. Läkarförbundet har begärt en så-
dan ordning.
* Bättre kunskaper om och dokumentation
av läkemedel som ordineras till äldre.
* Bättre kunskap om olämpliga medici-
ner för äldre (Socialstyrelsens ansvar).
Förskrivningen av olämpliga läkemedel
till äldre ska upphöra.
* Speciella medicintester för verkan på
äldre. (Redovisas på likartat sätt som för
barn.)
* Årliga läkemedelsgenomgångar med/
för patienter/ansvariga vid behandling av
flera sjukdomar.
* På sikt behövs en lagstiftning som
garanterar alla över 75 år en systematisk
genomgång av sin läkemedelsbehandling.
* Sparande av recept och medicin som
lämnats ut de senaste 15 månaderna.
* Geriatriker ges större inflytande (stor
brist på geriatriker idag – se även artikel

Forts. från sid. 29
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”Varning för brist på geriatriker” i Jarla-
banke 2013/nr 1).

Lars Nilsson avslutade med att berätta
att ”vi har kommit långt med två av kra-
ven”. Beslut är nu fattat om att läkeme-
delsgenomgångar ska genomföras av alla
som är äldre än 75 år och har fem eller
fler läkemedel. Sparande av recept och
medicin som utlämnats de senaste 15
månaderna kan hämtas på apoteken och
tas med vid läkarbesök. - Vi är glada över
att vårt påtryckararbete har lönat sig i den
delen, säger Lars Nilsson. Men mycket
återstår. Fortfarande är läkemedelsför-
skrivningen av olämpliga läkemedel till
äldre alldeles för stor. Vi fortsätter där-
för med ännu mer kraft att försöka på-
verka så att det blir en bättre läkemedels-
förskrivning.

Hur kan du bli
”en bättre patient”?
Den sista delen av seminariet behandla-
de frågor om hur vi kan förbättra läke-

medelsbehandlingen,
vi själva, vid besök
hos läkare och genom
ansvariga myndighe-
ter. Det gäller vårt
eget ansvar, hur vi
kan bli en bättre pa-
tient. (”Kloka frågor”

går att beställa via kollpalakemedel.se)

Viktiga frågor
om dina mediciner
Här är några frågor som du bör ta för
vana att ställa till din läkare vid varje till-
fälle när du får nya mediciner utskrivna,
eller när dina gamla recept förnyas:
1. Hur vet jag att jag har nytta av den här
medicinen?
2. Vad händer om jag avstår från medi-
cinen?
3. Är det något särskilt som jag skall tän-
ka på då jag tar den här medicinen?
4. Är det bra att jag har så här många
mediciner?
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Föreläsningsserien ”Samhället och de äldre” i ABF-huset
Arrangör: Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF. Entré
20 kr för medlemmar (visa medlemskort) 40 kr för övriga.
Adress: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

16 maj 13.30 – 15.00
Äldre och livslust
Att bli äldre behöver inte innebära att vi mår sämre än under andra delar av livet. För en del är
det tvärtom. Ändå är en hel del förändringar ofrånkomliga både kroppsligt och socialt. Hur kan vi
bäst möta livsförändringar i fråga om både lust och lidande?

Föreläsare: universitetslektor, leg. psykolog, Barbro Lennéer Axelsson

Vill du bli gympaledare
i Täby Gymmix?

Täby Gymmix är en
gymnastikförening som har
gympa för alla åldrar och
ingen tävlingsverksamhet.
Se vår hemsida
www.tabygymmix.se
Nu behöver vi stärka
föreningen ytterligare och
söker gympaledare till både

barn- och vuxengrupperna.

Vi erbjuder våra ledare gratis
utbildning och gympakläder
samt arvode för genomförda
pass.
Tidigare ledarerfarenhet är
inget krav.
Låter detta intressant, hör av
dig till info@tabygymmix.se
så kontaktar vi dig och

berättar mer.

22 -25 maj Täby Kulturskolas konstelevers vernissage på Karby Gård
1 juni kl. 12-16 Kulturskolans dag i Rönninge by
2 juni kl. 13 Täby spelmansstämma med Täby Spelmansgille och Lena Willemark m.fl.

Skogberga Spelmansgård
6 juni Nationaldagsfirande på Karby Gård
14 juni Konsert på Näsby Slott med medeltidsensemblen Scaramella
Midsommarfirandet på Rönninge by
Efter midsommar Föreningen Runtäcket (quiltteknik, täcken och annat) utställning och

teknikdemonstration på Karby Gård

5 september Stora Byfesten i Rönninge by

Kultur i Täby
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SPF Jarlabanke i Täby Exp. öppen torsdagar kl. 10-12 tel. 756 38 75
Eskadervägen 40
183 58 Täby PlusGirokonto 84 85 34-4

e-post: jarlabanke@telia.com
Försäkringsfrågor gällande
  liv- och olycksfall tagna via SPF: Skandia tel. 020-55 55 00
Mötesförsäkringar för SPF-medlemmar: SPF tel. 692 32 50

STYRELSEN
Ordförande, info.ansv. Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Vice ordf./ordf. pr.kom. Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com
Sekreterare Birgitta Danielsson 758 78 48 birgitta.l.danielsson@

  telia.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 768 83 10 o.edlund@spray.se
Medlemssekr., inköp Gunnar Wernerson 510 503 63 wergun@telia.com
Medlemsrekrytering Käthie Wernerson 510 503 63 wergun@telia.com
Festarr., månadsträffar Christel Eborn 758 11 94 chris.eborn@hotmail.com
Torsdagsträffar Lena Sandström 510 104 80 lena.sandstrom39@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 756 13 83
Lennart Skog 756 36 37

Suppleant Björn Eklöf 756 25 07

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Ordinarie Gudrun Wijk 732 74 32 gudrun.wijk@telia.com
Ersättare Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com

VALBEREDNING
VAKANT

REDAKTION
Ansvarig utgivare Kerstin Persson 756 60 76 kerstinpers@telia.com
Redaktör Bodil Svensson 510 116 36 bodil_c_svensson@telia.com
Layout Gunilla Kinnman 758 59 78 gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson 768 31 92 leif.ob.larsson@gmail.com

FUNKTIONÄRER
Annonser Béatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Hemsidan, Webmaster Per Nisses 756 66 71 per.nisses@comhem.se
Utskick, brevduvor,
   bitr. medl.sekr. Lars Gustafsson 758 96 98 lassegustafsson@telia.com
Syn-hörsel, Begravningar Bertil Wijk 732 74 32 blmw@ownit.nu
Väntjänst Irène Lehnberg 756 36 81 irene.lehnberg@gmail.com
Väntjänst, bitr. Anita Holmberg 29 96 76 elseanitaholmberg@

  gmail.com
Resor/utflykter Monica Rosengren 768 32 07 monica.rosengren@transit.se
Resor/utflykter, bitr. Margareta Torstensson 768 11 32 margareta.to@telia.com
Festarrangemang Ingegerd Isacsson 758 93 66 ingegerd.isacsson@gmail.com
Festarrangemang Britt Ahlstedt 758 71 27 brittahlstedt@yahoo.se

SE VÅR HEMSIDA spfjarlabanke.se
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Styrelse och funktionärer 2013

Beatrice
Ceyhan

Birgitta
Danielsson

Christel
Eborn

Lars
Gustafsson

Anita
Holmberg

Kaj
Ingelman

Ingegerd
Isaksson

Gunilla
Kinnman

Leif
Larsson

Irène
Lehnberg

Per
Nisses

Kerstin
Persson

Monica
Rosengren

Lena
Sandström

Bodil
Svensson

Gunnar
Wernerson

Ing-Britt
Edlund

Ljubinka
Selin

Käthie
Wernerson

Bertil
Wijk

Gudrun

Wijk

Britt
Ahlstedt

Margareta
Torstensson



36

Välkommen att välja oss Vårdproffsen, när du har behov av
hemtjänst.

Vårt lilla team gör att varje kund blir individuellt och
personligt bemött.

Vi är alltid vänliga och snälla mot våra kunder och  vi älskar
vårt arbete.

Ring om du har frågor eller vill boka ett personligt möte.

Vi finns nära dig:
    I Täby centrum: Lyktgränd 2 och Marknadsvägen 43
    I Näsby-Park: Kryssarvägen 6

Du kan även köpa diverse tjänster med RUT-avdrag, ring och
fråga!

www.abvardproffsen.se
Telefon:  076-615473
E-post: kaarina@abvardproffsen.se


