PÅ TRÖSKELN TILL MORGONDAGEN
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har för femte gången
genomfört enkätundersökningen På tröskeln till morgondagen för att få
fram information som kan tillämpas för att utveckla tjänster för äldre i
framtiden. Arets undersökning riktade sig till 55-84-åringar och
genomfördes i samarbete med Kantar TNS Oy. De största problemen som
listades i undersökningen var små pensioner (51%), kvaliteten på
vårdtjänsterna (38%), ensamhet (31%) och dålig tillgång på social- och
hälsovårdstjänster (29%).
Kvaliteten i vården oroar
En majoritet, 95% uppgav att man borde reagera mycket snabbare på
försummelserna inom vården än man gör idag. 81% svarade att kvaliteten på
vårdtjänsterna är olovligt låg. Endast 18% uppgav att de äldres och deras
anhörigas röster blir hörda som klienter/kunder inom vårdtjänster.
Nöjda andraklassare
En klar majoritet av de som deltagit i undersökningen, 74%, anser att det
finns åldersdiskriminering i samhället och 64% uppger att de upplever sig
som andra klassens medborgare. 70% svarade att ungdomen idealiseras för
mycket i vårt samhälle. Samtidigt är man nöjdare med sina liv än
befolkningen i genomsnitt. På en skala 1-10 skulle man uppge hur nöjd man
är med livet just nu och medeltalet är 8,18, medan motsvarande är 7,32
bland hela befolkningen. Bland svenskspråkiga äldre är medeltalet 8,7.
Faktorer som bidrar till lycka är god hälsa (93%), goda människorelationer
(69%), intressanta fritidssysselsättningar (37%), vila och avkoppling (32%),
njuta av naturen (27%) och bra inkomster (22%).
Jobba som pensionär
Allt fler äldre visar intresse för att jobba som pensionär. Varannan pensionär
skulle idag vara redo att jobba åtminstone deltid (46%). Procenten har stigit
för varje undersökning som genomförts genom åren.
Sjukdom och förlorad rörelseförmåga skrämmer
I undersökningen frågades också om äldres rädslor. Det som skrämmer mest
är rädslan att bli sjuk (79%), att förlora rörelseförmågan (75%), att en nära
anhörig blir sjuk (58%), att osäkerheten och otryggheten ökar i samhället

(45%). Liksom i den förra undersökningen 2016 upplever finlandssvenska
äldre överlag mindre rädslor än de finskspråkiga äldre.
Äldre uppskattar mest Folkpensionsanstalten
De äldre litar fortfarande mest på Folkpensionsanstalten. 14% litar mycket
och 49% litar ganska mycket på FPA. Siffrorna har dock något planats ut
sedan förra undersökningen. På andra och tredje plats kommer
Pensionsskyddscentralen och pensionsförsäkringsbolagen. Bara 2% litar
mycket på riksdagen och regeringen. I undersökningen efterfrågades också
de äldres syn på pensionärsorganisationerna. Liksom i tidigare
undersökningar har svenskspråkiga äldre genomgående en positivare syn på
pensionärsorganisationernas roll än finskspråkiga.
Sociala medier
I årets undersökning efterfrågades för första gången hur äldre använder
smarttelefoner, pekplattor och sociala medier. 64% uppgav att de använder
smarttelefon flera gånger per dag. 80% av 55-59-åringarna uppgav att de
använder smarttelefon flera gånger per dag, medan motsvarande bland
80-84-åringarna är endast 28%.
Smartapparaterna används till många olika ändamål, men mest för att sköta
bankärenden (80%) och för att skaffa information (75%). 37% uppger att de
använder Facebook regelbundet. På andra plats kom YouTube (36%) och på
tredje plats Wikipedia (28%).
Undersökningen genomfördes på finska och svenska i mars-april och
sammanlagt deltog 996 personer. Hela undersökningen finns att läsa på
https://www.eetury.fi/eetun tunnus/artikkelit/?offset 14832=0
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