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Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för

den egna och familjens hälsa och välbefinnande,

inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga

sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av

arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död,

ålderdom eller annan förlust av försörjning under

omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. 

Artikel 25:1



Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

(ratificerades 2000, laglig i och med Lissabonfördraget 2009)

Artikel 21:1 (om icke-diskriminering) 

All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, 

hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, 

språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 

åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, 

börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall 

vara förbjuden. 

Artikel 25 (om äldres rättigheter)

Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva 

ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och 

kulturella livet. 



Det finns ingen konvention om äldres rättigheter

som det t.ex. finns: 

– för kvinnor (The International Convention on the Elimination of

all forms of Discrimination Against Women (CEDAW))

– för barn (The Convention on the Rights of the Child (CRC)) 

– för funktionshindrade (The UN Convention on the Rights

of Persons with Disabilities) 2006 

Däremot finns dokument som:

– The Vienna International plan of Action on Ageing (1983)

– The United Nations Principles for Older Persons and 

Proclamation on Aging, 1992

– The Madrid Plan of Action on Ageing, 2002











Synonymer

Identitet

Hälso- och sjukvård

Arbetslivet







Svensk synonymordbok
(2002)

Pensionär: pensionstagare

pensionerad

understödstagare

äldre

rentier

Att åldras: bli äldre

bli gammal

komma upp i åren

förlora fräschören

gråna

vissna

tackla av

tyna bort

deklinera

ha sett sina bästa dagar

ha överlevt sig själv



Synonymer.se

Synonymer till pensionär

Pensionstagare, pensionerad, åldring, senior, grå panter, dagledig

Synonymer till åldras

Bli gammal, bli äldre, gråna, vissna, tackla av, deklinera, changera
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Hälso- och sjukvård



Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2012:673

13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om

1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet

13 b § Förbudet mot diskriminering i 13 § som har samband med ålder

hindrar inte

1. tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, eller

2. annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för

att uppnå syftet



Mammografi





… enligt en undersökning genomförd 2008 endast var

knappt hälften av alla landsting som erbjöd 

mammografiscreening till hela den åldersgrupp

(40-74 år) som omfattas av Socialstyrelsens 

rekommendationer. (Lagrådsremiss, s. 48)

… inte innebär att landstingen tar otillåten hänsyn till

ålder…. den kommunala självstyrelsen och hälso-

och sjukvårdslagens karaktär av ramlag får anses ge

landstingen visst utrymme att själva bestämma vilka

åldersgrupper som ska omfattas av den screening 

som erbjuds. (Lagrådsremiss, s. 48)



Det undantag som nu är fråga om ska tolkas restriktivt

och motverka att särbehandling inte förbjuds. 

(Lagrådsremiss, s. 48)

.. förbudet mot diskriminering är avsett att skydda

dem som bäst behöver det. (Lagrådsremiss, s. 31)

Regeringen konstaterar.. att för det fall en enskild begär 

men förvägras en undersökning med hänvisning till 

vederbörandes ålder, kan det vara fråga om 

diskriminering. (Prop. 2011/12:159, s. 48)

Enbart det förhållandet att en person inom den 

rekommenderade åldersgruppen inte kallas till 

undersökning, bör emellertid inte anses strida

mot förbudet mot åldersdiskriminering.

(Prop. 2011/12:159, s. 48)



Blodgivning

Övre gräns

Sverige 65 år, kan överskridas till 70

Nederländerna 70 år

Storbritannien Ingen övre gräns













Andra av Socialstyrelsen beslutade författningar reglerar 

åldersgränser för utbyte av kanyler och för blodgivare. 

Utmärkande för de nu nämnda reglerna om åldersgränser 

är att de syftar till att skydda ungas hälsa i olika avseenden. 

Det finns också högre åldersgränser som utgår från 

skyddssyften. Regeringen anser att de syften som nu 

redogjorts för är berättigade och väl avvägda. 

Särbehandling på grund av ålder bör alltså få förekomma 

i enlighet med dessa regler. (Lagrådsremiss, s. 47)



Läkemedelsprövningar
Problemet med studier som inkluderar 
äldre är ju att äldre ofta tar så många 
läkemedel att det kan vara svårt att bevisa 
effekt och säkerhet av ett nytt läkemedel. I 
registreringsstudierna vill man ha 
så ’rena’ patienter som möjligt för att få 
säkra data.

Björn Beermann, vice VD
Läkemedelsindustriföreningen



Arbetslivet







	
	

Platsannonser	Lidingö	kommun		



(Andersson & Öberg 2012)

Andelen finländska män och kvinnor som anser att deras möjligheter

till nyanställning vid arbetslöshet är ’goda’ eller ’mycket goda’



Eurobarometer 263

















→ 1960-talet     Äldre   

1970-talet →     Yngre äldre/Äldre äldre

Tredje åldern/Fjärde åldern

Othering/ Andrafiering





Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket 

innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, 

kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och 

en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, 

religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social 

ställning. De slår också fast att alla människor är födda 

fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

Wikipedia






