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Sammanfattning 
Äldreplanen beskriver att omsorgsnämnden vill utveckla följande områden: 

 Kvalitet och effektivitet 

- Genom väl fungerande ledningssystem med kända processer. 

- Delaktighet och forum för god dialog med kund och närstående. 

- Ökad kunskap om förändringsarbete hos ledning och medarbetare 

- Ständiga dialoger kring värdegrundsfrågor i det vardagliga arbetet. 

 Hållbar jämställdhet 

Vård- och omsorg ska vara lika oberoende kön, etnicitet, socioekonomiska aspekter 

och liknande. För detta krävs: 

- Uppföljning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

- Politiker, ledning och medarbetare har kunskap om jämställdhet och genusfrågor. 

 Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser 

Arbeta förebyggande med riskområden genom ett: 

- Strukturerat och systematiskt arbetssätt där avvikelser och åtgärder kan följas upp. 

- Multiprofessionella team och samverkan inom förvaltningen. 

- Samarbete mellan kommun och landsting. 

 En God och Nära Vård 

-Tillsammans med övriga länets kommuner vara aktiva i vad eventuella beslut om 

primärvårdens uppdrag innebär för den kommunala hemsjukvården. 

 Tryggad personalförsörjning 

- Samverkan med utbildningsaktörer gällande utbildningskrav för omsorgsassistenter. 

- Utredning av befintliga resurser och hur dessa används på bästa sätt. 

- Väl etablerat introduktionsprogram. 

- Långsiktig plan för intern kompetensutveckling. 

- Utvecklingsmöjligheter och interna karriärvägar. 

- Innehållet i yrkesgruppers uppdrag så att heltid blir en självklar sysselsättningsgrad. 

- En god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper 

 Boendeformer 

- Utreda och bygga minst 60 ytterligare välanpassade platser i särskilda boenden. 

 Flexibla former för handläggning och beslut om insatser till äldre personer - 

Utredning om möjligheten till förenklad biståndshandläggning, samt nyttan av detta - 

Utreda digitaliseringsmöjligheter inom myndighetsutövningen. 

- Effektivare administration och bra IT-stöd. 
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 Välfärdsteknologi 

För att ha möjlighet att möta framtidens behov och skapa en kvalitativ och 

effektiv äldreomsorg kommer det att vara avgörande med: 

- Effektiva IT-system. 

- Digitala hjälpmedel såsom trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer m.m. 

 Anhörigstöd 

- Införa andra typer av inriktningar på anhörigstödet än vad vi erbjuder idag. 

 Nationell strategi för demenssjukdom 

- Långsiktig plan för att bibehålla och utveckla specialistkompetens inom området 

- Följsamheten till demensprogrammet för Kalmar län. 

 Psykisk hälsa hos äldre 

- Kompetens och förutsättningar för lärande när det gäller äldres psykiska 

hälsa. - Delaktigheten för den äldre i planeringen av sin vård. 
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1. Inledning 
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som 

andelen personer i arbetsför ålder minskar. Det är en positiv utveckling att vi lever längre, men 

det ställer krav på välfärdens organisation samt den digitala utvecklingen. Under kommande år 

kommer det att krävas såväl analyser, strategiska beslut och åtgärder för att möta kraven från 

samhället. Omsorgsnämnden har därför gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

plan inför framtiden, en så kallad äldreplan. Äldreplanen är politikens övergripande 

styrdokument som syftar till att synliggöra nuläge och lyfta kommande behov ur ett lokalt 

samt nationellt perspektiv. Planen ska vara vägledande i politiska beslut som rör äldres vardag 

och resultera i verksamhetsplanlagda åtgärder. 

2. Bakgrund 
Äldreomsorgen är en central del i den svenska välfärden. De äldre ska få den vård och 

omsorg som de behöver för att kunna känna sig trygga och för att i så stor utsträckning som 

möjligt kunna leva sina liv på de sätt de önskar. En av framtidens stora utmaningar är hur 

samhället ska möta behoven från en växande äldrebefolkning. Andelen äldre ökar samtidigt 

som den andel som ska stå för välfärdens finansiering blir mindre. Ökningen av äldre över 80 

år kommer att pågår under hela 2020-talet. Detta ställer krav på välfärdens organisation och 

på resursdelning. 

3. Äldreplanens syfte och uppföljning - en del 
av styrprocessen 

Äldreplanen ska fungera som ett stöd i politiska beslut gällande utvecklingsarbete och 

ekonomisk planering. Den bör revideras inför varje mandatperiod. Omsorgsnämnden ska 

däröver årligen besluta om att anta en verksamhetsplan med fastställda åtaganden och 

åtgärder för kommande år. 

Omsorgsnämnden ska i samband med revidering uppdra åt förvaltningen vilket/vilka områden 

som ska prioriteras, samt strategiska fokusområden. Dessa områden ska brytas ned i åtgärder 

och lyftas in verksamhetsplanen. Prioriterade områden ska avrapporteras löpande under året 

till omsorgsnämnden och årliga uppdrag ska slutrapporteras innan årsskifte. 

4. Process 

4.1 Medborgardialoger och enkät 
Som ett första led i framtagandet av äldreplanen har politiken tillsammans med tjänstemän 

genomfört sex medborgardialoger, samt en enkätundersökning under april till maj månad 

2018. Syftet har varit att ge kommuninvånarna möjlighet att lämna synpunkter och önskemål 

gällande framtidens äldreomsorg. Medborgardialogerna har skett på strategiska platser i 

kommunen, både på landsbygd och i stad för att nå ut till så många som möjligt. Information 

om medborgardialoger samt enkät har spridits på sociala medier, radio, genom affischer och 

information till chefer och personal. 

 5 



4.2 Resultat 
301 personer deltog i undersökningen. Procentuell fördelning i åldersgrupperna: 

15-45 år 21,3 %, 46-64 år 28,6 %, 65-84 år 41,9 % och 85 – 8,3 %. Geografiskt fördelat: 

Namn Antal % 

Alsterbro 22 7,3 

Bäckebo 6 2 

Kristvallabrunn 4 1,3 

Flerohopp 8 2,7 

Flygsfors 2 0,7 

Orrefors 3 1 

Gadder0as 0 0 

Gullaskruv 0 0 

M0aler0as 1 0,3 

Nybro 208 69,1 

S:t Sigfrid 5 1,7 

Alsjöholm 1 0,3 

Örsjö 41 13,6 

Total 301 100 
 

Av de svarande är 70,8 % kvinnor. 

Enkäten bestod av i huvudsak fyra frågor där de svarande fick möjlighet att vikta de två till tre 

viktigaste områdena för respektive fråga. Det har också funnits utrymme att lämna egna 

synpunkter via fritext i enkäten. 

Känslan inför att bli äldre är till stor del god, förutsatt att det föreligger god hälsa, men det 

finns också en oro för om det kommer att finnas hjälp vid behov och boendeplats att tillgå i 

framtiden. Resultatet visar följande (se även bilaga 1): 

De områden som anses särskilt viktiga att utveckla inom äldreomsorgen är personalens 

kompetens inom yrket samt personalens bemötande. Därefter kommer daglig social samvaro 

och personalens tillgänglighet. Se figur 1. 
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Figur 1. 

 

Specifikt för hemtjänstens verksamhet visar resultatet att personalkontinuiteten och därefter 

kundens delaktighet och inflytande är de viktigaste områdena inom framtidens hemtjänst. 

Möjligheten att välja vilken tid man får hjälp och möjligheten att få välja utförare inom 

hemtjänsten är också två viktiga områden som sticker ut i undersökningen. Se figur 2. 

Figur 2. 

 

Specifikt för särskilt boendes verksamhet visar resultatet att maten och möjligheten att 

komma utomhus är de viktigaste områdena, därefter kommer social stimulans och 

möjligheten till olika boendeformer. Se figur 3. 
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Figur 3. 

 

Specifikt för hemsjukvårdens verksamhet visar resultatet övervägande att det viktigaste området är 

möjligheten att lätt komma i kontakt med sjuksköterska eller annan legitimerad personal. Därefter 

kommer samarbetet med primärvården, den palliativa vården och funktionella hjälpmedel. Se figur 4. 

Figur 4. 
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Övriga synpunkter som framkommit i enkätundersökningens fritext är vikten av 

personalen och dess bemötande. Fler boenden och olika boendeformer, delaktighet och fler 

sociala aktiviteter. 

I resultatet ska hänsyn tas att det endast är cirka 300 deltagare i undersökningen av 

kommunens drygt 20 000 invånare. Dock ger resultatet en indikation om vilka områden som 

kommuninvånarna anser vara viktigast för framtidens äldreomsorg. 

5. Vision 
Nybro kommuns vision ska prägla äldreomsorgen: 

Omsorgsnämndens vision lyder: 

”Vår verksamhet ska kännetecknas av ett hälsofrämjande förhållningssätt i vård och 

omsorg och i livets alla skeden. Det innebär att vi ska stärka människors egen möjlighet till 
delaktighet, tilltro till förmåga samt känsla av trygghet, värdighet och välbefinnande”. 

Den rimmar väl med den övergripande visionen där ett hälsofrämjande förhållningssätt i 

livets alla skeden kräver nytänkande i många specifika situationer liksom nyfikenhet på 

människors egen förmåga och möjlighet till delaktighet. Trygghet löper som en röd tråd för 

att den hjälp och stöd som ges ska upplevas värdig och utövas på ett sådant sätt att människor 

upplever ett välbefinnande. 

6. Värdegrund 
Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Socialtjänstlagen (2001:453) och 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta 

utifrån varje persons unika situation. 

Omsorgsnämndens verksamhetsidé är: 

”Ett ökat oberoende ger en större självkänsla och en bättre livskvalitet”. 

Utifrån det har värdegrunden formats. 

Värdegrunden är förvaltningens gemensamma utgångspunkt som symboliserar de 

värderingar som ska styra allt vårt handlande och bemötande i det dagliga arbetet. 

Omsorgsnämndens värdegrund består av sex byggstenar som ska genomsyra 

samtliga verksamheter i förvaltningen: 

 Självbestämmande 

 Delaktighet och individanpassning 

 Integritet 

 Gott bemötande 

 Trygghet 

 Meningsfull tillvaro 
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7. Målområden 
Omsorgsnämnden har fem målområden som är direkt riktade mot kund. Målområdena är 

hämtade från socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen och tangerar byggstenarna i 

värdegrunden. 

 Ett värdigt liv (5 kap. 4 § SoL) 

 Trygga vård- och omsorgsinsatser (5 kap, 1 § HSL). 

 Aktiv och meningsfull tillvaro (5 kap, 4§ SoL). 

 Leva och bo självständigt (5 kap. 4 § SoL). 

 Delaktighet och påverkan (5 kap. 5 § SoL). 

Det finns också ett mål riktad mot medarbetare och ett mål riktat mot ekonomi. 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Effektivt resursutnyttjande 

7.1 Målsättning 
Omsorgsnämndens målsättning för verksamheten bygger på att kunden ska ha ett värdigt liv. 

Det innebär att kunden som helhet ska vara nöjd med den äldreomsorg som hemtjänst, särskilt 

boende och hälso- och sjukvården erbjuder. Det innebär också att kundens ska vara nöjd med 

det bemötande som kunden får inom respektive verksamhet. 

Vidare innebär målsättningen att kundens ska ges trygga vård- och omsorgsinsatser. Det 

innebär en hög personalkontinuitet inom hemtjänsten och ett väl utvecklat avvikelsesystem 

som systematiskt bidrar till att förbättra och trygga vård- och omsorgsinsatserna för kunden. 

Målet Aktiv och meningsfull tillvaro innebär att de kunder som bor på särskilt boende ska 

uppleva att det finns bra möjligheter att komma utomhus, samt att kunderna är nöjda med de 

aktiviteter som erbjuds på boendena. 

Målet att Leva och bo självständigt innebär att kunderna kan påverka vilka tider de får hjälp 

inom hemtjänsten. 

Målet Delaktighet och påverkan innebär att kunden ska uppleva att personalen inom 

hemtjänstens och särskilt boendens verksamhet tar hänsyn till åsikter och önskemål och att 

kunden är delaktig i utformningen av beviljade insatser. 

Målet attraktiv arbetsgivare innebär att medarbetarna ska uppleva att omsorgsförvaltningen är 

en arbetsgivare med goda möjligheter till delaktighet och utveckling. Vidare innebär målet att 

omsorgsförvaltningen ska ha en personalförsörjning i paritet med de olika typer av insatser 

som ska tillgodoses. 

Målet effektivt resursutnyttjande innebär att ekonomin varje år ska vara i balans. 

8. Nationell demografi och ekonomi 
Antalet personer 65 år och äldre ökar. Från dagens nästan två miljoner personer som är 65 år 

och äldre beräknas antalet öka till 2030 med drygt 0,4 miljoner, och till 2060 med cirka 1,2 

miljoner. Att antalet äldre personer ökar är inte något nytt, ökningen var stor också mellan 

1960 och 2015. Sedan 1960 har antalet personer som är 80 år och äldre ökat med över 230 
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procent. När det gäller utmaningar i framtiden för vården och omsorgen om äldre personer 

ligger fokus inte på alla som fyllt 65 år utan snarare på de äldsta åldersgrupperna. År 1960 

fanns det drygt 141 000 personer som var 80 år och äldre, vilket då var 1,9 procent av 

befolkningen. År 2015 var antalet drygt 500 000, andelen 5,1 procent. I mitten av 2040-talet 

beräknas antalet 80 år och äldre passera en miljon. År 2060 har antalet prognostiserats till 

cirka 1,2 miljoner personer, som då beräknas utgöra 9,3 procent av befolkningen (tabell 

7.1). Samtidigt ökar hela befolkningen, varför andelen personer 65 år och äldre ökar relativt 

marginellt under den nu överskådliga tiden fram till 2030, från 20 procent till 21 procent. 

Prognosen för 2060 är en andel om 25 procent (SOU 2017:21). 

 

Det är något fler kvinnor (54 procent) än män (46 procent) i åldrarna 65 år och uppåt. Av de 

som fyllt nittio år är sju av tio kvinnor (tabell 2). 
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9. Nybro kommuns demografi och ekonomi 
Antalet kommuninvånare som är 65 år eller äldre uppgick 2018-12-31 till 4972 personer. 

Nybro kommuns befolkningsprognos 2018-2030 visar på en ökning av antalet personer 

över 65 år. Prognosen visar också att genomsnittsåldern i kommunen är högre jämfört med 

riket vid prognosperiodens slut. 

En stor del av ökningen beräknas ske i slutet av prognosperioden i åldersgruppen 80-100 år. 

Nybro har en något äldre befolkningsstruktur jämfört med snittet i Sverige (24,4 % över 65 

år i Nybro mot nationellt snitt 23,3 %). Samtidigt ökar antalet personer i åldersintervallen 

över 65 år mer än antalet personer i åldersintervallen 0-64 år inom kommunen, Det kommer 

att ställa krav på vård- och omsorgen framöver, både ur ett finansiellt och ur ett personellt 

perspektiv. 

Folkmängd i Nybro kommun efter åldersklass 

2018 3571 1401 4972 

2019 3578 1429 5007 

2020 3566 1471 5037 

2021 3558 1476 5034 

2022 3541 1537 5078 

2023 3537 1581 5118 

2024 3497 1644 5141 

2025 3467 1701 5168 

2026 3455 1737 5192 

2027 3446 1782 5228 

2028 3455 1815 5270 

2029 3473 1837 5310 

2030 3498 1869 5367 
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Antal äldre efter ålderskategori i Nybro kommun 
Antal 2016 och prognostiserat antal 2017-2030 

4 0 0 0  

3 5 0 0  

3 0 0 0  

2 5 0 0  

2 0 0 0  

1 5 0 0  

1 0 0 0  

5 0 0  
 

0 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

65-79 år 3578 3584 3571 3578 3566 3558 3541 3537 3497 3467 3455 3446 3455 3473 3498 

80-w år 1374 1371 1401 1429 1471 1476 1537 1581 1644 1701 1737 1782 1815 1837 1869 

65-79 år 80-w år 

 

Befolkningen i Nybro kommun förväntas visa en nettoökning till och med 2030 med totalt 

748 personer. Intervallen 50-74 år minskar medan övriga intervall ökar under perioden. De 

kunder som till största delen uppbär insatser inom äldreomsorgen återfinns i åldersgrupperna 

över 80 år. Antalet personer i denna kategori ökar med 495 personer fram till år 2030. I 

åldersintervallet 90 år uppbär de flesta innevånare insatser i någon form. Det är också i denna 

kategori som kunderna ofta har omfattande behov av insatser. I Nybro kommun ökar 

innevånarna i denna ålderskategori successivt och har störst ökning 2030. 

Det är i nuläget förhållandevis få nyanlända som har flyttat in under senare år som är över 60 

år. I spannet 60 – 93 år bor för närvarande tio personer i Nybro kommun. Dock är att beakta 

inför framtiden att äldreomsorgen kan få kunder som har annat modersmål än svenska i högre 

utsträckning än idag. 

Ovanstående återgivna prognos pekar mot att kommunens långsiktiga planering måste ta sikte 

på ett ökat behov av resurser riktade till den äldre delen av kommunens invånare. I och med 

att innevånarna lever längre kommer fler personer ha insatser under längre tid samtidigt som 

antalet personer i ålderskategorierna ökar. För att tillhandahålla dagens nivå av insatser 

kommer resurstillskott till äldreomsorgen att vara nödvändigt. Även personalförsörjningen 

behöver planeras för att kommunen ska kunna upprätthålla dagens bemannings- och 

kompetensnivå. Även arbetet kring nyttjande av ny teknik och digitalisering vidareutvecklas i 

takt med att nya lösningar introduceras för att tillhandahålla och möjliggöra insatser. Att 

reflektera över vilken ambitionsnivå som är möjlig framöver utifrån de resurser som finns är 

också nödvändigt. 

De mest sköra äldre definieras i länet som personer över 65 år och som börjar uppvisa 

begynnande skörhet i form av utmattning, viktminskning, svaghet, långsamhet och låg 

aktivitetsgrad. I Nybro uppgår antalet till cirka 1200 personer, enligt uppgift från regionen i 

Kalmar län, dvs. cirka 17 % av befolkningen i Nybro kommun att jämföra med länstalet 25 %. 
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10. Nationell kvalitetsplan 
Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett 

förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga 

insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida 

äldreomsorgen (dir. 2015:72). Utredningen föreslår åtgärder som syftar till: 

 Högre kvalitet och effektivitet 

 Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser 

 Tryggad personalförsörjning 

 Översyn av särskilda boendeformer 

 Flexibla former för beslut om äldreomsorg 

 Användning av välfärdsteknologi 

10.1 Kvalitet och effektivitet 
”För att höja kvaliteten i vård och omsorgen krävs en långsiktig plan som innefattar 

personalens möjlighet till rätt kompetens, handledning och reflektion, och förutsättningar för 

att utföra en god och säker vård och omsorg, som säkerställer den äldre personens 

delaktighet och inflytande” (SOU 2017:21) 

Vård och omsorg är en relationell verksamhet. En god vård och omsorg bygger på det 

professionella mötet mellan personalen och den äldre personen. Planeringen och 

organiseringen av vård- och omsorgsarbete måste utgå från dess specifika karaktär. Den ska 

skapa utrymme för handlingsfrihet för personalen att kunna hantera individuella behov och 

önskemål och klara oväntade situationer. Den ska tillgodose att personalen får de 

förutsättningar som krävs - utbildning, handledning och tid. Den ska utgå från att den äldre 

personen ska vara delaktig i och medskapande till sin vård och omsorg. Den ska kunna 

involvera och stödja de anhöriga. Vården och omsorgen om äldre personer ska vara jämställd 

och jämlik. Kvinnorna är i majoritet bland de som både får och ger vård och omsorg. Hur 

åldrandet blir beror, utöver kön, också på socioekonomiska förhållanden, etnicitet, 

funktionsnedsättning, ålder, språk, könsidentitet, könsuttryck och 

personlighet (SOU 2017:21). 

För att nå en hög kvalitet och effektivitet i äldreomsorgen krävs det att ledningen fortsätter att 

utveckla målstyrningsarbetet. 

God kvalitet förutsätter att vården och omsorgen är: 

 Kunskapsbaserad - personalen ska ha rätt kompetens och erfarenhet. 

 Personcentrerad - samordning, självbestämmande och delaktighet. 

 Säker - riskförebyggande verksamhet som förhindrar skador och att 

verksamheten präglas av rättssäkerhet. 

 Tillgänglig - vård och omsorg ska ges vid behov i rätt tid. 

 Jämlik - vård och omsorg ska ges med respekt för människors lika värde och utifrån 

varje persons unika förutsättningar. 

I juni 2016 inrättade regeringen en delegation för att aktivt arbeta för att främja en 

tillitsbaserad styrning och ledning hos myndigheter. Uppdraget ska redovisas i en slutrapport i 

oktober 2019. Tillitsbaserad styrning får mer och mer genomslag i offentlig sektor. 
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Inspektioner utförs mer och mer i dialogform av statliga myndigheter, ex inspektionen för 

vård och omsorg. Sveriges kommuner och landstings (SKL) definition av tillitsbaserad 

styrning och ledning lyder: 

Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarnas behov, 

där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: 

 stimulera samverkan och helhetsperspektivet, 

 bygga tillitsfulla relationer samt 

 säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren 

Tillit innebär: 

 inte fritt valt arbete, utan samarbete inom tydliga ramar 

 en balanserad syn på medarbetare 

 att premiera lärande genom att överse med mindre allvarliga misstag, men agera 

på allvarliga problem 

 att lagar och regelverk ses som dynamiska 

 fortsätta kontrollera och följa upp, men mer selektivt och utifrån dialog med 

den granskade 

 ett ansvar för alla delar i styrkedjan – från politik till golv 

I en tillitsbaserad styrning och ledning har värdegrundsarbete en basal roll. Varför går vi till 

jobbet? Vem är vi till för? Är frågeställningar som varje medarbetare ska hålla levande och 

aktuella. 

Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

 Väl fungerande ledningssystem med kända processer 

 Delaktighet och forum för god dialog med kund och 

anhöriga 

 Ökad kunskap om förändringsarbete hos ledning och 

medarbetare 

 Ständiga dialoger kring värdegrundsfrågor i det 

vardagliga arbetet. 

 

10.2 Hållbar jämställdhet 
Två dominerande synsätt på äldre har kommit att prägla inriktningen av den offentliga 

äldreomsorgen i Sverige. Det ena synsättet fokuserar på äldre som en ömtålig och behövande 

grupp och var framträdande under 1950- och 60-talen. Den växande andelen äldre blev 

efterhand till en hotbild som ansågs kräva alltmer samhällsresurser. Motvikten till 

”eländeperspektivet” framträder från 1970-talet och framåt och beskriver istället äldre som 

friska och aktiva, som en resurs i samhället. Det är viktigt att lyfta fram att äldre inte bara är 

en skröplig grupp i behov av hjälp, utan såväl rehabiliteringsbara som kapabla till att göra 

självständiga val. Ett ökande tryck på individuellt ansvar för hälsa och omsorg ledde till nya 

tolkningar på hur man skulle definiera det offentliga ansvaret för äldre. Rehabilitering och 

pedagogik, hjälp till självhjälp, blev framträdande i synen på hur äldres hjälpbehov skulle 
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tillgodoses. Att göra hälsa till ett individansvar riskerar emellertid att bortse från att äldre har 

levt, och lever, under olika villkor. Detsamma gäller anhöriga som i allt högre grad förväntas 

ta ansvar för sina hjälpbehövande äldre. Att anhöriga svarar för merparten av 

omsorgsinsatserna för äldre är väl känt. Frågor kring äldre och äldreomsorg beskrivs ofta på 

ett köns- och klassneutralt sätt (t.ex. äldre, anhöriga). Idag är äldreomsorgen enligt 

lagstiftningen ett samhällsansvar. Innan 1956 låg huvudansvaret för äldreomsorgen på 

anhöriga. I Sverige är det formellt alltså inte barn eller andra släktingar som har huvudansvar 

för de äldres välbefinnande, utan den offentliga sektorn genom kommunen (SOU 1997:170, s. 

95). Indikatorer pekar på att hälsan bland de äldre inte utvecklas lika gynnsamt som tidigare 

(t.ex. Socialstyrelsen 2000a). Det finns också de som menar att klasskillnaderna vad gäller 

ohälsa bland äldre är oförändrat stora, och att den förbättrade hälsan främst gällde dem som i 

sitt yrkesliv varit tjänstemän (SCB m.fl. 2000). Det finns skilda uppfattningar om 

hälsotillståndets utveckling bland äldre. 

Det sociala perspektivet, som bland annat finns uttalat i propositionen för Ädelreformen 

(1990/91:14), har alltmer fått ge vika för ett medicinskt perspektiv. Idag är det de 

sjukvårdande insatserna som prioriteras. Det innebär att det är de vardagliga hjälptjänsterna 

(städning, tvätt, inköp, möjlighet att få komma ut etc.) som har minskat mest (SCB m.fl. 

2000). Att ett medicinskt perspektiv har tagit över betyder inte att fler får institutionsvård. 

Av rapporten ”Bo hemma på äldre da´r” framgår att andelen som endast får hjälp av anhöriga, 

och alltså inte får någon kommunal hemhjälp alls, har ökat bland de gamla, jämfört med 

tidigare undersökningar (Socialstyrelsen 2000b, s. 36). Särskilt markant är ökningen bland 

gamla ur arbetarklass. Omsorgsarbete som tidigare utfördes av offentlig sektor utförs idag av 

anhöriga, förmodligen i någon liten utsträckning av frivilligorganisationer, och något av 

marknadsorganisationer. Frivilligorganisationer har tagit över vissa sociala inslag, som besök 

och promenader hos gamla. Städning har till viss del tagits över av marknadsorganisationer. 

Anhöriga har tagit över alla möjliga sysslor, när den offentliga vården och omsorgen allt mer 

kommit att syssla med medicinskt inriktade arbetsuppgifter för de allra äldsta. Det är inte bara 

personer över 80 år som behöver hjälp. För dem i åldern mellan 70 och 76 år fördubblades 

hjälpinsatserna från anhöriga och vänner medan den sociala hemtjänstens insatser ökade 

endast marginellt (Steen 2003). 

Den demografiska utvecklingen har medfört att fler äldre än tidigare har blivit vårdare. 

Pensionärer sköter om andra pensionärer. Mellan 15 och 20 procent av dagens nyblivna 

pensionärer har minst en av sina egna föräldrar kvar i livet (regeringens prop. 1997/98:113, s. 

28). De ökande livslängderna har gjort att kvinnor i dessa åldrar i praktiken samtidigt kan ha 

omsorgsansvar för sin make, sina föräldrar och delvis för sina barnbarn. De flesta 

undersökningar pekar på att hustrur utför mycket mer äldreomsorg för sina män än männen 

gör för hustrurna (t.ex. Finch och Mason 1993; Mossberg Sand 2000; Demensförbundet 

2003). Med ökad livslängd bland män har det troligen skett en ökning även av manliga 

anhörigvårdare. Det finns dock olika förväntningar på kvinnor och män både vad gäller att 

utföra hemarbete som vård av anhöriga. (Källa: Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-4 2004). 

Det är angeläget för Nybro kommuns äldreomsorg att bedriva en jämställd vård och omsorg 

och med beaktande av historisk utveckling som satt spår arbeta för att oskäliga skillnader 

undanröjs. 
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Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

Vård- och omsorg ska vara lika oberoende kön, etnicitet, 

socioekonomiska aspekter och liknande. För det krävs: 

 Uppföljning utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

 Politiker, ledning och medarbetare har kunskap om 

jämställdhet och genusfrågor 

 

10.3 Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser 
I direktiven till utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen framhålls att ”Ett 

preventivt arbetssätt inom vård och omsorg kan ge flera vinster. Ett sådant arbetssätt är ofta 

långsiktigt och kostnadseffektivt och därför samhällsekonomiskt motiverat, men framför allt 

handlar det om att de äldre kan få ett gott och självständigt liv under en längre tid”. I direktivet 

nämns vikten av god och näringsrik mat, fysisk aktivitet, starka sociala nätverk, att förebygga 

fallskador och att uppmärksamma munhälsan. Samhällets alla delar berörs av hälsofrämjande 

och förebyggande insatser. En boendemiljö som inbjuder till promenader och stimulerar 

sociala möten är en del av ett åldersvänligt samhälle. Bostadsanpassning kan ses som en del av 

en kommuns hälsofrämjande arbete, likaså utformningen av kollektivtrafiken (SOU 2017:21). 

I regeringens kvalitetsplan framhålls att en bra vård och omsorg ska bygga på bästa 

tillgängliga kunskap och utföras på ett kompetent sätt. Undernäring, trycksår, munhälsa och 

fallskador är några exempel på vad som kan bero på dålig vård 

Röster från medborgarenkäten 
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Jag vet att jag behöver ha 

rätt inställning för att klara 

motgångarna som självklart 

kommer med åldern Fysisk träning och social 

samvaro 



 



 
Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

Arbeta förebyggande med riskområden genom ett: 

 Strukturerat och systematiskt arbetssätt där avvikelser och åtgärder kan följas upp 

 Multiprofessionella team och samverkan inom förvaltningen 

 Samarbete mellan kommun och landsting 

10.4 God och Nära Vård 
Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 

utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda 

myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, 

tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Till 

särskild utredare förordnades chefsläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna 

Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 

2017:01). Utredningen ska utgöra grunden för en primärvårdsreform som i allra högsta grad 

kommer att få påverkan på den kommunala hemsjukvården. Utredningen föreslår att samtliga 

föreslagna lagändringar ska träda i kraft den 1 juli 2020. 

Enkelt uttryckt föreslår utredningen att en förskjutning från slutenvården till primärvården 

görs. 

Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

 Tillsammans med övriga länets kommuner vara aktiva 

i vad eventuella beslut om primärvårdens uppdrag 

innebär för den kommunala hemsjukvården 

 

10.5 Tryggad personalförsörjning 
Det finns ett säkerställt samband mellan yrkeskompetent personal och god kvalitet i vård och 

omsorg och i dag finns kvalitetsbrister som kan relateras till bristande yrkeskompetens hos 

personal. Framöver kommer kraven på god yrkeskompetens att öka. All personal inom den 

kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre bör minst ha yrkesutbildning på 

gymnasial nivå och en ökad andel bör ha eftergymnasial utbildning. All personal inom vård 

och omsorg – i landsting och kommuner, samt privata utförare – som arbetar med vuxna 

personer bör i sin yrkesutbildning ha moment av gerontologi och geriatrik. 

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och 

omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt 

betingade efterfrågan på arbetskraft ökar kraftigt. Tillgången till sådan personal måste därför 
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utökas påtagligt. Staten och huvudmännen, samt privata utförare, måste i samverkan vidta 

långsiktigt hållbara åtgärder för att främja kompetensförsörjningen (SOU 2017:21). 

Över 70 procent av äldre personer i särskilt boende har idag en demenssjukdom och även i 

hemtjänst/hemsjukvård har en ökande andel sådana sjukdomar. För att bli beviljad insatser 

från kommunerna har under senare år kommit att krävas ett allt större hjälpbehov. En ökad 

andel äldre personer som har hemtjänst får hjälp med personlig omvårdnad. En allt större 

andel av de mest sjuka äldre bor i ordinärt boende. Ett år efter inflyttning till särskilt boende 

hade 33 procent avlidit, medan 60 procent bor där i mer än 1,5 år. En allt större andel bland 

äldre personer som avlider gör det med vård och omsorg utanför sjukhus. Äldre personer i 

särskilt boende får i genomsnitt tio läkemedel. Många har svår urininkontinens och 

avföringsinkontinens. Dessa uppgifter visar att de äldre som får vård och omsorg från 

kommunerna idag har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd och oftast flera 

långvariga sjukdomar. En betydande andel har kognitiva nedsättningar och nedsatt psykisk 

hälsa. Detta ställer krav på utbildning och kompetens inom yrket. Kompetensförsörjning 

innefattar dels att det finns personal, dels att dessa har rätt kompetens. God 

kompetensförsörjning innebär att det finns tillräcklig tillgång till yrkeskompetent personal för 

att motsvara efterfrågan (SOU 2017:21). 

 

Personalens 

kompetens är 

oerhört viktig! 

Rädd att kompetens 

kommer att saknas 

Tillgänglig och utbildad 

personal som känner till 

ens egen 

självbestämmanderätt 
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Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

 Samverkan med utbildningsaktörer gällande utbildningskrav för 

omsorgsassistenter 

 Utredning av befintliga resurser och hur dessa används på bästa sätt 

 Väl etablerat introduktionsprogram 

 Långsiktig plan för intern kompetensutveckling 

 Utvecklingsmöjligheter och interna karriärvägar 

 Innehållet i yrkesgruppers uppdrag så att heltid blir en självklar 

sysselsättningsgrad 

 En god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper 

 

10.6 Boendeformer 
De flesta äldre bor idag i bostäder med en god bostadsstandard och är mer nöjda med sitt 

boende jämfört med yngre personer. Dock bor en majoritet i en bostad där hen inte kan 

komma ut, eller röra sig inom bostaden, utan att behöva gå i trappor. Hen riskerar att bli fånge 

i sitt eget hem. Det ordinära boendet är det vanligaste för äldre personer, även högt upp i 

åldrarna. Av alla som är 65 år eller äldre bor drygt 95 procent i ordinärt boende. I åldrarna 80 

år och uppåt är andelen 87 procent, och först i åldrarna 95 år och äldre bor mer än hälften i 

särskilt boende (SOU 2017:21). 

Trygghetsbostad är ett begrepp som myntades av Äldreboendedelegationen. Syftet med detta 

förslag var att finna en form för boende som skulle kunna ge trygghet och gemenskap för den 

äldre, utan att den äldre personen skulle behöva ansöka om bostaden och 

behovet utredas, och utan stora kommunala kostnader. Det finns ingen fastställd definition 

vilka bostäder som ska få benämnas trygghetsbostad. Trygghetsbostäder definierades i den 

förordning om investeringsstöd till äldrebostäder som gällde 2007–2014 som 

bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvarohobby och rekreation. 

Krav ställdes på att det skulle finnas personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende 

under vissa angivna tider. Bostäderna skulle vara till för dem som fyllt 

70 år (SOU 2017:21). 

Gränsen mellan trygghetsbostäder och seniorbostäder kan vara flytande. Det finns ingen 

fastställd definition på vad som ska benämnas seniorbostad. Det brukar finnas 

gemensamhetslokaler och ofta har lägenheterna en god tillgänglighet. De har oftast en 

nedre åldersgräns, t.ex. 55 eller 65 år. Benämningarna kan skifta, som plusboende, 55+boende 

eller gemenskapsboende. Även om intresset för seniorboende kan finnas tidigare i livet brukar 

det först vara i 70-årsåldern som steget tas att förändra sitt boende (SOU 2017:21). 

Från 2015 till 2030 bedöms behovet av nya lägenheter för de som är 65 år och äldre öka med 

cirka 360 000. Personer 65 år och äldre är generellt sett ingen svag grupp på 

bostadsmarknaden. Ett ökat bostadsbyggande skulle öka möjligheterna för denna grupp att 

finna bekväma och tillgängliga bostäder. Det finns dock stora grupper av äldre personer där 

detta inte är lösningen. Äldre personer som bor i kommuner med låg bostadsproduktion eller 

långa köer till bostad, äldre personer med låga pensioner där nybyggda lägenheter inte är ett 
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ekonomiskt möjligt alternativ och äldre personer som vill bo kvar i sitt hem till livets slut, 

även om det är opraktiskt (SOU 2017:21). 

Röster från medborgarenkäten 

10.7 Flexibla former för handläggning och beslut om insatser till äldre 
personer 
Av utredningens direktiv (dir. 2015:72) framgår att många kommuner vill kunna erbjuda 

tjänster inom äldreomsorgen genom en handläggningsprocedur som upplevs som mindre 

krånglig eller kontrollerande. Skälen till detta är bland annat för att minska det administrativa 

arbetet och att öka självbestämmandet och delaktigheten för äldre personer. Det som är 

gemensamt för kommuner som har förenklad biståndshantering är att det sker för en viss 

åldersgrupp, till exempel 75 år eller äldre. Ansökan leder till ett direkt beslut av en 

handläggare utan kompletterande utredningsinsatser. Förenklad biståndsbedömning tillämpas 

ofta för hjälp med ett begränsat antal timmar för enklare sysslor. Det saknas dock 
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Större tillgång till äldreboende 

för att få möjlighet till både 

omsorg, social samvaro och 

privat sfär 

Önskar inte bo på ett hem 

som en institution 

Nära biblioteket 

Centralt boende nära torget 

Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

 Utreda och bygga minst 60 ytterligare välanpassade platser 

i särskilda boenden 



 

vetenskapliga uppföljningar och utvärderingar om förenklad handläggning vilket gör det svårt 

att fastställa fördelarna, framför allt ur ett jämlikhets- och jämställdhets perspektiv (SOU 

2017:21). 

 Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

 Utredning om möjligheten till förenklad biståndshandläggning, 

samt nyttan av detta 

 Utreda digitaliseringsmöjligheter inom myndighetsutövningen 

 Effektivare administration bra IT-stöd 

 

Röster från medborgarenkäten 

10.8 Välfärdsteknologi 
Med välfärdsteknologi avses kunskap om välfärdsteknik. Det kan till exempel avse hur det 

digitala samhället kan underlätta för personer med olika funktionsnedsättningar att enklare 

kunna hantera sin vardag, eller att få tillsyn och omsorg på ett enkelt sätt. Socialstyrelsen ger 

följande benämning: ”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en 

funktionsnedsättning”. Exempel på välfärdsteknik är bland annat digitala trygghetslarm, 

sensorer, tillsyn via nattkamera. Ett mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet 

och effektivitet i vård och omsorgen (SOU 2017:21). 

Kameratillsyn har förutsättningar att frigöra arbetstid till annat. Eftersom personen sover 

under tillsynen minskar kameratillsynen inte tid för personlig kontakt, och den som valt 

denna form av tillsyn kan tycka att det är skönt att inte bli väckt, som det finns risk för vid 

annan form av tillsyn. En förutsättning är enligt gällande lagstiftning att den enskilde har 

beslutsförmåga, och själv vill ha dessa former av tillsyn, larm etc. För trygghetskänslan är det 

också viktigt att kunna vara säker på att den som övervakar via kameran har tillräcklig 

utbildning för att bedöma att inget har hänt den som får tillsyn. Sensorer kan vara ett 

alternativ till kameratillsyn. Sensorer kan känna av om personen fallit, är på väg ut från 

lägenheten, har låg puls och liknande, och det kan av den enskilde upplevas mindre 

integritetskränkande att inte bli sedd genom en kamera. En sensor som mäter olika viktiga 
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Att få leva som jag vill 

Dusch varje eller två 

gånger per dag 

Jag gillar att öka 

intresset för äldre 



 

hälsodata kan också vara till hjälp i hemsjukvården. Det kan t.ex. ge läkaren och 

sjuksköterskan bättre förutsättningar att arbeta proaktivt, genom att snabbare få 

uppgift om risk för undernäring, vätskebrist, yrsel, för högt eller lågt blodtryck etc. 

En allt större andel av befolkningen har teknisk utrustning med GPS-funktion dygnet runt, 

t.ex. i mobilen. Det möjliggör att deras rörelser kan följas i realtid. För dem som bor i ordinärt 

boende har 26 procent av landets kommuner beviljat enskilda personer mobila trygghetslarm, 

där det med hjälp av GPS ska gå att lokalisera var personen är. 

Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre personer till ett mer 

självständigt liv. De kan också vara en del i en framtida lösning inom vård och omsorg. 

Utvecklingen av robottekniken är på snabb frammarsch (SOU 2017:21). 

Ett av målen med välfärdstekniken är att den ska kunna bidra till att vården och omsorgen ges 

på ett jämlikt och jämställt sätt. Det finns emellertid en del utmaningar, som behöver 

uppmärksammas. En sådan är att det kan skilja mellan personer som har god utbildning och 

vana vid IT-lösningar och de som inte har det. Det kan påverka i vilken utsträckning den äldre 

personen efterfrågar eller erbjuds välfärdsteknik, om hen accepterar ett eventuellt erbjudande 

och har förmåga att använda tekniken. För personer som är i ett ”digitalt utanförskap” kan 

steget att använda sig av välfärdsteknik vara långt. Såväl förhållningssättet till digital teknik, 

tillgången till och förmågan att använda skiftar, och beror på utbildning, ekonomi och var i 

landet man bor. Sammanhängande med detta är också att skillnader i ekonomi kan påverka 

val av produkt. Om alla erbjuds bästa tänkbara produkt uppstår inga jämlikhetsproblem. Men 

om vissa produkter får köpas på den öppna marknaden, och vissa har råd att köpa en bättre, 

kan ekonomin påverka hur välfärdstekniken kan komma till nytta och för vem. Även att 

installera bredband kan ställa sig alltför kostsamt, vilket kan innebära att nödvändig 

infrastruktur saknas i bostaden (SOU 2017:21). 

Röster från medborgarenkäten 

 

 

WiFi på alla 

särskilda boenden 

Att det blir mer digitalt och att 

tekniken som utvecklats används är 

väl självklart 

Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

För att ha möjlighet att möta framtidens behov och skapa en kvalitativ och effektiv 

äldreomsorg kommer det att vara avgörande med: 

 Effektiva IT-system 

 Digitala hjälpmedel såsom trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer m m 
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10.9 Anhöriga 
Det finns inte några lagliga skyldigheter för vuxna barn att tillgodose sina föräldrars behov av 

vård och omsorg. Denna skyldighet upphörde år 1957 när lagen (1956:2) om socialhjälp 

trädde i kraft. De flesta anhöriga som ger omvårdnad till en anhörig gör det av fri vilja, men 

det kan också finnas drag av ofrivillighet genom upplevelsen av osäkerhet över vem som 

annars ska göra det. När vården flyttar in i vardagen får det stora konsekvenser för 

vardagslivet och påverkar relationerna människor emellan. Konsekvenserna för partner och 

barn i denna situation kan bli långtgående när det gäller hälsa, ekonomi och livskvalitet. 

Merparten av de anhörigas insatser är oavlönad och syns inte i någon statistik. I en 

enkätundersökning som Socialstyrelsen genomförde 2012 angav nästan var femte person äldre 

än 18 år att de regelbundet gan omsorg till en närstående. Det motsvarar ungefär 1,3 miljoner 

personer. Ungefär 30 procent av dem som regelbundet gav omsorg gjorde det varje dag, 46 

procent gav omsorg minst en gång i veckan och 23 procent gjorde det minst en gång i 

månaden. Omsorgsgivande var vanligast förekommande i åldersgruppen 45-64 år. Anhöriga 

har en central roll för äldre personer som behöver stöd och omsorg i vardagen, men blir inte 

alltid uppmärksammade för sin insats. Det stöd som ges till anhöriga måste utformas 

individuellt och flexibelt. (SOU 2017:21).Anhöriga är till stor hjälp och många gånger en 

förutsättning i det dagliga arbetet kring kunden och är en målgrupp som ska värnas om. 

Röster från medborgarenkäten 

 

 

Fler mötesplatser 
Vänlig och trevlig 

personal som samarbetar 

med anhöriga! 

Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

 Införa andra typer av inriktningar på anhörigstödet än vad vi har att erbjuda idag 
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11. Nationell strategi för demenssjukdom 
Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom i Sverige. Demens 

är en folksjukdom som berör många, inte bara de kvinnor och män som insjuknar i en 

demenssjukdom, utan även deras anhöriga och närstående. Målet för regeringens politik är att 

kvinnor och män med demenssjukdom ska kunna åldras i trygghet, så långt som det är möjligt 

med ett bibehållet oberoende. Kvinnor och män med demenssjukdom ska, sjukdomen till 

trots, kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag. Hon eller han ska 

vidare bemötas med respekt, och ha tillgång till god vård och omsorg som både är jämställd 

och jämlik. 

Den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom grundas på de 

nationella målen för äldrepolitiken och är utformad efter Socialstyrelsens rapport på 

regeringens uppdrag: En nationell strategi för demenssjukdom - Underlag och förslag 

till prioriterade insatser till 2022 (Dnr. S2017/03866/FST). 

Regeringen vill genom strategin för demenssjukdom verka för förbättringar inom 

sju strategiska områden: 

- Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg 

- Personal 

- Kunskap och kompetens 

- Uppföljning och utvärdering 

- Anhöriga och närstående 

- Samhälle 

- Digitalisering och välfärdsteknik 

Många personer med en demenssjukdom drabbas också av Beteendemässiga och Psykiska 

Symtom vid Demenssjukdom (BPSD). Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med 

demenssjukdom i Kalmar län har reviderats och implementeras under hösten 2018-våren 2019 

i länets kommuner och regionen. 

De utmaningar som personer med demenssjukdom och deras anhöriga möter kräver ett 

långsiktigt och målmedvetet arbete. De insatser som den nationella strategin för omsorg om 

personer med demenssjukdom innehåller syftar ytterst till att på olika sätt förbättra 

förhållanden för dem som drabbas av demenssjukdom och deras anhöriga (SOU 2017:21). 

Omsorgsnämnden har gjort stora satsningar inom demensområdet genom bland annat 

Silviautbildad personal, samt nya Kvarnbacken. 
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Röster från medborgarenkäten 

12. Psykisk hälsa hos äldre 

Psykisk hälsa är ett samhällsproblem och ett problem för de enskilda som drabbas. 

Socialstyrelsen har lyft området psykisk ohälsa i en rapport som publicerades i oktober 2018. 

I denna rapport framkommer det att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre personer som är 

över 65 år än hos yngre personer som är mellan 18 och 64 år. Även redovisat per län är 

mönstret detsamma. Det finns även en högre förekomst av psykisk ohälsa hos de personer 

som har insatser från äldreomsorg eller kommunal hälso- och sjukvård än hos äldre som inte 

har insatser från kommunen. Rapporten visar att gruppen äldre mer sällan får sina läkemedel 

utskrivna från specialistsjukvården. En stor andel av gruppen äldre får istället sina läkemedel 

utskrivna från primärvården. Dessutom förskrivs äldre mer bensodiazepiner än yngre och det 

är allra vanligast med förskrivning hos äldre kvinnor. För gruppen äldre med psykisk ohälsa 
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bli dement 

Bli bemött med respekt Rädd för att kanske 

Jag vill ha glad, vänlig 

och harmonisk personal, 

som visar respekt och 

medkänsla 

Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

 Långsiktig plan för att bibehålla och utveckla 
specialistkompetens inom området 

 Följsamheten till demensprogrammet för Kalmar län 



visar rapporten att en högre andel har förskrivits antipsykotiska läkemedel och tre eller fler 

psykofarmaka än den yngre gruppen med psykisk ohälsa. Dessutom är det vanligare att äldre 

personer har läkemedel som bör undvikas. Både hos äldre personer med eller utan demens är 

antidepressiva läkemedel vanliga. Äldre har mer sällan än gruppen yngre kontakt med 

specialiserad öppenvård efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård. Vidare är det mindre 

vanligt att äldre personer återinskrivs i den slutna psykiatriska vården. Rapporten visar även att 

det är vanligare med suicid hos äldre kvinnor och män jämfört med gruppen yngre. Den grupp 

där suicid är vanligast är bland män 80 år och äldre. Trots att suicid är vanligare hos äldre än 

hos yngre skattar yngre den psykiska hälsa som sämre än gruppen äldre. Dessutom uppger en 

större andel av gruppen yngre att de har tankar på suicid jämfört med gruppen äldre där suicid 

är vanligare. En möjlig orsak till detta kan vara att äldres psykiska ohälsa inte uppmärksammas 

i tillräcklig utsträckning och att det förebyggande arbetet behöver stärkas för gruppen äldre. En 

annan möjlig orsak kan vara att metoderna för att upptäcka psykisk ohälsa inte är anpassade för 

personer över 65 år. Dessutom tyder resultaten i rapporten på att äldre inte alltid i tillräcklig 

utsträckning får del av andra insatser utöver läkemedel. Eftersom många äldre både har 

insatser från kommuner och landsting krävs en tydlig samverkan kring personer med psykisk 

ohälsa för att tidig upptäcka och minska antalet suicid bland äldre. 

Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp – dels för mindre allvarliga psykiska 

problem som oro och lättare nedstämdhet, dels för mer allvarliga symtom som uppfyller 

kriterierna för en psykiatrisk diagnos. 

Äldre behöver i större utsträckning än vad som sker idag erbjudas utredning och olika 

behandlingsmetoder. 

Besök inom den öppna hälso- och sjukvården och besök på akutmottagning beror i många fall 

på oro, ångest, begynnande kognitiv svikt eller demenssjukdom. Antal självmord i Kalmar län 

ligger över riksgenomsnittet för män 75-84 år och kvinnor över 85 år. Äldre personer som 

begått självmord har i betydligt mindre omfattning än andra åldersgrupper haft psykiatrisk vård 

året före eller behandling med psykofarmaka sex månader innan självmordet. Kroniska 

sjukdomar såsom hjärtsvikt, demens och stroke ökar också risken för depression. 

För att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos äldre pågår inom primärvården ett arbete med 

hälsosamtal och Geriatrisk riskprofil (GRP) för personer 75 år och äldre. Syftet med 

riskbedömningen med hjälp av GRP är att hitta personer som kan vara i behov av stöd och 

samordning. Personen riskbedöms bland annat utifrån ensamboende, kontakter med vården, 

minnessvårigheter, oro och ångest. Ett hälsosamtal erbjuds av en sjuksköterska på 

hälsocentralen och åtgärder sätts in. Inom primärvården förstärks arbetet med psykisk hälsa 

genom ett nytt vårdval där uppdraget för de aktörer som har avtal med regionen inom kognitiv 

beteendeterapi utökas. Syftet med förändringen är att få en mer jämlik vård och i större 

utsträckning kunna erbjuda kognitiv beteendeterapi till bl a äldre. 

Samverkan och förbättrad helhetssyn krävs eftersom insatser oftast behövs från både 

regionen och kommunerna. Ensamhet när många jämnåriga försvinner kan för vissa leda till 

att psykisk ohälsa utvecklas. Social samvaro, goda levnadsvanor och meningsfull 

sysselsättning är en del i ett hälsosamt åldrande. I arbetet med införande av fast vårdkontakt 
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och Samordnad individuell plan behöver även den psykiska hälsan uppmärksammas så att 

stöd kan ges. Hemtjänsten som träffar den äldre ofta spelar en mycket viktig roll. 

Närstående tar ofta ett stort ansvar vid vård i hemmet inte minst när den äldre lider av psykisk 

ohälsa. 

Röster från medborgarenkäten 

 

 

Det här vill omsorgsnämnden utveckla: 

 Kompetens och förutsättningar för lärande när 

det gäller äldres psykiska hälsa. 

 Delaktighet och påverkan för den äldre i planeringen 

av sin vård 

 

Att bli behandlad som en 

självständig människa 
Samarbetet med 

primärvården 
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Bilaga 1, resultat från enkätundersökningen. 

Framtidens Äldreomsorg 

1. Din ålder? 

 

2. Kön? 

 
3. I vilket geografiskt område bor du i? 

 

 

Namn Antal % 

15-45 år 64 21,3 

46-64 år 86 28,6 

65-84 år? 126 41,9 

85 år - 25 8,3 

Total 301 100 
 

Svarsfrekvens 

100% (301/301) 

 

 

Namn Antal % 

Kvinna 213 70,8 

Man 88 29,2 

Annat 0 0 

Total 301 100 
 

Svarsfrekvens 

100% (301/301) 
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Namn Antal % 

Alsterbro 22 7,3 

Bäckebo 6 2 

Kristvallabrunn 4 1,3 

Flerohopp 8 2,7 

Flygsfors 2 0,7 

Orrefors 3 1 

Gadderås 0 0 

Gullaskruv 0 0 

Målerås 1 0,3 

Nybro 208 69,1 

S:t Sigfrid 5 1,7 

Alsjöholm 1 0,3 

Örsjö 41 13,6 

Total 301 100 
 

Svarsfrekvens 

100% (301/301) 

4. Hur är din känsla inför att bli äldre? 

Positiv. En tid av ökade möjligheter. 

Skulle vilja bo närmare stan men tyvärr för dyrt. 

Jag tror på en trygg och säker ålderdom. 

att det beror på om en får vara frisk eller inte. det kan bli toppen men också svårt och ensamt. 

Förväntansfull. Jag förväntar mig att vara frisk och aktiv i mpda år ännu. 

Vård efter behov. Jag tror att ensamheten blir det svåra för många 

Hemskt, finns inga bra resurser. 

Oro. Dels för att man plockar bort mer och mer omsorg. Och dels för att färre och färre 
personal blir det som gör att de inte har tiden för fråga hur jag mår eller har tid att lyssna på 
grund av deras ”slimmade” tideräkning av olika ”uppgifter” de ska utföra. Jag vet många som 
är ”strandsatta” och kommer ingenstans eller träffar några andra människor under hela dagen 
och då kan det mötet betyda så mycket mer med personal från omsorgen. 

Bra. Men önskar inte bo på ett hem som en institution 

Underbart att få gå i pension och vara ledig. 

Det får bli som det blir 

Att bli äldre känner man sig ofred. Man får diagnoser släktingar lämnar och jag bor i äldreboende 

Har inga problem att bli äldre 

Trygg, länge man har hälsan 

Orolig för fattigdom. 

Dubbelt. Skönt att bli pensionär och förhoppningsvis få några goda år då man själv rår över sin 
tid. Men att bli allt äldre och kanske behöva hjälp av andra känns inte så lockande. Att inte orka 
och kanske inte kunna bestämma själv över min mat, hygien, tider mm. Att vara utlämnad åt  
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andras godtycke och kanske inte ha anhöriga som kan stötta och hjälpa till om det blir 

problem med omsorgen, det känns skrämmande. 

Bra, har ingen oro 

Sådär. Hoppas på större valmöjligheter för trygghet om jag är rädd, osäker och är ensam. Då 
skulle jag vilja kunna bo i ett boende i gemenskap med andra. Att det är mer aktiviteter och 
utformat mer som förr 'ej de lägenhetshus' som ibland de särskilda boendena nuförtiden liknar. 

Till detta är det minst lika viktigt att jag får bo hemma så länge jag vill och mår bra av det- 
även om jag kräver mkt omsorgshjälp från kommunen. Hoppas på respekt och lyhördhet från 
mig själv och att man inte går för mkt på anhörigas synpunkter. 

Skräckblandad förtjusning. 

Så länge man får vara hyfsat frisk är det bara skönt. 

Något orolig 

Det känns både bra och spännande, men också osäker och lite orolig. 

Vemodigt 

Inte bra ... 

Otrygg 

Förhoppningsfull 

Det känns inte så kul om man skulle bli sjuk och inte kan ta hand om sig själv. Hemtjänsten 
verkar inte ha tid med något alls, det är bara in i hos de gamla skynda runt och ut igen till nästa. 

Stor oro, vård och omsorg blir bara sämre och sämre! 

Ok 

Bara man är frisk å inte behöver hjälp så går det nog bra. 

Orolig om lämpliga lägenheter finns och personal 

Vad ska man leva på för pension? Klarar man sig. Har ingen lust att jobba till 70.. 

Det är skönt att vara fri som fågeln. Pensionssystemet är förnedrande och undermåligt 
50% bara. 

God så länge jag inte behöver någon omfattande hjälp. Boendena blir mer och mer 
som institutioner. Färglöst, korridorstänk och inte hemtrevligt i byggnaderna. För 
mycket medicinpiller.. istället för fokus på den äldres behov! 

Inte helt tillfredställande. Hälsotillståndet avgör. 

Jag hoppas bli betydligt äldre! 

Känns bra, däremot känns inte den äldrevård vi har idag helt Ok. Känns som det behövs 

mer resurser där 

I stort sett positiv men en viss oro för att inte hemtjänst och möjlighet till trygghets- och 
äldreboende kommer att räcka till. P.g.a. neddragningar och besparingar i kommunens 
budget. Vill givetvis ha möjlighet att bo kvar hemma men också möjlighet till annat boende 
om behov och önskemål finns beroende på livssituationen. 

Är inget jag oroar mig för om jag får vara hel och frisk. Det som oroar mig är vården om våra 
äldre. Om jag inte kommer att kunna bo kvar hemma och klara mig själv vill jag komma till 
rätt boende för mina behov. Jag vill INTE sitta i mitt kiss flera timmar för att det inte finns 
personal som hinner sätta mig på toa när jag behöver. Vill INTE ligga i sängen för att ingen 
hinner hjälpa mig upp. Det ska finnas personal som täcker de äldres behov. 

Varje ålder har sin tjusning, förhoppningsvis även ålderdomen. 

Bra 

Det beror på hur frisk man får vara. 

Önskar fler boendeformer, gärna något som ligger nära till naturen. Det får inte vara långa köer 
om man behöver flytta till ett boende. Fler mötesplatser, för dagliga träffar varje dag i veckan. 
Större utbud på aktiviteter på dessa träffar. Det behöver bli lättare att komma ut när man blir 

äldre, lättare att få hjälp med att handla och skötta sina ärenden, men att man får vara delaktig  
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och få följa med och handla , inte bara samhall. Önskar också att kontinuiteten på personalen 

är bra, inte för många ansikten. 

Ganska bra. Finns goda möjligheter att få bo hemma så länge jag vill. Och god hjälp 
som underlättar vård hemma 

Livrädd! - bli sittande isolerad i en lägenhet- "snabbstädning" var fjärde vecka. Har inte hört 
någon säga något positivt om städningen. - få "oätbar" mat. Har aldrig hört någon säga 
något positivt om äldrematen. Men läser man matsedeln så ser det jättegott ut! 

Den är blandad.. jag jobbar själv inom hemtjänsten och får jag den vården som jag och 

mina kollegor ger så känner jag mig 100% trygg att bli äldre. 

Lugn och trygg för min egen personliga del, men orolig och bekymrad över kommunens 
äldreomsorg med inriktning på att tvinga äldre att bo kvar hemma, ofta helt ensamma. Hur bra 

hemtjänsten än blir, är det en hemsk tanke att bara få det nödvändiga för att överleva, men 
ingen att prata med, ingen att äta tillsammans med, ingen att göra saker tillsammans med. Att 
"forslas" till någon dagverksamhet är enbart jobbigt när man är gammal, allt måste finnas nära. 

Rädd för att kanske bli dement. För att inte få bestämma över mig själv var det gäller boende, 
ekonomi m.m. Vill absolut inte bo bakom kulturhuset. Att inte förstå om någon vill mig illa. Kan 
jag gå ut med t.ex. rullatorn utan att vara rädd. Hur går det när jag behöver söka vård tar 

någon hänsyn till det jag säger eller blir det "du är så gammal" Det positiva: Bo i lägenhet på 
Skomakareg. och gå och träffa vänner på torget och sitta och prata, skratta kanske äta en glass 
vidvarmt väder. Kan jag inte det, hoppas jag att få bo kvar i lägenheten med hemtjänst-
personal som har tid för mig. 

Känner mig rädd, Pga. jag själv jobbar inom äldreomsorgen och vet hur det fungera. 

Eftersom jag jobbar inom hemtjänst äldreomsorgen så vågar jag inte tänka på hur omsorgen 
kommer att bli i framtiden. Få unga väljer att utbilda sig och hemtjänst har tyvärr ett dåligt 
rykte och status. Rädd att kompetens kommer att saknas. 

Det känns helt ok 

Blandad men samtidigt svagt positiv. 

Jag oroar mig lite för att hamna på ett boende där personalen dels är stressad och dels inte är 
uppriktigt engagerad i sitt jobb. Jag vill ha glad, vänlig och harmonisk personal, som visar 
respekt och medkänsla. Troligen har det stor betydelse att personalen själv mår bra, och 
känner sig uppskattad och respekterad. 

Orolig 

Bävan inför den framtid våra politiker ser och vad jag själv anar.För att klara av att utnyttja 
det som finns till förfogande inser jag att en måste vara frisk för att orka krångla sig igenom 
alla labyrinter och att ha kodord till Sesam öppna DIG. 

Det skrämmer mig ibland när jag märker yngre människors nonchalans gentemot äldres 
erfarenheter och kunskaper. Många yngre, som ännu inte är pensionärer, tror sig veta bäst. 

Ser inte fram emot det är verkligen orolig inför framtiden. Då det inte finns plats och den hjälp 

man tycker man är värd efter ett långt arbetsliv inom vård och omsorg. Långa väntetider för 

de som behöver boende och hjälp och vård. 

Funderar inte mycket,det blir som det blir. 

delad men än så länge mest positivt. 

Orolig med tanke på alla nedskärningar inom äldreomsorgen. Upplever att personalen 

är underbemannad och går på kortsiktiga scheman med delade turer. 

Oro inför neddragningar inom äldreomsorgen med underbemannad personal 

Hoppas att inte bli beroende av älderevård. Möjligtvis hjälp av hemtjänst. 

Vet inte 

Orolig 

Väldigt oroande, stressad och jag blir ledsen illamående och förskräckt av bara tanken! Hoppas 
och önskar att jag bara faller ihop, så jag slipper uppleva att inte klara av min vardag! Ex. att 
hjälp uteblir, ensamheten, att se sitt boende förfalla, tvingad att äta mat man inte tycker om, att 

inte få ha det som man alltid haft det, inte klara av att handla, besöka läkare, att inte få komma  
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ut och se våren spira, att inte få krama en snöboll. Och så är jag våldsamt rädd för 

outbildad, ointresserad, elak och slarvig personal! Mycket vardagligt försvinner, när man 
inte själv kan klara av vardagen! Det är en plågsam tanke.... 

Jag är orolig inför ålderdomen. Om jag kommer att få den hjälp och den tid jag behöver. Om 
jag kommer ha personal som jag känner mig trygg med, och om det är förstående personal och 
inte är spydiga / överlägsna. En annan sak som jag är rädd för är outbildad personal, har träffat 

många som har fått snabbutbildning till undersköterska. 

Bra 

Rädd 

Vill att tiden ska stanna lite, barnen växer upp och blir stora fort. Vill ha en trygg ålderdom att 
se fram emot. Om jag behöver hjälp i hemmet hoppas jag att personalen kommer att ha tid för 
mig och slipper stressa. Hoppas att det byggs ett boende för piggare äldre med en restaurang 
och en stor glasbyggnad där det känns som sommar året runt. 

Ganska bra om man får vara frisk 

Mycket orolig om jag behöver stöd eftersom mina nära anhöriga bor långt bort- I Nybro är 
det, långa väntetider, köer och delvis låg kompetens vid rehabilitering av t ex stroke. 

Orolig 

Jag är lite orolig för att det inte ska finnas personal som vill arbeta med äldre pga 

lön, arbetsvillkor som tider och andra förmåner 

Bra 

Än så länge positiv. Men undrar hur framtiden ska se ut, hur blir det med boende, transport 
och sjukvård. 

Oro att jag får hjälp 

Ambivalent. Svårt att tänka mig in i situationen att jag ska bli beroende av andra för att 
klara min vardag. 

Känns bra! 

Inte roligt, men acceptabelt. 

Det får man finna sig i. 

Tänker inte på det så länge jag är frisk. 

Det är skönt att de ställer upp för oss. (personalen) 

Finns en oro för nedmontering i äldreomsorgen även personalmässigt 

Bra förmåga med andra människor 

Ärligt är jag tyvärr lite rädd 

Ser med oro på bristande sjukvård och äldrevård och stressad personal. Det behövs flera 
olika boendeformer och större valfrihet. Sjukhusvård när det behövs borde vara en 
självklarhet för alla. 

Något oroad. 

Inget vidare. Jag är reumatiker och har även smärtor efter en misslyckad ryggoperation. 
Ständigt smärtor alltså. Jag går med rullator. Jag lär väl inte bli bättre. Har svårt att stå länge. 
Försöker sköta mina hemsysslor så gott det går. Känner mig ofta ensam och ledsen. Bor 
ensam. Och sörjer den person, som jag var förut. Då jag kunde dansa, som jag älskade. 

Lönlöst att planera för en framtid - man blundar och gör (läser) som om det fanns en framtid. 

Fruktansvärt rädd att jag inte får den vård jag behöver. Jag hoppas de "besserwisser" 
pillerläkarna pensioneras och vi får en ny generation läkare med sikte på vård och omsorg. 

God. Jag vet att jag behöver ha rätt inställning för att klara motgångarna som självklart 

kommer med åldern. 

Positiv (om man får vara frisk) 

Den är mycket oroande. Så som det är idag så tycker jag att vi äldre inte har något värde.  
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Spännande om man får behålla hälsan och åldras tillsammans med den man lever 

med. Rädsla/oro för att vara beroende av hjälp. 

Inget vidare p g a kronisk sjukdom. 

Skrämmande! p g a allt sparande inom äldreomsorgen och ofta outbildad 

personal sommarvikarie m.m. 

Skönt 

Bra! 

En viss oro. Hur mycket kommer jag att få bestämma själv? Typ välja utförare. Eller blir det 
en vänsterkommun som bestämmer allt. Kommer det att byggas fler äldreboenden? 

Den är positiv. Tänk att äntligen få bestämma helt själv över sin egen tid! 

Skrämmande! 

Mycket bra 

Skrämmande med tanke på att det inte finns tillräckligt med personal. 

Vet ej 

Ensamhet, socialt mötesplatser måste finnas. Förhoppn. att vara något sånär frisk. 

Den är bra 

Lite oroande med tanke på att det inte finns plats på "vårdhem" för dem som önskar 

Bra 

Bra 

Jag vill inte bli äldre 

Tidens gång! 

God 

Bra 

Dålig 

Förvåning att det är så mycket neddragningar överallt. 

Mer privat tid för familjen 

Känsla av att bli en osedd resurs. 

Bra 

Positiv 

Inte bra! 

Positiv: Det är livets gång! 

Oro för hur det skall bli om man inte kan klara sej hemma. 

Bra om man få vara rätt så friskfasa för institutioner. 

att man har någon att prata med som man har förtroende för. 

Det blir svårt. 

Har varit bra med nu börjar bekymren (93 år) 

GOD 

Bra 

Bra 

God 

Dubbelbottnad. 

Bara Bra 

Det är lugnt. 

Det känns bra att bli äldre. Dagarna är fyllda med göromål. Det är både utomhus och 

inom husets väggar. 
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Oroande 

Inget vidare 

God 

Hemsk 

Rädsla för omsorgen minskar och att anhöriga får ta över ansvaret för oss äldre. Annars 
är åldern inget problem så länge man är någorlunda frisk. 

En önskan om att inte behöva vara ensam i eget boende. 

Oroligt 

Jobbigt 

Det är ju naturligt att ta det som det kommer! 

Förväntansfull 

Hemskt att tänka på att bli beroende av andra människor. 

Hälsan är viktigast. 

Osäkerhet om det finns tillräckligt med utbildad personal i hemtj. som det är idag så finns 

det helt outbildad personal. 

Bra 

Kluven. Både oro och förväntan. 

Att man inte ska behöva vara orolig. Att vara nåt så när frisk så länge som möjligt. 

Bra. 

Ingen känsla alls. Det är tidens gång 

Livet har sin gång. Hoppet är att få dö värdigt. Inte ensam! 

Ganska ok så länge bena bär. 

Skrämmande om man inte klarar sig själv. 

ganska positiv 

underbar 

olidligt 

både och 

Orolig finns det någonstans för oss. 

Oroar mig inte för mycket. Det är bra att en betydande debatt äger rum just nu 
inom äldrevården. Finns en möjlighet att påverka sin äldrevård redan nu. 

ensam 

ensam 

Frustrerad, man känner sig inte gammal. 

BRA 

Jag tänker söka äldreboende någon annanstans i Sverige. 

Tryggt 

Ganska goda 

Har bra erfarenheter av hemtjänsten i Nybro. 

Känns bra att bli äldre, så länge hälsan finns. 

Positivt om man får vara frisk. 

Skit 

Inga speciella. Vill bara ha lite bekvämlighet. Inte bli bortglömd. 

Frisk. 

Det blir nog bra.  
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Skrämmande pga. nedskärningarna inom kommun och äldreomsorg. Bristen på personal 

och kompetens, samt krav på goda svenska kunskaper i tal och skrift på personalen. 

Orolig. 

bra, om man får vara frisk. 

Den är bra så länge man känner sig bemött som en fullvärdig människa. Tyvärr 

känns bemötande av läkare inte så värdigt som det skulle vara. 

Bra 

BRA. 

Ser positivt på tillvaron! 

Varierar från dag till dag. 

Den är bra, men vänner betyder mycket och fin gemenskap. 

Bara att acceptera. 

Att vara frisk. Att vara klar i huvudet. 

Oro när man ser utvecklingen. 

Jag trivs med att bli äldre. 

Fruktansvärt oroande då personalen inte är utbildad, tiden för knapp, maten för dålig. Har 
arbetat själv med äldre så vet att det kan fungera. Tror man ska titta på ledningen också hur 
de arbetar och tar sitt ansvar. Skulle kunna skriva mycket mer om oron inför ålderdomen, men 
plats finns ej. 

Att få vara klar i huvudet. 

Får ja va frisk och klara mej själv så går det bra. 

Min känsla inför att bli äldre är fruktansvärd, men tanke på hur dåligt Nybro är rustat inför 
äldreboende och trygghetsboende. Det finns inte ord för vad man känner. Vad har ni tänkt 
med de sista tre åren. Det blir katastrof. 

Hemsk då det inte finns boende. Varför har ni inte byggt. Staten har ju satt till pengar. 

Jag oroas för hur jag blir behandlad av den idag stressade personalen, personal som borde 
få mer tid för oss äldre. Vi är ju inga kollin, vi är människor med känslor och behov. 

Äldre blir man ju för varje dag , tänker inte så mkt på det , känner att Nybro är en bra 

kommun att åldras i . 

Hoppas att man inte behöver bo på hem! 

Bra 

Det blir fantastiskt! 

Så länge man är frisk känns det bra 

Skrämmande med tanke på alla besparingar inom vården 

Orolig för att pensionen inte ska räcka till det nödvändigaste samt svårt att hitta en 

anpassad bostad om man inte vill bo på ett vårdboende. 

Skrämmande 

Hemsk! Vill inte bli gammal! 

Oro 

Otryggt och ovisst 

Vill inte bli gammal som äldreomsorgen ser ut idag iaf inte på ett boende. 

Om man får vara frisk o pigg o klara sig själv är det helt ok men blir man beroende av hjälp 
från kommunen blir det nog inte så roligt. Få vill jobba med äldre pga. dåliga löner o 
arbetstider. Jag undrar vem som ska ta hand om mig när det blir dags? Är det något överblivet 
som inte får jobb månarnas tand och saknar kompetens o intresse? 

Skrämmande! Kommer inte att finnas varken pengar eller personal till att ta hand om oss när 

vi blir gamla! 

Bra så länge man är frisk. 
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Vill bo i Örsjö 

Att det finns en bra och äldreomsorg och boendeplatser på landsbygden till folk som har 

bort hela livet på landet 

Både positivt o negativt. Vill bo hemma så länge det går. Sen vill jag bo på ett mysigt 

äldreboende. Det ska inte vara för stort o ha vacker natur utanför. Äldreboendet ska 

NATURLIGTVIS finnas i Örsjö. 

Tillförsikt inför åldrandet - känns bra med "Blott en dag - ett ögonblick i sänder" 

Sorgligt. Nybros politiker lyssnar inte på invånarnas vilja. Ingen demokrati. 

Oroande, inte för att bli äldre utan för vad kommer att hända med åldringsvården i framtiden. 
Kommer det att finnas personal som bryr sig. Kommer det att finnas sjukvårdspersonal som 
bryr sig. 

OK 

Bra, vet att det finns bra omsorgsassistenter i Örsjö 

Hoppas på att få vara frisk så länge som möjligt. När jag behöver någon form av hjälp vill jag 
själv, eller mina närstående, bestämma hur jag vill ha det. Jag bestämmer själv var jag vill bo 

(helst i centralorten), hur mycket hjälp jag vill ha, daglig utevistelse eftersom jag är van att 

vara ute och ett begränsat antal personer som vårdar mig. 

Skrämmande med tanke på dagens äldreomsorg! Jag hoppas få vara frisk i många år till. När 
jag känner att jag vill (behöver) ska det finnas bostad med tillgång till den hjälp som jag 
behöver. Jag vill inte bli tvingad (övertalad) att bo kvar hemma om jag inte själv vill. 

inga problem så länge man får vara frisk och kan bo kvar i sitt hem 

Känns avlägset. Lite rädsla över att bli sjuk och ensam. 

Försöker att vara så aktiv som möjligt. Accepterar att livet har en end. 

Panikartat 

Hemtj funkar ej alltid "stressen" eller "tidsbristen" hos personalen. Samt maten skulle 

vara viktigare på boendena. 

bra 

Lite panikartat ibland 

Bra, om jag får vara frisk. 

Just nu bra, med äldrevården blir sämre för varje år. Olika personal, otrygghet och inget socialt. 

Har egentligen inga problem med att bli äldre men mitt behov av boende är oroande. Vi är 
oftast sociala av naturen och jag vill absolut inte bli ensam i en lägenhet. Utan ett boende 
tillsammans med andra människor. 

Sorgsamt 

Det är bara att hänga med. 

Jag är inte rädd för att bli gammal. Tycker att Nybro tar väl hand om de gamla. 

Så länge man är rörlig m m är det ok. 

Orolig, om man ser till dagens vård över huvud taget. 

Min känsla är att man blir mer och mer ensam. 

Att få va frisk. 

BRA 

Tillförsikt 

Har inte tänkt så mycket, men hoppas att få vara pigg och frisk länge. 

Har stora farhågor att jag inte kan få den hjälp jag kanske behöver. Det fattas utbildad 
personal redan nu. Jag vill inte bli fånge i min kropp och tex sitta och vänta i mer än 20 
minuter för ett larmat toalettbesök. Det skulle betyda ångest och panik. 

Härligt  
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Om jag får vara frisk så ser jag fram emot det. Om inte litar jag på att jag får god 
omvårdnad men det är lite skrämmande att tänka på att bli utelämnad till andra. Men det är 

inte ofta jag tänker så långt fram. 

Jobbig, man vet inte hur det kommer ser ut då. Med boende och pensionen. 

Skrämmande med tanke på den dåliga och oprioriterade äldreomsorg som finns idag, och som 
inte får kosta någonting. Men betala skatt är inget som tackas nej till att det gjorts hela livet, 

och att de även skall betala mer än vid lönearbete. Ingen respekt för de äldre som byggt upp 
detta land. Prioriteringarna i samhället borde ses över. Verkställ också, prata inte bara. 

Blandad med oro och förtjusning. 

att åldras är fint, att behöva hjälp är skrämmande. 

skrämmande 

Orolig eftersom jag inte har barn. 

Oroligt, jobbigt, ensamt utan barn och barnbarn. Otryggheten, 
 

5. Vilka områden tycker du är viktigast att utveckla inom äldreomsorgen? Välj tre 

alternativ. 

Namn Antal % 

Personalens kompetens 
(kunskap i yrket) 

176 58,5 

Information om 

verksamheten innan man 

är kund (uppsökande 
verksamhet) 

27 9 

Samarbetet med 
frivilligorganisationer 

23 7,6 

Fler mötesplatser 37 12,3 

Personalens bemötande 

(värdegrund) 
174 57,8 

Utbudet av aktiviteter som 
ges på mötesplatserna 

33 11 

Möjlighet till fysisk träning 45 15 

Personalens tillgänglighet 115 38,2 

Möjlighet till daglig social 
samvaro 

118 39,2 

Anhörigstödet 37 12,3 

Trygg hemgång 52 17,3 

Annat 36 12 

Total 873 290 
 

Svarsfrekvens 

100% (301/301) 

Annat 

Svåra begrepp ni använt här för dem som inte är insatta i omsorgen i Nybro kommun. Ni 
har inte definierat betydelsen av tex trygg hemgång. som man frågar får man svar... Om 
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personalens tillgänglighet innebär om det finns resurser och om jag som omsorgstagare kan 

få kontakt/mina insatser utan stress och jäkt in och ut med korta besök- så är detta en av de 
absolut viktigaste punkterna att utveckla. Ge tid till personerna i fråga. Personalens 
kompetens vad gäller att möta äldre människor med ensamhetsproblematik osv som leder till 
depressiva besvär, oro, ångest är viktigt redan nu och ökar alltjämt i alla åldrar. Att äldre 
hamnar i kriser och sorger måste äldreomsorgen kunna hantera. 

Att det finns trygghetsboende och äldreboende centralt i Nybro så att det finns närhet till 
torget, apoteket, mataffärer och Jutegården. 

Personaltäthet, ge personalen möjlighet att utföra sitt arbete 

Större tillgång till äldreboende för att ha tillgång till både omsorg, social samvaro och privat sfär. 

Givetvis också personalens kompetens och kunskap liksom personalens bemötande, värdegrund. 

Fler platser på korttidsboende och äldreboende. 

Det är ofta helheten som räknas. Men när kunskapen brister hos personal eller bemötandet ej 

är bra. DÅ är det allvarligt. Personalen måste ha kompetens och rätt bemötande 

Större tillgång till äldreboende, för att få möjlighet till både omsorg, social samvaro och 
privat sfär. 

Det minskas personal som jobbar "på golvet", minskas turer och den personalen som är kvar 
har det mycket stressigt. I stället att anställa flera chefer, folk som jobbar på kontor, behövs 

det flera omsorgsassistenter. 

Det är viktigt med förbättrad status, arbetstider, löneutveckling. vår finansminister nämnde om 
enkla jobb såsom röja sly eller jobba i hemtjänst. Detta visar att hon har ingen aning om vilket 

ansvarsfullt jobb det är att många gånger stå själv i svåra lägen och då fatta rätt beslut. Inte 
många inom äldreomsorgen har ett så stort helhetsperspektiv som just hemtjänstpersonal. En 
viktig länk både till anhöriga, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, chefer, planerare osv. 

Wi-fi på alla särskilda boenden. Se över utbudet av aktiviteter som erbjuds på mötesplatserna 
- "modernisera" för oss som framöver kommer att bli kunder, vi vill troligen ha ett helt annat 
utbud än det som erbjuds idag. 

Tre alt. räcker inte, önskar lite till. Personalens tillgänglighet. Möjlighet till daglig 
samvaro. Information om verksamheten, innan man är kund. 

Personal som inte är utarbetad, stressad och underbetald, dvs inte bryr sig eller hinner göra 

sitt jobb bra. 

Antalet platser i särskilda boenden 

Valmöjligheter alternativt boende 

att få leva som jag vill 

Möjlighet att själv välja aktiviteter och mötesplatser, teater bibliotek film osv. Transport. 

Möjlighet till fysisk träning och möjlighet till daglig social samvaro. 

Utbudet av aktiviteter som ges på mötesplatserna. Möjlighet till fysisk träning. 

Fysisk träning, social samvaro. 

fler mötesplatser, personalens bemötande, personalens tillgänglighet, social samvaro, 
trygg hemgång. 

Personligt anpassad/utformad vård/omsorg. Välja mat/dryck/aktiviteter/boendeform osv. 

Social samvaro, anhörigstödet. 

. 

Personalens bemötande, utbudet av aktiviteter på mötesplatserna och personalens tillgänglighet. 

Ta inte bort våra mötesplatser. 

Fysisk träning och social samvaro. 

Utbudet av aktiviteter på mötesplatserna och personalens tillgänglighet. 

Närhet till beslutsfattare. Möjlighet att påverka. Framtida budgetrevisioner som är anpassade 

till operativ verksamhet.  
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6. Vad tycker du är viktigast i den framtida hemtjänsten? Välj två alternativ. 

Namn Antal % 

Möjligheten att få välja 
utförare i hemtjänsten 

113 37,5 

Möjligheten att välja vilken 
tid du får din hjälp 

124 41,2 

Låg omsättning 
på personalen 

148 49,2 

Digitala hjälpmedel (tex 
larm, nattkameror) 

40 13,3 

Delaktighet/inflytande 134 44,5 

Annat 31 10,3 

Total 590 196 
 

Svarsfrekvens 

100% (301/301) 

 

Annat 

Trevliga och personal som tar sig tid och inte stressar iväg 

Det behövs mer tid avsatt för varje person och inte som nu att personalen måste stressa från 
en till nästa individ. Mera individanpassat. Behövs mer resurser för detta. Möjligheten att välja 
vilken tid jag skall få hjälp är också jätteviktigt. Delaktighet/inflytande. 

Möjlighet att bli hörd och korrekt bemöt. Om någon är för hårdhänt eller otrevlig ha rätt 
och möjlighet att slippa denne eller att den omgående blir upptränad att göra rätt 

Alla alternativ är viktiga! Larm och låg omsättning på personal kommer efter delaktigheten. 

MERA TID för varje individ. Det är ovärdigt att räkna minuter för varje insats, som självklart tar 
olika tid för olika personer i olika situationer. Och om man bor ensam är möjligheten till lite 
samvaro med personalen ovärderlig. De ska inte behöva rusa från den ena till den andra. Tid 
för gemensam matlagning, där den äldre själv kan göra så mycket som möjligt och den mat 

man själv vill ha med hjälp och stöd med det man inte klarar själv. Inte att få en matlåda 
levererad med mat som för tillfället är "trendig" och av s.k. experter bedömd som bäst. (Ex: en 
period skulle alla ha fettsnål kost - helt förödande för gamla som ofta äter mycket små 
portioner, något som även experter numera framför.) En gammal människa måste få den kost 

hon är van vid för att må bra. Och att själv få göra så mycket hon kan.  

 

 

fler i personal 

Utbudet av aktiviteter på mötesplatserna, möjlighet till fysisk träning, personalens tillgänglighet, 
möjlighet till daglig social samvaro. 

Möjlighet till fysisk träning och möjlighet till daglig social tillvaro. 

Bättre boende! 

Mer självbestämmande över sitt liv 

Boende i småorterna 

Möjlighet till daglig social samvaro, anhörigstödet, trygg hemgång. 

Boendet! 
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Att det finns kompetent personal och tid för goda insatser. Att personalen är lyhörd och 

tycker om sitt jobb. Bemötande är A och O. 

Att man har personal som har kompetens, intresse och kontinuitet. 

Att det offentliga samarbetar med befintliga larmföretag, hjulet behöver inte återigen 

uppfinnas bara förfinas. 

Känna trygghet och tillit 

Det går inte att bara välja 2 alt. Man vill allt, för att få bästa tänkbara fortsättning av sitt liv! 
Låg omsättning av personal. Digitala hjälpmedel. Möjlighet att välja tid du får din hjälp. 
Delaktighet och inflytande. 

Det går inte att bara välja 2 saker för alla är lika viktiga. Låg omsättning på personal. 
Delaktighet / inflytande. Digitala hjälpmedel. Få välja vilken tid man vill ha hjälpen. 

Bemötande. 

Möjlighet att välja vilken tid du får hjälp, delaktighet/inflytande. 

Välja tid för hjälp och delaktighet/inflytande. 

Digitala hjälpmedel, delaktighet/inflytande 

Välja tid för hjälp och låg omsättning på personalen. 

Digitala hjälpmedel, delaktighet/inflytande 

Att personalen har mer tid, inte stressade att gå vidare. 

Möjlighet att välja tid för hjälp och låg omsättning på personalen. 

Digitala hjälpmedel. Hemtjänsten ska ha möjlighet att gå på brunnarna/toaletter, det 

är värdelöst med kissnödig stressig hemtjänst. 

Tid för hjälp och delaktighet/inflytande. 

Låg omsättning på personal och delaktighet/inflytande. 

Skapa en kreativ oberoende grupp som arbetar över lagrummen i syfte att göts 

vårdjobbet attraktivt. 

Låg omsättning på personalen och delaktighet/inflytande. 

Möjlighet att välja tid för hjälp och digitala hjälpmedel. 

Låg omsättning på personal och delaktighet och inflytande. 

Jag tycker att alla alternativ är viktiga! 

Att det finns boende även för dem som inte är döende eller dementa. 

välja tid för hjälp, låg omsättning på personalen, delaktighet/inflytande. 

Låg omsättning på personalen och digitala hjälpmedel. 

personal som har tid och inte är stressade 
 

7. Vad tycker du är viktigast i de framtida äldreboendena? Välj tre alternativ. 
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Namn Antal % 

Avskilt och naturnära 27 9 

Centralt och tillgängligt 108 35,9 

Att det finns 
wifi/internetuppkoppling 

40 13,3 

Digitala hjälpmedel (tex 

sensorer i golvmattor) 
15 5 

Maten 156 51,8 

Social stimulans 119 39,5 

Delaktighet/inflytande 84 27,9 

Möjlighet att komma 
utomhus dagligen 

143 47,5 

Utomhusmiljön kring boendet 51 16,9 

Möjligheten till olika 
boendeformer 

113 37,5 

Annat 20 6,6 

Total 876 291 
 

Svarsfrekvens 

100% (301/301) 

Annat 

Det är omöjligt att välja tre å ovanstående. Väljer man bort maten mår man snart dåligt... 
Väljer man om man vill bo centralt eller avskilt, väljer man bort mental stimulans... 

Varför bara 3 alternativ? Maten är ju jätteviktig liksom social stimulans och Wi-fi och 
internetuppkoppling också möjligheten att komma utomhus dagligen i en stimulerande 
utomhusmiljö. För att det skall kunna bli verklighet behövs mer resurser. 

Alla är lika viktiga. Men om jag har delaktighet/inflytande så kan jag förhoppningsvis påverka 

de andra variablerna. Tex Wi-fi 

Frågan kan inte besvaras med endast tre alternativ. Flera av alternativen är lika viktiga och 
en kombination är nödvändig för ett bra boende. 

Centralt boende nära torget, apoteket typ Skomakaregatan ej så långt som ner till kulturhuset. 

Jag tror det både behövs boende centralt och mer avskilt. Att de som planerar lyssnar till vilka 
behov som är viktiga för människor som kanske förlorat flera funktioner ex minne, hörsel- och 
synnedsättningar, nedsatt rörelseförmåga, oro och ångest osv. När vi är friska tror jag vi 
värdesätter mer materiel hög standard eftersom vi har livet framför oss. När vi blir sjuka och 
svaga tror jag andra värden värdesätts tex trygghet, närhet och god omvårdnad. 

Den tekniska utvecklingen är väl självklar, såväl som mat och utevistelse. Eller? 

Möjlighet för par att bi ihop. 

Möjlighet att komma utomhus dagligen. Utomhusmiljön kring boendet. 

Nära biblioteket. 

Närmsta tätort till tidigare boende=hemmaplan 

Maten och att komma utomhus dagligen. 

Dusch varje eller två gånger per dag 

Dusch varje dag. 

Utomhusmiljön och olika boendeformer.  
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centralt + naturnära 

Det skall finnas äldreboenden både centralt och naturnära/avskilt. Alla ovanstående 
alternativen tycker jag är viktiga. 

tillgängligt med personal. dvs ökad personalstyrka för tid för social kontakt och ej stress. 

8. Vad tycker du är viktigast i den framtida hemsjukvården? Välj tre alternativ. 

Namn Antal % 

Lätt att komma i kontakt 

med sjuksköterska eller 
annan legitimerad personal 

259 86 

Funktionella hjälpmedel 113 37,5 

Möjligheten till digitala 
hjälpmedel 

48 15,9 

Möjligheten att få 
välja utförare inom 
hemsjukvården 

105 34,9 

Samarbetet med 
primärvården 

121 40,2 

Möjligheten till avancerad 
sjukvård i hemmet (ASiH) 

83 27,6 

Den palliativa vården (vård 
vid svår obotlig sjukdom) 

118 39,2 

Annat 18 6 

Total 865 287,4 
 

Svarsfrekvens 

100% (301/301) 

Annat 

Allt utom möjligen punkt fyra och sju är viktiga. 

Möjlighet att få komma till särskilt boende när jag själv vill 

Mer tid för varje person 

Beroende av vilken situation man befinner sig i just då så kan behoven givetvis skifta. Är 
det palliativ vård som gäller så är det viktigast då. 

Jag tror det är viktigt att det blir lättare att få bli hemsjukvårdspatient. Alltså utökning av 
sjuksköterskor / undersköterskor. Idag händer det att svårt sjuka omsorgstagare kommer hem 

från sjukhus eller hastigt insjuknar i hemmet där anhöriga tillsammans med hemtjänstpersonal 
stöttat omsorgstagaren. För att bli hemsjukvårdspatient krävs läkarintyg från läkare. Detta är 

inget som sjuksköterskor eller sjukhuspersonal hjälper till med eller upplyser anhöriga om. 
Detta är inte alltid lätt för anhöriga att ordna detta speciellt i en akut situation. Här får ofta vi 

som hemtjänstpersonal lotsa, vilket tar tid och kräver ett helhetstänk från hemtjänstpersonal. 

Personal som talar med patienten. Bemötande. Att bli behandlad som en självständig människa. 

Att man får hjälp att vara ångestfri.  

 

Markboende. Bygga fler än på höjden. Typ radhus. 

Möjlighet att komma utomhus dagligen och utomhusmiljön kring boendet. 
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Personligt utformad/ jag bestämmer över mig. 

Helst ingen 

Hembesök av läkare. Vårdcentralerna sprider infektioner förkylningar tex. 

Samarbetet med primärvården, avancerad sjukvård i hemmet och den palliativa vården. 

Slippa Wi-fi 

Slopa bingon 

Att jag själv får välja min vård. 

Vet ej 

9. Övriga synpunkter/ önskemål? 

Kultur i olika former är en väsentlig del i människans välmående och stimulans, såväl att 

konsumera kultur som möjligheten att själv utöva kultur. Min övertygelse är att ett väl 
förberett kulturutbud bidrar till en friskare äldre befolkning. 

Lättare att ta sig till centrum, har ca 4 km in. 

Det måste finnas olika boendeformer, även om en är pigg så kan en bli ensam. 

Tycker enkäten är märkligt utformad. Den kan ju bara ge underlag för de mest basala 
önskemålen. Typ mat och tak över huvudet och kanske någon form av stimulans...Det 
räcker inte. 

Bli bemött med respekt Kunna beställa den mat jag vill ha tex fredagsmys med taco 
Kunna beställa ett glas vin när jag känner för det eller en öl Whisky till kaffet 

Ta bort alla delade turer, ge mer lön till dom som jobbar med detta yrke, vi kommer inte få in 
en enda ny person om saker o ting inte ändras, dom högre upp vill ta bort personal medan 
andra får springa som aldrig förr. Man få knappt komma in 5 min o gå på toaletten, av vilket 

värde? Ingenting. 

Mer boende där man har eget rum toalett. Sällskapsrum för att träffa övriga boende. 
Inga lägenheter där det finns kök. 

Engagerad och intresserad personal för min meningsfulla vardag, varje dag med det lilla 

extra efter mina val 

Mer personal mer tid 

Att det blir mer digitalt och att tekniken som utvecklats används är väl självklart. Miljö i 

och kring boendet är viktigt och att ha utevistelse. 

Mer personal som har tid för varje enskild individ behövs. 

Vänlig och trevlig personal som samarbetar med anhöriga ! 

Fler äldreboende Olika kategorier beroende av sjukdomstillstånd Möjlighet flera aktiviteter 

Att man planerar för pensionärerna och anpassar stan för pensionärerna och handikappade. 

Omsorgspersonal bör frigöras från städning hos boendena - borde göras av städservice endast 
Färre sjuksköterskor och fler omsorgsassistenter - ge tillbaka dem sina ursprungliga 
arbetsuppgifter. Det som dom är utbildade till! Färgglada byggnader in-och utvändigt 

Internetuppkoppling Moderna aktiviteter på Mötesplatser- Musik, karaoke, dans, utbildning i att 

använda tablets, språkcafé, lättare sporter, kubb, bordtennis, minigolf, filmkvällar! Varje 
boende bör vara särskilt inriktad på något. Ett boende kan ha fysisk träning som inriktning, 
annat kan vara Natur och Trädgård, annat Målning och Matlagning m.m. Ingen nyckelhantering, 

använd taggar till boendens ytterdörrar. Möjliggör loggning av besökare och omsorgspersonal 
känner sig icke som fängelsevakter 

Behov av trygghetsboenden, med gemensamhetslokaler för social samvaro.  

 

Om/när man blir svårt sjuk ska alltid möjlighet till sjukhusvård vara ett alternativ. 

Bygg äldreboende så det räcker till fler. 
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Kan det jag nämnt på tidigare frågor tillgodoses skulle tanken på åldrandet kännas bättre. 

Politikernas förståelse och vilja att tillskjuta de medel som behövs för att förbättra situationen 
enligt kommentarer och önskemål som jag framfört. Hur kommer jag att få veta att ni beaktar 
och tillgodoser mina synpunkter? Det handlar om resursfördelning inte enbart nya resurser 
utan hur den totala kakan fördelas i vissa fall verkar det inte vara någon brist på resurser. 

Varför stänga Kvarnbacken för ombyggnad innan det finns alternativ till boende? Hur tänkte ni? 

Om omsorgen redan behöver förnyas nu ,2,5 år efter omorganisationen, hur långsiktig var 

den då? Jobba efter värdegrunden, börja lyssna på personalen. 

Svår enkät att besvara då jag inte har en aning om vilken omsorg jag behöver i 
framtiden. Behovet är olika utifrån olika diagnoser? 

När man blir gammal borde man ha samma rätt att själv välja boendeform som man haft 
tidigare i livet. Det är direkt ovärdigt att en biståndshandläggare, som inte känner mig eller vet 
hur jag är, ska bedöma vad jag behöver. Det är detsamma som att bli omyndigförklarad, även 
om man juridiskt sett inte kan bli det. Olika slags boenden för äldre måste finnas lika väl som 
det finns olika boenden och valmöjligheter för andra. Det är en FASANSFULL tanke att själv 
känna att man behöver och vill bo där man både kan få omsorg och social samvaro, men att 
tvingas bo kvar ensam i sitt gamla boende och bara få hjälp med det nödvändigaste och t o m i 

en rasande fart - alltså att själv veta vad man behöver, men någon annan ska bestämma vad 
man behöver. Det handlar om resursfördelning, inte enbart nya resurser. Finns det resurser för 
t ex höga politiker- och tjänstemannalöner i kommunen, då ska det också finnas resurser till de 
människor som byggt upp vårt land och medverkat till att det finns medel till dessa löner. 

Ordet brukare är hemskt och skulle förbjudas. Att Omsorgstagaren skall få klar och riktig 
information när något ändras för deras del. De kanske hör och ser dåligt och det är inte så lätt 
när allting skall gå så fort. Jag skulle också vilja att personalen pratade med mig om allt 
möjligt om jag inte själv kan gå ut och träffa vänner. 

Jag tror att det behöver finnas tillgång till vårdenheter som fungerar som "gamla ålderdomshem. 
Ingen lyx (med funktionellt med bra arbetsytor för personal) men trivsamt med många 

gemensamhetslokaler och där de boende som önskar det kan ha sin dörr öppen och höra stegen 
och pratet utifrån de allmänna utrymmena. För en del kan det betyda så mycket att inte känna 
sig ensam och veta att hjälpen finns inom hörhåll. En stor trygghet när livet sviktar. 

Viktigt att se behoven och människan inte låta sig luras med av IT-vågen. Finns ingen IT 

som kan ersätta mänsklig kontakt och dialog. 

Det är mycket viktigt att få välja om man vill bo kvar hemma med hemtjänst, eller komma till ett 

boende, och det ska inte behöva dröja länge när man väl bestämt sig för att man vill till ett 
boende. Att det finns tillräckligt med korttidsplatser är också oerhört viktigt, både för mig om jag 
blir vårdkrävande, och för mina anhöriga då. Det ska finnas tillräckligt med personal på boendet 
så att de inte behöver springa, utan kan ge oss den tid, vård och uppmärksamhet vi behöver. 

Fler äldreboende så man slipper bo kvar hemma när man inte kan klara sig själv längre. 

Att handläggare måste kontaktas, möte ordnas, när besluten skulle tas närmare kund 
och utförare. Att exempelvis, personlig hygien ej innefattar dusch är för mig en gåta. 

Det är egentligen en självklarhet att de som blir äldre behandlas med respekt oavsett 
psykiskt/fysiskt tillstånd. Det är också naturligt att kroppen blir fysiskt svagare. Det här tror 
jag många lite yngre inte vill/kan förstå. Äldre människor blir inte p g a ålder ointelligenta! 

Tyvärr väldigt svårt att välja tre alternativ på era frågor då alla alternativen är lika viktiga 
som ställs . Inom vård och omsorg som utbildning bra sjukvård och bra boende för alla som 
är i behov av det. 

vet ej 

Fler platser på trygghetsboenden 

fler trygghetsboenden 

Utbilda personalen i social kompetens så att de kan tala med de som bor på särskilt boende och 
gör det också. Inta bara om det som skall göras. Ge personalen möjlighet att vara sociala. 

Möblerbart och trivsamt boende, med pentry och gärna altan ut till en trivsam omgivning. Personal 

som hinner med att ge stöd och hjälp. Kvinnlig personal till mig som kvinna. En kontaktperson 

som man lär känna och trivs med, är snäll och förstående. Bra pris på boendet, så  
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det finns råd med mat, lite nöjen och inköp som gör en glad. En guldkant på det annars så 

trista livet i den avslutande tid... 

Boendet behöver inte vara lyxigt men ändå trivsamt. Det ska både finnas avskildhet och 
möjlighet till att möta andra. Man ska få möjlighet att välja mat, det ska även finnas ett 
eget pentry så man kan välja om man vill ha något extra. Personalen ska inte heller finnas i 
brottsregistret eller vara misstänkta för brott. 

Det vore roligt om Nybro kommun kunde vara bäst på saker som verkligen gäller som 

äldreomsorg - friluftsliv, parker , skalbaggar är inte lika viktiga områden att satsa på. 

Personal som tycker om att boka med äldre människor, som lyssnar, som är noga i sitt arbete 
och har stor empati för äldre, som är flexibla i arbete och lyssnar på vad den äldre vill göra. 
Laga mat tillsammans med dom äldre som vill det, gå ut istället för att städa nån 

gång...flexibilitet. Ska vara den äldre som står i centrum. 

Privatisera äldreomsorgen 

Fler boende/lägenheter med god standard även på de mindre orterna. 

Enkäten var svår att hitta på hemsidan. Den utgår från en bild av äldre som inte stämmer 
med mig 

Ensamhetsproblematik är det som skrämmer mig mest. Därför är den sociala samvaron 
oerhört väsentlig, likaså tillgången till digitala hjälpmedel för att hålla kontakt med släktingar 

och vänner. 

Omvårdnad och mat. 

Jag trivs på Fröjdekulla. Trevlig personal och god mat. 

Möjlighet att använda färdtjänst. 

Nöjd. 

Nöjd å belåten. 

Nöjd 

Att all personal ska utbildas i bemötande 

Möjlighet till gemensamt boende med partnern. 

Samtliga punkter är viktiga, därav lite svårt att värdera vissa högst. 

Att jag får vara i mitt hem, så länge det går, med all tillgänglig hjälp som finns. Att få hjälp att 
komma ut och träffa andra. Samt när jag på grund av kroppsliga el. själsliga besvär inte 

behöver vänta så länge på att få komma in på ett trevligt boende. Och att inte allting blir så 
dyrt, då jag är s.k. "fattigpensionär". 

Rymligt boende med plats för egna saker. Som sjuk och handikappad vill jag bo på 
institution där jag får den vård som jag behöver. 

Jag vill inte ha hemsjukvård! Jag vill bo på trygghetsboende eller äldreboende och få den vård 
jag behöver. Det är orimligt att tro att människor som är sjuka ska bo ensamma hemma eller 
med en anhörig som sliter ut sig. Bygg äldreboenden så det räcker till, det är viktigt, och tala 
inte om valfrihet när den inte finns! Idag vill somliga effektivisera sjukvården genom att 
prioritera, dvs genom att diskriminera framför allt äldre - det är diskriminering, vilket 
knappast är effektivt. 

Det är att personalen är utbildade och att de lyssnar. 

Det är stor skillnad på att åldras som frisk, både fysiskt och psykiskt än att både kropp och 
själ "faller samman". 

Personalens kompetens är oerhört viktigt! 

Var rädd om parkeringarna i Nybro annars åker folk till Kalmar. 

I och med att det är äldre som byggt upp vårt fina samhälle är det inte mer än rätt att 

en ålderdom blir så stimulerande och solidarisk som möjligt. 

Meningsfull tillvaro. 

Centrala tryggboende 

Trygghetsboende mitt i stan inte vid Kristallen.  
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Att alltid kunna ge de äldre personer alla möjligheter att kunna fortsätta leva det bästa livet 

Typ 4H i form av boende. Djur är helande för människor. 

Tack för engagemanget i frågan. 

Kunna bo kvar hemma i orten 

Bostäder för 55+ i alla småorter 

Trygghetsboende i mindre tätorter (Örsjö). Eftervård när man är klar från sjukhuset. 
Trygghetsboende med 1 extra externt rum som de boende kan hyra kostnad/dygn för 

besökande som bor lite längre från. 

Boende för fler åldersgrupper ger fler lediga hus att få in yngre och familjer. 

Vill själv bestämma över insatser, biståndsbedömare skall ej ha egenmakt. Det skall finnas 
olika särskilda boende efter behov och önskemål. Se till att personalen inte lägger halva tiden 
dagligen på cykeln. sluta med att personal skall vara både inne och ute. 

Kontinuitet. 

Att själv få avgöra när jag vill ha hjälp. Själv få avgöra när jag vill flytta till särskilt bonde. 

Ej omyndigförklara åldringar! 

Trygg och kunnig personal i vården. Gemenskap med andra. 

Önskar bra boende så att det funkar med hjälpgemenskap med andra 

Att få tillbaka ålderdomshemmen som det var förr. Det funkande jättebra. Gamla 

behöver umgänge. Inte sitta själva i en lägenhet. 

Ge den tid personen behöver för att få en skälig levnadsnivå. 

Social stimulans behåll mötesplatserna. Att hänsyn tas till alla människor som bor i kommunen 
både vårdtagare och anställda. Pengarna får inte stoppa trivseln för någon människa. 

Ett bra trygghetsboende för att slippa var ensam. 

Snällt att fråga detta men jag vet inte. 

Ännu så länge sköter ni er hyfsat. Men låt personalen få tid för toalettbesök tycker jag. 

Gör en avdelning på korttiden på Fröjdekulla för litet "piggare" ej dementa. Så de som inte är 
dementa kan få litet utbyte av varandra. Som det är nu blir det jobbigt för de "pigga" och de 
vill inte vara där. Det blir inget bra varken för den som är där eller den som är hemma. 

Bra äldreboende centralt. 

Angående trygghetsboende, Ej vid Kristallen. 

Ett rosa piller med posten om man tvingas till svält och ensamhet. 

Att inte behöva be om hjälp. Jag vill ha äldreboende på gammeldags vis kvar. Att lyssna på 

vad jag säger och kan jag inte bedöma själv så vill jag att någon av mina närmaste pratar för 

mig. Och gör det till det bästa. 

Stoppa toppstyrning. Rekrytera tjänstemän som kan räkna. Slå ihop landsting och kommun. 

Kvalitetssäkra personalen ÄVEN semestervikarier. 

Jag gillar att öka intresset för äldre. 

Hembesök av läkare. 

Ha en liten gräsplätt, blommor, att gå ut istället för att bo isolerat. 

Trygg tillvaro med omsorg om dom gamla 

Bygg ut Jutegården och dess verksamhet, samt lägg ner planerna på serviceboende vid 
folketshus. Om möjligheten fanns att välja mellan kommunens äldreboende och fängelse, så 

väljer jag fängelse. Garanterad bättre mat, aktiviteter, träning och utomhusvistelse dagligen. 

Närvarande chefer på alla äldreboenden. 

Vad betyder ASiH? tre svarsalternativ är för lite! 

Önskar att jag slapp politiker säga att det inte finns pengar till äldrevård. Har arbetat hela 
vuxenlivet och betalat skatt, så då har politikerna slarvat bort skattepengar till annat. Tex 
höga arvoden.  
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Ta till er det som kommuninvånarna har som önskemål och inte vara så stelbenta i ert tänk. 

Ett tryggt boende med utbildad personal som tycker om sitt jobb. 

Bygg trygghetsboende centralt! 

Bygg trygghetsboende i centrum! 

Mer personal som har bra arbetstider så de orkar med sitt tunga arbete. Och att de får betalt 
för sitt arbete! 

Bra personal som brinner för sitt yrke! 

Bygg äldreboende även på de mindre tätorterna. 

Möjlighet att kunna bo kvar även på de mindre orterna ex. Örsjö . 

Äldreboende även på mindre orter ex Örsjö 

Tänk om tänk rätt! Att man istället ska få utnyttja sina timmar precis till det man vill och 

när man vill! 

Personal ska få tid till de gamla. Stoppa underbemanning. Va rädd om personalen. 

Jag tycker det va en dålig och intetsägande enkät.... 

Bygg äldreboende i Örsjö! 

Äldreboende för de som vill, inte bara hemtjänst. 

Bygg i Örsjö 

Använd inte ordet brukare. 

Vill själv bestämma vart jag skall bo. "Absolut INTE jämte kulturhuset". Däremot nära 
Torget, Apoteket, Kvantum och Jutegården. Nybroborna skulle kunna få rösta om detta 
bygge vid kulturhuset. 

TITTA TILLBAKA VAD SOM FUNGERAT BRA. ALLT ÄR INTE AV GODO. DEN ÄLDRES HYGIEN. 

Fler lägenheter i Örsjö så att det blir möjligt att bo kvar när man inte orkar med ett hus längre! 

Behövs fler trygghetsboenden Jag vill inte "tvingas" bo kvar hemma Daglig social verksamhet 
var jag än bor 

Trygghets boende är en mycket bra boende form, där finns hjälp om man behöver. Man måste 
tänka på utemiljön när man bygger boende för äldre, natur utanför dörren. Rörelseförmågan 

och orken avtar med åldern, bra miljö och utomhusvistelse gör folk piggare . Det måste finnas 

möjlighet till daglig utomhusvistelse, aktiviteter för både män och kvinnor 

bra kommunikation mellan omsorgstagare och personal 

Många bra förslag, hade velat sätta mer kryss. 

Stöd praktiskt och gärna ekonomiskt till den som sköter sjuk eller funktionshindrad anhörig 
i hemmet. 

Viktigt att den finns korttidsboende, för att avlasta anhöriga. Viktigt att tänka på 

konstellationerna av människorna på detta boende, så att alla mår bra och får ut något av det. 

Seniorboende med gemensamt kör liknande pensionärshemmen förr. 

Seniors-/trygghetsboende i området man bor i nu. Att det finns ett extra rum i fastighetens 

om kan hyras för något dygn om man får besök långt ifrån, tex barn som flyttat längre bort. 
Då är behovet för mindre lägenhet. 

Se till att anställa personal som är lämplig och hjälp den att få rätt utbildning. Sen vill vi 

ha äldreboende även på landsbygden. 

BYGG BOSTÄDER 

Att man bygger boenden där jag har bättre förutsättningar att klara de dagliga sysslorna själv 
utan hjälp. Jag vill inte gå till varken simhall, bowling eller bibliotek varje dag. Jag ser, hör och 
går antagligen dåligt. Jag har fullt upp med logistik till affären, mat för dagen, doktorer, 
behandlingar, apotek. Får jag tid över kanske jag kan göra något roligt, men det blir inte 
simning eller bowling. 

Fler seniorboende. Större valfrihet .Lägg ut städ på entreprenad, låt hemtjänsten göra det 
dom är utbildade för. Fler gemensamhetsutrymmen på äldreboendena.  
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Man ska bo så bra och centralt som möjlig. Kunna vara med och välja maten man ska äta. 

Aktiviteter dagligen, personalen ska vara utbildade, trevligt bemötande av personal, Få de 

hjälpmedel man behöver och den hjälp man behöver, inte vara tidspress på hur länge dom 
ska hjälpa en. 

Det borde inte varit begränsade antal att välja på, var fler alternativ som var viktiga. 
Hemtjänsten och äldrevården måste prioriteras i samhället. Det är viktigt med att de anställda 
är utbildade inom yrket och inte att man sätter in outbildad personal etc. - respektlöst för den 

äldre. Detta är ett av de viktigaste yrken. Samhället har en skyldighet att "betala tillbaka" till 
dessa äldre vad de bidragit med i sitt liv och inte bara se dem som en belastning som kostar 
pengar. Biståndsbedömarnas, och politikernas, kompetens och respekt för den äldre och dess 
behov och vilja är viktig, och inte bara titta på vad det kostar, utan se till den enskildes 

verkliga behov och vilja. Att inte bara producerar skrivbordsprodukter utan vara insatt i 
verkligenheten. Prova gärna själva en vecka t ex hur den äldres situation är, kanske skulle vara 
nyttigt. Viktigt att det inte kommer 20 olika personer till den boende utan att det är ett team 
om några stycken som har ansvar för ett visst antal boende så det finns en möjlighet för 

boende och personal att kunna lära känna varandra och få en relation. Ger en bra trygghet för 
den boende och kanske mindre stress, ansvarskännande och arbetsglädje för personalen. 
Fungerade förut - varför inte i dagen samhälle. 

tillgänglig och utbildad personal som känner till ens egen själv bestämmande rätt. 

Bygg fler äldreboenden! Så finns det fler hem, lägenheter till buds för andra. 
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