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1 SAMMANFATTNING
Örebro kommun strävar efter Sveriges bästa äldreomsorg – på några års sikt. Ett brett upplagt
arbete genomförs under flera år. Medborgardialoger i flera steg kommer att bilda grunden för mål
och strategier om vad som är Sveriges bästa äldreomsorg och hur man ska kunna ta sig dit. Alla i
Örebro har getts möjlighet att dela med sig av sina tankar, åsikter och önskemål. 4 500 svar har
kommit in.
Nedan sammanfattas resultaten från enkäten kort:
Vi vill fortsätta att bestämma själva
En fortsatt självständighet är mycket viktig för en stor majoritet av de svarande. Allra viktigast för att
ha en meningsfull vardag uppfattar man att det är att själv få välja var man ska bo. Även andra frågor
kring eget val och självständighet är mycket viktiga, till exempel att välja vad man ska äta, vilka
insatser man ska få hjälp med och att få komma ut när man vill och behöver.
Vi vill välja var och hur vi ska bo
Att få välja boende är det allra viktigaste för respondenterna – och boendet måste individanpassas.
En oro finns för att det inte kommer att finnas resurser så alla kan bo som de vill – tillräckligt med
bostäder, personal och pengar. Det offentliga behöver kunna ta hand om oss.
Så vill vi ha det med maten
Som äldre vill man äta mat som är hemlagad och inte halvfabrikat, och man vill få välja vilken mat
man ska äta. Det finns inga tydliga preferenser avseende möjligheten att äta i sällskap, äta på de
tider man vill eller på den plats man vill. När det gäller själva maten är det däremot tydlig att
respondenterna prioriterar hemlagad mat, och att inte särskilt många väljer alternativet att vara
med och laga maten.
Teknik för äldre – på våra villkor
Som äldre har vi gärna teknik som ökar tryggheten i hemmet, och även teknik som hjälper oss med
kommunikation. Post- och bank upplevs kunna ersättas med Internet.
En aktiv fritid med kultur och nöjen
Möjlighet till och stöd för en aktiv fritid är viktigt för respondenterna. Respekten för människors
olika intressen och ork påpekas. De flesta anser att äldre, tillsammans med sina vänner och anhöriga,
själva ansvarar för vilka kultur-, nöjes- och fritidsliv man deltar i. Ett stort ansvar läggs också på
äldreomsorgen att erbjuda aktiviteter. Tre av fyra respondenter tycker att kommunen ska ansvara
för att ordna träffpunkter, i andra hand kan frivilligorganisationer eller privata aktörer ansvara för
det.
Transporter, tillgänglighet och framkomlighet
Tillgänglighet är bra och inbegriper många saker. Många framhåller den fysiska tillgängligheten med
möjligheten att röra sig ute även med t.ex. rollator. Möjligheten att transportera sig – för korta
ärenden såväl som för utflykter – är också viktigt i framtidens äldreomsorg.

4

Närhet till affärer och service
Möjligheten att göra vardagliga ärenden i närheten av där man bor är mycket viktig för
respondenterna. Viktigast är att det ska finnas en vårdcentral i närheten men nästan lika viktig är
närheten till matinköp och apotek.
Låt de äldre vara delaktiga
Frågan om hur man bäst bör ta tillvara på äldres erfarenhet och göra dem delaktiga var i formuläret
en helt öppen fråga. Av alla öppna frågor har den fått flest svar, vilket vittnar om hur viktig den är för
respondenterna. De flesta svaren handlar om att involvera de äldre på något sätt, huvudsakligen via
kommunikation, antingen med gruppen äldre som helhet eller med individer.
Framtidens äldreomsorg
Respondenterna har fått välja vilka ord eller begrepp som de anser bäst beskriver framtidens
äldreomsorg - så som de vill ha den. Det fanns sexton alternativ och man ombads välja de tre
viktigaste. Nästan hälften av alla respondenter kryssade i Tryggt, och en tredjedel kryssade
Personligt anpassat boende samt Personal nära.
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2 BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE
2.1 BAKGRUND
Örebro kommun utlovar Sveriges bästa äldreomsorg på några års sikt. Ett brett arbete kommer att
genomföras under lång tid, och en del i arbetet är att genomföra en brett riktad medborgardialog
om vad som är Sveriges bästa äldreomsorg och hur man ska kunna ta sig dit.
Kampanjen har genomförts med bred front och tanken har varit att alla i Örebro skulle få möjlighet
att dela med sig av sina tankar, åsikter och önskemål och vara med och påverka.

2.2 GENOMFÖRANDE
Enkäter har skickats hem till alla med hemtjänst, och delats ut till alla i särskilt boende. Andra
enkäter har funnits för utdelning på bibliotek och medborgarkontor. Enkäten har funnits tillgänglig
på Internet via Örebro kommuns hemsida, i form av en gemensam länk. Alla, oavsett ålder, har alltså
haft möjlighet att delta.
Medborgardialogen inleddes med en presskonferens 21 augusti, och enkäter skickades ut direkt
efter det. Webbenkäten fanns tillgänglig samma dag. De personer som fått en enkät hem till sig fick
också en påminnelse två veckor senare.
Respondenterna hade möjlighet att besvara enkäten till och med 20 oktober, det vill säga i totalt två
månader.

2.3 ANTAL SVAR
Ett kuvert skickades hem till var och en av de 4 266 personer som har någon insats beviljad. Totalt
har 2 255 svar kommit in från detta utskick, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 53 %. Dock är det
endast i 75 procent av dessa svar som respondenten säger att hen har insatser från äldreomsorgen.
Detta kan till exempel bero på att en make/maka eller annan anhörig valt att svara på enkäten eller
på att man inte uppfattar sina insatser som tillräckliga för att svara Ja på frågan.
Enkäter har också delats ut på vård- och omsorgsboenden, bibliotek, medborgarkontor etc. 1 542
sådana enkäter har kommit in. Dessutom har enkäten kunnat besvaras på Internet via en länk på
kommunens hemsida. Här har 722 personer svarat. Ingen svarsfrekvens kan beräknas för dessa.
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2.4 VILKA HAR SVARAT?
Totalt har 4 518 personer svarat på enkäten.








Två tredjedelar av de som svarat är kvinnor
40 % av alla som svarat är över 80 år
90 % har svenska som modersmål
80 % bor i Örebro tätort, 15 % på landsbygd medan 2 % inte bor i Örebro kommun
Nästan lika många av de svarande har idag hjälp från äldreomsorgen som de som inte har det –
45 % jämfört med 51 %
77 % har svarat helt själv, 13 % delvis med hjälp, och 6 % helt med hjälp
Hälften av alla svar kommer från det adresserade utskicket till användare av äldreomsorg
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2.5 RAPPORTENS STRUKTUR
Frågeområdena i enkäten kommer att behandlas i tur och ordning. Först beskrivs resultat på frågan
och grupper jämförs med varandra. En genomgång av eventuella fritextsvar följer därefter, varpå ett
avsnitt med diskussion vidtar. I denna kommenteras resultaten ytterligare. Här kopplas fritextsvar till
kvantitativa svar, diskussion av tolkningar och förklaringar tillkommer.
Genomgången av resultaten är inte heltäckande – exempelvis kommenteras inte alla tänkbara
redovisningsgrupper och inte alla kategorier på varje fråga, utan de mest relevanta eller intressanta
har valts. Exempelvis är det mer intressant om skillnader fördelar sig mellan ”mycket viktigt”
och ”inte viktigt” än mellan ”mycket viktigt” och ”ganska viktigt”.
2.5.1 Rapportens statistik
De grupper som studeras är de som finns i bakgrundssektionen av enkäten – det vill säga ålder, kön,
modersmål, var i kommunen man bor samt om man har hjälp från äldreomsorgen idag. För somliga
frågor bryts svaren även ner utifrån svar på tidigare frågor som kan anses relevanta. Skillnader
kommenteras i de fall de är statistiskt signifikanta och betydelsefulla. Eftersom begreppet statistisk
signifikans inte egentligen kan tillämpas när det inte är en urvalsundersökning är metoden framför
allt en hjälp att söka efter skillnader som skulle kunna vara betydelsefulla.
2.5.2 Respondenternas röster
För att fördjupa förståelsen och kunskapen om hur framtidens äldreomsorg ska se ut så fanns i
enkäten ett flertal öppna frågor med möjlighet att själv skriva sina tankar, så kallade fritextsvar.
Cirka 7 200 olika svar och tankar har nedtecknats på de åtta frågorna. Dessa svar har transkriberats
och sedan kodats till olika kategorier eller teman som hör ihop. Inom varje frågeområde finns
omkring åtta eller nio olika teman. De kodade svaren har kopplats till individdata för att även kunna
studera vilka tema som återkommer i vilka grupper.

2.6 VAL AV METOD
Metoden har utformats för att inkludera alla och förenkla för alla att kunna delta utan att ha blivit
specifikt utvald. En konsekvens av detta är bland annat att en och samma person skulle kunna svara
flera gånger. På så sätt är inte undersökningen representativ för någon särskild grupp, exempelvis
invånarna i Örebro. Vi kan heller inte säga vilka av de som har fått möjlighet att besvara enkäten,
genom att ha sett länken eller tagit en enkät, som inte har besvarat den, eftersom vi inte vet vilka
som har fått möjlighet. Resultaten som presenteras är helt enkelt respondenternas åsikter.
En kritik som flera respondenter framför i enkäten är att frågorna ofta tvingar respondenten att välja
ett alternativ, i sammanhang där man skulle vilja välja flera. Detta är gjort för att ställa saker på sin
spets och se om det går att driva fram något som ändå ligger varmare om hjärtat än annat, men ur
ett respondentperspektiv kan det naturligtvis vara frustrerande.
En annan relevant kritik från flera är att det inte går att klumpa ihop ”äldre”. Äldre personer är lika
olika som yngre personer, och till exempel kulturutbud bör inte utformas med en viss åldersgrupp i
åtanke. På samma sätt har man naturligtvis olika preferenser för en ”äldre” med stora
omsorgsbehov och en ”äldre” med god hälsa och stor egen förmåga. Igen är det ett medvetet val att
göra enkäten sådan att man tvingar fram en bild av den äldre – och vad man ser att framtidens
kommunala äldreomsorg ska innehålla.
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Resultat
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3 JAG VILL FORTSÄTTA ATT BESTÄMMA SJÄLV
En bibehållen autonomi – att själv få välja – är mycket viktigt för en stor majoritet av de svarande.
Som en respondent uttrycker det:

”Att inte behandlas som en tänkande varelse är mycket förnedrande.
Viktigt att bli talad till - inte om.”

3.1 RESULTAT
Allra viktigast för att ha en meningsfull vardag uppfattar respondenterna är att själv få välja var man
ska bo. Även andra tydliga autonomifrågor är mycket viktiga - som att välja vilka insatser man ska få
hjälp med och att få komma utomhus när man vill och behöver, liksom vad man ska äta och när man
ska få sin hjälp.
Att delta i kultur- och nöjesaktiviteter och att få fysisk aktivitet framhålls i lägre grad som viktiga.

MENINGSFULL VARDAG
Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte så viktigt

Få välja var jag ska bo

Missing

82

Få välja vad jag ska äta

15

73

Få välja när jag ska äta

22

58

Få komma utomhus när jag vill och behöver
41

Få fysisk aktivitet

6
18

41
53

19

75
64

22

8

77

Få välja när jag ska få hjälp

11

21
27

11
7

Det är personer som idag inte har hjälp från äldreomsorgen som i högst utsträckning uttrycker att
det är mycket viktigt att få välja. När det till exempel gäller att få komma utomhus när man vill och
behöver säger nästan 90 procent av de som inte har någon hjälp att det är mycket viktigt – att
jämföra med 72 procent bland personer som har insatser. Nästan lika stor skillnad är det mellan
grupperna när det gäller att själv välja vad man ska äta.
Ju yngre person som svarat desto viktigare tycker personen det är att få komma utomhus – hela 90
procent bland de yngsta säger att det är mycket viktigt. Även bland de allra äldsta anser 66 procent
att det är mycket viktigt att få komma utomhus när de vill.
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Minst skillnad är det mellan grupperna när det handlar om att få välja när man ska få hjälp och när
man ska äta, men personer utan insatser från äldreomsorgen tycker i högre utsträckning att även
detta är mycket viktigt.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas
på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
4 §, Socialtjänstlagen

3.2 DISKUSSION
Resultaten visar att äldre personer och personer som idag har insatser från äldreomsorgen inte
fäster lika stor vikt vid att själva kunna välja, vare sig det gäller boende, matsituation eller andra
områden. De personer som är äldre idag tillhör en mindre kravställande generation där frågor om
egenmakt inte varit lika stark. Att ta emot den hjälp man får och vara tacksam för den kan vara en
förklaring till resultaten. Man kan också fundera kring om det är förväntningarna som förändrats
eller om man inte tycker att det är lika viktigt längre?
Det kan också vara så att de som har egen erfarenhet av insatser från äldreomsorgen både har en
bättre insikt i de svårigheter som finns kring att individanpassa fullt ut, och en insikt i att det som
görs fungerar åtminstone delvis? Eller har de resignerat?
Att de områden man framför allt vill bestämma över så tydligt handlar om de mest integritetsnära
områdena är inte förvånande. Var jag bor och vad och när jag äter är själva grunden för individens
existens - redan små barn vet att när det gäller mat är det möjligt att ha en egen vilja. På vilket sätt
andra ska komma till mitt hem och hjälpa mig kommer mycket nära djupgående känslor av trygghet
och förutsägbarhet. Även för de grupper som i minst grad sagt att dessa är viktiga områden så är det
tydligt från enkätens svar att man vill kunna välja själv.
Vad innebär det för framtidens äldreomsorg om de som ännu inte tillhör gruppen äldre fortsätter ha
samma krav som idag? Kommer den nya generationen äldre att ställa högre krav på att bestämma
själv och hur ska detta i så fall hanteras?
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4 VI VILL VÄLJA VAR OCH HUR VI SKA BO
Som äldre är vi rädda att det inte ska finnas resurser så vi kan få bo som vi vill - tillräckligt med
bostäder, tillräckligt med personal eller tillräckligt med pengar. Det offentliga behöver kunna ta hand
om oss. Att få välja hur jag ska bo är det allra viktigaste – och det måste individanpassas.

”Självständighet. Socialt fri, känna igen det gamla vanliga”

4.1 RESULTAT
Den boendeform som flest personer anser vara bäst är egna lägenheter med matservering, personal
dygnet runt och stöd för sociala aktiviteter – motsvarande innehållet i dagens vård- och
omsorgsboenden. En fjärdedel av de svarande väljer att bo kvar hemma. Få personer tycker att
kollektivt boende där de boende hjälper varandra är det bästa.

Bästa boendeform
Ej svar

Bo kvar hemma
Bo i särskilt anpassad
lägenhet

Bo i vård- och
omsorgsboende

Bo i senior/trygghetsbostäder

Bo i mer kollektivt
boende

Några intressanta skillnader mellan grupper dyker upp vid en vidare analys. Yngre personer väljer
vård- och omsorgsboende i högre utsträckning än de äldsta, och personer med annat modersmål än
svenska väljer att bo hemma i högre utsträckning än personer med svenska som modersmål.
Personer som senare i enkäten betonar trygghet väljer också i lägre utsträckning att Bo kvar hemma.

Bästa boendeformen - fördelat på åldergrupp
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4.1.1 Respondenternas röster
Respondenterna ombads också kommentera vilka hinder och möjligheter de ser för att kunna
erbjuda den boendeformen till alla som vill. En stor andel – en tredjedel - av respondenterna ser
pengar eller ekonomi som främsta hinder. Här handlar det både om den egna ekonomin och om
kommunens, eller det offentligas, ekonomi. Flera påpekar att det handlar om en politisk prioritering
och att resurser måste gå till detta.
Många tycker också att det finns för få boenden eller att det är för svårt att få plats – man ser gärna
att det byggs mer, och flera problematiserar att det är svårt att få plats på boende, eller att
man ”tvingas” bo kvar hemma längre än man vill. Det finns en kategori där man särskilt påpekar att
kommunens planering för framtiden måste vara god.
Ett potentiellt hinder som många av respondenterna ser är att det inte finns, eller kommer att
finnas, tillräckligt med personal, med tillräcklig utbildning. Det är fler bland de äldre som ser en
potentiell personalbrist som ett hinder.
Många framhåller att det krävs andra typer av boenden och att det måste utgå från individens behov
– det är något vanligare att de yngsta respondenterna lyfter detta. En stor grupp nämner särskilt att
de vill bo kvar hemma så länge som möjligt eller att de själva vill kunna välja var de ska bo.
Det är också många av respondenterna, framför allt bland de äldsta, som påpekar att det inte finns
(borde finnas) några hinder!
Fördelningen av de öppna svaren ser ut enligt följande – staplarna beskriver antalet kommentarer
som kodats till respektive kategori.

Hinder och möjligheter med boendeform
Ekonomi, för lite pengar till detta, politisk prioritering

461

Tillgänglighet, bygg mer, för få platser/boenden

275

Personalbrist, kompetens hos personal, utbilda personal

214

Övrigt

131

Individuella behov, det är olika beroende på tillstånd

93

Kunna bo hemma med hjälp, välja själv, mer val/konkurrens

83

Mota ensamhet, Trygghet är viktigt

60

Inga hinder

58

Behövs andra former av boenden, även för pigga,…

50

Planering (bättre) behövs

26
0

50
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Nedan följer ett urval citat för de största kategorierna:
4.1.1.1 Ekonomi, för lite pengar till detta, politisk prioritering
”Var finns pengar till detta?”
”Ekonomi/. Äldre som byggt upp samhället prioriteras ej”
”En kostnadsfråga, politisk.”
”Pengar, pengar, och åter pengar.”
”Politisk vilja är både ett hinder och en möjlighet.”
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4.1.1.2 Tillgänglighet, bygg mer, för få platser/boenden
”Det är ju kö till vård-och omsorgsboende, det borde det inte vara. Dom som fanns gjordes ju om till
50 plus boende. Helt fel.”
”Det byggs för få bostäder Det finns för många gamla”
”Det måste byggas fler av den sortens bostäder men då måste politikerna lösgöra budget därtill och
dra in på sådant som inte är livsnödvändigt.”
4.1.1.3 Personalbrist, kompetens hos personal, utbilda personal
”Personalfrågan - var finns personalen - låt ungdomarna hjälpa till mera”
”Personalbrist - att utbilda all vårdpersonal så de kan ta hand om oss!!”
”Mer personal med utbildning”
”Låg lön för kvalificerat arbete”
4.1.1.4 Övrigt
”Det inrotade tänket att vid plus 70 år ska man vara glad och nöjd, inrättad i ledet och älska
dragspelsmusik...”
” Svårt att få vård och omsorgsboende på landsbygden tyvärr allt skall till städerna.”
”Att få ta med sitt husdjur i ett boende”
4.1.1.5 Individuella behov, det är olika beroende på tillstånd
”Omöjligt att välja ett alternativ eftersom det avgörs av personens behov av vård och personlighet”
”Möjlighet att byta boende då sjukdom - ohälsa kräver det”
”Teckenspråkigt boende”
”Alla vill inte lika, det måste finnas alla alternativ..”
4.1.1.6 Kunna bo hemma med hjälp, välja själv, mer val/konkurrens
” Det ska gå att få bo tillsammans med sin make/maka även om den ena har behov av personalstöd”
” Om man verkligen tänker på den äldre ska denne fritt få välja. Som det nu är styr pengarna.”
” Som jag känner nu skulle jag vilja bo hemma så länge det går men man kan komma till en gräns då
det inte är hållbart beroende på hur boendet ser ut och den vård och omsorg man behöver.”

Socialstyrelsens rapport – ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar att ensamboende har mindre
positiva upplevelser av hemtjänsten än samboende. De känner sig mindre trygga med stödet från
hemtjänsten, upplever i mindre utsträckning att de kan påverka när och hur insatserna utförs och har
sämre upplevelser av personalens bemötande.
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4.2 DISKUSSION
Det är många som i fritextsvaren påpekar att vilket boende som är bäst är beroende av individens
tillstånd, och att man hade velat välja flera av svarsalternativ beroende på utgångspunkt.
Frågekonstruktionen tvingar dock respondenterna att välja en av boendeformerna, och resulterar i
en tydlig preferens för vård- och omsorgsboende. Tolkningarna har säkert varit olika när frågan
besvarats, beroende på individens personliga erfarenhet.
Det är på sin plats att påpeka att det sannolikt är innehållet som man är intresserad av att ha som
äldre, det vill säga att ha en egen lägenhet med tillgång till matservering, personal och stöd för
sociala aktiviteter. Från fritextsvaren framgår att många önskar ett boende där de rår sig själva och
ändå är trygga, och det stämmer väl överens med beskrivningen av ett vård- och omsorgsboende.
Samtidigt kan det faktum att de äldsta respondenterna i lägre utsträckning väljer detta alternativ
bero på att de har kunskap och erfarenhet av vad ett vård- och omsorgsboende innebär idag. Det
omfattande vårdbehov som krävs för att få tillgång till detta boende är ju inget man önskar sig, och
kanske är det dessa olika föreställningar om innebörden som avspeglar sig i svaren. En alternativ
förklaring att yngre väljer vård- och omsorgsboende i så hög utsträckning är att flera i den gruppen
kan antas vara inne i en process där man vill få denna typ av boende till sina egna föräldrar, men inte
får det beviljat. Svaret kan alltså avspegla en pågående frustration i frågan.
Intressant är att så hög andel av de äldre, och av de som har hjälp från äldreomsorgen idag, väljer
svarsalternativet att bo kvar hemma. Detta svar, sammantaget med senare svar i enkäten, kan ses
som stöd för strävan att möjliggöra kvarboende med hjälp av olika insatser. Med bra tekniska
hjälpmedel, och om tillgång till service och möjlighet till egenmakt kan vidmakthållas, finns många
som gärna bor kvar i eget boende. I slutet av enkäten, när respondenterna väljer viktiga begrepp,
kan man också skönja att de som föredrar kvarboende hemma inte väljer begreppet Tryggt i samma
utsträckning som övriga. Man ger alltså avkall på tryggheten i någon mån för att istället ha en större
frihet och egenbestämmande.
Ett parallellt tydligt spår är att frågan om äldreboende är en av de mer laddade. Man anser att det
sparas in pengar genom att lägga ner och inte bygga äldreboenden. En återgång till tidigare
existerande boenden önskas av en del, och några uttrycker en motvilja mot den upplevda trenden
att alla ska ”tvingas” bo hemma. En ekonomisk och politisk prioritering krävs enligt många av
respondenterna. En stor oro uttrycks för att det finns för få boenden, att det inte byggs och skapas
nya. Regelverk kring vem som får lov att bo på vård- och omsorgsboende är en faktor.
En utmaning för framtidens äldreomsorg är att hitta sätt att möta de två motstridiga trenderna. En
grupp söker framför allt trygghet och vill bo med tillgång till stöd dygnet runt. En annan grupp värnar
sitt privatliv och vill bo hemma med det stöd som krävs.
Samtidigt är viljan att själv välja var man ska bo är den allra starkast uttryckta för att ha en
meningsfull vardag, och framskiner tydligt även i denna fråga – ett bra boende prioriteras högt.
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5 SÅ VILL JAG HA DET MED MATEN
När vi blir äldre vill vi äta mat som är hemlagad, som inte är halvfabrikat och vi vill få välja den mat vi
ska äta.

”Vad, hur och var jag ska äta är en mänsklig rättighet och ger högre
livskvalitet”

5.1 RESULTAT
Det finns inga tydliga preferenser avseende frågeställningen att äta i sällskap , äta på de tider man
vill eller på den plats man vill.
När det gäller själva maten är det däremot tydligt att respondenterna prioriterar hemlagad mat, och
att inte särskilt många väljer alternativet att vara med och laga maten.

Ej svar

Ej svar

Äta på den
plats jag
vill

Äta i sällskap
med andra

Vara med och
laga maten

Äta den typ av mat
jag är van vid

Äta
hemlaga
d mat

Äta på de
tider jag vill

Det finns endast små skillnader mellan grupperna, per ålder, kön etc. Den enda märkbara skillnaden
är att i gruppen över 75 år är man inte lika intresserad av att vara med och laga maten som de yngre,
och denna grupp prioriterar att äta den typ av mat man är van vid högre än övriga.

Alla äldre ska ha en genomförandeplan som inkluderar när och vad den enskilde vill äta och hur och var den
enskilda vill ha sin mat serverad. Den enskildes behov av individuellt anpassat måltidsstöd ska finnas beskrivet
liksom den enskildes kulturella och religiösa önskemål med betydelse för dygnets alla måltider
Socialstyrelsen - Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter Förslag till indikatorer

16

5.1.1 Respondenternas röster
Respondenterna gavs utrymme att kommentera matfrågan ytterligare. I dessa svar framkommer två
mycket närliggande områden som handlar om matens kvalitet. Det ena framhåller vikten av bra,
välsmakande, näringsrik mat gjord på bra råvaror. Bra mat framhålls här också som en viktig
hälsoaspekt. Kvinnor är mer benägna än män att kommentera inom denna kategorin.
Det andra närliggande området berör önskan att slippa matlådor, frysmat, färdiglagat – och istället
få äta nylagad mat. En intressant skillnad är att det är betydligt fler av personer som inte har någon
hjälp från hemtjänsten idag vars kommentarer är negativa rörande färdiga matlådor, storköksmat
etc. jämfört med personer som har hjälp idag.
Många framhåller också vikten av att få fortsätta äta det de tycker om, eller utifrån sin diet/allergi
eller andra val. Flera äter vegetariskt och vill fortsätta med det, flera vill äta ”gammal vanlig”
husmanskost och olika allergier eller kostvanor som LCHF nämns. Det är fler kvinnor än män som
kommenterar i den riktningen.
En tiondel av kommentarerna handlar om att man gärna hjälper till med matlagningen - både för att
påverka smaken och för att det är en bra, stimulerande sysselsättning.
Ytterligare respondenter kommenterar att matutbudet behöver vara variationsrikt med flera
alternativ att välja på, medan en grupp ger svar som mer handlar om måltidsmiljön – som att man
vill, eller inte vill, äta i sällskap med andra – vill äta på de tider man är van etc.
Fördelningen av de öppna svaren ser ut enligt följande – staplarna beskriver antalet kommentarer
som kodats till respektive kategori.

Ytterligare tankar om mat
Viktigt med bra mat, dofter, näringsriktigt, bra råvaror
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Inte storkök, inte färdigmat, inte lådor, nylagat

140

Äta det jag tycker om, är van vid, enligt min diet, Välja…

138

Övrigt

125

Bra att vara med och laga

87

Rutiner bra, samma tider, sällskap är bra

72

Valmöjligheter, variation
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Lagar mat själv
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Nedan följer ett urval citat för de största kategorierna:
5.1.1.1

Viktigt med bra mat, dofter, näringsriktigt, bra råvaror

”Vällagad och nyttig mat behövs även när man är gammal.”
”Att maten tillagas på bra råvaror”
”I dagsläget är maten urusel inom äldreomsorgen. Jag vill ha vin till maten, vällagad god mat, som jag längtar
efter, vackert upplagd”
”Då många äldres smaklökar är försämrade är det viktigt med starkare smaksättning.”
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5.1.1.2 Inte färdigmat/lådor
”Absolut inte matlådor för en vecka ex. vis.”
”Jag tycker det är vidrigt att få industriellt lagad mat i en burk som ska värmas i mikron.”
”Maten bör tillagas vid boendet”
”Maten ska vara nylagad. INTE varmhållen länge.”

5.1.1.3

Äta det jag tycker om, är van vid, enligt min diet, välja mat själv, anpassad mat

”Mat enl. ens kultur. Som nu skulle jag vilja ha t ex rotmos o fläsklägg, kalops, dillkött osv som jag är van vid,
istället för konstiga taigrytor, kebabs, o starkt vitlökskryddad mat. som serveras nu.”
”Det är viktigt för mig att jag erbjuds ett alternativ som passar mig t. ex. LCHF.”
”Ingen korv!!! Inga skaldjur!!!”
”Få vegetarisk mat”
”Servering av vin och snaps”

5.1.1.4 Övrigt
” Vill gärna kunna bjuda in gäster”
”Bra med kommunala matsalar för seniorer”
”Att ha tillräckligt mycket mat (man behöver inte svälta nu för tiden)”

5.2 DISKUSSION
Att maten är starkt kopplad till individens känsla av meningsfullhet syntes tydligt redan i enkätens
första avsnitt, där tre fjärdedelar av alla anser att det är mycket viktigt att få välja vad man ska äta. I
dessa fördjupade frågor om maten skiner det fram än tydligare – man vill fortsätta äta mat efter
eget gottfinnande och därmed inte äta matlådor eller storköksmat som någon annan gjort och valt.
Frågorna som handlar om matsituationen och om vad det är för mat är båda sådana så att de tvingar
respondenterna att välja endast ett alternativ. Man kan alltså inte både svara att man vill äta den typ
av mat man är van vid och att vara med och laga maten. I fritextsvaren kan man se att många hade
velat välja flera eller alla, men nu tvingas istället en prioritering fram. När det gäller typ av mat är det
viktigast att äta hemlagad mat, vilket återspeglas även i de öppna svaren.
Enkäten frågar efter den bästa av världar, och det är också detta som beskrivs. Respondenterna har
stor kunskap och stort engagemang i frågan som är så förknippad med den egna integriteten – det är
nästan entydligt att man vill individanpassa maten. Är man van vid en vegetarisk kost vill man
självklart fortsätta äta det, och är man van vid husmanskost vill man inte ändra på detta för att man
blir gammal. Viktigast är att maten är av bra kvalitet och att den är välsmakande.
En utmaning för framtidens äldreomsorg är att skapa rutiner och möjligheter för att bibehålla
autonomi så långt möjligt, även när personer behöver omsorgens hjälp med mat. Att erbjuda
valmöjligheter utifrån individens preferenser och skapa delaktighet i matsituationen kan räcka en
lång väg. Det faktum att det framför allt är de som inte ännu får hjälp, och alltså har liten egen
erfarenhet av matlådor och storköksmat, som uttrycker en skepsis mot denna mat, kan tyda på att
här finns en dos förutfattade meningar om kvaliteten på den mat som erbjuds, vilket torde kunna
avhjälpas med information och kanske smakprover?
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6 TEKNIK FÖR ÄLDRE – PÅ EGNA VILLKOR
När vi blir äldre har vi gärna teknik som ökar tryggheten i hemmet, och även teknik som hjälper oss
med kommunikation. Post- och bank upplevs också kunna ersättas med Internet.

”Teknik som övervakar och larmar. Har många fördelar. Ger trygghet vid fall osv
och den äldre kan känna sig säkrare när olika människor kommer in i dennes hem.”

6.1 RESULTAT
En stor majoritet av de som svarat är positiva till teknik för larm och övervakning, och hela 61
procent tycker i hög utsträckning att detta behöver finnas för att få Sveriges bästa äldreomsorg. Man
är också övervägande positiv till kommunikationsverktyg mellan hemmet och äldreomsorgen, och till
teknik för minnesstöd.
En stor skepsis finns däremot gentemot teknik av typen robotar – både när det gäller robotar för
städning och än mer när det gäller robotar för matning, som endast tio procent av respondenterna
kan tänka sig.

TEKNIK SOM BEHÖVER FINNAS
Robot för matning

75

Kommunikationsverktyg mellan den äldre och äldreomsorgen

10

Teknik för minnesstöd

11

Teknik för hälsa (t.ex. blodtrycksmätning på distans)

34
43

37

Inte alls

I viss utsträckning

30

3

37

15
10

22

27

I hög utsträckning

16
20

58

16
4

61

Ej svar

Genomgående är yngre personer mer positiva till teknik – det är mest påtagligt när det gäller de
områden där skepsisen är som störst – alltså avseende robotar för städning och matning, samt
teknik för minnesstöd och för hälsa. Exempelvis tycker en tredjedel av de yngsta att teknik för hälsa
behövs i hög utsträckning, jämfört med en femtedel i den äldsta gruppen.
En intressant skillnad är att män är betydligt mindre negativa än kvinnor till teknik som hjälper till
med personlig hygien. Nästan hälften av kvinnorna svarar Inte alls, att jämföra med en tredjedel av
männen.
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Robot för städning
Teknik som övervakar och larmar t.ex. vid fall

41
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Teknik som hjälper till med personlig hygien
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Bättre tillgänglighet i boendet ökar de äldres aktivitet, delaktighet och självständighet, och kan förlänga tiden
för kvarboendet. Dessutom är det samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på en ökad tillgänglighet i boendet.
Hjälpmedelsinstitutet- 2013, Teknik för äldre II, slutrapport

6.1.1 Respondenternas röster
Respondenterna ombads beskriva inom vilket område man önskar att det utvecklades tekniska
hjälpmedel för att få den bästa äldreomsorgen. Många av respondenterna uttrycker en teknikskepsis
och påpekar vikten av mänsklig kontakt - utan mänsklig kontakt dör vi – säger någon. Man uttrycker
en oro för att tekniken införs i syfte att spara pengar. Omnämnadet av robotar i frågan ovanför fick
också många att beskriva en stark skepsis mot sådant. Det finns en könsskillnad, där kvinnor oftare
påpekar att teknik inte kan ersätta människor.
Samtidigt finns många tankar om bra teknik som kan underlätta vardagen för den äldre, öka
trygghet, och öka integriteten. Det kan till exempel handla om kommunikationen med
äldreomsorgen och sjukvården, eller kommunikationshjälpmedel vid nedsatt syn eller hörsel. Det
kan även röra sig om hjälpmedel vid lyft, förflyttning och som hjälp för att komma ut.
Flera vill ha teknik som larmar –genom att individen själv väljer att larma men även automatiska
larm om man går ut på natten eller automatiskt larm vid fall. Förbättrade larm säger ett flertal att de
vill ha. Även övervakning nattetid med kameror eller sensorer nämns av några.
Några personer önskar också utveckling inom området personlig omsorg/hygien samt hälsa. De
flesta av kommentarerna här handlar om att man gärna ser teknik för hygien, påklädning och annat
som berör personlig integritet. Även teknik som ger minnesstöd och hjälp vid nedsatt kognitiv
funktion nämns av flera.
Män har generellt något mer positiva kommentarer kring teknikutvecklingen än vad kvinnor har,
kvinnorna är istället fler bland de som svarar att teknik inte kan ersätta mänsklig kontakt. Däremot
är det små skillnader mellan åldersgrupper – en lite större oro för teknik bland äldre och fler
kommentarer avseende bra kommunikationsteknik bland yngre kan dock skönjas,
Fördelningen av de öppna svaren ser ut enligt följande – staplarna beskriver antalet kommentarer
som kodats till respektive kategori.

Utveckla tekniska hjälpmedel
Teknik kan inte ersätta mänsklig kontakt
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Teknik för kommunikation, teckenspråkssamtal, tolkning
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Nedan följer ett urval citat för de största kategorierna:
6.1.1.1

Teknik kan inte ersätta mänsklig kontakt

”Önskar absolut inte att tekniken ersätter människor när det gäller omvårdnad som t.ex. matning och hygien.”
”Människan i centrum mänsklig kontakt kan ej ersättas”

6.1.1.2

Teknik för kommunikation, teckenspråkssamtal, tolkning

”Teknik som gör att man snabbt får kontakt - prata med en människa/personal”
”Syn- och hörselnedsättning kan vara svårt. Här behövs mycket teknisk hjälp”
”Kontakten mellan den äldre och äldreservicen”
”Kommunikation - ska finnas tillgång till bildtelefon, viktiga information via TV, blinkerlampor när någon ringer
på dörren”

6.1.1.3

Teknik för förflyttning, hjälpmedel

”Hjälpmedel för att underlätta rörelser, toalettbesök, personlig hygien”
”Dörröppnare med rörelsedetektorer som ser till att man kan gå ut/in genom alla dörrar utan att behöva
öppna själv eller få dörren på sig.”
”Hjälp med att komma upp och ner för trappor”
”Personalhjälpmedel för att underlätta ex lyft”

6.1.1.4

Larm och övervakning

”Teknik som övervakar och larmar speciellt då man är ensamstående!
”Ett bra larm, som säkert går fram till personalen, och att jag får hjälp så fort som möjligt. Det är väldigt viktigt
för min trygghet.”
”Larmmattor som "hör" när jag som dement stiger upp. Rullator - uppställningsplatser, Dörröppnare.”
”Övervakning under nattetid. Annars ska det alltid vara människor men möter. Det mänskliga mötet är värt
allt”
”Kameraövervakning på natten, så inte personal behöver titta till och väcker då mig”

6.1.1.5

Teknik för personlig omsorg

”Jag önskar att man utvecklar tekniska hjälpmedel inom hygienområdet t.ex. att det vid toalettbesök finns
möjlighet till automatisk tvätt och tork.”
”Teknik för hälsa; så att mycket kan klaras av på distans.”
”Personlig hygien. För att slippa känna sig utlämnad”

6.1.1.6

Robotar är inte bra

”Robotar en förskräcklig idé! Jag behöver möta människor!”
”Att bli matad med en robot tycker jag är kränkande, hur kan man bara tänka tanken..”
”Alltså skämtar ni nu eller,??? "Robot för matning", vad tror ni äldre människor är ??, något man ska stoppa
undan och förvara, något som inte har känslor.”

6.2 DISKUSSION
När man diskuterar teknik i framtidens äldreomsorg är det viktigt att klargöra syftet med tekniken.
För att öka säkerheten finns redan idag flera tekniska hjälpmedel och respondenterna är i allmänhet
positiva till den typen av teknik, exempelvis larm. Det finns generellt en positiv syn på den teknik
som redan idag finns och används och det är ofta den som man har föreslagit förbättringar på i de
öppna svaren.
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På samma sätt är det de som idag använder mest teknik som är de mest positiva till att ha det inom
äldreomsorgen. Det faktum att män är mer positiva till teknik än vad kvinnor är, och att yngre är mer
positiva än äldre, avspeglar säkert en skillnad i nuvarande teknikanvändning och en därifrån
kommande teknikmognad.
Även teknik som kan bibehålla den personliga integriteten hos brukarna upplevs som positiv. Det här
är dock ett perspektiv som visar på ämnets komplexitet: vissa tekniska lösningar, exempelvis
övervakning, kan av olika personer uppfattas som både respektfullt (slippa bli störd) och kränkande
(alltid vara synlig). Även hjälpmedel för personlig hygien kan uppfattas på olika sätt. Det är därför
oerhört viktigt att teknikens syfte förmedlas och att det finns en förståelse för att hjälpmedel och
annan teknik kan uppfattas olika av brukare.
Skepsisen mot teknik handlar annars generellt om när syftet uppfattas vara att spara pengar genom
att byta ut mänsklig kontakt mot automatiseringar och maskiner. Skepsisen handlar då kanske inte
om tekniken i sig utan om besparingar och resursindragningar. Det är svårt att bedöma hur många
av de som upptryckt tveksamhet som skulle göra det även om de fick presenterat ett scenario där
den tekniska lösningen inte innebar någon besparing. Så som frågan var ställd, där en mängd
alternativ gavs först och respondenten därefter fick möjlighet att föreslå områden, gjorde också att
respondenten i många fall mentalt leddes in på de föreslagna områdena. De som var skeptiska mot
vissa områden, exempelvis robotar, gav därför stort utrymme till negativa kommentarer om det och
kanske kände ett behov av att särskilt markera emot det.
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7 ENKELT I KONTAKTER MED OMSORG OCH VÅRD
Som äldre vill man allra helst ha snabb kontakt med sjukvård, helst med team som man känner och
som kan ge hjälpen i hemmet. Samtidigt tror man att ett större ansvar än idag kommer att vila på
anhöriga och volontärer i framtiden.

”Att min röst blir viktig i ett vårdteam. Jag saknar uppsökande verksamhet av tex
sjuksköterska som kommer hem och ser till att allt är bra.”

7.1 RESULTAT - PÅSTÅENDEN OM VÅRD OCH OMSORG
Att det är viktigt med snabb tillgång till hälso- och sjukvård är respondenterna överens om – 90
procent instämmer helt, och om man räknar bort de som avstått från att svara på frågan är det hela
95 procent.

”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg”
Övergripande vision för arbetet med Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
De påståenden som respondenterna minst instämmer i är att svårt sjuka ska kunna bo kvar hemma
samt att det offentliga endast ska ansvara för de grundläggande behoven. Många är istället positiva
till att individen själv ska kunna avgöra vilken hjälp man ska ha, utan behovsprövning.
Åsikter går isär om det positiva i att öka samverkan mellan sjukvård och omsorg – både när det
handlar om att försöka sudda ut gränser och när det gäller att dela journaler och liknande.

Påståenden om omvårdnad, hälso- och sjukvård
När man är svårt sjuk ska man kunna bo kvar hemma
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Det är viktigt att få snabb tillgång till hälso- och sjukvård

Instämmer delvis
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60
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46

Större satsning måste ske på rehabiliterande insatser

Instämmer helt

10

90

Man borde ha team från hälso- och sjukvården som känner
den äldre och kan ge hjälpen i hemmet
Gränserna mellan sjukhus, vårdcentraler, kommunal
hemvård och privata utförare av hemvård bör suddas ut

Olika aktörer bör ha möjlighet att dela information om den
äldres situation, t.ex. dela journal
Man borde kunna få den hjälp man själv tycker man
behöver – utan beslut om hjälp och stöd
Det offentliga ska bara ansvara för att hjälpa till med de
mest grundläggande behoven
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Ej svar

De äldsta är mer negativa än övriga till att man ska bo kvar hemma när man blir svårt sjuk. Personer
som är yngre, och personer som inte har hjälp av äldreomsorgen idag, är mer positiva till att olika
aktörer ska kunna dela information och till att gränserna mellan olika aktörer bör suddas ut.
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Det är de yngsta respondenterna som i lägst utsträckning tycker att man ska kunna få hjälp utan
biståndsbeslut, och i högst utsträckning tycker att det offentliga endast ska hjälpa till med
grundläggande behov.

Borde kunna få hjälp utan beslut om insatser
100%

Över 80 år
Under 60 år

80%

68%

60%

46%

40%
20%

42%

28%
4%

11%

0%
Instämmer inte

Instämmer delvis

Instämmer helt

7.2 RESULTAT - ANHÖRIGAS OCH FRIVILLIGAS/VOLONTÄRERS ROLL
En majoritet tror att anhöriga och volontärer kommer att få utföra mer av omsorgsarbetet i
framtiden, som faktiska utförare eller som talespersoner. Alla grupper har ungefär samma
uppfattning i frågan.

Anhörigas och volontärers roll i framtidens äldreomsorg

Ej svar
En mindre roll än idag
Mycket större roll
än idag
Samma roll som
idag
Något större roll än
idag
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7.3 DISKUSSION
Enkäten handlar om vad som ska utgöra den bästa äldreomsorgen, och då kanske man tillåter sig att
drömma. Samtidigt avspeglar svaren höga förväntningar på vad samhället bör ställa upp med. Den
snabba tillgången till hälso- och sjukvård kan antas handla om de mest grundläggande behoven, det
akuta omhändertagandet som ofta behövs för sjuka äldre. Samtidigt är det många, särskilt bland de
äldre, som anser att man ska få det offentligas hjälp med det man själv anser sig behöva, och att det
offentliga ska hjälpa till med mer än bara det grundläggande.
Intressantast är att de yngsta personerna som har besvarat enkäten inte instämmer i dessa
påståenden i lika hög grad. Är detta en generationsfråga eller en åldersfråga? Det vill säga - kommer
den nu yngre generationen att behålla sina lägre krav på samhället, eller kommer förväntningarna
att öka när de är mottagare av vården istället för skattebetalare?
Området Omvårdnad och hälso- och sjukvård innehåller två olika frågeställningar, som möjligen kan
belysa olika saker. I den första berörs ett ideal där vård och omsorg fungerar snabbt, smidigt och
anpassat efter individens behov, medan den andra frågan beskriver vad man tror kommer att ske.
Anhöriga och volontärer tros få en större roll, vilket kan tänkas gå i linje med de yngres lägre
förväntningar på vad samhället ska ställa upp med. Det är dock inte säkert att det ses som negativt
att de får mer ansvar. En tydligare roll för den anhörige som talesperson för den äldre kan innebära
en stärkt autonomi för den äldre.
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8 EN AKTIV FRITID MED KULTUR OCH NÖJEN
Möjlighet till och stöd för en aktiv fritid är viktigt för respondenterna – det framgår framför allt
tydligt i fritextsvaren. Respekten för individens intressen och ork påpekas.

”Kultur har stor betydelse för livskvaliteten när dagarna blir långa”

8.1 RESULTAT KULTUR OCH FRITID
De flesta anser att den äldre själv tillsammans med sina vänner och anhöriga ansvarar för vilket
kultur-, nöjes- och fritidsliv man deltar i, men ett stort ansvar läggs också på äldreomsorgen att
erbjuda aktiviteter – tre fjärdedelar av respondenterna instämmer helt eller delvis. Drygt hälften är i
någon mån positiva till att frivilligorganisationer eller privata arrangörer ska ha möjlighet att
genomföra arrangemang – men så många som en femtedel av alla respondenter har valt att inte
uttrycka en åsikt i denna fråga.

Hur äldre ska ta del av kultur- och fritidsliv
Det ska vara den äldre själv med anhöriga och vänner som
ansvarar för det han/hon vill delta i

48

Ansvaret bör ligga på äldreomsorgen att erbjuda sådant som
den äldre vill delta i
Ansvaret bör ges till frivilligorganisationer som har möjlighet
att genomföra arrangemang

31

12

De arrangörer som vill sälja sina tjänster ska ha möjlighet till
det, och göra de anpassningar som krävs

Instämmer helt

31

Instämmer delvis

19

9

43

44

12

23

40

Instämmer inte

20

12

14

21

21

Ej svar

De äldsta grupperna instämmer i högre utsträckning både i att äldreomsorgen ska ansvara för att
erbjuda aktiviteter och i att den äldre själv ska ansvara för vad han eller hon vill delta i. De yngsta
respondenterna väljer oftast att instämma delvis. Yngre är mer positiva till att privata arrangörer ska
ha möjlighet att sälja sina tjänster, liksom personer som inte har svenska som modersmål.
8.1.1 Respondenternas röster
Respondenterna ombads kommentera området kultur, nöje och fritid ytterligare. Inte så många har
kommenterat, men av de som svarat har de flesta beskrivit att fritidsaktiviteter måste vara upp till
den äldre själv och hans/hennes intresse – alla äldre kan inte ses som en homogen grupp med
likartade intressen.
Samtidigt påpekas att kultur och en aktiv fritid är oerhört viktigt – för att motverka passivisering kan
det räcka med hjälp att komma ut. Flera anser att det finns ett stort ansvar för äldreomsorgen att
stödja detta. Det är framför allt kvinnor och yngre personer som påpekar att det är viktigt med
kultur och nöjesliv, och att i de fall inte anhöriga finns måste det vara kommunens ansvar. Det är
också i högre utsträckning personer som inte har äldreomsorg idag som kommenterat att inte alla
har anhöriga.
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En grupp har kommenterat att tillgängligheten till aktiviteter måste vara god, att stöd för att ta sig
till aktiviteter kan behövas och att man bör ha aktiviteter till exempel på boenden. Det är framför allt
äldre som kommenterat inom denna kategorin.
Frågeställningen innan handlade om vem som bör ha ansvaret, och många kommenterar här att det
bör finnas en samverkan mellan olika parter – kommun, privata aktörer, frivilligorganisationer och
de äldre själva med anhöriga.
Några personer har gett förslag på vilka aktiviteter de vill ska finnas eller de vill få hjälp till,
exempelvis sång, musik och utflykter – det är framför allt de allra äldsta som kommenterar här.
Fördelningen av de öppna svaren ser ut enligt följande – staplarna beskriver antalet kommentarer
som kodats till respektive kategori.

Ytterligare tankar om kultur, nöjen, fritid
Individanpassat, behovsstyrt, bara om man vill, de…

98

Övrigt

78

Alla har inte anhöriga, Kommunen har ansvaret

76

Viktigt med kultur/nöjen/komma ut, det ger hälsa

73

Samverkan, många kan hjälpa

61

Tillgänglighet, mera aktiviteter, Måste finnas lokalt, på…

47

Förslag på aktiviteter

37

Ekonomi - stöd till organisationer, dyrt att delta
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Nedan följer ett urval citat för de största kategorierna:
8.1.1.1

Individanpassat, behovsstyrt, bara om man vill, de saker man vill

”Lyssna på den äldres önskningar, ta hänsyn till förutsättningar ork, sjukdom o.s.v.”
”Kommunen måste lyssna på de äldre och inte tvinga på oss det makthavarna tycker att vi ska delta i av deras
politiskt korrekta idéer!”
”Jag vill kunna välja och få hjälp att ta mig till konserthus eller liknande. Inget dragspel, tårta eller tjohej!!”
”Det man vill delta i är lika individuellt i alla åldrar”

8.1.1.2

Övrigt

”Behöver ej vara särskilda arrangemang för äldre”
”Att sälja tjänster till gamla innebär alltför stora risker. En gråzon - lurendrejeri!”

8.1.1.3

Alla har inte anhöriga, kommunen har ansvaret

”Ansvar ska ligga på äldreomsorgen. Andra organisationer får gärna bidra och erbjuda sina tjänster men ska
inte ha ansvar.”
”Även personer som saknar anhöriga eller inte själv har förmåga att ta sig ut till aktiviteter måste uppmuntras
att delta”
”Vem som arrangerar är ointressant men den som svarar för omsorgen skall också se till att jag kan delta”
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8.1.1.4

Viktigt med kultur/nöjen/komma ut, det ger hälsa

”Det viktiga är att kunna delta i kultur- nöjes- och kulturliv och ha gemenskap med andra så långt upp i
åldrarna man orkar.”
”Äldre sluter sig lätt och behöver stöd för att komma ut och delta i samhället.”
”Det är bra med aktiviteter. Förlänger livsglädjen. Personer får mer energi orkar mera större livsglädje”

8.1.1.5

Samverkan, många kan hjälpa

”Har givit två (två) svar; ansvaret bör ligga både på den äldre själv med anhöriga och på äldreomsorgen”
”Ju fler som tar ansvar för detta desto bredare blir utbudet.”
”Samverkan mellan olika aktörer inkl. äldreomsorgen och den äldre förstås!”
”Jag vill att det är en blandning mellan offentligt och frivilligorganisationers ansvar. Och jag vill inte vara
beroende av anhöriga.”

8.2 RESULTAT - TRÄFFPUNKTER
Tre av fyra respondenter tycker att kommunen ska ansvara för att ordna träffpunkter, och i mindre
utsträckning frivilligorganisationer eller privata aktörer. Det är en ganska jämn fördelning mellan de
som tycker att kommunen ska styra, att anställda ska styra eller att besökarna ska göra det.

Ordna träffpunkter

Styra aktiviteterna
Ej svar

Ej svar

Örebro
kommun

Ingen
Annat

Privata
aktörer
Frivilligorg
anisationer

Anställda

Kommune
n
Anhöriga/fri
villigorg.

Besökare

Träffpunkter är mötesplatser för seniorer som skapar social samvaro. Här har du möjlighet att umgås med andra
och delta i gemensamma aktiviteter som gympa, kortspel, dans, inomhusgolf, kulturprogram, studiecirklar,
promenader m.m. Aktiviteterna är kostnadsfria, om inte annat anges i träffpunktens program. Ofta finns fika att
köpa i anslutning till aktiviteterna.
Örebro kommun

8.2.1 Respondenternas röster
Från de som svarat Annat framgår att många av respondenterna tycker att ansvaret för att styra
aktiviteterna ska ske genom ett samarbete, mellan kommunen, personalen på träffpunkterna och
besökare. Andra inkluderar också frivilligorganisationer och potentiella besökare.
Många skriver också något av de svarsalternativ som finns – ofta annorlunda uttryckt, till
exempel ”de äldre”, medan andra vill tydliggöra att det ska vara individen själv som väljer.
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Flera vill att aktiviteterna ska anpassas utifrån behov och önskningar eller att det ska finnas
möjligheter att välja. Det finns också förslag på hur det ska gå till, där någon form av demokratisk
informationsinsamling är grunden. Det är viktigare bland de unga att själva få ha inflytande på vilka
aktiviteter som erbjuds.
8.2.1.1

Samarbete mellan olika parter

”Viktigt med samarbete i demokrati samförstånd - för olika önskningar o behov.”
”Samarbetsorgan bestående av inneboende på seniorboendet o kommunen och de som arbetar på
träffpunkten”
”De som arbetar i samråd med de besökande ifall de är i den vigör att de kan ge kreativa förslag”
”Varför utesluta det ena från det andra?”

8.2.1.2

Övrigt

”Den som erbjuder bästa kvalité för alla.”
”Kommunen bör ha riktlinjer för vad som bör erbjudas. ex bör propaganda ej vara tillåtet att bedriva”
”De som har kunskap och erfarenhet”
”Det är viktigt att de som arbetar på träffpunkten har god kunskap om lämpliga aktiviteter och om vilka
önskemål som finns.”

8.2.1.3

Valmöjligheter, behovsanpassat

”Vill ha möjlighet att önska!”
”Svårt. Äldre är också individer med olika intressen inte bara ta emot vad som bjuds”
”Anpassning till lokala förutsättningar”
”Allt beror på individerna (personerna)”

8.3 DISKUSSION
Avsnittet om kultur och fritid är kanske det i enkäten som tydligast avspeglar de två något
motstridiga önskningarna – dels att äldreomsorgen ska ansvara för att erbjuda aktiviteter och dels
att den äldre själv ska ansvara för vad hen vill delta i. I fritextsvaren påpekar många att deltagandet i
kultur- och fritidsaktiviteter måste ske i samverkan mellan individ och kommun, vilket väl avspeglar
ambivalensen.
Äldre själva har starkare åsikt och instämmer mer i båda påståendena. De yngsta respondenterna,
som i huvudsak instämmer delvis, har kanske ett ljummare intresse av frågorna, som ännu inte
aktualiserats för individen själv. Däremot innehåller de öppna svaren fler bland de yngre som
kommenterar på ett makroplan - hur aktiviteter ska ske och planeras (på individens villkor, med
ansvar hos kommunen) medan de äldsta framför allt kommenterar på ett mikroplan - aktiviteternas
innehåll, att de bör göras tillgängliga och liknande. Även detta avspeglar sannolikt närheten till
frågan i vardagen.
När det gäller Träffpunkter syns återigen att ett stort ansvar läggs på kommunen, lika stort i alla
åldersgrupper. I andra delar av enkäten framkommer samtidigt att de yngre oftast uttrycker oro för
att teknik i framtiden ska isolera, och det är därför rimligt att anta att betydelsen av träffpunkter och
liknande inte kommer att minska. De unga är samtidigt den grupp som vill ha störst inflytande på
träffpunkternas aktiviteter. Att få till en mångfald av aktiviteter genom ett starkt brukarinflytande
kommer därför att bli allt viktigare i framtiden.
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9 TRANSPORTER, TILLGÄNGLIGHET OCH FRAMKOMLIGHET
Tillgänglighet är bra och inbegriper många saker. Den fysiska tillgängligheten där möjligheten att
röra sig ute även med t.ex. rollator, framhålls av många. Möjligheten att transportera sig – för korta
ärenden såväl som för utflykter – är också viktigt i framtidens äldreomsorg.

”Jag önskar att stora fina amerikanska raggarbilar kom en eller två gånger i maj
och hämtade oss gamla för en stillsam färd ut till landet så vi fick se vårblommor
och höra fåglarna sjunga, allvarligt!! Sånt finns, vi kan betala bensinen.”

9.1 RESULTAT
En majoritet av respondenterna är villiga att betala för färdtjänst i framtiden – eller liknande
färdmedel som gör att man har möjlighet att resa när man vill.

Beredd att betala för i framtiden
Kollektivtrafik

Ej svar

Färdtjänst - resa
när jag vill

Självkörande bilar
Anropsstyrd
kollektivtrafik
Anpassningar av bil köra själv

Kvinnor väljer i högre grad än män färdtjänst medan män i högre grad vill ha anpassningar av bil för
att kunna fortsätta köra själv.
En tydlig skillnad framkommer också avseende ålder – där yngre personer i lägre grad än övriga är
intresserade av färdtjänst men i högre utsträckning väljer kollektivtrafik eller självkörande bilar. De
unga, liksom männen, väljer också i högre grad anpassning av bil för att kunna köra själv.

30

9.1.1 Respondenternas röster
Respondenterna ombads beskriva vad de tror kommer att vara viktigt när det gäller framkomlighet
och tillgång till offentliga platser och serviceinrättningar. Den vanligaste gruppen av kommentarer
lyfter tillgänglighet och vikten av att kunna ta sig fram oavsett funktionshinder eller sjukdom – det
rör handikappanpassning, närliggande parkeringar och framkomlighet.
Väldigt många kommenterar hur de ska transportera sig - de flesta nämner färdtjänst eller flextrafik
– som man ser som det bästa sättet, men flera diskuterar också hur kollektivtrafiken behöver
fungera för att kunna användas – med till exempel nära till hållplatser. Det är också en grupp som
har kritik mot hur färdtjänsten fungerar och önskar att den ska bli bättre, samt kommenterar
kompetens och beteende hos personalen. De som nämner färdtjänst är i hög utsträckning äldre.
Ekonomiska argument tar en del upp, framför allt vill man ha gratis kollektivtrafik och (fortsatta)
subventioner på färdtjänst.
Många av respondenterna kommenterar helt enkelt att de vill kunna komma dit de vill, eller att
närhet till saker blir ett villkor för att kunna ha tillgång. En liten grupp diskuterar också att de kan
behöva hjälp av ledsagare eller av barn för att komma ut.
Fördelningen av de öppna svaren ser ut enligt följande – staplarna beskriver antalet kommentarer
som kodats till respektive kategori.

Viktigt avseende framkomlighet och tillgång
till offentliga platser
Fysisk tillgänglighet , anpassat

310

Färdtjänst är bra, flextrafik, mjuka linjen

246

Övrigt

180

Mer/bättre kollektivtrafik, inte många byten

97

Ekonomi - rabatt på taxi, gratis kollektivtrafik etc. Ingen…

79

Vill kunna åka/besöka vad jag vill

56

Ledsagare, få hjälp (t.ex. av barn)

41

Närhet till saker

36

Beteende o kompetens hos personal (hos färdtjänst)
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Nedan följer ett urval citat för de största kategorierna:
9.1.1.1

Fysisk tillgänglighet, anpassat

”Bra trottoarer utan kantsten, hissar”
”Viloplatser på offentliga lokaler, anpassade för olika handikapp”
”Parkeringsplatser med tillstånd”
”Landgångar, avfasade trottoarkanter, asfalt i stället för stenläggning, dörröppnare”

9.1.1.2

Färdtjänst, flextrafik, mjuka linjen

”Flextrafiken borde kunna utvidga sitt område till flera bostadsområden!”
”Trygg färdtjänst”
”Färdtjänst som kommer när jag vill”
”Utbyggnad av mjuka linjen även till ytterområden.”
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9.1.1.3

Övrigt

”Att få betala biljett kontant på bussen”
”Att inte behöva vänta in andra resande. Att min behövda framkomlighet gäller mig.”
”Acceptans att vi finns”

9.1.1.4

Ekonomi - rabatt på taxi, gratis kollektivtrafik etc. Inget vinstintresse

”Pensionärer borde åka gratis.”
”Gratis kollektivtrafik”
”Pensionen räcker inte till något av detta. Räkna om pensionen. Vi som är pensionär har ingen dräglighet.”
”Om man ska betala själv ska det ej vara dyrt.”

9.2 DISKUSSION
Unga personer har här större intresse av att ha så hög frihet som möjligt – med kollektivtrafik, egen
bil och självkörande bil kan de själva välja när och vart de vill åka utan att behöva planera. Äldre som
redan är vana vid färdtjänst ser det som en bra lösning, men påpekar att den måste fungera. Män vill
ha anpassningar av bil för att själv kunna fortsätta köra, medan kvinnor är mest benägna att välja
färdtjänst, och nämner det oftare i de öppna svaren. Män i alla åldrar kör mer bil än kvinnor och än
mer så i de äldre generationerna. Det är välkänt att en stark känsla av autonomi är förknippad med
bilkörande – och det är säkert de som själva kör bil som framför allt vill kunna fortsätta så länge som
möjligt.
Frågorna i avsnittet om tillgänglighet handlar dels om vilka transporter man är beredd att betala för
och dels vad man mer tror kommer att vara viktigt. Den inledande frågan styrde in många på att
fortsätta resonera om tillgänglighet i form av transporter. En fungerande färdtjänst och god
kollektivtrafik ses som nödvändiga för att möjliggöra tillgång till omvärlden. Dessa färdmedel är ju
också de som är billigast för individen, och sannolikt ofta det enda man upplever sig ha råd med.
Flera personer påpekar ju också den ekonomiska aspekten i att kunna ta sig fram och betonar att det
måste finnas subventioner. Gratis kollektivtrafik för äldre, som en del andra kommuner infört, ses
som lösning av flera.
Lika ofta som tillgängliga transportmedel lyfts så diskuteras den fysiska tillgängligheten. Många
upplever att kollektivtrafik skulle kunna göras mer tillgänglig och att bättre parkeringsmöjligheter
krävs – och på det sättet skulle tillgången till offentliga miljöer öka. Att fysiska miljöer anpassas,
genom hissar, dörröppnare, avfasade trottoarer etc är ett krav från många av enkätens
respondenter.
En stor utmaning för framtidens äldreomsorg är sannolikt den ekonomiska aspekten av att ge alla
som vill möjlighet att röra sig ute på ett självständigt sätt. Betalningsviljan sträcker sig inte längre än
till den redan subventionerade kollektivtrafiken och färdtjänsten.

Ändamålsenliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång på lika
villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information/kommunikation, till service och
arrangemang. Det innefattar tillgång till anläggningar, tjänster samt informations- och kommunikationssystem
som erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.
Strategi för tillgänglighet, Örebro kommun
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10 NÄRHET TILL AFFÄRER OCH SERVICE
Möjligheten att göra vardagliga ärenden i närheten av där man bor är mycket viktig för
respondenterna.

”Alla är beroende av bra service oavsett vad man behöver få utfört, och var
man bor. ”

10.1 RESULTAT
Viktigast är att det ska finnas en vårdcentral i närheten men nästan lika viktig är närheten till
matinköp. Även närhet till andra praktiska vardagsbestyr som bank-, post- och apoteksärenden
värderas högt medan närhet till sådant som mer kan betraktas som nöjesliv inte upplevs lika viktigt.

Hur viktigt är det?
Att det finns vårdcentral i närheten

69

Att det finns apotek i närheten

61

Att kunna göra post- och bankärenden i närheten

17

20

Att det finns butiker för annat än livsmedel i närheten

22

Att det finns gym eller träningslokaler i närheten

4

18
3

2

29

21

Inte alls viktigt 1

6 4

17

18

19

10 21 9

14

65

Att det finns café, restaurang i närheten

7 11 7

17

48

Att det finns matvaruaffär i närheten

Mycket viktigt 5

14

6 11 9

13
30

24

9
11

14

10

14

11
5

11
12

Ej svar

Det är främst de äldre respondenterna som tycker att närhet till servicefunktioner är viktigt. Ju yngre
respondenterna är desto fler tycker att det är oviktigt. Däremot gör alla ålderskategorier ungefär
samma prioritering mellan de olika instanserna. Boende i Örebro tätort tycker i jämförelse med de
på landsbygden att närhet till service är viktigare, men skillnaden är oväntat liten. Gällande närhet
till matbutik är det till och med fler på landsbygden som tycker det är viktigt i jämförelse med de i
tätorten.
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I vilken utsträckning kan det ersättas av tjänster via Internet?
Att det finns gym eller träningslokaler i närheten

5

Att det finns butiker för annat än livsmedel i närheten
Att det finns café, restaurang i närheten
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Samtidigt som möjligheten att göra post- och bankärenden värderades högt i första frågan så är det
många som tycker att detta går att ersätta med tjänster via Internet. Det är främst de unga som är
positiva. Inom övriga serviceområden är skillnaden mellan gamla och unga mindre. För
vårdcentralstjänster är det till och med fler äldre än unga som är positiva.
10.1.1 Respondenternas röster
Det finns en stor skepsis mot Internet och mot att ersätta servicefunktioner med digitala tjänster,
och de allra flesta av de ytterligare tankarna kring Service berör ”teknik”. Kritiken handlar delvis om
att den äldre generationen i allmänhet inte har så stor datorvana, vilket några påpekar kommer att
vara annorlunda när yngre generationer blir gamla.
Väldigt många uttrycker att de inte har någon dator, inte har Internet, inte har råd med vare sig
dator eller Internet och att de inte har kunskapen. Det är fler kvinnor än män som uttrycker denna
kritik.
Den handlar också om att fysiska och mentala funktioner försämras när man blir äldre och som gör
teknikanvändning svårare. Förutom användarens nedsatta kapacitet att använda teknik/datorer
påpekar några att tekniken i sig är sårbar och kan sluta fungera.
Därutöver finns, precis som i tidigare avsnitt, flera som uttrycker en oro för att tekniken ska ersätta
mänskliga kontakter och riskera att isolera människor. Det är främst de äldre som påpekar de
kroppsliga svårigheterna med att använda teknik, medan oron över att gå miste om sociala
kontakter främst uttrycks av de yngre.
Några av respondenterna skriver också om vikten av att service finns i närheten - att själv kunna
uträtta ärenden. Ytterligare några skriver om den sjukvård som finns och att man gärna vill se en mer
specifikt utformad vård för äldre
Fördelningen av de öppna svaren ser ut enligt följande – staplarna beskriver antalet kommentarer
som kodats till respektive kategori.
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Nedan följer ett urval citat för de största kategorierna:
10.1.1.1 Saknar internet el dator, äldre har ej internet
”Det finns många äldre som inte som inte har datorer och blir redan nu utestängda från samhällsinformation
och gemenskap. Utvecklingen har gått för fort när man i vissa affärer inte kan betala med pengar mm. Även
fräckt av stora aktörer att ta 30 kr i faktureringsavgift, alla har inte möjlighet att betala via internet eller efaktura!”
”Jag har ej varken dator eller internet, jag skäms för det, men jag är ju så gammal”
”Nuvarande äldregeneration är negativt särbehandlad på grund av okunskap om internet”
”Alla har inte internet”
”Ju fler år som går desto vanare blir ju befolkningen av att använda internet. De äldre idag har ju svårt för det.”

10.1.1.2 Teknik kan inte ersätta mänsklig kontakt
”För vissa tjänster betyder personlig kontakt mer än för andra.”
”Mer av internettjänster riskerar ökad isolering för individen människa. Vi måste mötas, se och höra varandra
för att leva gott.”
”Internet är i några avseenden bra. Men tyvärr den medför en alltför "isolerande" tendens. Människan blir
isolerad och de sociala kontaktmöjligheterna reduceras o kanske t.o.m. upphör. Det är inte det mänskliga
psyket och den mänskliga kroppen byggd för. Vi behöver beröring och någon att prata med”
”Gillar inte näthandel, vill kunna se och känna på varor, prata m servicepersonal etc”

10.1.1.3 Övrigt
”Om service ska ersättas med tjänster via internet behövs någon som vid behov kan hjälpa till med att beställa
dessa tjänster och kolla upp efteråt att det blev rätt.”
” Internet kan inte ersätta medicin”
”Är detta ett sätt att ytterligare få till nya personalminskningar??”
”Dom som är 10 år yngre än jag tycker säkert annorlunda”
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10.1.1.4 Svårt att använda vid demens, synsvaghet etc
” Det viktigaste är att äldre människor inte exkluderas p.g.a. dålig syn artros i handen m.m. Gäller f.ö. alla med
ngt funktionshinder.”
”Även om vi idag är vana vid datorer, så försämras ofta syn, snabbhet i tanken och andra mentala funktioner.
Det gör säkert att det blir svårare att använda datorer och då blir man utlämnad till andras hjälp.”
”IT är sårbart och relativt opålitligt. Svårt för äldre att hantera när det krånglar och det gör det relativt ofta.”
”Hur ska dementa eller sängliggande klara sej med en massa teknik?”

10.2 DISKUSSION
Att de yngre generationerna har en större teknikvänlighet än de som är gamla idag är naturligt och
kommer att påverka serviceanvändningen bland äldre i framtiden. Men de fysiska och mentala
begränsningar som gamla upplever idag kommer att drabba alla generationer, vilket gör att
användarvänlig och anpassad teknik är en förutsättning för att mer service ska kunna fungera digitalt
i framtidens äldrevård. Respondenterna pekar på en viktig poäng - teknikanvändningen bland äldre
idag är antagligen inte låg bara för att vanan inte finns där sedan tidigare, utan också för att tekniken
är otillgänglig för dem. Utmaningen i framtiden är hela samhällets: det är inte bara digitala tjänster
inom äldreomsorgen som behöver bli mer användarvänliga utan alla tjänster som äldre
överhuvudtaget kan tänkas använda.
Precis som när det gäller tekniska hjälpmedel är man mest positiv till de digitala tjänster som idag
redan finns - göra bankärenden och vissa apotekstjänster. Alla servicefunktioner där det mänskliga
mötet är en vital del är respondenterna tveksamma till att byta ut mot digitala tjänster. Den service
som handlar om sociala interaktioner, caféer och restauranger, upplever de yngre vara svårare att
ersätta med digitala tjänster än de äldre. Andelen riktigt unga som besvarat enkäten är dock liten,
och frågan är om de har samma behov. Denna grupp umgås redan nu i hög utsträckning med sina
vänner via sociala medier, online-spel och chattfunktioner. Kanske kommer de att värdera bra
Internetuppkoppling på sitt äldreboende lika högt eller högre än närhet till fysiska mötesplatser?
Vårdcentralen är också en servicefunktion där många värderar det personliga mötet. Det är dock en
förvånande stor andel bland de äldre som är positiva till att ersätta vissa vårdcentralstjänster med
digitala tjänster. Digitala lösningar är också på frammarsch inom vården och kan vara lösningar på
problem med exempelvis långväga avstånd eller behov av kontinuerliga mätningar eller
uppdateringar. Det är dock antagligen inte den typ av tjänster som den stora massan är skeptiska
emot, utan att gå miste om möjligheten att se och träffa en läkare. För människor som upplever sig
vara isolerade blir de vardagliga kontakterna med servicefunktioner såsom vården oerhört viktiga.
Det finns många ensamma äldre och teknik och digitalisering upplevs av många respondenter som
motsatsen till mänsklighet och personliga interaktioner. Tanken på att inte bli sedd och lyssnad på av
en riktig person skapar oro för att bli isolerad.
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11 LÅT DE ÄLDRE VARA DELAKTIGA
11.1 RESULTAT
Frågan om delaktighet - hur man bäst bör ta tillvara på äldres erfarenhet och livskunskap - var i
formuläret en helt öppen fråga. Av alla öppna frågor har den fått flest svar, vilket vittnar om hur
viktig den är för respondenterna.
11.1.1 Respondenternas röster
De allra flesta svaren handlar om att involvera de äldre på något sätt, huvudsakligen via
kommunikation antingen med gruppen äldre som helhet eller med individer. En grupp kommenterar
helt enkelt att det är viktigt att man ska tillvarata erfarenheten – ”I största möjliga utsträckning” som
någon kommenterar.
Bland de respondenter som skrivit om någon form av allmän kommunikation är en av de vanligaste
kommentarerna ”lyssna på dem” och även ”fråga dem”. Många föreslår också att ”de som
bestämmer” ska besöka verkligheten och lära sig av detta.
Kommunikation på individuell basis diskuteras också av ett flertal – att man ska prata med den
person det berör och skapa en delaktighet i vardagen.
Många är positiva till ”enkäter som den här” och att fortsätta inhämta kunskap på det sättet.
Att använda särskilda forum för kommunikationen föreslås av flera. Det kan vara öppna samtal eller
en särskilt inrättad grupp/funktion för ändamålet. Det är också några som vill lyfta personalens
kunskaper och att personalen i sitt möte med den äldre ska inhämta den äldres erfarenhet.
Fördelningen av de öppna svaren ser ut enligt följande – staplarna beskriver antalet kommentarer
som kodats till respektive kategori.
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11.1.1.1 Kommunikation allmänt “de äldre”
“Jag tycker kommun skall fråga de äldre o tala om det för de yngre”
”Lyssna på äldre och försöka uppfylla dessas önskningar. Det måste få kosta. Pengar finns, det gäller att
prioritera rätt.”
”Med respekt och lyhördhet.”
”Lyssna, lyssna och åter lyssna.”

11.1.1.2 Övrigt
”Ta tillvara erfarenhet.”
” Någon form av mentorverksamhet.”
” Fler äldre i politiken.”
” Se dem som medmänniskor, inte som "äldre"”

11.1.1.3 Diskussionsforum, öppna samtal osv
”Bjud in äldre till diskussionsgrupper.”
”Genom att ha "äldreombud" i kommunens olika nämnder.”
”I form av pensionärsråd.”
” Samarbetsgrupper, personliga samtal, intresseinventering”

11.1.1.4 Enkäter, frågeformulär
”Denna enkät är ett bra exempel att få de gamlas erfarenheter.”
” Enkäter som detta kan göras, men pensionärsföreningar, fastighetsbolag, friskvårds- och
sjukhusvårdspersonal m.fl. bör involveras i planering av utformningen i högre grad än idag.”
”Frågor direkt (enkät, intervjuer m.m.) till den berörda gruppen och den kommande. Mycket kommunikation.”
” Regelbundna enkäter och att där få skriva önskemål fritt i formuläret.”

11.1.1.5 Individuell kommunikation, ”den äldre”
”I det dagliga sammanträffandet! ”
”Att de lyssnar när man har synpunkter”
”Ge individen möjlighet att tidigt få ta del av utbudet och vad som kan vara bra för just mig.”

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och
med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.
Regeringens mål för omsorg om äldre människor

11.2 DISKUSSION
Att de äldre själva ska få bestämma om hur de vill ha det är lika självklart som viktigt för
respondenterna. Svaren tyder på att det inte är så idag. Andelen respondenter som har
skrivit ”lyssna på dem” är betydligt större än de som skrivit ”fråga dem”, vilket möjligen indikerar en
frustration över att de äldre utan resultat försöker göra sig hörda. Antalet svar med innebörden ”det
spelar ingen roll hur, bara gör det!” visar också på frustrationen. Man upplever att makthavare
pratar över huvudet på de äldre istället för med dem äldre. Många är också frustrerade över att den
yrkeserfarenhet och livskompetens som de äldre besitter lämnas helt outnyttjad.
Det är viktigt att notera att svaren visar på ett behov av delaktighet på alla nivåer, från möjlighet att
politiskt påverka i ett systemperspektiv ner till individuell egenmakt kring de egna insatserna.
Kommunikation anses generellt vara det bästa sättet, på alla nivåer. I ett systemperspektiv lyfts
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politiska referensgrupper och möjlighet att hålla samtal med politiker. Här handlar det om att
förenkla deltagandet i den demokratiska processen, exempelvis genom diskussionsforum,
erfarenhetsinhämtningar och politiskt deltagande. Tillvägagångssättet med stora
enkätundersökningar nämns också. Att hitta ett hanterbart sätt för kommunen både att hämta in
kunskap och åsikter och att ta tillvara det engagemang som finns är svårt men viktigt.
Det bör också noteras att gruppens behov av inflytande inte begränsas till äldreomsorg, utan de
pensionärsråd och liknande som föreslås mycket väl kan ha en funktion i att lyfta
pensionärsperspektivet i samhällsfrågor i allmänhet.
Att ha inflytande på mikronivån handlar om att ha inflytande över sin vardag. Att bli sedd och
bekräftad av de personer som man har i sin närhet. Många respondenter nämner ordet ”respekt” i
anslutning till inflytande, att lyssna och kommunicera är en naturlig och självklar del av ha en
respektfull relation mellan brukare och personal. Här är det direkt kommunikation som gäller bland
kommentarerna. För nivån mellan systemperspektivet och den enskilde brukaren är det inte lika
tydligt bland kommentarerna, men man kan utgå från att en del av de allmänna förslagen, som
diskussionsgrupper och pensionärsråd är applicerbara även här.
All kommunikation måste naturligtvis ske på de äldres villkor. Några respondenter skriver om vikten
av lyhördhet och tålamod, andra skriver om att man bör ge de äldre inflytande utifrån deras
möjlighet att ta beslut. Anhöriga och andra företrädespersoner nämns, men det är viktigt att notera
att de aldrig kan ersätta den äldres egna åsikter.
Några lyfter också vikten av att ha ett val. Alla äldre är inte lika och att inte ha något val mer än att
anpassa sig är själva motsatsen till att ha inflytande. ”Låt dem välja” skriver några utan att
specificera exakt vilka val som är viktiga. För att det ska vara möjligt krävs information som är möjlig
för de äldre att ta till sig.
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12 FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG
12.1 RESULTAT
Respondenterna har fått välja vilka ord eller begrepp som de anser bäst beskriver framtidens
äldreomsorg - så som de vill ha den. Det fanns sexton alternativ och man ombads välja de tre
viktigaste. Nästan hälften av alla respondenter kryssade i Tryggt, och en tredjedel kryssade
Personligt anpassat boende liksom Personal nära.
Minst kryssades Likvärdighet, Tekniskt anpassat och Jämlikhet.
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Alla grupper har Tryggt som mest frekvent förekommande ord, men kvinnor väljer det i högre
utsträckning än vad män gör. Kvinnor väljer också Nära mina anhöriga mer än vad män gör, medan
män väljer Frihet och Tekniskt anpassat oftare än vad kvinnor gör.
Det är framför allt yngre och personer som idag inte har hjälp från äldreomsorgen som väljer Aktivt
liv, och Tillsammans med andra - yngre väljer däremot mindre ofta Nära mina anhöriga. De äldre
däremot har framför allt valt att komplettera trygghetsbegreppet med Personal nära och Nära mina
anhöriga. Även personer på landsbygd svarar i högre utsträckning att de vill bo nära sina anhöriga.
De som inte har valt Tryggt, har istället framför allt valt Personligt anpassat boende, Personal nära
och Nära mina anhöriga. Samma personer har också i högre grad valt att bo hemma i den inledande
frågan om boende.
De som har valt begreppet Personal nära, har i lägre grad än övriga valt något av de
integritetsrelaterade begreppen Privatliv, Självständighet, Integritet och Frihet, samt Tillgänglighet
och Aktivt liv.
Kopplingen är tydlig till att det framför allt är personer som på den inledande boendefrågan valt vårdoch omsorgsboende som här väljer Närhet till personal och Tryggt, medan de som valt begreppet
Personligt anpassat boende vill i något högre grad bo i seniorboende/trygghetsboende.
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12.2 DISKUSSION

Ordmolnet visar hur vanligt förkommande orden är och trygghetsbehovet lyser igenom inte bara i
det enskilda begreppet utan även i flera av de andra begreppen som handlar om närhet – av
personal, anhöriga eller andra. Begreppen som handlar om individens självbestämmande och
integritet syns avsevärt mindre, och begreppen likvärdighet och jämlikhet är nästan osynliga. Det
enda begreppet som sticker ut som stort med en annan grundläggande innebörd är viljan att ha ett
personligt anpassat boende. Ett sådant boende kan ju som diskuterats tidigare ge förutsättningar att
ha en ökad självständighet och bibehållet privatliv. Den tekniska anpassningen väljs av få, men skulle
kunna möjliggöra en större trygghet även i det egna, personligt anpassade boendet.
Valen av begrepp kan ses som indikation på att många är beredda att ge avkall på autonomiaspekten
för att uppnå trygghet, men det är viktigt att inte glömma bort alla de som prioriterat annorlunda –
hälften av alla svarande har ju valt andra begrepp än trygghet. Eftersom de personerna i så hög
utsträckning valt begreppen Anpassat boende och Nära anhöriga– och dessutom i högre
utsträckning föredrar att bo kvar hemma - så kan denna grupp antas ha lägre krav på insatserna från
det offentliga för att istället få behålla sitt privatliv.
Att lösa äldres behov av trygghet samtidigt som man tar hänsyn till oro för teknik och behovet av
social samvaro är sannolikt den största utmaningen för framtidens äldreomsorg.
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13 SLUTDISKUSSION
Denna undersökning har handlat om hur man vill att Sveriges bästa äldreomsorg ska se ut. Vilka
tankar, åsikter och önskemål har man om hur Örebro kommun ska kunna uppnå detta mål?
Eftersom målet är den bästa äldreomsorgen, så har respondenterna tagit tillfället i akt att drömma,
att måla ut hur man skulle önska att det blir. Respondenterna har inte ställts inför särskilt många val
där de behöver prioritera, eller ställa utgift mot utgift – eftersom syftet var att skaffa en bild av vad
som träder fram i ett resonemang om den bästa av världar – en vision. Samtidigt upplevde flera
respondenter att enkätens konstruktion tvingade fram ställningstaganden de inte ville göra. Många
kommenterar att de hade velat välja flera alternativ även där de ombads att välja ett – och det
tydliggör kanske problemet med prioriteringar.
Den bild som kommer fram visar upp något motstridiga sidor. Vi vill bestämma själva, men vi vill
också att samhället tar hand om oss. Vi vill ha särskilda villkor för äldre och förutsättningar
utformade för äldre – men samtidigt vill vi inte att äldre ska klumpas ihop som grupp.
Enkäten igenom kan man se några olika spår; det finns ett spår med personer som värnar autonomi
– som vill välja boende, vad och när man äter, och när man ska få hjälp. Ett annat spår handlar om
frihet att göra saker – komma ut när man vill, ta del av aktiviteter, vara fysiskt aktiv. Närliggande är
ett behov av närhet till service, medan ett tredje spår är det teknikpositiva – man ser att mycket
service kan ersättas med digitala tjänster och man ser positivt på tekniska hjälpmedel i hemmet som
skapar frihet för individen.
Den sociala dimensionen betonas genomgående – rädslan att bli isolerad framgår om och om igen i alla kommentarer om hur teknik inte får ersätta människor, i kommentarer om kulturarrangemang
och inte minst i valet av begrepp som ska känneteckna framtidens äldreomsorg. Tryggt, Personal
nära, Anhöriga nära, Tillsammans med andra… samtliga är bland de mest frekvent valda begreppen
och samtliga berättar om ett behov av samvaro.
Det framgår tydligt genom enkätsvaren att oron för att tappa det sociala sammanhanget också är
bakomliggande orsak till en stor del av den skepsis som syns mot förändringar. Omsorgspersonalen
må gå över mina integritetsgränser men de är i alla fall en social kontakt och står för en daglig
händelse, liksom apoteksbesöket eller besöket på Träffpunkten. Ska äldreomsorgen i framtiden
vara ”den bästa” så måste alltså behovet av socialt liv och aktivitet lösas även om nya tekniska
lösningar tillkommer. Samtidigt är autonomispåret starkt - man kan inte kan reducera äldre till
passiva mottagare av social kontakter. Att till exempel själv vara den som sköter sina inköp skapar en
känsla av värdighet – ”att inte bli behandlad som en tänkande varelse är mycket förnedrande” som
en respondent tydligt uttryckt det. Vissa tekniska hjälpmedel torde därför snarast kunna stärka
känslan av självständighet.
Det är generellt en tämligen hög ålder på de som har svarat på enkäten. Mer än 40 procent är över
80 år och den yngre delen av befolkningen är nästan inte med i svaren. Det innebär att det främst är
de personer som har kunskap och egen erfarenhet av frågan som uttalat sig, och det är också till den
gruppen som målet med Sveriges bästa äldreomsorg riktar sig. Samtidigt kommer det att vara nya
personer som är äldre om 20 år – och verkligheten och befolkningens uppfattning om den kommer
kanske att ha förändrats. Skillnaderna mellan de äldsta respondenterna och de yngre framträder
framför allt när det gäller tekniska hjälpmedel, möjlighet till aktivt liv och när det gäller vilken typ av
boende man föredrar. Det är inte svårt att föreställa sig att dessa skillnader kommer att följa med
upp i åldrarna och medföra ett skifte i utmaningar och möjligheter i den framtida äldreomsorgen.
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