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Kvinna   Man 

Ålder: _______ 

Har du någon erfarenhet av äldreomsorgen i Mörbylånga kommun?  Ja      Nej 

 

Vad är viktigast gällande sociala aktiviteter? 

Vad är viktigast, rangordna med siffrorna 1-6 där 1 är mest viktig och 6 är minst viktig.  

___  Att det finns träffpunkter/mötesplatser som har öppet även kvällar och helger 

___  Att kommunen underlättar för äldre att komma i kontakt med frivilligorganisationer 

___  Att kommunen samverkar med föreningslivet 

___  Att det finna ett stort utbud av sociala aktiviteter för äldre i kommunal regi 

___  Att det finns träningsgrupper för äldre att tillgå  

___  Att det finns möjlighet till gemensamma måltider 

Kommentar: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Vad är viktigast för en kvalitativ hemtjänst? 

___  Vad är viktigast, rangordna med siffrorna 1-6 där 1 är mest viktig och 6 är minst viktig.  

___  Att om det finns behov så kan sjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast, biståndshandläggare 

och hemtjänsten träffas hemma hos mig för ett planeringsmöte. 

___  Att jag tillsammans med personalen planerar hur veckan ska se ut hos mig, vilka insatser som 

ska utförs och på vilken tid 

___  Möjlighet att påverka vilken tid insatsen utförs 

___  Möjlighet att påverka vilken dag insatsen utförs 

___  Att det är ett fåtal personer som ger mig hjälp 

___  Att någon i hemtjänsten möter upp i hemmet efter en sjukhusvistelse  

Kommentar: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Vilken typ av välfärdsteknik tror du kommer att vara viktigast för dig? 

___  Vad är viktigast, rangordna med siffrorna 1-7 där 1 är mest viktig och 7 är minst viktig.  

___  Att det finns möjlighet till tillsyn via kamera eller  telefonsamtal 

___  Att det finns möjlighet att ta del av kulturella tillställningar genom dator/tv/telefon 

___  Att det finns möjlighet att få hjälp med att hantera vardagen genom appar/ online för att gynna 

självständigheten, exempelvis tända/släcka lampor, beställa hem varor 

___  Att det finns IT-stöd för att möjliggöra socialt liv via dator/telefon 

___  Att det finns ett digitalt hjälpmedel som till exempel påminner om medicinen 

___  Att det finns IT-lösningar som underlättar att kunna få avancerad vård i hemmet 

___  Att man har möjlighet att träffa en läkare via webben  

Kommentar: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

När vården allt mer sker i hemmet istället för på slutenvård, nära vård, vad blir då viktigast? 

Vad är viktigast, rangordna med siffrorna 1-7 där 1 är mest viktig och 7 är minst viktig.  

___  Att personal är lättillgänglig 

___  Att personalen är flexibel utifrån din dagsform 

___  Att personalen känner dig, dina behov och vanor 

___  Att personalen har fördjupade sjukvårdskunskaper 

___  Att olika professioner samverkar kring din vård 

___  Att personalen har specialistkompetens 

___  Att det finns IT-stöd för att använda tekniska vårdlösningar 

Kommentar: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Hur tror du att du kommer prioritera att bo när du är pensionär? 

(när du inte är beviljad särskilt boende och har behov av vårdinsatser) 

Vad är viktigast, rangordna med siffrorna 1-7 där 1 är mest viktig och 7 är minst viktig. 

___  Bo kvar hemma  

___  Närhet till personer i liknande ålder 

___  Närhet till aktiviteter 

___  Närhet till mötesplatser och kultur 

___  Närhet till familj/vänner 

___  Seniorboende (Bovieran, Wasa Seaside) 

___  Trygghetsboende / Serviceboende 

Kommentar: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Vad är viktigast om du eller en närstående har fått utökade behov av vård? 

___   Vad är viktigast, rangordna med siffrorna 1-7 där 1 är mest viktig och 7 är minst viktig. 

___  Att det finns särskilda boenden i Färjestaden 

___  Att det finns särskilda boenden i Mörbylånga 

___  Att du snabbt får en plats när du behöver den 

___  Att du får välja vilket boende du vill bo på 

___  Att det finns specialinriktningar på avdelningar på de särskilda boende 

___  Att det finns parboende 

___  Trygghetsboende/Serviceboende  

Kommentar: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Vilka insatser tror du har mest positiv effekt för att motverka ensamhet? 

Vad är viktigast, rangordna med siffrorna 1-11 där 1 är mest viktig och 11 är minst viktig. 

___  Trygghetsboende/serviceboende 

___  Seniorboende 

___  Gemensamma måltider 

___  Aktiviteter 

___  Träningsmöjligheter 

___  Vänner/familj 

___  Kulturella upplevelser 

___  Socialt möta andra med samma tro eller kultur som dig 

___  IT-lösningar (sociala mötesplatser) 

___  Hjälpmedel (för att skapa självständighet, exempel permobil) 

___  Kollektivtrafik 

Kommentar: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Övriga tankar eller funderingar: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan!  


