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Boende 
Flytta när man vill 

Ekonomisk fråga 

Tänker på sin framtid 

Kunna umgås med andra 

Integritet är viktigt 

Hiss är viktigt 

Marklägenhet 

Behov av mellanboende finns 

Nära tillhands för hjälp och trygghet 

Samvaro vid måltid 

Nära till kommunikation till och från, samordning 

Bibehålla social samvaro 

Använda sjukhusets lokaler till boende – centralt boende  

Nära till vådcentral 

Seniorernas hus 

Samhället komma till boende 

Generationsboende i flerfamiljshus, olika våningar 

Särskilt boende, basala behov tillfredsställs men mer social stimulans önskas, individuellt 

Väntjänst 

Volontärarbete 

Sopor hjälp till återvinning, sortering 

När man vill/önskar så får man inte bestämma när man ska flytta till särskilt boende, 

medbestämmande 

Gemensam måltid 

Varför har vi boendefrågor? 

Individuellt  

Flexibilitet 

Inga institutioner 



Förändra normer och struktur 

Demensby 

Leva kvar i parrelation med stöd ex vid demens 

Få stöd i att fortsätta sina relationer 

Någon annan flyttar in och sköter om maka/make vid ev resa 

Funktion viktig – ta bort hinder i miljö 

Anhörigperspektivet viktigt när man bor hemma. Kan vara jobbigt med mycket folk hemma 

Boende även ute i byarna 

Kombinera med RUT-tjänster 

Olika – en del planerar flytt – en del när man blir sjuk 

 

 

Välfärdsteknik 
Opersonligt 

Hantera oro 

Trygghetslarm – tryggt bra 

Bygga ut till gps-funktioner 

Läkemedelsrobot - positivt 

Vill inte ha teknik vid måltid, opersonligt 

Dusch – individuellt 

Utbildning/hjälp behövs 

Biblioteket har hjälp att tillgå 

Teknikgrupp finns behov av eller Fixartjänst 

Äldreombudsman finns behov av  

Digital kameratillsyn positivt 

Trygghetslarm som inopererat chip 

Värdegrund etisk 

Dialog med handlarna avseende kortkod, annat vänligt sätt 

Kan aldrig ersätta mänsklig kontakt 

Valfritt 

Inte gå så fort när man inför 



Olika nyckelpersoner kan överbrygga 

 

Livsstil och minnesproblematik 

Att inte bara få behålla sin livsstil, utan få utveckla nya intressen. Tillgång till verkstad, snickeri, 

trädgård 

Man behöver kontakt med det som en gång fanns 

Husdjur – att få ta med sig sin hund på säbo 

Kan någon hjälpa mig att gå ut med hunden i hemtjänst? 

Viktigt att ha samvaro när man äter än vad man äter 

Utmaningar kring kognitiv svikt, att både få påverka men att andra samtidigt har koll på att det är 

“bra” 

Att få komma ut på en cykeltur i sin by 

Att i affären kunna få stå i en kassakö där man inte har så bråttom, särskilda kassor eller är detta 

diskriminering? 

Vill kunna bestämma själv. Inga planerade besök, vill ja ha hjälp så vill jag ha den nu 

Få bo kvar i sin bostad 

Hjälp att bevara sina intressen, kolonilott, jakt (VR) 

Man vill kunna framföra sin åsikt utan att anhöriga får veta 

Demensby 

Viktigt att få äta när man vill 

Gästmatsal Toftakärr 

Hemlagad mat 

Att kunna få bestämma från dag till dag 

Att vara delaktig i insatser, matlagning 

Kunna göra det man alltid gjort 

Inte blanda personer med kognitiv svikt med multisjuka 

Bestämma själv om och när man vill ha hjälp 

Gemenskap, frihet, mysigt, trygghet 

Själv bestämma om man vill flytta till ett boende 

Grupp där man träffar andra med samma sjukdom 


