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Under 2015 har 147 personer erbjudits hembesök varav 111personer tackade ja. En 

viktig del med Förebyggande hembesöksverksamheten är att ta del av 80-åringarnas 

egna synpunkter för att kunna leva gott hela livet och att kunna bibehålla sin själv-

ständighet och trygghet i hög ålder. Sammanställningen av förebyggande hembesök för 

2015 kommer att finnas på: http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-

vard/aldreseniorer/forebyggande-hembesok 

 
Nedan följer en sammanställning av synpunkter och en sammanställning av uppgifter 

från Förebyggande hembesök 2015. 

 

Sammanställning av synpunkter från seniorerna  

Hälso- och sjukvård 

 Höga kostnader för sjukvård, tandvård och hjälpmedel. 

 Tycker ej om när Apotek ersätter läkemedel med motsvarande som är billigare. 

 Ej jämlik vård i Skåne, man måste ha bra kontakter för att få rätt vård i rätt tid. 

 Kostnader för hörhjälpmedel är ej jämlika i Skåne 

Tillgänglighet - kollektivtrafik 

 Ökad linjesträckning på Snurringen samt ökad turtäthet, tidigare på dagen, även 

kvällar och helger. 

 Subventionerade resor med kollektivtrafik utifrån andra kommuners exempel. 

 Ökad linjesträckning och turtäthet mellan olika orter i kommunen samt orter i 

närliggande kommuner. 

 Utbyggnad av fler cykelvägar mellan olika orter i kommunen samt till orter i 

närliggande kommuner. 

 Svårigheter i kontakt med färdtjänst. 

Tillgänglighet i bostad/bostadsområden 

 Önskemål om hiss i flerbostadshus.  

 Önskemål om bättre möjlighet till sortering av hushållsavfall i anslutning till 

bostaden. 

http://www.simrishamn.se/
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Tillgänglighet på allmänna platser 

 Bättre tillgänglighet önskas generellt på trottoarer och gångvägar/gångleder för 

rullatorer och rullstolar. Gatstenar är besvärande och är en fallrisk. Ett bättre 

underhåll behövs. Även tillgängligheten till butiker, där trappor är ett hinder och 

avsaknad av ledstänger. 

 Bättre vägunderhåll och snöröjning/halkbekämpning efterlyses generellt men 

även i kommunens bostadsområden. 

 

Övriga synpunkter 

 Viktigt med rimliga hyror även för nybyggnationer av tillgänglighetsanpassade 

lägenheter och trygghetsboenden. 

 Samhällelig service som exempelvis paketutlämning i byar. 

 Missnöje med biblioteksfilialernas nedläggning. 

 Byarna är eftersatta på många områden, jämfört med tätorten Simrishamn. 

 Vill träna, men tycker att det för dyrt med gymkort, har fortsatt hos 

primärvårdssjukgymnastiken, då frikort löser kostnaden. Hustrun får nöja sig 

med promenader, men skulle också vilja träna på gym. 

 Missnöje med fibernätsanslutningen genom IP-Only. Där Telia är uteslutet som 

operatör. Svårt att förstå informationen, vill veta att det blir bättre än det man 

redan har. 

 Att Förebyggande hembesöksverksamheten och Fixartjänsten ska finnas kvar. 

 

Sammanställning av uppgifter från hembesöken 
Av 111 st 80-åringar, känner sig 98 % trygga och tillfreds i bostadsområdet och 

bostaden. 74 personer svarar att de vill bo kvar i sitt eget hem. 19 personer önskar flytta 

till marklägenhet. 

 

7 personer önskar i framtiden bo i trygghetsboende, flest i Simrishamn men även ute i 

byarna. Av sammanställningen framgår att flera önskar hiss i flerbostadshus – främst i 

Simrishamn. De allra flesta vill bo kvar där de bor, antingen i Simrishamn eller på 

landsbygden. Det är endast 6 personer som vill flytta från landsbygden till Simrishamn, 

vilket är något fler än förra året. 

 

För 10 personer kan det i framtiden vara svårt att bo kvar i sitt eget hem och bibehålla 

självständighet då bostaden inte är planerad för att stödja detta, exempelvis för att 

badrum och toalett finns på annan våning. 

 

Frågor kring det framtida boendet har startat en tankeprocess hos flera åttioåringar, 

vilket är positivt. Vid uppföljningen kan flera ha påbörjat planering för en flytt till 

något mer lättskött, med bättre tillgänglighet.  

http://www.simrishamn.se/
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87 personer föreslogs en kontakt med Fixartjänsten alternativt att be någon om hjälp att 

utföra mer riskfyllda sysslor i hemmiljön för att förebygga fallolycka, t.ex. byta 

glödlampor, hänga gardiner.  

 

De allra flesta 80-åringar tar bilen för att göra ärenden eller hälsa på andra. Många åker 

också allmänna kommunikationsmedel eller cyklar. Endast 13 personer av de 

tillfrågade 80-åringarna har färdtjänst. Det är även många som blir körda privat – det är 

flest kvinnor som blir körda eller har färdtjänst. Runt 40 procent åker allmänna 

kommunikationsmedel och/eller cyklar. 

 

Av 137 personer har 45 personer fallit någon gång under det senaste året( 33%), varav 

ett fall ledde till en fraktur. Det är något färre personer som föll jämfört med föregående 

år. Här är det flest män som faller, 26 personer. Enligt Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap är det vanligare att kvinnor faller. Flera känner rädsla för att falla. Den 

fallförebyggande informationen som erbjuds vid hembesöken kan få stor betydelse för 

att undvika fall i framtiden och skapa en ökad trygghet. En av fem uppger att de haft 

hälsosamtal på sin vårdcentral.  

 

Sammanfattningsvis 
Det som vi från Förebyggande hembesök kan utläsa av dessa synpunkter och underlag 

är att det finns behov av att alla berörda parter arbetar målinriktat kring säkerhet, 

trygghet, tillgänglighet både kring boende och miljön. Begränsningarna på grund av 

minskad tillgänglighet, otrygghet m.m. kan innebära att möjligheten att kunna bibehålla 

självständighet kan påverka människors livskvalitet. Det är angeläget att uppgifter från 

Förebyggande hembesök framförs från kommunen även till andra berörda, såväl Skåne-

trafiken som har ansvar för kollektivtrafiken och färdtjänsten samt till fastighetsägare 

och fastighetsansvariga.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att översända skrivelsen till övriga kommunala nämnder, 

kommun styrelsen och Simrishamns Bostäder AB 
      

 

 

 

 

Birgitta Halses                                                      Stina Lundquist 

Samordnare Förebyggande hembesök                 Socialchef                           

       

 

Telefon: 0414/0709-819193 

E-post:    birgitta.halses@simrishamn.se                       
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