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Under 2016 har 191 personer erbjudits hembesök varav 139 personer tackade ja, jämfört 
med 2015 då 147 erbjöds och 111 tackade ja. En viktig del med Förebyggande 
hembesöksverksamheten är att ta del av 80-åringarnas synpunkter för att kunna leva ett  
gott och att kunna bibehålla sin självständighet och trygghet även i hög ålder. En 
sammanställning av förebyggande hembesök för 2016 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 2016. Flera av synpunkterna har även framförts tidigare 
år. 
 
Sammanställning av synpunkter från seniorerna  

Hälso- och sjukvård 
• Att kostnader för sjukvård, tandvård och hjälpmedel är höga. 
• Att det ogillas att Apotek ersätter läkemedel med motsvarande som är billigare. 
• Att vården i Skåne inte är jämlik, man måste ha bra kontakter för att få rätt vård 

i rätt tid. 
• Att kostnader för hörhjälpmedel inte är jämlika i Skåne. 

Tillgänglighet - kollektivtrafik 
• Ökad linjesträckning på Snurringen samt ökad turtäthet, tidigare på dagen, även 

kvällar och helger. 
• Subventionerade kollektivresor utifrån andra kommuners exempel. 
• Ökad linjesträckning och turtäthet mellan olika orter i kommunen samt orter i 

angränsande kommuner. 
• Möjlighet till anslutningstrafik/beställningstrafik för linjer som ej är så frekventa 

eller områden där kollektivtrafik saknas. 
• Utbyggnad av fler cykelvägar mellan olika orter samt till orter i närliggande 

kommuner. 

http://www.simrishamn.se/
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• Ökad tillgång till vänthall på Resecentrum vid stationen i Simrishamn, såväl 
kvällar som helger. 

Tillgänglighet i bostad/bostadsområden 
• Önskemål om hiss i flerbostadshus. Fler bostadsrättsföreningar har visat intresse 

om möjlighet till hissbidrag kan erbjudas. 
• Önskemål om bättre möjlighet till sortering av hushållsavfall i anslutning till 

bostaden. 
• Missnöje med ändrade regler 2016, för att få hämtning av soptunnan 

fastighetsnära. Begränsning vid funktionshinder. 
• Att fler marklägenheter byggs som bostadsrätter. Även 55+bostäder.  
• Boendes synpunkter på trygghetsboendet Merhem som dålig isolering och 

förvaringsmöjlighet, enbart en hiss utgör risk vid fel och elavbrott, enbart äldre i 
samma hus. 

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. Vanligaste funktionsnedsättningar är nedsatt rörlighet i 
ben och armar, samt nedsatt syn och hörsel. 

• Bättre vägunderhåll och snöröjning/halkbekämpning efterlyses generellt gäller 
även i kommunens bostadsområden. 

Övriga synpunkter 
• Viktigt med rimliga hyror även för nybyggnationer av tillgänglighetsanpassade 

lägenheter och trygghetsboenden. 
• Samhällelig service exempelvis paketutlämning i byar. 
• Byarna är eftersatta på många områden, jämfört med tätorten Simrishamn. 
• Vill träna, men tycker att det för dyrt med gymkort. Fick ej plats i kommunens 

”Balansprojekt”. Önskar gym i Kivik. 
• Önskemål om mötesplats för seniorer med möjlighet till gratis gymnastik, 

qigong, stöd med ny teknik/dator/mobiltelefon, målarkurser, pubafton och 
restaurang exempelvis som i Gislaved m.fl. kommuner. 

• Saknar syninstruktören och ”synträffarna”. 
• Att Förebyggande hembesöksverksamheten och Fixartjänsten ska finnas kvar. 

 
Sammanställning av uppgifter från hembesöken 

• Av 139 åttioåringar, känner sig 99 procent trygga och tillfreds i sitt 
bostadsområde och i sin bostad.  

http://www.simrishamn.se/
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• 89 personer (64%) vill bo kvar i sitt eget hem. 29 personer önskar flytta till 
marklägenhet, varav 3 till bostadsrätt. 2 personer önskar i framtiden bo i 
trygghetsboende, i Simrishamn, men även till annan kommun.  

• För 19 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. 

• 133 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. 

• 95 procent håller igång genom hushålls- och trädgårdsaktiviteter och korta 
promenader. En av fyra gör ingen motion/träning. 

• De allra flesta 80-åringar tar bilen för att göra ärenden eller hälsa på andra. 48 
procent åker allmänna kommunikationsmedel och 32 procent cyklar, fler än 
tidigare år. Endast 13 personer av de tillfrågade 80-åringarna har färdtjänst, 
varav 12 är kvinnor. Det är flest kvinnor som blir körda privat. 

• Av 158 personer har 45 personer fallit någon gång under det senaste året (29 %). 
Det är något färre personer som föll jämfört med föregående år. Flera känner 
rädsla för att falla.  

• Vid misstanke om kognitiv svikt har ytterligare kontakt erbjudits tillsammans 
med demenssjuksköterska eller omsorgshandläggare. Kontakt har även för-
medlats till äldremottagningar i området. Fler kan ha en diagnos och broms-
medicin, men känner inte till vilket stöd som finns eller kanske tänker efter en 
gång till. Kontakten med kommunen kan initieras i ett tidigare skede med 
möjlighet till stöd för såväl senioren som anhörig. 

• 227 tum-ekg har registrerats, varav 66 från anhöriga. Två nyupptäckta 
förmaksflimmer och ett aortaaneurysm som åtgärdats. Tum-ekg vid båda 
hembesöken har inneburit att betydligt fler tagits, jämfört med 2014 - 2015. 

• 8 procent uppger att de haft hälsosamtal på sin vårdcentral. Detta har minskat 
från år till år. 

• De senaste två åren är det fler arbetande senior än tidigare år. Att 26 personer 
fortfarande arbetar kan vara ett tecken på att man känner sig yngre, mår bra 
samtidigt som det gynnar deras ekonomi. Även fler är nöjesaktivister 2016.  

• 18 personer saknade en fungerande brandvarnare. Vid uppföljningen har fler 
låtit montera en brandvarnare, skaffat sig brandsläckare och/eller brandfilt. 
 

 
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 hälsofrämjande 
arbete, säkerhet, trygghet, tillgänglighet i boende/miljö. Begränsningar på grund av 
minskad tillgänglighet, otrygghet m.m. kan innebära svårigheter att bibehålla självstän-
dighet vilket kan påverka människors livskvalitet negativt.  

http://www.simrishamn.se/
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Målgruppen upplever sig vara trygga i sin bostad såväl som i sitt bostadsområde och 
majoriteten vill bo kvar i sitt hem. För att möjliggöra det behöver tillgängligheten både i 
och utanför boendet vara god.  
Målgruppen är aktiv vilket kan vara en orsak till att antal fall har minskat något dock 
kvarstår rädslan för att falla.  
Ett tydligt hälsofrämjande arbete i samverkan med bland annat hälso-och sjukvården är 
av stor betydelse. Det är angeläget att uppgifter från Förebyggande hembesök framförs 
såväl internt som externt från kommunen till andra berörda, såväl Skånetrafiken som 
har ansvar för kollektivtrafiken och färdtjänsten, vårdcentraler samt till fastighetsägare 
och fastighetsansvariga.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att: 

• lägga skrivelse om förebyggande hembesök 2016 till handlingarna 
• översända skrivelsen till övriga kommunala nämnder, kommunstyrelsen 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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