
Resultatene fra 

spørreundersøkelsen  

«Hva er viktig for eldre?» 

 
I Tana -/Deanu- og Nesseby kommune/Unjàrgga gielda 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Innhold 
Innledning ............................................................................................................................................ 2 

Tana kommune sine resultater ............................................................................................................. 3 

Samlet grafisk oversikt over alle aldersnivåene .................................................................................. 3 

Samlet tabelloversikt over alle aldersnivåene ..................................................................................... 4 

Tabelloversikt over svar inndelt etter kategoriene/ aldersnivå ............................................................ 5 

Alle kommentarer samlet og presentert ............................................................................................. 11 

60-årene ......................................................................................................................................... 11 

70-årene ......................................................................................................................................... 11 

80-årene ........................................................................................................................................ 15 

90-årene ......................................................................................................................................... 16 

Yngre enn 60-årene ....................................................................................................................... 17 

Pårørende ....................................................................................................................................... 19 

Nesseby kommune sine resultater ...................................................................................................... 21 

Samlet grafisk oversikt over alle aldersnivåene ................................................................................ 21 

Samlet tabelloversikt over alle aldersnivåene ................................................................................... 22 

Alle kommentarer samlet og presentert ............................................................................................. 23 

60-årene ......................................................................................................................................... 23 

70-årene ......................................................................................................................................... 23 

80-årene ......................................................................................................................................... 25 

Pårørende ....................................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Innledning 

 

Resultatene ble systematisert etter kommune og hvilken kategori/aldersnivå. Det var noen 

skjemaer som ikke var merket av på hva kommune og hvilket årsnivå. Denne bunken ble 

gjennomgått og analysert. Den bestod av 25 skjemaer, 17 av dem ble godkjent. Det var 2 som 

hadde svart på spørreskjema på nord-samisk resten på norsk. Det ble behov for forlenget 

tidsfrist i Nesseby kommune grunnet ønske om et økt engasjement og flere svar på 

spørreskjemaet. Her er en oversikt over svardeltagelsen blant innbyggerne i Tana og Nesseby 

kommune.   

År Tana kommune Nesseby kommune  

60-årene  12 2 

70-årene 33 8 

80-årene 9 9 

90-årene 2 0 

Yngre enn 60-årene 28 4 

Pårørende 9 3 

Totalt:  92 25  

 

Resultatene vil bli presentert på flere måter. Først blir Tana kommune presentert deretter 

Nesseby med strukturen: Først en samlet grafisk oversikt over alle aldersnivåene og i tabell. 

Deretter blir resultatene vist frem under hvilke kategori/årsnivå. Til slutt ligger kommentarene 

sitert fra innbyggerne. Takk til alle som har deltatt på spørreundersøkelsen. Svarene har blitt 

vektlagt i henhold til tiltakene som settes inn i planen for Leve hele livet -reformarbeidet.  

 

Tusen takk!  

Synne Fosse  

Prosjektleder  

2022, 9.juni  
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Samlet tabelloversikt over alle aldersnivåene  

Alle samlet     

Innsatsområdene:    

Antall 

kryss 

Aldervennlig lokalsamfunn     
UU, utendørs områder og fysisk tilrettelegging  37 

Aldervennlig boliger     40 

Transport        55 

Samfunnsdeltakelse     38 

Medvirkning og kommunikasjon    32 

     
Aktivitet og fellesskap     
Familie, venner og sosiale nettverk    52 

Gode opplevelser     29 

Møter på tvers av generasjonene   23 

Aktivitet basert på mine egne behov    21 

Sosiale møteplasser      48 

         
Mat og måltider    
Gode måltidsopplevelser    42 

Spise sammen med andre   52 

Redusere underernæring   15 

Valgfrihet       20 

Hjemmelaget mat      48 

     
Helsehjelp     
Hverdagsrehabilitering     36 

Forebyggende hjemmebesøk   52 

Målrettet fysisk trening     44 

Informasjon om hvilke tilbud som finnes 37 

     
Sammenheng i tjenestene   
Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 43 

Informasjon om hvilke tjenester som finnes 31 

Avlastning for pårørende     33 

Færre å forholde seg til      21 

Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  38 
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Tabelloversikt over svar inndelt etter kategoriene/ aldersnivå 

 

60-årene     

Innsatsområdene:    

Antall 

kryss 

Aldervennlig lokalsamfunn     
UU, utendørs områder og fysisk tilrettelegging  6 

Aldervennlig boliger     3 

Transport        5 

Samfunnsdeltakelse     5 

Medvirkning og kommunikasjon    3 

     
Aktivitet og fellesskap     
Famille, venner og sosiale nettverk    7 

Gode opplevelser     3 

Møter på tvers av generasjonene   2 

Aktivitet basert på mine egne behov    3 

Sosiale møteplasser      7 

         
Mat og måltider    
Gode måltidsopplevelser    5 

Spise sammen med andre   4 

Redusere underernæring   2 

Valgfrihet       1 

Hjemmelaget mat      7 

     
Helsehjelp     
Hverdagsrehabilitering     7 

Forebyggende hjemmebesøk   6 

Målrettet fysisk trening     6 

Informasjon om hvilke tilbud som finnes 4 

     
Sammenheng i tjenestene   
Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 7 

Informasjon om hvilke tjenester som finnes 4 

Avlastning for pårørende     5 

Færre å forholde seg til      6 

Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  3 
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70-årene     

Innsatsområdene:    

Antall 

kryss 

Aldervennlig lokalsamfunn     
UU, utendørs områder og fysisk tilrettelegging  9 

Aldervennlig boliger     20 

Transport        23 

Samfunnsdeltakelse     15 

Medvirkning og kommunikasjon    12 

     
Aktivitet og fellesskap     
Famille, venner og sosiale nettverk    16 

Gode opplevelser     11 

Møter på tvers av generasjonene   13 

Aktivitet basert på mine egne behov    9 

Sosiale møteplasser      17 

         
Mat og måltider    
Gode måltidsopplevelser    14 

Spise sammen med andre   22 

Redusere underernæring   4 

Valgfrihet       7 

Hjemmelaget mat      21 

     
Helsehjelp     
Hverdagsrehabilitering     8 

Forebyggende hjemmebesøk   19 

Målrettet fysisk trening     17 

Informasjon om hvilke tilbud som finnes 15 

     
Sammenheng i tjenestene   
Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 13 

Informasjon om hvilke tjenester som finnes 10 

Avlastning for pårørende     14 

Færre å forholde seg til      7 

Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  15 
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80-årene     

Innsatsområdene:    

Antall 

kryss 

Aldervennlig lokalsamfunn     
UU, utendørs områder og fysisk 

tilrettelegging        4 

Aldervennlig boliger     3 

Transport       6 

Samfunnsdeltakelse     2 

Medvirkning og kommunikasjon    3 

     
Aktivitet og fellesskap     
Famille, venner og sosiale nettverk    6 

Gode opplevelser     4 

Møter på tvers av generasjonene   2 

Aktivitet basert på mine egne behov    1 

Sosiale møteplasser      4 

         
Mat og måltider    
Gode måltidsopplevelser    2 

Spise sammen med andre   4 

Redusere underernæring   2 

Valgfrihet       4 

Hjemmelaget mat      5 

     
Helsehjelp     
Hverdagsrehabilitering     4 

Forebyggende hjemmebesøk   6 

Målrettet fysisk trening     2 

Informasjon om hvilke tilbud som finnes 3 

     
Sammenheng i tjenestene   
Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 4 

Informasjon om hvilke tjenester som finnes 2 

Avlastning for pårørende     1 

Færre å forholde seg til      3 

Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  1 
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90-årene     

Innsatsområdene:    

Antall 

kryss 

Aldervennlig lokalsamfunn     
UU, utendørs områder og fysisk tilrettelegging  1 

Aldervennlig boliger      
Transport         
Samfunnsdeltakelse     2 

Medvirkning og kommunikasjon    1 

     
Aktivitet og fellesskap     
Famille, venner og sosiale nettverk    2 

Gode opplevelser      
Møter på tvers av generasjonene    
Aktivitet basert på mine egne behov     
Sosiale møteplasser      2 

         
Mat og måltider    
Gode måltidsopplevelser     
Spise sammen med andre   2 

Redusere underernæring    
Valgfrihet        
Hjemmelaget mat      2 

     
Helsehjelp     
Hverdagsrehabilitering      
Forebyggende hjemmebesøk   2 

Målrettet fysisk trening     2 

Informasjon om hvilke tilbud som finnes  

     
Sammenheng i tjenestene   
Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 1 

Informasjon om hvilke tjenester som finnes 2 

Avlastning for pårørende     1 

Færre å forholde seg til       
Mykere overgang mellom hjem og sykehjem   
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Yngre enn 60-årene    

Innsatsområdene:    

Antall 

kryss 

Aldervennlig lokalsamfunn     
UU, utendørs områder og fysisk tilrettelegging  14 

Aldervennlig boliger     10 

Transport        16 

Samfunnsdeltakelse     11 

Medvirkning og kommunikasjon    10 

     
Aktivitet og fellesskap     
Famille, venner og sosiale nettverk    15 

Gode opplevelser     8 

Møter på tvers av generasjonene   5 

Aktivitet basert på mine egne behov    6 

Sosiale møteplasser      12 

         
Mat og måltider    
Gode måltidsopplevelser    18 

Spise sammen med andre   13 

Redusere underernæring   4 

Valgfrihet       8 

Hjemmelaget mat      8 

     
Helsehjelp     
Hverdagsrehabilitering     10 

Forebyggende hjemmebesøk   12 

Målrettet fysisk trening     17 

Informasjon om hvilke tilbud som finnes 11 

     
Sammenheng i tjenestene   
Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 15 

Informasjon om hvilke tjenester som finnes 11 

Avlastning for pårørende     7 

Færre å forholde seg til      3 

Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  13 
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Pårørende     

Innsatsområdene:    

Antall 

kryss 

Aldervennlig lokalsamfunn     
UU, utendørs områder og fysisk tilrettelegging  3 

Aldervennlig boliger     4 

Transport        5 

Samfunnsdeltakelse     3 

Medvirkning og kommunikasjon    3 

     
Aktivitet og fellesskap     
Famille, venner og sosiale nettverk    6 

Gode opplevelser     3 

Møter på tvers av generasjonene   1 

Aktivitet basert på mine egne behov    2 

Sosiale møteplasser      6 

         
Mat og måltider    
Gode måltidsopplevelser    3 

Spise sammen med andre   7 

Redusere underernæring   3 

Valgfrihet        
Hjemmelaget mat      5 

     
Helsehjelp     
Hverdagsrehabilitering     7 

Forebyggende hjemmebesøk   7 

Målrettet fysisk trening      
Informasjon om hvilke tilbud som finnes 4 

     
Sammenheng i tjenestene   
Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 3 

Informasjon om hvilke tjenester som finnes 2 

Avlastning for pårørende     5 

Færre å forholde seg til      2 

Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  6 
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Alle kommentarer samlet og presentert 

 

60-årene  

 

Aldervennlig lokalsamfunn: 

«Flexruter eller annen skyss til Nourgam hver fredag.»  

«Viktig at de eldre kan få bruke sitt eget språk. I dette tilfelle det samiske.»  

Aktivitet og felleskap: 

Konserter, forelesninnger, kulturarrengement og turer» 

Helsetjeneste 

«Fysisk trening rettet mot elder» 

 

Andre synspunkter:  

«Trygghet, tilbud til demente.»  

«Respekt for deres liv og tradisjoner at personen har betydd mye for samfunnet.»  

«God lokal samfunn, naboer.»  

«Bevare sitt eget språk, i dette tilfelle det samiske.»  

«Livskvalitet er å ha mennesker rundt meg. Da trives jeg. Få hjelp til å utføre mine viktige 

gjøremål.»  

«Samiske tilbud, arrangementer til samisk eldre, samisk mat, turer og kulturarrangement.  

 

70-årene 

 

Aldervennlig lokalsamfunn: 

«I Tana er det lange avstander- det er ikke alle som har bil og ikke alle kan kjøre bil. Det er 

viktig at det tilrettelegges for skyssordninger.»  
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«Samisk omgivelser må forbedres, f.eks.: samisk medier, kulturaktiviteter som kurses 

samiskeskaprom m.v.».  

«Det må være noen å kommunisere med f.eks. når en ringer resepsjon på helsesenteret + 

rådhuset.»  

«Etablere flere fellessenter. Aldersboliger integrert med barnehager kan gi de eldre et levende 

samfunn der vaktmestertjenester også kan kombineres. De eldre må ikke hektes av 

dagliglivet.» 

 «Gode naboer.» 

«Jeg ønsker meg diskusjonsforum hvor vi kan diskutere forskjellig som finnes spørsmål. 

Gjerne felles forum for unge og eldre.»  

«Medvirkning: det må være noen å kommunisere med. For eksempel resepsjonen må være 

bemannet!»  

«Veiledning og bistand for tilpasning av bolig til livsløpsstandard. Kommunale rådgivere- og 

stønadsordning fra Husbanken. Tilbud om velferdsteknologiske løsninger i hjem og på 

institusjonene. Tilrettelagte turløyper langs elva og i skogen. Flexsibussen må opprettholdes».  

 

Aktivitet og fellesskap:  

«Det er viktig med sosialt nettverk med venner og kjente og ha god kontakt på tvers av 

generasjoner og venner på sosiale møteplasser.»  

«Håndarbeidsoppgaver: stikking, sløyd etc… la de eldre videreføre tradisjoner.»  

«Treff/sammenkomst for eldre/jevnaldrende.»  

«Møter.»  

«Det burde vært en møteplass i alle bygder som ikke bare er for eldre.»  

«Etablere sosiale møtearenaer (som et fast opplegg) for generasjonstreff. Tro og livssyn er 

viktig. Det må inngås samarbeid med lokale menigheter. Familier kan utarbeide videofilmer, 

bilder, serier for undervisning til eldre, yngre m.m,? Enten på treningsstudio eller på 

institusjon Kommunenes planverk må ivareta samarbeid mellom generasjoner. Kino for eldre. 

Frivillige som følger eldre til teater, kino, idrettsarenaer ol. Må få frivilligkort uten plikt til å 

betale.»  
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«Sosiale møteplasser: Viktig at det finnes transport til slike plasser. Det viser seg at det er 

snakk om å legge ned en del Flexruten.»  

 

Mat og Måltider:  

«Måltider med gode opplevelser med venner og kjente.»  

«Samisk mattradisjoner.»  

«Maten må være delikat tilberedt.»  

«Enhver institusjon bør ha eget kjøkken og kokk og de gamle bør få delta i 

matlagingen/servering. Hjemmeboende gamle bør hentes til middag på en institusjon av og til 

i stedet for bare å få servert mat hjemme.»  

«Vanlig gammeldags kost, som i næringsrik, samt vitaminrik kost.» 

«Redusere underernæring er en selvfølgelighet og det må følges med.»  

«Det burde vært mulig å bruke kjøkkenet på skoler og andre liggende bygg å lage middag, 

bake i lag.»  

«Mat må være delikat, som hvem som helst kan spise!» 

«Ensomme, hjemmeboende eldre burde hatt en spisevenn «evt. besøksvenn under 

måltidet/måltidene. Matlysta bedres med selskap. Systematisk kartlegging av 

mattilbud/mangfold og variasjon. Bruk av kortreist matvarer. Institusjonsboende og 

hjemmeboende eldre bør få delta i matlagningen. Lukt/syn stimulerer matlysta. Samiske- og 

kvenske mat må settes på menyen. Ernæring må inn i individuell plan, Hvis den ikke er det i 

dag.»  

 

Helsehjelp: 

«Frisklivssentralen bør brukes aktiv for å lære de eldre hjemme trening og også få dem med 

på gruppetrening. Kan gjerne også være dans.»  

«Årlig helsekontroll.»  

«… informasjon av tiltak/tilbud som finnes må være utenom å få det på nett eller mobil. Det 

er fremdeles mange som ikke klarer å få åpnet mobilen ...» 
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«Trimkafeene som er avholdt midler om i bygdene er et veldig godt tilbud som bør fortsette.»  

«INFO- Ikke bare digitalt!»  

«Kartlegging for bruk av velferdsteknologiske løsninger for trening i hjem og på intuisjon. 

Treningsprogram for institusjon/oms. Bolig: styrke, balansetrening. Stabilere legevakt-

tjenesten i kommunen. Sørge for at alle legestillinger er besatt. Fastlegeordningen må følge 

pasienten i hjem og på institusjon. Forebyggende tannhelsetjeneste til eldre.»  

 

Sammenheng i tjenestene:  

«Samisktalende personell.»  

«De aller fleste eldre gruer seg til alderdommen.»  

«Kommunen har store utgifter med at de enkelte støttetjenestene kjører parallelt daglig i den 

lange kommunen. De gamle kan i stedet hentes inn til sykehjemmet enkelte dager for felles 

tjenester og sosialt samvær. Det vil gjøre overgangen mykere.»  

«Samhandling i helse og omsorgtjenesten kreves at det er de samme menneskene som er med 

den enkelte menneske og ikke mange og samarbeid som er dårlig. Og at en beboer har en 

hovedkontakt som er informert om alt, og som team meddeler kan kontaktes.»  

«Det må være bedre samhandling mellom lege og de som jobber med omsorg. De som må på 

sykehjem, bør få komme på korttidsopphold for å venne seg til ny tilværelse.»  

«Informasjon må være tilgjengelig for alle ikke bare til dataexperten !!!»  

«Alle eldre må tildeles primærkontakt ved behov for helsehjelp. Det må utarbeides 

prosedyrebeskrivelser for samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Kartlegging av 

situasjonen for helse- og omsorgsarbeideren. Tiltak må iverksettes for rekrutering og 

stabilisering. Frisklivssentralen bør utvides til å bli et ressurssenter for forebygging og 

veiledning av eldre. Mer fleksibel avlastningsordning for eks. tilbud kveld/dag. Utarbeide og 

vedta Demensplan».  

 

Andre synspunkter:  

«Det snakkes så mye om forgubbing i Finnmark. Se heller de eldre som en ressurs. Eldre vil 

gjerne bo i Finnmark, så sats heller på å etablere tilbud for eldre. Da skapes arbeidsplasser. 
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Mange eldre har kjøpekraft. De har ikke bruk for varer, men opplevelser. Framfor å engste 

seg over at andelen eldre øker, bør man tenke på hva man kan tilby eldre for å øke 

tilstrømmingen og dermed skape arbeidsplasser.»  

«Eldre som bor alene, har ei klokke som opplyser tid, og med alarm(trygghetsalarm) som kan 

brukes hvis en er uheldig å faller i hjemmet og tåler vann (dusje med den). De som har 

tjenester, får støttekontakt gjennom kommunen. Tilbudet «besøksvenn» at noen kommer hjem 

og spiser sammen med deg».   

«For meg er det viktig å få være med i det vanlige samfunnet lengst mulig. Politikkerende må 

ha flere møter vedrørende utvikling av kommunen, at eldre har mulighet til å være med på 

utvikling av sine egne lokalsamfunn. Ønsker meg livshistorie av bygdenes historie, at dem 

blir framkalt til den yngre befolkningen.»  

«Selvstendighet, livsmestring, yte hjelp til andre- At jeg får god hjelp hvis det trengs.»  

«Bra som det er.»  

«Sosialt samvær. Å kunne være hjemme så lenge som mulig. Å ha god hverdag. Gode 

tjenester fra kommunene.»  

«De fleste eldre gruer seg til alderdommen. Derfor prosjektet «Leve hele livet» må tas høgst 

alvorlig!» 

«For å iverksette nye tiltak kreves statlig tilskudd. Uten statlig bidrag vil Tana kommune ikke 

ha mulighet til å følge opp de statlige målene i kvalitetsreformen.»  

 

80-årene 
 

Aldervennlig lokalsamfunn: 

«Meningsfylte hverdag med fysiske aktiviteter ute og inne. Trimme, gå turer hver dag så 

lenge helsen holder.»  

«Taxisjåførene må hente når de skal. Mindre unnskyldninger.»  

«Opprettholde Flexibussen. Altmuligmanntjeneste ca. la Oslo»  
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Aktivitet og fellesskap:  

«Sosiale møteplasser i bygdene.» 

«Gode opplevelser: konsert, teater, bedre åpningstider på biblioteket.»  

 

Mat og Måltider:  

«Hjemmelaget mat»  

 

Helsehjelp: 

«Bør ha betydelig tid å snakke med brukeren. Ikke ha det for travelt.»   

 

Sammenheng i tjenestene:  

« En fast person å forholde seg til eks. tillitsvalgte.»  

 

Andre synspunkter: 

«Være på dagsenteret-dagaktiviteter, sosial, trim, sang/joik, mat, å kunne bo hjemme lengst 

mulig».  

«Være på dagsenteret, sosial, trim, mat, å bo hjemme lengst mulig.»  

 

90-årene 

 

Andre synspunkter:  

«Ha en god hverdag. Ha en god helse, komme meg ut med min mopedbil uansett vær. 

Mosjonere daglig. Jeg er i 92 og ønsker fortsatt ha like gode dager. Være på dagsenteret, 

komme meg ut se folk, komme i butikken». 

 «Å være frisk, få hjelp når jeg behøver det. Komme meg på dagsenter møte andre. Du blir 

mine dager lettere. Å være fysisk aktiv.»  
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Yngre enn 60-årene 

 

Aldervennlig lokalsamfunn: 

«Gode møteplasser.» 

«Arrangere av sosiale møtepunkter. Opplevelser er viktigere enn lokalets utforming.»  

«Ofte eldre er ensomme, derfor er det viktig at dem har noen å prate med.»  

«Bedre transport.»  

«Bedre transport og bedre kinosal.. »  

 

Aktivitet og fellesskap:  

«Bygdekafeer, kursing, trening og musikk.»  

 

Mat og Måltider:  

«Husmanskost for de som trenger, kjøre ut mat til eldre.»  

«Arrangere middager i grendehusene. Kursing i mattradisjoner.»  

«Bedre restauranter og flere.»  

«Flere restauranter her i Tana.»  

 

Helsehjelp: 

Samarbeid med lokalsamfunn i arv av aktivitetsdager. Trenger ikke bare være fysisk trening. 

Komme seg ut å treffe andre med en kaffekopp kan være vell så viktig for psykisk helse.»  

 

Andre synspunkter:  

«Forebygge ensomhet, skape muligheter for aktivitet på dagen. Transport til aktiviteter. 

Dagsenter.»  

«Aldri å ta fra noen deres identitet. Hjelp hjemme. La folk være folk.»  
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«Tilpasse aktiviteter og muligheter. Transponert til og fra. Sosialt fellesskap bidrar tillat de de 

eldre ikke blir stående alene dag ut og dag inn- sosialt samvær med andre generasjoner. Viktig 

for mange at de har noen faste de forholder seg til. Ikke nye og fremmende personer hver 

gang. Forståelse er viktig- norsk- og samiskkunnskaper.»  

«Opplevelsen av å være en verdi for lokalsamfunnet er en viktig trivselsfaktor.»  

«Å være sosial.»  

«Med og hjelpe de eldre.»  

«Med å hjelpe de eldre med det vi kan.»  
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Pårørende 

 

Aldervennlig lokalsamfunn: 

«Dersom transport og universell utforming er på plass, vil det også øke samfunnsdeltakelse, 

medvirkning og kommunikasjon.»  

«Ta de eldre med på f.eks. omsorgstunet og vise dem hvordan det er der og hvordan 

leilighetene ser ut. Før du blir så gammel at dem å flytte hjemmefra.»  

«Kreftsykepleier i kommunen. Skikkelig støtte og hjelp til pårørende i livets sluttfase. 

Kreftsykepleier veiledning og samt arbeid sammen med UNN. Åpen kulturhus-møteplass. 

Hverdag med skyss.»  

 

Mat og Måltider:  

«Hjemmelaget mat bør være innlysende. Altså mat laget på kjøkken i kommunen. Det bør 

ikke være noe man må prioritere bort, da vil det redusere livskvaliteten, og medføre mer 

underernæring.»  

«Redusere feilernæring.» 

«I forhold til demensomsorg→ tilrettelegge som f.eks., kunne delta i matlagning eller annet. 

Duft av mat. Se at mat blir laget.»  

 

Helsehjelp: 

«Innkalling til helsesjekk hos lege ihvertfall en gang i året.»  

«Egen psykiatrisk legevakt. Kommunal plasser på DPS i et samarbeid. Alltid 2 plasser 

tilgjengelig til akutt psykiske saker», ikke plasser ved sykeavdelingen. FOKUS PÅ 

PSYKISSK HELSE.»  

 

Andre synspunkter:  

«Komme meg ut å se andre folk.»  

«Ha en god hverdag.»  
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«Primærkontakt for de (brukere) som er i hjemmetjenesten! Dette bør være mer opplyst både 

til brukere og pårørende. Info til nærmeste pårørende (den som står oppført i forhold til 

hjemmetjeneste) bør skje automatisk! Gjerne via primærkontakt. I hjemmetjenesten bør ikke 

de ansatte si noe om hverken arbeidsplass, eller hva de synes om tilbudet til bruker, til 

brukeren. Dette blir en ekstrabelastning for bruker! Ellers: Keep up the Good work (hjerte).»  

«Å ikke måtte følge seg som en byrde. Personalet på helsesenteret bør ta en runde på dette. De 

eldre skal ikke grue seg til å spørre om hjelp, eller be om tjenester fra de som jobber der! Slik 

er det i dag til en viss grad. Det er sterkt beklagelig. De eldre fortjener respekt, uavhengig av 

humøret og dagsformen deres eller til de som jobber der. Livskvaliteten forverres betraktelig, 

dersom en følger seg som en byrde.»  

«Ta vare på våre besteforeldre og mødre, vi elsker dem. Vis omsorg og medmenneskelighet. 

Aktiviteter for eldre sammen med andre eldre.»  

«Møteplasser: på tvers av alder f.eks. blandet med avd. for tiltak og arbeid. Hobby stue. 

Produsere noe. Felles stue til ulike frivillige organisasjoner i samme bygg f.eks. 

frivillighetssentral, frisklivssentral, lions, bygdelag i sentrum, sanitetsforeningen m. Psykisk 

og fysisk helse. Møteplasser med sosialt. Kosthold. Trygghet-gode helsetjenester.»  
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Nesseby kommune sine resultater 

 

Samlet grafisk oversikt over alle aldersnivåene   
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Samlet tabelloversikt over alle aldersnivåene 

 

Innsatsområdene:    

Antall 

kryss 

Aldervennlig lokalsamfunn     
UU, utendørs områder og fysisk tilrettelegging  9 

Aldervennlig boliger     12 

Transport        14 

Samfunnsdeltakelse     6 

Medvirkning og kommunikasjon    6 

     
Aktivitet og fellesskap     
Familie, venner og sosiale nettverk    14 

Gode opplevelser     9 

Møter på tvers av generasjonene   2 

Aktivitet basert på mine egne behov    9 

Sosiale møteplasser      15 

         
Mat og måltider    
Gode måltidsopplevelser    13 

Spise sammen med andre   12 

Redusere underernæring   5 

Valgfrihet       3 

Hjemmelaget mat      14 

     
Helsehjelp     
Hverdagsrehabilitering     9 

Forebyggende hjemmebesøk   10 

Målrettet fysisk trening     11 

Informasjon om hvilke tilbud som finnes 10 

     
Sammenheng i tjenestene   
Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 3 

Informasjon om hvilke tjenester som finnes 12 

Avlastning for pårørende     10 

Færre å forholde seg til      5 

Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  11 
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Alle kommentarer samlet og presentert 

 

60-årene 

 

Aldervennlig lokalsamfunn: 

«Utendørs apparater for styrketrening ved Bergeby-bru området kan også brukes til bading 

om sommeren. Badstue hadde vært bra. Felles kjøring av eldre av kommunal buss.»  

«Boliger og transport».»  

 

Aktivitet og fellesskap:  

«Sosiale møteplasser blir viktig for alle.»  

 

Mat og Måltider:  

«Samisk mat, med andre. Hjemmeboende får mat og middagstreff. Sangtreff.»  

 

Andre synspunkter:  

«Mange eldre sitter for mye hjemme alene. Hjemmebesøk gjennom rødekros- helsevalget, 

pensjonistforening. Øke hjemmetjenesten tjeneste- det blir flere og flere hjemmeboende eldre, 

så det trengs. Billige taxier for eldre, andre tilbud for eldre. Taxi koster «flesk» for eldre å ta. 

Mange minster pensjonistmøter ikke har råd til slik framkomstmiddel og blir da 

utilstrekkelig».  

 

70-årene 

 

Aldervennlig lokalsamfunn: 

«Begynne tidlig med aktiviteter for å unngå innaktivitet i pensjonistalder. Sette seg inn i 

sosiale medier.»  

«Billigere taxi for eldre. Eldre boliger, men ikke bare ved sykeavdelingen.»  
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«Det hadde vært fint med «besøksvenner», som kommer hjem til enslige/alene boende eldre, 

bl.a. gjennom Røde Kros.» 

« Møteplasser i bygdene. Kommunale boliger også i de største bygdene.»  

«Det ville være fint om kommunen satte opp utendørs treningsapparater på Nesseby kirkested 

og Varangerbotn. Treningsapparater på øks-siden av Bergebyelva. Området brukes til 

badeaktiviteter på sommeren. Kommunal sauna hadde vært flott (…) felleskjøring av eldre 

som ikke har bil. Handleturer, f.eks.»  

 

Aktivitet og fellesskap:  

Arrangere sosiale møteplasser. Bygge opp et nettverk. Være fysisk aktiv. Viktig med sosiale 

møteplasser.»  

«Gode opplevelser for eldre et sted å møtes, slik som pensjonistforeningen arrangerer, 

kontakte helselaget.»  

«Økt aktivitet fra kulturansvarlige i kommunen ønskes. Bibliotekbussen MÅ bevares.»  

 

Mat og Måltider:  

«Næringsrik og gode måltider.»  

«Gode matopplevelser: spise sammen ute en gang i uken eks. valgfritt, selvfølgelig. 

Hjemmelaget mat».  

«At kommunen opprettholder sitt ukentlig tilbud til hjemmeboende eldre, så de kan komme til 

Nyborg for å spise og treffe andre. Gjerne kulturinnslag. Beboerens er glade i sang og musikk. 

- Hjemmeboende også.»  

 

Helsehjelp: 

«Tilrettelegging slik at de eldre kan bo hjemme lengst mulig. God helsehjelp. God 

informasjon vil være til stor hjelp, spesialt til pårørende.»  

«Tilbud som finnes nå til dags med målrettet fysisk trening.»  

«Bevar Frisklivssenteret. Dette kunne gjerne utvides hva aktiviteter som arrangeres.»  

 



25 
 

Sammenheng i tjenestene:  

«Tilby god og meningsfylt avlastning. Viktig å vite hvilke tjenester som finnes i 

kommunene.»  

«Tenker på at det skal være å forholde seg til hjemmetjenestene, bl.a. informasjon om 

tjenesten og hva det koster, bl.a. om matutkjøring osv.»  

 

Andre synspunkter:  

«Viktig for hjemmeboende eldre å få en god helsehjelp. Pårørende som har sine demente 

hjemme har behov for informasjon om sykdom med f.eks. pårørendeskoler., der forskjellige 

temaer blir tatt opp. Den demente på sykehjem skal helst ikke ha så mange å forhode seg til, 

viktig at helsepersonell har kompetanse til å ta seg av eldre. Gode boforhold og levekår bidrar 

til god helse lengre. Ha god livskvalitet. Frivillig arbeid er viktig for de eldre i en kommune.» 

«Tenker som så om kommunen bygget flere boliger som eldre kunne leie-kjøpe i nærheten så 

det, som eks. sentrum i Varangerbotn, det hadde vært fint å leie/kjøpe). Det blir flere og flere 

eldre (10 år) er det dobbelt så mange pensjonister i kommunene enn nå. Eldre lever lengre, 

90-100 åringer blir en vane sak da. Kommunen får litt mer å gjøre da (…) Fint å få fart på 

sakene. Hilsen en spek 80åring!».  

 

«Jeg ser for meg at Nesseby kommune forbedre bosituasjonen for de eldre før 

pensjonistboomen kommer. Det hadde vært fint om vi kunne bo i sentrum og i nærheten av 

hverandre på grunn av det sosiale miljøet. Jeg ser også for meg at det f.eks. «et trimbygg» 

med en liten hage i midten. Beboerens bør få mulighet til å både kjøpe og leie. Behovet 

dekkes da bedre i de elders behov.»  

 

80-årene 

 

Aldervennlig lokalsamfunn: 

«Boliger og transport er viktig.» 

 

Andre synspunkter:  

«Viktig! At det bygges boliger av Nesseby kommune som vi eldre kan leie eller kjøpe. Her er 
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kommunen langt etter andre kommuner. Det hadde vært også viktig at de eldre fikk delta på 

slike temaer som det blir tatt opp. Dette er en viktig sak vi eldre snakker og diskuterer oss 

imellom, i hvert fall nå som det blir flere og flere eldre i Nesseby. Helsing en 80 åring!»   

«Jeg ønsker at kommunen bygger leiligheter for eldre p et sentralt sted og der man kan 

mulighet til å treffes med andre. Trivsel er meget viktig. Hilsen en optimist».  

 

Pårørende 

 

Aktivitet og fellesskap:  

«På grunn av ensomhet ønsker jeg kontakt med andre.»  

 

Andre synspunkter:  

«Jeg ønsker at kommunen bygger leiligheter for eldre folk. Slik at eldre folk kan bo samlet og 

ha kontakt med hverandre uten å måtte reise langt for å treffe hverandre.»  


