
Q1 Hvordan kan de eldre leve et godt liv i Nome, også når eldrebølgen
inntreffer fra 2020 og framover?

Answered: 100 Skipped: 10

# RESPONSES DATE

1 Lundetunet må behaldast og helst utviklast. Fleire plassar på dagavd. på sjukheimen og på
Bjervatoppen. Ingen fleirmannsrom på sjukeheimen. Fleire sjukerom samme stad. Eit legesenter
må etablerast på sjukeheimen. Frisør, bibliotek, matbutikkar og banken behaldast, fleire togstopp,
gode busstilbod (til Bø og Skien), fleire omsorgsleiligheter i Lunde sentrum. Glatte vegar og fortau
blir strødd. Lunde Helselag og andre frivillige lag får hjelp til fortsatt drift (folkehelse!). Utstrakt
samarbeid med Midt-Telemark kommune; dette kan hjelpe til at m.a. komm. avgifter blir på eit nivå
som er å leve med (enkelte pensjonistar i dag vurderar flytting til ein biligare kommune).

4/27/2018 1:29 PM

2 Ved å øke bevilgningene til helsetjenesten, både hjemmesykepleie og sjukeheimen, samt
fysioterapeuttjenesten

3/18/2018 10:13 AM

3 Øke bemanning på eldresenter/sykehjem o.l. 3/18/2018 10:12 AM

4 En god faglig forsvarlig grunnbemanning innen helse. Fler og fler yngre har behov for bistand fra
helseomsorgen.

3/18/2018 9:35 AM

5 Bygge ut Nome sykehjem. 3/17/2018 8:57 AM

6 Vi trenger nok plasser, og ikke minst nok ansatte i helsevesenet. 3/17/2018 8:48 AM

7 Flere boalternativ, utleieboliger. Trygg på å få hjelp når du behøver 3/15/2018 6:26 PM

8 Bra hjemmetjeneste som kan serve de som ønsker å fortsette og bo hjemme. Gode tilbud, trening,
kulturtilbud, arrangementer tilpasset aldersgruppen. Tilrettelagte boliger med tilrettelagt hjelp.

3/15/2018 5:40 PM

9 Legge forholda tilrette for å bu heime med fleksibel transport og servicetjenester 3/15/2018 9:17 AM

10 Ulike aktiviteter på Lundetunet og Ribo, kafetilbud, "labbebusser", 3/14/2018 11:14 PM

11 Godt utbygde og tilgjengelige helsetilbud. Nærhet og tilgang til legetjenester, også i helger. 3/14/2018 10:43 PM

12 Gode helsetilbud i begge bygder, tilgjengelig helsetilsyn i helger 3/14/2018 10:25 PM

13 Trygge boliger, aktivitetstilbud og pleietilbud når de trenger det 3/14/2018 9:19 PM

14 Nome bør inngå samarbeid med nabokommuner om sykehjem og aktiv rehabilitering. Forbedre
tilbud til hjemmeboende med aktivitetstilbud om dagen, mer bemanning av fysio og ergoterapeuter
og tverrfaglig samarbeid med sykepleiere hjelpeplaiere fysio ergo og Evt lege forntilrettelagt
rehabilitering og vedlikehold.

3/14/2018 4:39 PM

15 Ved at de behandles som de som bygde samfunnet/landet vi har idag, som mennesker ikke som
produkter

3/14/2018 10:16 AM

16 Fortsett den gode behandlingen av eldre. Og bemanningen burde øke litt. 3/13/2018 10:13 PM

17 At kommunen er en attraktiv arbeidsgiver, hvor kompetanse verdsettes med gode lønnsvilkår, og
med en faglig forsvsrlig bemsnning i eldreomsorgen

3/13/2018 9:00 PM

18 Økt satsing på frivillighet og nabohjelp. 3/13/2018 8:11 PM

19 Bli tatt på alvor selv om men blir gammel. De gamle har også noe å bidra med så ta bedre vare på
dem.

3/13/2018 7:58 PM

20 Vanskelig 3/13/2018 7:30 PM

21 Flere helsepersonell 3/13/2018 7:11 PM

22 God dekning av sjukeheimsplassar og forsterka skjerma enheter. Nok bemanning. 3/13/2018 7:06 PM

23 Privat eldrehjem. Flere ansatte i hjemmesykepleien og sykehjem. 3/13/2018 6:41 PM
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24 Vi eldre holder oss forhåoentlig friske og sjølhjulpne lenger enn før, så det er ikke sikkert krisa blir
katastrofal. I alle fall viktig å stimulere til sosiale møteplasser der det ikke bare er eldgamle folk.
Vennskap over aldersgrensene gir også en helsegevinst. Og folk som får ansvar holder seg lenger
i vigør. Sunt vett trenger ikke nødvendigvis bli borte om håret gråner! Men selvfølgelig må en
fortsette satsingen innen både hjemmesykepleie og institusjonsplasser.

3/13/2018 6:28 PM

25 Boligstiftelsen bør bygge tilrettelagte boligsameier for eldre men mange enheter. Dette kan være
både for utleie og kjøp. Dette kan spare kommunen for store utgifter i hjemmesykepleien. Det
brukes idag mange timer i bil for å reise rundt.

3/13/2018 5:37 PM

26 Styrke grunnbemmaningen i Helse og Omsorgsetaten 3/13/2018 5:30 PM

27 Boligstiftelse bør bygge sameier som inneholder mange mindre leiligheter son eldre kan
leie/kjøpe. Da vil tidsbruk pr. Eldre som trenger tilsyn fra hjemmesykepleie gå vesentlig ned.

3/13/2018 4:53 PM

28 Større plass for de eldre å bo hvis de ikke kan bo hjemme.Mer og bedre hjemmetjeneste,med
fokus på mat.

3/13/2018 4:53 PM

29 Eldre må få en større valgmulighet til å flytte i bofellesskap, eldreboliger og sykehjem - når de føler
behov for det. Nok ansatte. Bruke frivillige organisasjoner til å utføre aktiviteter. Lage mindre
boenheter med fellesrom.

3/13/2018 2:26 PM

30 Det må være et godt nok tilbud med hjelp og sykehjemsplasser. 3/13/2018 2:15 PM

31 Fleire stilingar i eldreomsorgen ....og brukar retta tilrett. 3/13/2018 2:14 PM

32 Betale mer av egen lomme. 3/13/2018 2:02 PM

33 Vi må legge opp til gode praktiske løsninger i hjemmet. Dette må selvfølgelig både folk selv og
kommunen være med å legge til rette for. Vi trenger også gode treffpunkter med sosialt samvær
og fysisk aktivitet.

3/13/2018 1:52 PM

34 Flere ansatte 3/13/2018 1:20 PM

35 Flere omsorgsboliger 3/13/2018 12:59 PM

36 Fler sentrumsnære leiligheter, og kommunale veier slik at de som ønske og kan får bo hjemme. 3/13/2018 12:58 PM

37 Prioritere penger på plasser til de. Er nok penger å ta av, når en ser hvor mye en kan bruke på
innvandrere

3/13/2018 12:23 PM

38 Satsning på hjemmesykepleie og dagavd. på sykehjemmet. 3/13/2018 12:09 PM

39 Ved å få flere arbeidsføre til kommunen, slik at det også kommer penger inn til kommunekassa 3/13/2018 11:39 AM

40 gode aktiviteter 3/13/2018 11:20 AM

41 Videreutvikle det vi har. Ha nok med institusjonsplasser og godt utbygd hjemmetjeneste.
Korttidsplasser til rehabilitering og andre typer opphold bør økes, det samme med langtidsplasser
om noen år. Ansatte må ha god kompetanse

3/12/2018 10:09 PM

42 lengst mulig i eget hjem 3/12/2018 8:48 PM

43 Vi må legge tilrette for et de eldre kan bo lenge hjemme. det vil være nyttig med
hverdagsrehabilitering, og tilrettelegging i hjemmet. Jeg tror de eldre har behov for møteplasser
hvor det er aktiviteter og muligheter for å treffe andre. hva er trivsel for de eldre? tilrettelegge for
dette. Det er også viktig at kommunen fortsetter å jobbe med kvalitet i eldreomsorgen. det er viktig
at vi klarer å skape god eldreomsorg uten at utgiftene tar helt av. Forebygging:)

3/11/2018 12:40 PM

44 tilrettelagte boliger, styrke bemanning av hjemmetjenesten, sentrumsnære leiligheter, lokale
legesenter, bofellesskap

3/7/2018 5:29 PM

45 Bo hjemme med mulighet for ulike transportmuligheter 3/7/2018 1:40 PM

46 Bra med leiligheter. Attraktivt å bo i Nome for yngre mennesker. 3/6/2018 11:07 PM

47 Sosialisering og inkludering og følge de opp,vet mange er ensomme og noen syns det er greit
men noen vil gjerne treffe flere.

3/6/2018 5:10 PM

48 Når helsetjenester og det grunnleggende er sikra så må de eldre ha noe å leve FOR. Her spiller
det frivillige organisasjonslivet en viktig rolle, men det må også være kulturtilbud som kan berike
livene våre. Og Nome kommune må bevilge penger til kultu ikke bare på Ulefoss, men i like stor
grad til Lunde.

3/6/2018 3:41 PM

49 sentrumsnære leiligheter,med et aktivt eldresentertilbud 3/6/2018 12:10 AM
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50 Forbedre helsetjeneste sånn at eldre kan bli boende hjemme lengst mulig. Spare penger på ledere
og heller mer ut i pleie

3/5/2018 6:55 PM

51 Beholde tjenester lokalt. Godt utbygd hjemmetjeneste. Fokus på folkehelse slik at man forbygger
helesplager i størst mulig grad.

3/5/2018 4:37 PM

52 Gode hjemmetjenester også basert på frivillige. 3/5/2018 10:40 AM

53 Fokus på forebygging i form av hjemmebesøk for å informere om tilbud og for å få innsikt i den
enkeltes eldre helsetilstand og resurs.

3/3/2018 3:19 PM

54 Sørge for sosiale møteplasser og trimmuligheter i nærmiljøet. Gangstier og trimapparat. 3/3/2018 11:25 AM

55 Gjøre kommunen mer attraktiv å bo i, slik at tilflyttere kommer og vi blir flere til å arbeide med
eldre

3/2/2018 12:03 AM

56 Samarbeid med familie og kommune. 3/1/2018 1:02 AM

57 benytte velferdsteknologi så man kan levere bedre tjenester 2/27/2018 9:08 PM

58 Legge til rette for gode opplevelser, trygge hjemmbaserte hjelpetjenester og ikke minst leiligheter i
sentrale strøk for de som ønsker/trenger det.

2/27/2018 9:38 AM

59 Tilrettelegge i egne hjem og satse på forebyggende helsetiltak. 2/26/2018 11:08 PM

60 Bo sammen i kollektiv-lignende boliger når man blir eldre og alene. Økt trygghet gir bedre
livskvalitet og bedre helse.

2/26/2018 11:06 PM

61 Bofellesskap. Engasjere frivillige, f.eks skoleungdom, friske pensjonister til sosial kontakt og fysisk
aktivitet.

2/26/2018 7:31 PM

62 Bygg ut Bjervatun med en ny etasje og gjøre stedet om til et senter for demens. Bruk sjukeheimen
som sjukeheim.

2/26/2018 4:57 PM

63 De må bli tatt bare på, eldresenter, sykehjem, dagtilbud etc. 2/26/2018 9:56 AM

64 Skap nok plasser på alderspesjonaten. 2/26/2018 9:37 AM

65 Lag og foreninger må samarbeider med andre kommuner "kommuner" som har gode erfaringer i
forbindelsen med å i vareta på sine eldre. Om en ikke finner godt nok resulterer kan man se på
regional ,nasjonal og internasjonal nivå. Hva gjør Italia som har hatt eldrebølge i de sisteårene.
Personlig synes jeg at alltid ting starter med smått. Hva med de som går ut i pensjon om så si om
3-4 år blir en del av en liten prosjekt knyttet f.eks trivsel , sysselsetting, miljø, helse og sosial.

2/26/2018 1:11 AM

66 Gå inn i midt-telemark 2/26/2018 12:22 AM

67 Flere service-leiligheter, flerer/nok sykehjemsplasser til alle som trenger det og flere ansatte i
hjemmetjenesten

2/25/2018 11:57 PM

68 Nok enerom og aktiviteter som kan holde de i vigør. God og næringsrik mat 2/25/2018 11:46 PM

69 Eldre kan leve et bedre liv når det er leiligheter nok ,slik at dem kan fraflytte sine gamle hjem til et
langt mer tilrettelagt boenhet.

2/25/2018 11:00 PM

70 Gode møteplasser, alternative tilbud hjemmetjenester/dagsenter. Forebyggende tilbud med tanke
på egen helse

2/25/2018 10:46 PM

71 Velegenede boliger i godt bomiljø. Velfungerende eldre må ha mulighet til fortsette å bo i boligen
sin enten den er sentral eller mindre sentral. For eldre med dårligere funksjon er tilgang på
sentrumsnære boliger og også boliger med noe tilsyn viktig. For eldre er det også viktig å være
trygg på at det finnes omsorgsboliger hvis det skulle bli behov for det. Møteplasser for eldre (RIBO
og Lundetunet) er bra! Viktig også at eldre kan delta i organisasjonsliv og aktiviteter.

2/25/2018 12:12 PM

72 Bedre offentlig kommunikasjon og legesenter tilbake i Lunde 2/4/2018 3:40 PM

73 Tror det vil være vanskelig for Nome kommune som står aleine. Et samarbeid med Bø og
Sauherad ville vært en fordel.

2/4/2018 11:12 AM

74 Styrke hjemmetjenesten og hjemmesykepleien, samt lette muligheten for korttidsopphold på
institusjon med tanke på opptrening og det å klare seg sjøl.

1/31/2018 11:41 PM

75 de må ha leiligheter i sentrum 1/31/2018 9:10 PM
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76 Det må sendes ut en spørreundersøkelse til alle innbyggere over 60 år om hvordan de mener at
de kan fortsette å bo hjemme for å slippe å komme på sjukeheimen. Spørreundersøkelsen bør
inneholde ei liste over mulige kommunale tiltak for å oppnå dette målet

1/30/2018 2:55 PM

77 Arbeid til flere innen omsorg/ bedre betalte heltidsstillinger Få tilbud tilpasset hver enkelt 1/29/2018 8:10 PM

78 Ved å gi dem gode tilbud og vilkår i forhold til deres behov 1/29/2018 5:59 PM

79 Bør bygges bofelleskap slik at de kan hjelpe verandre, vi vet vel med stor sikkerhet at kommunene
vil ha mindre å rutte med

1/27/2018 4:56 PM

80 Tilbud til aktiviteter, generell aktivitet i bygda, god bemanning til de som trenger hjelp 1/26/2018 3:07 PM

81 Forutsetter at vi er en kommune med demografisk sammensetning som gir økonomiske rammer til
å levere tjenester på. Enklest ved å slå seg sammen med Midt-Telemark

1/25/2018 11:55 PM

82 Da må vi slutte å gi tilskudd til tilflytting. Det reduserer verdien av Nome som bokommune. Og
tiltrekker seg uføretrygda. Sats heller på å tilby barnehageplass til alle, når de er 9 mnd. Uten
søknad, bare tilbud med valg ja eller nei. Det kan i stedet for tilskudd være noe å markedsføre
positivt.

1/25/2018 7:17 PM

83 Nok plasser på sjukeheimene. Bedre kontroll på økonomien i kommunen. 1/25/2018 3:42 PM

84 At det er tilbud de som trenger det aller mest. 1/25/2018 3:40 PM

85 Styrke helsevesenet med motiverte helsefagarbeidere og sykepleiere. Legge tilrette for utbygging
av leiligheter slik at de eldre kan bo lengst mulig hjemme, og samtidig få de tjenestene de har
behov for i hjemmene. Mat er viktig og de eldste bør kunne få tilkjørt eller servert kvalitet når de
ikke selv kan sørge for dette.

1/25/2018 12:28 AM

86 Ansette kun folk i 100 stillinger i helsesektoren og kutte ut ufaglærte 1/24/2018 10:26 PM

87 Flere sykehjemsplasser for de som måtte trenge det, flere som jobber i hjemmesykepleie og som
hjemmehjelp.

1/24/2018 5:46 PM

88 Det må vere nokk heimesjukepleirar i kommunen for å ta seg av dei eldre 1/24/2018 10:22 AM

89 Vi må prøve å la de eldre være så lenge som mulig i arbeidslivet. Det er helsefremmende å være i
jobb.

1/24/2018 7:34 AM

90 Fleire sykehjemsplasser og tilpassa eldrebustader i tilknytning til desse. Nok utdanna personale til
ein verdig omsorg.

1/24/2018 7:20 AM

91 Ved at kommunen tar i bruk og er med på å påvirker utvikling av velferdsteknologi. 1/24/2018 1:07 AM

92 Få bo heime - med hjelp/ tilsyn i heimen for di som trenger/ ønsker det. 1/23/2018 11:10 PM

93 Kvalifiserte helsepersonell og nok kapasitet til å gjøre mer enn mknimum 1/23/2018 10:41 PM

94 Samarbeid i midt-telemark om eldretjenester blir helt nødvendig for å gi et godt tilbud. 1/23/2018 10:15 PM

95 Slå sammen Nome med Midt-Telemark kommune for å lage en robust distriktskommune 1/23/2018 10:01 PM

96 Flere lettstelte sentrumsnære leiligheter,leie og kjøpe. Bedre grunnbemanning på sykehjemmet og
på Bjervatun.

1/23/2018 8:09 PM

97 Høy sysselsetting som gir verdiskaping og skatteinntekter. 2. Utdanning av ungdommer innen
helsefag.

1/23/2018 8:01 PM

98 Nok ansatte til å ta seg av dem. Selvbestemmelse. Få bo hjemme med god støtte hvis de ønsker
det.

1/23/2018 7:52 PM

99 Fine turmuligheter sentrumsnært. Parker med belysning og benker. Kino på samfunnshuset og
Lundevang? Dyktig og nok bemanning innen helsesektor.

1/23/2018 7:49 PM

100 Boligtilbud tilpasset eldre. Butikker og møtested. 1/23/2018 7:44 PM
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