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Bakgrunn 
 

Bakgrunn for å gjennomføre en spørreundersøkelse i forhold til Leve hele livet, var at 

reformen legger opp til sterk medvirkning, både fra eldreråd, men også den eldre befolkning. I 

tråd med reformen, valgte vi derfor å gå ut med en spørreundersøkelse til alle innbyggere i 

Hol kommune over 65 år for å kartlegge hva de ulike aldersgruppene synes er viktig for dem. 

Håpet er både at dette skal skape et engasjement, men også å få identifisert noen 

hovedområder hvor man kan starte det videre politiske arbeidet i forhold til tiltak.  

Vi fikk ut lister fra Folkeregisteret, og endte opp med rundt 1060 personer som fikk levert 

spørreskjema i sin postkasse ved hjelp av frivillige. Det var også mulig å levere digitalt svar for 

dem som ønsket det. Informasjon har gått både i brevs form, men også på kommunens 

hjemmesider. Svarfrist ble satt til 15. juni. Ved opptelling den 20. juni var det kommet inn 166 

svar, og de har følgende fordeling: 

 

60 årene 58 personer 

70 årene 72 personer 

80 årene 34 personer 

90 eller eldre   7 personer 

Pårørende   1 person 

Totalt  172 personer 
 

Grovt regnet gir dette en svarprosent på 16,2%. 

I denne rapporten rapporteres resultatene på flere måter. Det innledes med en totaloversikt 

med data fra alle 166 personer, og det viser videre grafiske resultater per aldersgruppe. 

Videre vises det etter det samlede kommentarer for hver aldersgruppe. 
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Alle kommentarer fra personer i 60-årene 
 

Aldersvennlige lokalsamfunn: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg:  
 

Aldersvennlige boliger MÅ bygges hvis man skal være hjemme til livets slutt. 
 

Alle hus/kommunale hus må være tilgjengelig for rullestolbrukere. Heiser i offentlige bygg må 
fungere. Handikapp plasser ved butikker må merkes og være litt større enn de er nå. 
 

At vi kunne få et sted hvor det ble servert god hjemmelaget mat en eller to ganger i uken. At 
kommunen bygger vanlige, men universelle leiligheter som ikke koster skjorta. 
 

Beholde legesenteret i Hol 
 

Det er dårlig offentlig transport - spesielt på FV-40. Gang og sykkelveier må det bli mer av. Rulleski - 
utrolig at det ikke har vært alvorlige ulykker.  
 

Det viktigste er at det finnes aktiviteter å delta i. Det er viktig å få transport for å kunne delta. 
 

Fint om en kan få hjelp ti ldiverse ting når en trenger det, uten å måtte vente i ukesvis på ein 
handverkar 
 

Få delta på sosiale tilstelninger. 
 

Gjøre det bedre for eldre å bli boende hjemme. 
 

Gode skibakker og løyper, sykkelstier 
 

Hadde vært fint med et sted hvor eldre kunne møtes. Bare komme sammen for å prate. 
 

HElsepersonell må kunne norsk, gjerne få litt kunnskap ang. kommunen de skal jobbe i. Da blir det 
bedre forståelse med brukerne der de har levd sine liv, og for å gi en individuell behandling. Ha 
respekt og ydmykhet. Det er de som vet hvor skoen trykker. 

Kommunen må bistå DES-klubben med å finne egna tomt for leiligheter for eldre. Slik frigjøres 
eneboliger - noe vi mangler i kommunen. 
 

Leiligheter tilrettelagt for eldre. 
 

Nei. 
 

Offentlige myndigheter vil helst ha alt via pc uten en tanke på at den eldre generasjon ikke behersker 
det. Det bør være bedre kommunikasjon, i det minste et tlf. nr.  
 

Transport av matvarer - apotekvarer etc. til heimen min når eg ikkje er mobil sjølv. 
 

Transport er det viktigste - hvis man ikke kommer seg ut kan man heller ikke delta. Ikke alle har data 
eller mobil, og ikke alle kan bruke det. Sett opp fast transport og kjør til sosiale møteplasser. Ikke alle 
klarer/kan ringe og bestille. Det er ikke de eldre eller funksjonshemma som er handikappa - det er 
samfunnet som gjør at de blir det! 
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Kommunen kan sponse heiskort over en viss alder (70) 
 

Vil helst bo hjemme, 2 km fra sentrum på Geilo. Hvis jeg ikke lenger kan kjøre bil ønsker jeg transport 
til sosialt samvær, butikker med mer. 
 

    

Aktivitet og fellesskap: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

At Velferdssentrene brukes alle dager - den fantastiske møteplassen - de flotte lokalene som 
kommunen stiller til disposisjon for pensjonistene. Håper vi får beholde det brukerstyrte styret for 
velferdssentrene. Det forundrer meg veldig at Frivilligsentralen takket nei til å bruke de ledige 
passende lokalene både i Hol og Geilo! 
 

Det bør være flere tilbud for eldre med reduserte priser. 
 

Det meste vil bli OK med godt transporttilbud. Vi er stor kommune med lange avstander.  
 

Helserelaterte aktiviter som informasjons/samtalemøter i regi av kommunen og innearenaer for 
fysisk utfoldelse (f.eks basseng) 
 

Hvorfor ikke få i gang en bobilparkering? 
 

Jeg har vært en gang på Velferdssenteret og spist middag og det var veldig hyggelig. God mat var det 
også. 
 

Kurs av interesse på Velferdssentrene. 
 

Mange bor alene i husa sine - ensomhet er en av våre folkesykdommer. Fellesskap med andre gir 
glede og livslyst. 
 

Nei. 
 

Svømme 
 

Synes at Helling kafeen i Hol burde åpne slik at vi har en god plass å treffes.  
 

Tilrettelegging slik at man kan bo hjemme lengst mulig. Bør være en prioritert oppgave i kommunen 
m/økonomisk støtte fra kommunen. 
 

Treff for små turer sammen, ønsker også transport, spesielt vinterstid. 
 

Treffe folk, prate, svømme, gå turer 
Onsdagskafe i slalombakken. 
 

Velferdssenteret i Hol og Geilo bær være oppe minst 2 ganger i veka. Dagsenteret bør også være 
oppe 4 ganger i uka. 
 

Vi kan møtes og kose oss, men ikke slik som Velferdssentrene er i dag. Vi er en ny generasjon! 

Viktig med aktivitet for eldre og fellesskap med andre. 
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Mat og måltider: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

At institusjonene får tilbake kjøkkenet, at maten lages på huset hver dag!!! 
 

At vi kunne få et sted hvor det ble servert god hjemmelaget mat en eller to ganger i uken 
 

Denne eldre generasjonen som kommer nå er litt vant med litt mer "fancy" mat enn det som 
serveres pr i dag, bort med lørdagsgraut og inn med biff og lignende mat.  
 

Det er godt å komme til Velferdssenteret å kjenne matlukt. Flere bør få den opplevelsen. 
 

Det må være variert kosthold og porsjoner man blir mett av til en gunstig pris. 
 

For de som bor i institusjon bør maten være variert, næringsrik, og de som vil bør kunne få et glass 
vin eller to. 
 

Få i gang et kjøkken på institusjonene!!! 
 

God hjemmelaget mat, hjemmeboende trenger å ha noen felles måltider. Ikke alle har noen å spise 
med. Velferdssenteret er et fint tiltak. Hva med et søndagsmåltid? Søndagene er som regel en lang 
dag for mange hjemme. 
 

Hvis kafeen åpnet igjen hadde vært mulig å kjøpe seg god hjemmelaget mat.  
 

Lære om kosthold. Fisk stabiliserer blodsukkeret. 
 

Mat er godt. 
 

Skikkelig hjemmelaget mat er viktig. Kokk og skikkelig kjøkken må på plass igjen på 
aldershjemmene/institusjonene. Det må bli slutt på ferdiglaget institusjonsmat som bare varmes 
opp.  
 

Tror hjemmelaget mat reduserer underernæring, også bra med å være sammen, spise sammen.  
 

Unngår underernæring om tilbudene er i orden. 
 

 

Helsehjelp: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Alt for lang ventetid hos fastlegen, og de har for lite tid til pasienter. Tungvint å komme til Aktiv helse 
og trangt treningsrom. 
 

At alle får den hjelpen de trenger NÅR de trenger det. 
 

At alle mine medisiner gies morgen og kveld, i rett dose - av kvalifisert person - høgskoleutdannet.  
 

At legekontoret/luka er stengt i lunsjpausen er håpløst. Den varer i tillegg mer enn 1/2 time. Det er 
kanskje ikke dama i luka som skal ta legesjekken. Fastlegeordningen er vanskelig. Får aldri time der.  
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Balansetrening, ski, sykkel. Eneste effektive medisin mot demens er fysisk aktivitet. Beste medisin for 
blodsirkulasjon i hjerte, lunger og hjerne er melkesyre (fra tung trening). 
 

Bedre tilrettelegging for hjemmeboende. 
 

Det må komme hjelp hjem og trene. Tungt å være avhengig av hjelp til avkledning, rullestol osv. for å 
få trening i hverdagen - lar heller vær å trene.  
 

Hol legesenter MÅ vi ha. 
 

Hvis en trenger ledsager til for ek. lege, sykehus, tannlege så skal man kunne få det. 
 

Nei. 

Transport til rehabilitering / trening er viktig.  
 

Vanskelig å få time hos fastlegen, men det finnes jo andre leger. Bare leit at fastlegeordningen ikke 
fungerer. Det skulle ikke være stengt på lege-kontoret i lunsjpausen. Eksempel: Du kommer til legen 
kl. 11 og skal ta blodprøve eller betale - og må vente til lunsjpausen er over!!? 
 

Viktig å få hjelp til å være fysisk aktiv. 
 

Afterski for eldre  «Belønning» i sosialt samvær etter aktivitet. 
 

 

 

Sammenheng i helsetjenestene: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

At helse og omsorg SAMARBEIDER. Taushetsplikten de imellom ødelegger for samarbeid noen 
ganger.  
 

At kommunen sender ut en brosjyre no og då  - eks kvart halvår, der me eldre får informasjon om 
aktuelle saker som kan gjelde oss. 

Avlastning - noen har behov for 4-5 timer i uke, andre en uke osv. Det må bli individuelt. Samhandling 
- taushetsplikt må ikke stoppe gode løsninger. Hvor er ergoterapi? Vanskelig å få hjelp. 
 

Det er best å forholde seg til samme, evt. 3 stk hvis en skal dusje eller må ha hjelp morgen/kveld. 
 

Det føles trygt å ha et tlf.nr å forholde seg til, Det er enklere for oss som ikke har så mye erfaring med 
PC og nettbrett. 
 

Faste hjemmehjelpere.  
 

Fysioterapi er veldig viktig.  
 

Håpet er å få bo lengst mulig hjemme og klare seg selv lengst mulig. 
 

Nei. 

Større kapasitet på langtidsparkering i tilknytning til Geilo jernbanestasjon 
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Vanskelig å mene noe her. Det er for fjernt for meg og jeg har ikke hatt noen av mine i systemet. 
 

Viktig med færre å forholde seg til. 
 

Viktig å få nok og nødvendig hjelp i hjemmet, slik at aldershjem kan unngås lengst mulig.  
 

 

Har du andre ting som er viktig for deg? Andre synspunkter eller forslag til tiltak?  Har du forslag til 
hvilke endringer/forbedringer som kan gjøre for Velferdssentrene kan du også skrive det her: 
 

Alle ved for eksempel fylte 70 år bør få en liten folder eller lignende som informerer om hva som 
finnes av støtte (ikke økonomisk) fra kommunens side, hva som gjelder helse, sosial og 
hjelp/tiltak/tilbud 
 

At alt må foregå på nett er ikke moro.  
 

Boliger tilrettelagt for eldre skulle det vært mer av i kommunen. 
 

Det må bli en annen ordning med "låse opp og igjen" døra på Vika. Det er fæt tungvindt slik det er nå 
- med henting og kvittere ut nøkkel oppe på Høgehaug. Heng opp igjen kodeboksen som kan brukes 
da det ikke er betjent der. Det var det som var meninga - da stillingen ble halvert. Vi er helt nødt til å 
stole på hverandre. Det har fungert i alle år med utleie.  
 

Det viktigste må være: Tryggheten i å vite at en får hjelp når en trenger det! 
 

Det virker som om skjemaet er tilpasset de som bor på institusjon enn for oss som er oppegående og 
i full fart. 
 

Få informasjon om hvilket tiltak/tilbud som finnes i vår kommune 
 

 
Helst bo hjemme. ALLTID på Geilo. Det var hit vi flytta for nærmere 50 år side. Evt Geilotun. ALDRI 
Hol. Barn i Bergen og Oslo, Asker kommer med tog. Flott i Hol, men toget stopper ikke der og jeg er 
Geiling. Det er det aller viktigste for meg. 
 

It-undervisning, Word, Excel, sosiale mediner, nettbank, risiko. religion kun for de spesielt 
interesserte, men gjerne fin musikk, og gjerne i kirken. 
 

Jeg flyttet til Geilo for vel 6 måneder siden.  barna er voksne og bor i Oslo. Tar tid å bli kjent med 
andre i kommunen. Arenaer for å treffes er viktig for å møte andre utover naboer og "small talkes" 
på butikken... 
 

Kommunen må være behjelpelig med informasjon om tjenester som finnes.  
 

Presse på for at eldre kan lettere beholde førerkort lengst mulig, slik at vi kan ta del i aktiviteter vi 
selv ønsker.  
 

På dagtid bør Velferdssentrene i Hol og Geilo være åpent 5 dager i uka - enten frivillige eller ansatte. 
Middag og transport forutsettes. Flere tilrettelagte turstier for folk med rullestol og rullator. Flere 
benker langs veier/stier for hvile. 
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Trygghet er viktig for både helse og sikkerhet. Når servicekontoret er betjent - er det alltid hjelp å få 
ang tlf. nr, kontaktpersoner etc. *Og det aller viktigste er at de møter oss med vennlighet.  
 

Viktig at kommunen legger til rette for parkering v/stasjonen for lokalbefolkningen som ønsker å 
reise miljøvennlig. Det kan ikke være riktig at hyttefolket skal okkupere alle p-plasser gratis. 
Vinterstid er det håpløst å finne ledige plasser. Slik kan vi ikke ha det! 
 

 

Alle kommentarer fra personer i 70-årene: 
 

Aldersvennlige lokalsamfunn: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Alle punktene er viktige 
 

Bad og toalett på alle rom.  
 

Bygge aldersvennlige boliger for enslige som er gamle men ganske friske. 
 

Det er viktig at kommunen ikke digitaliserer all kontakt med brukerne. Da må bruker etter hvert ha 
hjelp til sånt. Da mister man selvrespekten og blir umyndiggjort.  
 

Det må være mulig for eldre å ta ei rimelig drosje inn til sentrum. Da får eldre mulighet til å mer 
sosiale, treffe andre. 
 

Dette er vanskelig. Alle punktene er viktige. Jeg er 71 år og klarer meg utmerket i dag. Men jeg ser for 
meg at boliger der en kan klare seg lengt mulig selv er utrolig viktig. 
 

Eksempel på dårlige løsninger i kommunen: Ad universell utforming: Gågata i Geilo er livsfarlig for 
svaksynte/blinde og vanskelig for rullestoler og rullatorer etc. Bør fjernes umiddelbart! Ikke mulig å 
komme fram ved Ro Kro mot Ustedalen på fortau pga. parkering på fortau. Må unngås. Ved gamle 
kirka i Hol, henvist til å gå i kjørebane på skifer. Mange fall! 
 

Fleire plassar som er lette å gå med rullator eller kjøre rullestol. Enkle, fine skiløyper. Flere benker 
langs vegen. Anledning til å få sponsa fleire turer med TT tjenesten for folk i utkanten av kommunen.  
 

Få hjelp til å gjøre endringer i egen bolig slik at man kan være i egen bolig hele livet. Tenker da på 
tekniske hjelpemidler. 
 

Gjøre noe med undergangene på Geilo. Må brøyte med mindre maskiner så det ikke danner seg 
farlige issvuller på hver side. Montere rekkverk på hver side? Montere varmekabler slik at det blir 
bart hele året. 
 

God tilrettelegging slik at folk kan få bu i heimbygde si lenger. Bygde har behov for alle aldersgrupper 
 

HVA OM DATA INNGREP I VÅRT LIV? TILBUD MED OPPLÆRING? OPPLYSNING? Nesten umulig med 
daglig liv for de so mikke er med data - uten hjelp fra barnebarn!! 
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Hvorfor kan ikke Hol Kommune sende post til innbyggerne sin postadresse når den er oppgitt i 
folkeregistret??? 
Hol Kommune sender alltid posten til bostedsadresse selv om vi ikke har postkasse. 
 

Håper Vika eldresenter blir gjenåpnet med kjøp av middag på torsdager.  
 

Jeg liker at det er folk rundt meg, og at jeg kan være til hjelp for andre som trenger det. 
 

Jeg ønsker gang og sykkelveier fordi det på vinterstid er vanskelig å gå ute pga høye brøytekanter! 
Dette avhenger av hvor vi bor, men viktig at vi kommer ut - altså er transport viktig om vi ikke kan 
kjøre selv til gangveien eller egnet tursti, eller til postkassen på vinteren.  
 

Kommunikasjon mellom bruker og de kommunale tjenester, må kunne forstås av bruker (uten hjelp). 
 

Kunne bygget små koselig tun med hver sitt husrom. I tillegg kunne det bygges samlingshus hvor man 
kunne ha møtested med diverse aktiviteter. Lage mat sammen treningsrom etc. 
 

Lavterskel fysisk aktivitet.  
Møteplasser 
 

Møteplasser, la Velferdssentrene bli for alle! Styrk Frivilligsentralen så den kan koordinere aktiviteter 
og tilbud. 
 

Private aldersleiligheter nære sentrum. Pris i forhold til salg av eldre hus. 
 

Sandstrøing i uteareal i sentrum om vinteren 
 

Sentrumsnære tilrettelagte eldreboliger m/ eldresentertilgang og mulig matservering med 
skjenkeløyve. 
Rimelig kommunal tomt, minst 12 boenheter og fellesrom. 
Tilbringertjeneste. prøveprosjekt med Brakar 
 

Større åpenhet og samarbeid mellom pensjonistforening, organisasjoner, Hol kommune, Kirken og 
den enkelte. 
 

Synes Hol kommune snarest burde bidra til bygging av boliger for eldre. Noe lignende leilighetene på 
Haugstomta. 
 

Tilrettelagte turstier! Må ha prioritet i alle bygder. Helse i hvert steg. 
 

Transport. ut på tur.  Det skjer lite i ein aldersbolig. Det blir ikkje lagt til rette for at me eldre skal ha 
trivsel. Heldigvis, jeg trist i eige selskap og har mange interesser, men ikkje alle er i de nsituasjonen 
og det blir til tider EINSOMME STUNDER! 
 

Turveier, stier, Benker. Felles treningsarenaer. Investere i gangveier - adskilt fra sykkel. Syklister tar 
ikke hensyn til gående. 
 

Ved sjukdom, eller at man er handycappet:  Aldersvennlig bolig og transport. 
Forøvrig:  Samfunnsdeltagelse og medvirkning og kommunikasjon. 
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Vika velferdssenter MÅ BESTÅ og opne att, minst 2 dager i veka. Kultur og velferd. Sosial møteplass. 
Jobbe for at også yngre heimeverande har lyst til å møtast. Tilbod om ulike aktivitetar!! 
 

Vil helst bo hjemme. Når vi ikke kan kjøre bil, ønsker jeg transport til sosialt samvær og til butikker 
etc. 
 

 
 

Mat og måltider: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Ansette kokker med ansvar for meny og matproduksjon til beboere på institusjoner, omsorgsboliger 
og hjemmeværende med ønske om varm mat abonnement 
 

Best med hjemmelaget mat. Ikke felleskjøkken. 
 

Det er en selvfølge at kommunen jobber aktivt for å hindre underernæring for folk som er avhengige 
av å få tilført mat. Maten må være næringsrik, smakelig og fersk,- altså ikke slik det praktiseres i dag.  
 

Det er selvsagt også et viktig punkt å spise sammen med andre, men det forutsetter jo at man er 
mobil.  Det må også være et system som fanger opp personer som ikke spiser nok næringsrik mat for 
å unngå underernæring. 
 

Det må satses på eget kjøkken på aldershjemmet, IKKE ferdiglaget industrimat. Egen kokk er viktig 
der.  
 

God mat betyr alt! 
 

Har det koselig rundt bordet og spiser sammen med andre. Kanskje man kunne lage mat sammen. 
 

Heimelaga middag på Vika ein gong i veka. 
 

Jeg liker at vi er flere rundt bordet når vi spiser. 
 

Kjøkken og matlaging tilbake på institusjonene.  
Duft fra matlaging, eventuelt deltakelse i matlaging, er viktig for trivsel og matlysten hos beboere på 
institusjon 
 

Kortreist mat er best. 
 

Kvalitets mat i kvalitetsomgivelser 
 

Mat er viktig. God næringsrik mat, som fleire kan sitte sammen og eta.  
 

Matlaging må tilbake på aldershjemmene. 
 

Mest mulig tilpasset egen smak. 
 

Opplysning om matlevering.  
 

Passelig kokte grønnsaker, delikat servert.  
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Til denne tid har eg laga min mat sjølv og til sønnen min. Det er eg svært glad for! Men det er verre 
ved sjukdom etc etc. Takksam for kvar dag eg greier alt sjølv. 
 

Transport til  de sosiale møtestedene, spisestedene. 
 

Valgfrihet er viktig fordi vi alle har våre matvaner vi gjerne vil beholde. 

Vellaget, god mat skjerper apetitten, gir gode matopplevelser og gode stunder. La måltidet bli en 
hyggestund og ikke et "basketak" med å pakke ut maten av en plastbeholder.  
 

Viktig at man liker det man får.  
 

For meg som er enslig er det ønske om noe å være med på i høytidsdager og sommer. 
 

 

Helsehjelp: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

At det er mulig med hjemmesykepleie ved behov.  
 

At man får den hjelp man trenger. 
 

Den gode fastlegen! Har fått fantastisk helsehjelp fra vår fastlege både med hjemmebesøk og 
telefonoppringing ved rehabilitering etter langvarig sykehusopphold. 
 

Eit smil. Ei vinkande hand bakom glas. Slikt betyr så mykje når det gjeld! 
 

Fastlegekontakt må fungere. Det er viktig med oppfølging fra fastlegene, og det må være mulig å 
kommunisere muntlig med dem. Det er viktig for alle, men særlig for eldre. Fysio som et tilbud, viktig 
å holde beboerne så gode som mulig.  
 

Få hjelp til å klippe tåneglene! 
 

Få montert teleslynge på offentlige steder, for eksempel Velferdssentrene, Kirkene.  
 

Hjemmebesøk - de som jobber har det for travelt. Fint å kunne trene sammen med andre. Fint om 
me kunne koma saman av og til i fellesstua, gjerne med yngre folk som kom på besøk, og vi kunne 
alle bidra med litt av mat og drikke. Sosialt samvær. 
 

Hjemmesykepleie etter behov.  
 

Håndtering av Corona må vel ha vore bra. Det er tydeleg at Hol kommune er ei robust eining! 
Inforskriv om Corona var svært bra! 
 

Informasjon - opplysninger. Ikke aller er/vil være på facebook 

Informasjon er alltid påkrevd 
 

Informasjon og de tilbudene som er tilgjengelig må være oppdatert og ikke gjelde for  år tilbake i tid. 
 

Jeg er glad hver gang jeg ser bilen til hjemmesykepleien som kommer på besøk 
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Jeg skulle gjerne fått en innkalling fra fastlegen årlig for helsesjekk. 
 

Legesenter må forbli i Hol!! 
 

Mer stabilitet i fastlegetjenesten.  Søke å unngå at man får ny fastlege nesten årlig.  Da blir det ikke 
en fast lege. Dette er noe jeg har erfaring med. 
 

Mer/bedre informasjon om tilbuda som finnes i kommunen. Bra med fysisk trening.  
 

Målrettet informasjon over tilbud og muligheter. Forebygge ensomheten. 
 

Organisert tilbud. Holde eldre friske lenger. 
Strukturert info. på Hol's hjemmeside og på Velferdssentrene og Eldresenter 
 
 

Tid og info med lege 
 

Transport til rehabilitering/trening er viktig.  
 

Treningsgrupper uten profesjonell instruktør, f.eks. skiturgjeng, fjellturgjeng, treningsgjeng, 
sykkelturgjeng - kan organiseres gjennom Hol 60+ 
 

Trim for eldre på Høgehaug fortsettes. 
 

Viktig med fysisk trening og gjerne sammen med andre. Bør være en liten gruppe. Bør være 
muligheten til å bli hentet hvis en ikke kan kjøre selv. Ang helsehjelp så er det uforståelig at 
legekontoret har stengt i lunsjpausen!! Veldig vanskelig å få time hos fastlegen, hvorfor har vi da 
fastlege? 

 
 

Sammenheng i helsetjenestene: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Avlastning må kunne være på flere måter, ikke bare institusjon eller dagtilbud, men også 
støttekontakter eller besøksfamilier.  
 

Besøksordning for å forebygge ensomhet.  Spesielt for personer som grunnet helsen er lite mobile. 
Det kan være eldre som besøker eldre og yngre som besøker eldre. 
 

Bur i 2. etg i Høgehaugv. 5 Har eit ønske om å få åpne den døra ut p åbaksida! Det er så fint ute der 
om sommaren. Syns ikkje det blir tatt nok omsyn til oss! VIKTIG Å TRIVAST! 
 

Det er viktig at eldre som vil og trenger det, får plass på heimen. ikke som i dag, da de må være 
nesten helt hjelpeløse før de får en plass. Noen vil være hjemme lengst mulig, da må de få hjelp til 
det. Andre må få en plass hvor de føler seg trygge. Dessverre er det ikke slik i dag. 
 

Det kan sikkert dukke opp andre ting etter kvart som ein vert eldre og får problemene meir inn på 
livet. Ennå er eg nøgd med min situasjon 
 

Dette ved at kommunen klarer å oppdatere sine tilbud og kontakt personer. 
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Ein til to ganger i året kan kommunen sende ut informasjon om tjenester som finnes og kva ein kan 
henvende seg for å få tak i dei rette folka. So langt det går bør det være dei same heimehjelpene som 
kjem på besøk i heimen.  
 

Fast kontakt mot Helse og omsorg. Viktig med kjennskap om og til brukeren. 
Bistandstjenester til pårørende savnes på hjemmesider og info. til eldre. 
Hospiecetjenester i Hol kommune 
 

Hjemmebesøk til aleneboende.  
 

Hol 60 pluss er en ressurs og flinke til å informere om tjenester! 
 

Håper jo å bo hjemme. Men har sett i flere tilfeller at pårørende sliter seg ut. Viktig med nok og god 
hjelp. 
Og at det finnes nok plasser slik at man kommer på et alders/sykehjem om det er nødvendig. 
 

Kommunen har god helsetjeneste, men det burde være lettere å få direkte kontakt med fastlegen, 
helst på e-post 
 

Utruleg bra å få fastlegen på heimebesøk då det gjaldt! 
 

Viktig å få nødvendig hjel i hjemmet slik at aldershjem kan unngås lengst mulig.  

 

Har du andre ting som er viktig for deg? Andre synspunkter eller forslag til tiltak?  Har du forslag til 
hvilke endringer/forbedringer som kan gjøre for Velferdssentrene kan du også skrive det her: 
 

Aller helst bo heime. ALLTID på Geilo. Vi har barn i Bergen og Oslo, og de kommer med tog. Vi vil bli 
på Geilo og er geilinger. IKKE til Hol. Toget stopper ikke der. Geilotun er et alternativ en gang. Det 
aller viktigste for meg er å bli på Geilo. 
 

At kommunen bruker postadressen til innbyggerne og ikke bostedsadressen.  Da kan vi motta 
informasjon . 
 

Daglig leder jobbe med utvikling, ikke matlaging. Mat fra kokk på instituasjonen. Ikke nødvendigvis 
brukerstyrt. 
 

Det bør være ein kafé i østre Hol som er oppe både på formiddag og ettermiddag og helg. Og at det 
går an å kjøpe både varm og kald mat. Kanskje det gåår an å få med andre grupper som kanskje kan 
byte litt på drifta? 
 

Det er svært ønskelig at kommunens 2 velferdssentre fortsatt skal være i drift, men de bør ikke bare 
være et sted brukerne kommer for "å prate". Dersom et velferdssenter har 3 åpne dager pr. uke, kan 
tilbudet f.eks være: 
Mandager: Hobbyaktiviteter (uformelt samvær hvor brukerne  kan sysle med egen hobby ( 
håndarbeid, veving, foto, data, frimerker, språkopplæring mmm)  
Onsdager: Kulturtilbud (Foredrag, konserter, turer, blomster&planter - dyrking, diverse kurs ) 
Fredag: Allsang, evt også med dans 
Hver gang: Kafétilbud, eventuelt også middagstilbud 
I stor grad bruk av senterets egne brukere i tillegg til daglig leder 
Organisere 3 ledertrioer til utarbeiding av program/kalender for de 3 ulike ukedagene 



19 
 

 

Det viktigste er at de som skal hjelpe bruker er skolert i etikk, og viser respekt for bruker.  
 

Eldresentrene bør være åpne i minimum 5 dager i uka med ordentlig middag hver gang. Hvis 
transport er organisert, vil mange komme. Man kan ikke alltid bruke frivilligsentral, flere opplever det 
som ydmykende/nedverdigende.  
 

Gjensidig respekt bruker/hjelper.  
 

Gjøre det enklere for eldre å beholde førerkort lengst mulig slik at vi kan holde oss aktive.  
 

Gjøre noe med undergangene før det skjer en alvorlig ulykke. 
 

Ha et program for foredrag på Velferdssenteret som bekjentgjøres på forhånd på e-post 
 

Helsetenesta i Norge er vannvittig bra. 
 

Hjemmehjelpen og hjemmesjukepleien må få mulighet til å bruke mer tid pr person enn i dag. 
Aktivitet på Heimen er utrolig viktig. Understimulering er et enormt problem. Samtaler , høytlesing, 
konserter , gode måltider osv er utrolig viktig. Altså " Aktivitetspersonale" som gjør en innsats. Her vil 
fremtidens eldre ha helt andre behov enn dagens 80 og 90 åringer.  
 

Ikke annet enn at vi har en veldig god helsetjeneste i Hol kommune.  
 

Jeg har ikke mange slektninger her på Geilo. Jeg har en fetter i Oslo, og en jente som er inngifte i 
slekten, og ei kusine i Skurdalen. Det er alt. Jeg var enebarn. 
 

Opptatt av at våre sykehjem skal bli sertifisert som Livsgledesykehjem, en positiv og givende måte å 
komme i mål med lovpålagte krav fra myndighetene (som for eksempel forskrift om internkontroll, 
Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften). Videre er Livsgledesykehjem en av Stortingets 
hovedstrategier for økt frivillighet. Livsgledekriteriene berører dessuten områder som er betegnet 
som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens 
omsorgsutfordringer.  
 

Sørge for at alle over 60 år får informasjon om hvem som til enhver tid sitter i eldrerådet og at det gis 
informasjon om saker som til enhver tid er oppe til behandling. Det er jo i alle eldres interesse å se 
resultatet av eldrerådets arbeid. Dette er jo noe som i stor grad kan ordnes via e-post. Etter hvert vil 
vel de aller fleste ha e-post. 
 
NB! dette svaret er fra et ektepar.  Vi har sammen forfattet dette svaret. 
 

Tenk om me kunne fått planta nokre solbærbuskar på oversida her? Og fått en raudmalt, gul og blå 
benk i likhet med dagsenteret. 
 

Trygghet er viktig, at vi har noen vi kan spørre - ikke en telefonsvarer som på legekontoret. Politiet 
bør også være et NÆR politi ikke FJERN politi! Servicekontoret er topp! De er dyktige, kan hjelpe med 
det meste av spørsmål og vi får alltid svar!! De tar ansvar og er behjelpelige. Disse årene med 
servicekontor har vært til STOR HJELP og ikke minst fordi de møter oss med vennlighet! 
 

Vika må bli eit mer aktivit senter. 2 dagar med kommunalt tilsette som set i gang aktivitetar i ulike 
grupper. 
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Viser til telefonsamtale om distribusjon av varer.  
 

Å bo i egen bolig så lenge som mulig er viktig for meg. Gjerne legge til rette for det med hjelp til 
vaktmester, renhold og annet vedlikehold. 
 

Åpningstider, ikke bare på dagtid. 

Ønsker flere tilbud i sommerferien da jeg er alene og ingen familie. Da kan sommeren bli ensom da 
de fleste har planer for sommeren. Ellers har Hol kommune mange flotte tilbud for alle aldre  

 

 

Alle kommentarer fra personer i 80-årene: 
 

Aldersvennlige lokalsamfunn: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

At vi som er eldre som ønsker aldersbolig kan få dette. 
 

Lokalbuss i sentrumsnære områder 
 

Nødvendig hjemme -og sykepleierhjelp i/til hjemmet. Snømåking / fresing. Plenklipping. Har ingen 
nære slektninger 
 

Planlegge og bygge leiligheter for fastboende i nærområdet Geilo sentrum. Tomten til DES klubben 
for eldreboliger. 
 

Veit at det i enkelte kommuner er noka som kallast hentebil - der forlk kan ringe når dei har behov 
for skyss. Har det vore drøfte i Hol? 
 

 

Aktivitet og fellesskap: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Aktivisering for å beholde funksjonalitet lengst mulig lagt opp for hver enkelt 
 

Coronatiden har gitt utfordringer i forhold til sosiale aktiviteter/deltakelse 
 

Regelmessig legebesøk og tannlege. Frisør. Fotpleie. Hjelp til kjøp av klær og sko /annet. Har ingen 
hjemme - boende  / nærboende barn. Bor i Oslo og utlandet. 
 

Vi savner en bedre møteplass enn presteboligen. Eldresenter som er oppeog betjent hver dag. 
Arrangementer og tema for eldre.  
 

 

Mat og måltider: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

God hjemmelaget mat. Noen å spise sammen med! 
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IKKE opptint mat fra felleskjøkkenet. Norske råvarer. 
 

Spesialmedisin 1 time før frokost.  
Spesialdiett etter legens henvisning. 
 

Helsehjelp: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Jeg har Hjemme-trim hver formiddag. Jeg eier selv egen trimsykkel, matte og ball, annet utstyr.  
Utfra trenings-skjema, mottatt fra fysioterapeut, i henhold til sykehus og senere fastlege:  
hverdags-rehabilitering, målrettet fysisk trening i henhold til personlig trenings-skjema.  
I tillegg til denne daglige trimmen hjemme, ønsker jeg  å delta i eldretrimmen på Høgehaug.  
Etter en stor vellykket ryggoperasjon, mange år siden: Basseng-trim med fysioterapeut på Geilotun  
(samle-drosje. Et meget vellykket tilbud for både menn og kvinner.  

Litt mer oppfølging i ekstra sykdomstilfeller 
 

Ønske om hjelp til tur og deltaking - gå tur i lag. 
 

 

 

Sammenheng i helsetjenestene: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

I hjemmesykepleien bør man få mer faste personer som man blir kjent med og ikke nye hele tiden. 
 

Jeg har krysset av det som er viktig for meg, slik jeg ser det akkurat nå! 
 

Når man blir eldre er det viktig med relasjoner. Det er vanskelig med nye folk hele tiden. 
 

 

 

Har du andre ting som er viktig for deg? Andre synspunkter eller forslag til tiltak?  Har du forslag til 
hvilke endringer/forbedringer som kan gjøre for Velferdssentrene kan du også skrive det her: 
 

Bli behandlet med respekt. 
 

Det viktigste for meg er å holde leiligheten ren. Jeg får hjelp til gulvvask, støvsuging av tepper. Hva 
med alt annet jeg ikke klarer? Pusse vinduer, skifte sengetøy og lignende Hjemmehjelptjenesten har 
kuttet ut tjenester år for år. Det er fortvilet for oss som ikke har familie i nærheten. 
 

Hjelp til handling, vindusvask etc. Det en ikke klarer gjøre. 
 

Hjemmesykepleien må få mer tid, og ikke bare styrte ut av døra: Ååå. vi må videre. Dagali neste! 

Jeg tror det er viktig med Velferd-senteret der en kan treffes. Får vi være i passelig klar i hodet kan vi 
få snakke om det som er viktig for oss "i dag". Uansett kan en likevel ha stort utbytte av det. 
Og om en ikke kan uttrykke seg som en kanskje gjerne ville, men ikke klarer det så godt, av diverse 
grunner:   
DET ER VIKTIG MED SAMFUNN BLANT MENNESKER. Vi ER SKAPT TIL DET ! 
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Velferdssentrene i Hol er viktige møteplasser for alle eldre, 75-80-90 til 100 år! 
 

 

Alle kommentarer fra personer 90-år eller eldre: 
 

Aldersvennlige lokalsamfunn: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Jeg bor i Trekanten 17A. Fin bolig. Det er ikke bolig som passer for så gamle mennesker. Ser ikke folk. 
Det er vel egentlig omsorgsboliger når man ser på de som bor her.  
 

Mulighet for besøk fra hjemmetjenesten. Hjemmevaktmester. 
 

 

Aktivitet og fellesskap: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Det viktigste for meg og for svært mange i samme alder er Velferdssenteret!!! Få orden på 
Velferdssenteret når denne Corona er over. 
 

Formiddagstreff i kulturkyrkja. 
 

Velferdssenteret er veldig viktig. Eg skulle gjerne hatt hjelp med høreapparatet. 
 

 

Mat og måltider: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Mat er viktig! God hjemmelaget mat. IKKE mat fra felleskjøkkenet. 
 

 

Helsehjelp: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Er svært fornøyd med hjemmehjelpen som vasker hver 14 dag. Helsehjelp har gått bra.  
 

 

Sammenheng i helsetjenestene: Andre ting du mener noe om og synes er viktig for deg: 
 

Den opplevelsen, å flytte hjemmenfra til denne boligen var ingen god opplevelse. Alt for mange å 
forholde seg til. 
 

 

Har du andre ting som er viktig for deg? Andre synspunkter eller forslag til tiltak?  Har du forslag til 
hvilke endringer/forbedringer som kan gjøre for Velferdssentrene kan du også skrive det her: 
 

Det er viktig for meg å få flytte til en annen bolig. Det er på gang - men det er for mange du skal 
forholde deg til og det tar for lang tid.  
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Hva er viktig for dere som er og blir eldre i kommunen? 

Reformen Leve hele livet handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn, der eldre 

kan leve gode liv. Hva er viktig for deg? Vi håper at du svarer på denne undersøkelsen. 

Ønsker du å svare elektronisk finner du spørreskjema her: 

hol.kommune.no/levehelelivet 

 

Kvalitet i tjenestene 

Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet.  Reformen handler om de 

grunnleggende tingene i tilbudet til eldre: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og 

sammenheng i tjenestene. 

Målet er å skape et mer aldersvennlig Norge som legger til rette for at alle eldre kan bidra og 

delta mer i samfunnet. Alle kommuner skal iverksette denne reformen. Det finnes mange gode 

tjenester og tilbud fra før av, og vi holder på med å kartlegge dagens tilbud. Vi er også ute etter 

å samle inn endringsforslag, eller tilbakemeldinger fra dere om hvilke behov og tanker dere har. 

Derfor går vi ut med en åpen spørreundersøkelse, der dere er velkommen til å bidra, og der vi 

spør: Hva er viktig for dere som er pårørende, eller over 65 i forhold til å skape et 

aldersvennlig samfunn?  På skjemaet vedlagt her ber vi deg hake av de to viktigste punktene 

i avkrysningsboksene under hvert tema. I tekstfeltet under hvert tema ønsker vi at du kommer 

med egne innspill, eller forslag til konkrete tiltak. 

Til slutt kan du skrive med egne ord hva du mener er viktig for deg, og forslag og innspill. Hvis 

noen har forslag eller ønsker om hvordan Velferdssentrene kan brukes i fremtiden, kan det også 

skrives her. Har du spørsmål eller lurer på noe, kontakt gjerne: prosjektleder Siren R. 

Bjordal, mobil: 959 86 441, eller e-post: siren.rasmussen.bjordal@hol.kommune.no 

 
Ferdig utfylt skjema kan leveres i bokser merket Leve hele livet i nærbutikkene: Spar Geilo, 

Joker Ustaoset (i butikk), Joker Dagali og Coop Marked Sunhov. Dere som har 

hjemmetjenester levere spørreskjemaet til dem.  

Frist for innlevering er 15. juni.  Tusen takk for at du tar deg tid til å svare. Ditt svar er 

viktig!  

mailto:siren.rasmussen.bjordal@hol.kommune.no
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