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Individualitet

Astrid har ramlat i sin trädgård och brutit höften. Hon har 
länge bott själv på sin gård och har börjat känna sig ensam. 
Hennes anhöriga letar efter ett boende som passar hennes 
 behov. Många aspekter skall tas med i beräkningen. 

sömn

närhet



Många i Sverige har rötter i andra länder.  Vid sjukdomsbilder som   
inkluderar demenssjukdom kan det hända att modersmålet tar över 
och svenskan glöms bort. För att möjliggöra att dessa  personer skall 
kunna kommunicera med sin omgivning och bli förstådda krävs att 
vårdpersonal också har språkkunskaper i andra språk än svenska. 

Många äldre har flera olika sjukdomstillstånd samtidigt.  
 Läkemedelsanvändning är viktig för att många ädre 
 människor skall kunna bibehålla fysisk- och mental förmåga 
och hälsa. En nära kontakt med läkare och övrig vårdper-
sonal är viktig för att kunna bemöta de äldres särskilda 
vård behov. Kontinui tet i besök samt multidiciplinära vård-
lag har  möjlighet att skräddar sy varje enskilds behandling.

Umgänge över generationsgränser bidrar starkt till ökad 
förståelse människor emellan. Livets olika stadier tydlig-
görs vilket kan leda till ökad respekt för människors olika 
f örmåga och kunskaper. Då äldre kommer i kontakt med 
yngre   generationer i samhället där de bor ökar deras tryg-

Sällskapsdjur har visat sig ha många positiva effekter på 
människors hälsa. För en person som uppskattar djur kan 
ett djur bidra till en mer aktiv livsstil, utgöra en samtal-
spartner, och minska risken för depressioner och känsla av 

Alla äldre har inte levt lika liv. För en person som bott på 
landsbygden kan det vara en omtumlande upplevelse att 
plötsligt börja leva i en lägenhet i en stad och tvärtom. 
 Hänsyn måste tas till i vilken miljö äldre personer önskar 
leva.  Att kunna styra över sin boendemiljö skall vara en 

Astrid har levt hela sitt liv på en bondgård. Det finns en 
stor risk för att hon skulle bli m ycket förvirrad av flytta 
till en ny miljö. Helst skulle hon vilja bo på landet även nu 
när hon inte klarar sig själv hemma. 

Astrid lyssnar ofta på musik i sin nya telefon. Den 
känns också som en trygghet då hon är ute i trädgården. 
Ifall hon skulle ramla kan hon lätt ringa nödnummer eller 
till en anhörig. 

Astrid har 5 barnbarn. För dem berättar hon om sin 
 ungdoms äventyr. Astrids äldsta barnbarn studerar på 
 universitet. Någonting som Astrid själv aldrig fick möj-
lighet till även om hon nog hade velat studera. De minsta 
barnen bringar alltid stor glädje. De är de enda, förutom, 
katten som inte bryr sig om Astrids afasi.

Astrid fick en stroke för 5 år sedan och drabbades då också av 
afasi. Astrid kommer ursprungligen ifrån Tyskland och blandar nu-
mer ofta tyska och svenska. Detta trots att hon innan stroken inte 
pratat tyska på många år.

Astrid har en katt som heter Måns. Astrid tycker att det 
hör till att ha en katt på gården och skulle gärna ha med sig 
Måns nu när hon skall flytta till nytt boende. Om nätterna 
sover Måns i Astrids säng och värmer hennes kalla fötter.  
Astrid tycker att det känns fint att ha någon att prata med 
om dagarna. Annars blir det lätt långtråkigt.

Astrids anhöriga letade län-
ge efter ett boende som skulle 
 passa Astrids behov. 

Det visade sig vara svårare än vad de först 
trott. Efter alla försök kom Astrid själv, till-
sammans med sina  anhöriga, fram till att 
det bästa boendet för henne faktiskt är 
hennes egen gård. Idag har de startat ett 
kollektiv för kvinnor och män som Astrid 

Den snabba tekniska utvecklingen de senaste 50 åren har 
påverkat människors livsstil. Många reser mycket och är 
vana vid att ta del av ett informationsflöde med hög has-
tighet. Dessa vanor kommer att givetvis också att prägla 
människors livsstil även då de blir äldre. 

på gården. De samsas om rummen i huset 
och har hyrt ut den övriga gårdsytan till en 
handelsträdgård. I trädgården drivs ett café.  
Liknande diagram som ovan finns nu för alla 
boende på gården. 


