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Hur fungerar våra vårdcentraler för oss äldre? 
 
Under vårvintern kommer vi fyra pensionärsorganisationer (SPF, PRO, 
SKPF och RPG) att tillsammans genomföra ett stort projekt, där vi 
genom personliga intervjuer kommer att utvärdera alla vårdcentraler i 
länet ur äldreperspektiv bl a tillgänglighet, bemötande, service mm. Vi 
kommer att behöva hjälp av många intervjuare i varje kommun/ 
stadsdel. Mer information kommer senare. Ett par pilotstudier kommer 
att ske efter helgerna på Södermalm och i Haninge för att testa 
frågeformuläret. 
 
En liknande undersökning gjordes i Region Jönköping för ett par år sedan. 
Den följs nu upp i vinter. 
Intervjuarna mottogs mycket positivt, när de kom ut på vårdcentralerna av 
personalen. Resultaten väckte en del uppmärksamhet.  
 
I Stockholm har äldremottagningar införts på många vårdcentraler. Vårt syfte 
är att utvärdera hur dessa fungerar för personer, som fyllt 75.  
Vi ska ha patruller, som kontaktar och bokar intervjutid med 
verksamhetschef och någon till för intervju.  
För detta behövs ett stort antal intervjuare – gärna med yrkeserfarenhet från 
vården. Man går ut två-tre personer till några vårdcentraler för intervjuerna. 
Landstinget (Regionen efter årsskiftet) går också ut och informerar 
vårdcentralerna (både egna och privata) om att detta kommer att ske. 
Intervjuarna kommer att få utbildning i intervjuteknik vid träffar runt om i 
länet.  
Antalet vårdcentraler är drygt 200, så det blir ett antal patruller som behövs. 
Vi räknar med att varje kommun/stadsdel har egna patruller, som gör ca tre-
fem intervjuer var. 
Mer information kommer efter helgerna i januari!  
 
Är du redan nu intresserad, så anmäl dig på mail till nedanstående adress: 
ritva.elg@gmail.com 
Tala om namn, mailadress och vilken kommun/stadsdel du bor i. 
Det vore trevligt om du vill vara med. 
/Ritva Elg, som blir projektledare. 
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