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Post NR: 51492  ( Uddebo ) 

 Korttidsboende för rehab bör inte blandas med dementa. Rehab kan då 

störd när dementa ofta går runt och stör. Det blir ingen bra 

rehabilitering. 

 Om jag skulle behöva korttidsboende eller rehabilitering, skulle jag inte 

vilja vara på demensboendet på Gudarpsgården och behöva vara inlåst 

för att inte bli störd. Det är inte klokt att det är på det viset. 

 Jag vill inte vara på Demensboendet om jag skulle behöva 

korttidsboendet eller Rehabiliteringen på Gudarpsgården  ” ÄNGEN eller 

VIOLEN ”. Hemskt att behöva vara inlåst för att inte bli störd. 

 Att jag själv får avgöra när jag inte längre vill bo hemma, vilket nu är på 

landsgygden. Jag önskar mig en meningsfull ålderdom tillsammans med 

andra och inte i ensamhet med korta besök av hemtjänsten. 

 Lägg gärna till Uddebo som alternativ. Det behöver utvecklas nya 

boendeformer . Det är för stort glapp mellan s.k. Trygghetsboende och 

Vård och Omsorgsboende .Vill också se helt nya former såsom 

kooperativ och kollektiv som pensionärerna själva organiserar, men med 

stöd av kommunen. 

 Undrar ? Måste man vara döende för att komma in på Vård och 

Omsorgsboende? Otrygghet hemma ute på landet, saknar ord. 

Hemtjänst kommer med många olika personer, blir stressande. Många 

har anhöriga som kämpar för dem, men blir inte lyssnande på. Och alla 

har inte anhöriga. Ifrågasätter biståndshandläggarnas kompetens eller är 

det politikernas omdömen som styr?? Undertecknad undrar om politiker, 

ledare m.m vet hur ombyggnaden av Gudarpsgården blev ?? Eftersom 

jag haft min mor där både före och efter ombyggnad och kanske fått lite 

inblick. Det byggdes en travers över sängen dock ingen som går in till 

toaletten. Min mor som var rullstolsbunden hissades upp ovanför sängen 

och ner antingen till rullstolen eller till toastolen , vidare inkörd på TOA 

sedan tillbaka efter gjorda behov i traversen igen vid sängen, upp i luften 

i rummet hängande i luften för tork och rengöring, sedan åter i sängen. I 

alla högsta grad ovärdigt i vardagsrum.  Ger både lukt och otrivsel. Dock 

fantastisk personal med omtanke, men får verkligen jobba intensivt.  



Beträffande korttidsboende finns det endast rum på Demensboende ?? 

Om du är någorlunda frisk förutom skador, kanske inte så gammal heller, 

kan vara väldigt deprimerande att inte kunna prata normalt med 

grannar. Önskemål: Dämpande textilier på korttidsboende på grund av 

EKO-effekt.  Vänligen   N . N   (Underskrift finns ) 

 Mellanboende / Trygghetsboende i Uddebo med Lunchservering. 

 Mellanboende / Trygghetsboende i Uddebo med Lunchservering. 

 I dag vet jag ej vilken vårdjag skulle behöva efter det att jag slutar klara 

mig själv i mitt hus, dock kan jag föreställa mig att trygghetsboende i 

Tranemo är en klarast favorit. Eget boende med kök och bad och balkong 

eller uteplatts. 

 Är tacksam för vård på Gudarpsgården när jag blir dålig att sköta mig 

 


