
Gausdal som et aldersvennlige lokalsamfunn 

En samtale om hva som er viktig for en god alderdom 

 

 

 

«At vi lever lenger og at eldre utgjør en stadig større del av befolkningen er en positiv utvikling 

som gjør at vi må tenke nytt.» 

Å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn handler om å legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme 

så lenge de ønsker, delta i de aktivitetene de er interessert i, kunne være mobile og inkludert i 

beslutningsprosesser og utvikling, og at de opplever nærmiljøet sitt som tilgjengelig og trygt. For å få 

til dette må vi jobbe på tvers av nivåer og sektorer. 

Gjennom god planlegging, samarbeid på tvers, og involvering av eldre kan kommunen styrke 

eksisterende tiltak og tjenester og utvikle nye aldersvennlige tiltak som kan bidra til utsatte behov for 

tjenester og institusjonsplasser. 

For å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge må vi alle engasjere oss. Vi må 
tenke og jobbe langsiktig på tvers av arbeidsliv, næringsliv, lokalsamfunn, 
organisasjoner og forskning. Eldres ressurser skal brukes til det beste for den enkelt 
selv og for samfunnet. Vi skal kunne holde oss aktive, delta sammen med andre og 
bo hjemme i et tilgjengelig nærmiljø så lenge som mulig. 

 



 



Lokalsamfunnet vårt er viktig, det kan være det nærmeste nabolaget, grenda 

vår eller hele Gausdal.  

Hva slags lokalsamfunn ønsker du å bli gammel i?   

1. Hva er viktig å ta vare på av det du allerede har i lokalsamfunnet/nærmiljøet ditt, 

hva bør videreutvikles og hva trengs som ikke finnes i dag? 

Det kan for eksempel være transport, natur, butikk, kultur, godt nabolag, offentlige 

tjenester eller andre ting som er viktig for deg.  

 

2. Hva mener du er viktig for å engasjere pensjonister som frivillige i 

lokalsamfunnet? 

Det kan være både gjennom lag og organisasjoner, frivilligsentralen, organisert eller 

uorganisert arbeid.  

 

 

3. Hva er det viktigste du sjøl kan gjøre for å planlegge en god alderdom?   

Det kan være boligsituasjon, hjelpemidler, bil/transport, helse, framtidsfullmakt, 

økonomi eller andre ting.  

Vil det være behov for bistand fra andre, f.eks. familie, nabolag, kommune, bedrifter 

eller andre profesjonelle i den planleggingen?  

 

4. Hvordan ønsker du å bo i alderdommen?  

Hva er viktig for å ha et godt hjem? 

 

 

5. Hvordan kan du gjøre det lystbetont å ta vare på egen helse og livskvalitet 

(både fysisk og psykisk)? 

 

6. Hva er verdifullt i livet ditt, som er viktig å ta vare på lengst mulig?  

 

7. Hvis helsa og viktige funksjoner svikter, hva er viktigst for deg? 

 

 

8. Se for deg hvordan du har i det ideelle nabolaget/lokalsamfunnet: 

 

• hvordan ser det ut, og hva har du/dere fått til?  

• hva er det viktigste kommunen har bidratt med?  

 

9. Mobil, pc, iPad etc. 

 

Er du på internett?  

Hvis nei – kan du si noen om årsaken til at du ikke bruker internett: 

• Har ikke nettilgang.  

• Mangler teknisk utstyr.  

• Har ikke nok kompetanse  

• Får hjelp fra familie eller andre  

• Ser ikke behovet 

• Andre ting 



Hvis ja – hva bruker du internett til? 

• Betale regninger  

• Kjøpe billetter  

• Lese aviser   

• Kommunisere med familie og venner  

• Få informasjon fra kommunen eller andre organer   

• Sosiale medier (f.eks. facebook eller instagram)   

• Andre ting 

Ønsker du et opplæringstilbud knytta til bruk av mobil, iPad, PC?  

Hvor viktig er disse tingene for deg?  

På en skala fra 0-5, hvor 0 er ikke viktig og 5 er veldig viktig. 

• Aldersvennlige boliger 

• Trygge og tilgjengelige uteområder 

• Transportordninger 

• Sosiale møteplasser 

• Kulturelle møteplasser 

• Å jobbe lengst mulig (hvis aktuelt) 

• Mulighet for fysisk aktivitet 

• Å være en aktiv frivillig  

• Informasjon fra kommunen 


