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Presentatör
Presentationsanteckningar
Välkomna Milja Ranung ,trådarna. jättekul. Viktigt. vad vi ska göra? tomt blad. börja med? samtalsgrupper! inspiration och idéer. Utmaningar. tre kunniga personer som är  engagerade. strax ska få presentera sig! vem jag är, älskar samtalet-min favoritsyssla som sskvar jag arbetar och kort om ett projekt med samtalsgrupper för seniorer i Nacka På slutet klurigaste. Mentimeter!



Vår vision är att alla äldre ska känna
välbefinnande och delaktighet i samhället

Presentatör
Presentationsanteckningar
specialistsjuksköterska inom psykiatri. projektledare. Vår vision.På Nestor jobbar jag… utbilda personal inom vård och omsorg. Hemtjänst. Referensgrupper. Ju mer jag sysslar med det, ju mer angeläget känns det. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
hemsida mer info. Ex . Jag stannar kvar under dagen material här utanför på ett bord, bland annat utvärderingen. Nestor-podd. Rapporter. Avhandling. 



Seniorliv i balans

Främja psykisk 
hälsa bland 

äldre personer

Åtta 
samtalsträffar

Samtal om 
existentiella frågor 

och information om 
hälsosamma vanor.

Sjuksköterska och 
biståndshandläggare

Teori om 
gerotranscendens

Presentatör
Presentationsanteckningar
kort sammanfattning av pilotNacka kommun. 



Utmaningar

• Hur rekrytera rätt målgrupp?

• Hur hittar vi personer med psykisk ohälsa? 

•Hur kan man integrera programmet i en bred     
hälsofrämjande strategi?

• Hur ser vi till att programmet tillvaratas och 
sprids? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
10 frivilliga seniorer volontärer.första möte nu i oktoberjättespännande 



• Social samvaro och att prata om viktiga frågor i livet

• Att känna igen sig i andras berättelser

• Att få ventilera problem 

• Ta sig hemifrån och bryta isolering

• Positiv påverkan på hälsan

Vad uppfattades som mest meningsfullt?



Vad behövs för långsiktighet?

Tydlig och detaljerad information. 
Personlig kontakt

Samarbete med flera olika aktörer 
och befintliga verksamheter

Genomföra programmet lokalt

Presentatör
Presentationsanteckningar
3 tydliga resultat!



”Ensam kan man träna upp sin kondition, men i samtalen 
behöver man en partner. Att träffa andra människor och 
andra synpunkter, att man byter ord med varandra. Vi fick 
inblick i varandras levnadsöden som vi varit med om”.

”Jag tycker att jag har fått lite hjälp att träffas och ta mig ut 
så att man inte sitter hemma och tycker synd om sig själv, 
att man kommer ut lite mer. Det har varit viktigt för mig”.

Två citat



• Marie Milling-Hjärnkoll

• Marie-Louise Söderberg-Stadsmissionen

• Sven-Erik Henriksson-Studiefrämjandet Vuxenskolan

Välkomna!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Men nu! Välkomna Marie Milling från Hjärnkoll, Marie-Louise Söderberg från Stadsmissionen och Sven-Erik Henriksson från Studiefrämjande Vuxenskolan! Marie: Berätta vem du är och på vilket sätt du är engagerad i detta med samtalsgrupper? Marie-Louise: Vem är du och vad har du drivit i Stadsmissionens samtalsgrupper? Sven-Erik. Du kommer med ett annat perspektiv, du har själv varit ledare för samtalsgrupper. Vem är du och kan du berätta lite kort om ditt arbete?
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