
Presentatör
Presentationsanteckningar
För en knapp månad sedan var jag på en kompis 40-årsfest i Göteborg. På festen var inga barn välkomna, men någon övre åldersgräns fanns inte och föräldragenerationen var representerad. Min kompis mamma Agneta, som numera är årsrik och tillhör den del av befolkningen som är 80 +, var en av festdeltagarna. Agneta var också en av de festdeltagare som öppnade dansgolvet, när buffémiddagen var intagen och borden undanskuffade. Agneta var också bland de som fortfarande var igång på dansgolvet när jag lämnade festen. Nu lämnade jag i och för sig festen ganska tidigt, så det kanske säger mer om mig än om henne, men det är inte min poäng. Jag heter Ida Malm står här idag, eller nu, som projektledare för Åldras och må bra, ett projekt som kort och gott vill sätta psykisk ohälsa hos äldre personer på kartan. Hur Agneta har det med sin psykiska hälsa vet jag inte, men av dansandet att döma kan jag i alla fall dra slutsatsen att hon är vid god kroppslig vigör. Så är det inte för alla äldre personer. Att åldras och bli äldre innebär såväl hälsomässiga som sociala förändringar. Generellt sett tycks flera faktorer som samvarierar med psykisk ohälsa öka med stigande ålder, exempelvis förluster av olika slag – det kan gälla fysisk funktionsförmåga eller förluster av social karaktär. Men, det är inte en naturlig del av åldrandet att må dåligt – psykisk ohälsa hos äldre personer kan behandlas. Dessvärre ses symtom på psykisk ohälsa många gånger som en naturlig del av åldrandet och uppmärksammas varken av den äldre personen själv, av anhöriga eller av personal inom vård och omsorg. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Innan jag går vidare vill jag gärna öppna en liten parentes och stanna en kort stund vid just den ’äldre personen’, för att orden vi använder påverkar hur vi tänker och hur vi agerar. Mitt exempel var en äldre dam, och associationer till äldre damer är det många andra som får när vi pratar om just ’äldre personer’. Men gruppen ”äldre personer” omfamnar en väldigt bred befolkningsgrupp, som sträcker sig över ett åldersintervall på ungefär 40 år, från och med 65. Det här är en äldre person, det här är också en äldre person. Och det här är en äldre person. Jag stänger den här parentesen och öppnar en ny, liten, men betydelsefull. Projektnamnet Åldras och må bra föder en del frågor. Vad innebär det egentligen att åldras? Är det samma sak idag som det var för tio år sedan? Och hur kommer det se ut om vi blickar 10 år framåt i tiden? Och vad betyder det att ”må bra”?
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Jag har inte svaren på de frågor jag nyss ställde, men vad vi däremot vet är vi kommer att bli allt fler äldre, och att allt fler kommer att leva längre som äldre. Vi vet också att psykisk ohälsa hos äldre personer inte är ovanligt. Men vi vet som sagt också att psykisk ohälsa hos äldre personer inte alltid uppmärksammas inom vård och omsorg, vilket leder till att man inte får rätt behandling och till onödigt lidande. 



Problematiskt

Hög förekomst

Upptäckt och diagnos

Läkemedel - biverkningar

Bristande tillgång
till vård och 
behandling

Lidande

Suicid

Presentatör
Presentationsanteckningar
Socialstyrelsen sammanfattar så här: situationen för äldre är problematisk, med hög förekomst av psykisk ohälsa, svårigheter beträffande upptäckt och diagnos, omfattande användning av läkemedel och ökad risk för biverkningar samt bristande tillgång till vård och behandling. Detta medför ökad risk för lidande och ytterst suicid som följd.



Framåt:

Hur skapar vi förändring?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi vet att vi kommer att bli allt fler äldre, och att allt fler kommer att leva längre som äldre. SÅ hur förvaltar vi och vad gör vi med den vetskapen idag?



Inflytande

Kompetens

Inflytande

Presentatör
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I projektet Åldras och må bra antar vi den utmaningen. Och det är vår övertygelse att människor som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa är en nyckelfaktor för att vård och omsorg ska kunna möta framtidens utmaningar. Vi tror att äldre personer med erfarenheter av psykisk ohälsa inte bara ska ses som en nyckelfaktor, utan även som en maktfaktor, i den meningen att de bör ges möjlighet till inflytande och till att påverka utformningen av vård och omsorg. Och vi är övertygade om att den kompetens som dessa personer besitter i och med sina erfarenheter är ovärderlig och behöver tas till vara av vård och omsorg, för att förbättra verksamheterna och möta både dagens och framtidens behov. Jag trycker gärna på att äldre personer bör som en maktfaktor, med möjlighet till inflytande. Vi menar alltså att det inte bara handlar om att hitta meningsfulla aktiviteter till äldre personer och att äldre personer ska känna sig behövda. Vi menar att de är behövda, och en förutsättning för att vård och omsorg ska kunna möta både nuvarande och framtida utmaningar. 



Åldras och må bra

• Treårigt arvsfondsprojekt

• Målgrupp: Äldre personer (65+) med psykisk ohälsa

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektet Åldras och må bra är relativt nystartat och under tre år ska vi få jobba med den här viktiga frågan. 



Mål?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Målen med projektet är bland annat att minska fördomar om psykisk ohälsa hos äldre, bidra till en ökad öppenhet och sprida kunskap – till äldre själva men även till samhället i stort. Projektet vill vidare stärka äldre personers möjlighet till inflytande i samhället och specifikt inom vård och omsorg. Åtgärder som ökar människors delaktighet är ju för övrigt en av faktorerna som är särskilt betydelsefulla för den psykiska hälsan. 



”Jag prövade många 
olika mediciner men 
fick aldrig kunskap 
om depression som 

grundproblem”

Det behövs…

”Vid mitt tredje skov 
kände jag igen 

symtomen, sökte hjälp 
tidigare och behövde 
inte ligga inne lika 

länge”

kunskap

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kopplat till bakgrundsbilden kring äldre och psykisk ohälsa ser vi alltså att det behövs…KUNSKAP.Det gäller dels på individnivå och nu kommer jag att visa ett par citat från några av Hjärnkolls seniorambassadörer, det vill säga seniorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.”Jag prövade många olika mediciner men fick aldrig kunskap om depression som grundproblem””Vid mitt tredje skov kände jag igen symtomen, sökte hjälp tidigare och behövde inte ligga inne lika länge”+ Exemplet från Situation stockholm.



kunskap

Vetskapen om äldres psykiska ohälsa 
är otillräcklig!

Det behövs…

Presentatör
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Mer kunskap behövs också på samhällelig nivå.(Vetskapen om äldres psykisk ohälsa är otillräcklig!) 



”Långt senare fick jag reda 
på att andra i släkten haft 
samma sjukdom – då blev det 
enklare att försonas med det 

jag drabbats av”

Det behövs… öppenhet

Presentatör
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Det behövs… ÖPPENHET kring frågan äldre och psykisk ohälsa. Och här kommer ytterligare ett citat från en seniorambassadör.”Långt senare fick jag reda på att andra i släkten haft samma sjukdom – då blev det enklare att försonas med det jag drabbats av”



Hur?

Presentatör
Presentationsanteckningar
I projektet tror vi att vi kommer att nå målen med att sprida kunskap, öka öppenheten, minska fördomarna och stärka målgruppen genom att bland annat erbjuda äldre personer med erfarenhet av psykisk ohälsa föreläsningar, deltagande i samtalsgrupper och studiecirklar, samt genom att stötta äldre personer i att genomföra brukarrevisioner, alltså att själva undersöka och utvärdera verksamheter inom vård och omsorg.



stärka målgruppen 

• att vilja och kunna vara med

• att dela med sig av berättelser 
för att förändra attityder i 
samhället

Vi vill:
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Presentationsanteckningar
Vi vill stärka målgruppen: att vilja och kunna vara med.att dela med sig av berättelser för att förändra attityder i samhället



samla in erfarenheter från äldre 
personer med erfarenhet av psykisk 
ohälsa, låta dem formulera sin 
kunskap och bidra till förändrade 
attityder, bättre vård och stöd

Vi vill:
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Vi vill: samla in erfarenheter från äldre personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, låta dem formulera sin kunskap och bidra till förändrade attityder, bättre vård och stöd. 



Maktfaktor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det pågår många bra initiativ för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer, men vi tror att den tårtbit som just vårt projekt tillför är vi trycker på att äldre personer bör ses som en maktfaktor, alltså med möjlighet till inflytande. Vi vill också att människor ska få må bättre, men vi vill att de ska må bättre också för att kunna påverka.



Andra året

..att dela med sig av berättelser för att förändra attityder i samhället

Nå ut med ett samtal om psykisk ohälsa

Kan bidra till ett öppnare samhälle

Öppenhet leder 
till samtal

Samtal skapar 
engagemang

Erfarenhet blir 
kunskap

Utveckling och förbättring av vård och omsorg

Presentatör
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Den här bilden är ett försök att illustrera projektidén över de tre projektåren och vår trestegsraket.



Nå ut till äldre med psykisk ohälsa

Framgångsfaktorer 
och utmaningar:

Presentatör
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Projektet är som sagt relativt nystartat, men vi har redan kunnat identifiera både framgångsfaktorer och utmaningar. Bland framgångsfaktorerna finns det stora engagemang som finns för den här frågan hos både lokala och regionala aktörer som vi har varit i kontakt med, Men den stora utmaningen tycks vara att nå ut till individen. 



Framgångsfaktorer 
och utmaningar:

”Jag vill inte prata 
om att jag är gammal, 
framför allt inte om 
att jag mår dåligt 

och är gammal”

”Det är aldrig 
särskilt lätt att 
prata om någonting 

som är svårt”

Presentatör
Presentationsanteckningar
De här citaten får illustrera en del av just den utmaningen:”Jag vill inte prata om att jag är gammal, framför allt inte om att jag mår dåligt och är gammal””Det är aldrig särskilt lätt att prata om någonting som är svårt”



Medskick

Presentatör
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Medskick:Jag tycker inte att det går att prata om äldre och psykisk ohälsa utan att nämna ofrivillig ensamhet, men vill samtidigt passa på att påpeka att all ensamhet inte är ofrivillig. Nåväl. När vi har träffat bland annat pensionärsorganisationer har vi pratat väldigt mycket om ensamhetsproblematiken, och från vår synvinkel ser vi en potentiell negativ cirkel och det kan också vara svårt att se vad som är hönan och vad som är ägget. Ofrivillig ensamhet tycks leda till psykisk ohälsa, men psykisk ohälsa tycks också leda till ensamhet.



Är ensamheten i sig ett problem –
eller är det orsakerna till den och 
konsekvenserna av den som vi 
behöver motverka?

Medskick

Varför sprids det så lite kunskap 
om psykisk ohälsa bland äldre 
personer?

Presentatör
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Och här kommer två medskick innan jag rundar av:Är ensamheten i sig ett problem – eller är det orsakerna till den och konsekvenserna den ger som vi behöver motverka?Varför sprids det så lite kunskap om psykisk ohälsa bland äldre personer?



Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag nämnde inledningsvis att projektet Åldras och må bra vill sätta psykisk ohälsa på kartan, och rent geografiskt kommer aktiviteterna inom projektet att genomföras på olika orter Sörmland. Men målet är sedan naturligtvis att sprida kunskaperna från projektet nationellt, för en bättre vård och omsorg i hela Sverige, för min kompis mamma Agneta och för alla andra seniorer. Vi hoppas och tror också att vård och omsorg kommer att inse att det är nödvändigt att stärka och involvera äldre personer för att förbättra sina verksamheter.



Tack!

ida.malm@nsph.se

facebook.com/aldrasochmabra
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