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Vem är jag och 
mina 
erfarenheter 
inom området?

Lärare  psykisk 
(o)hälsa och vård



Vad innebär hälsa?

Filosofen Hans-Georg Gadamer har analyserat den 
gåtfulla hälsan (1900 – 2002)

• ”Hälsan tiger still”
• När vi är i hälsa så tänker vi inte så mycket på den
• När vi blir sjuka så blir förlusten av hälsa märkbar
• Hälsa som ett jämviktstillstånd 
• ”Hälsan är livets rytmik”
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Dahlberg & Segesten (2010) Hälsa och vårdande i teori & praxis



Vad är psykisk hälsa 
och hur förhåller det 
sig till psykisk 
ohälsa?

Källa: SKR 
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskh
alsa/begrepppsykiskhalsa.36535.htm
l

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhalsa.36535.html


Äldres 
psykiska 
(o)hälsa –
Ensamhet

Sirén A-L, Lindberg L. Effektiva strategier för att förebygga 
ensamhet hos äldre. Stockholm: Centrum för epidemiologi 
och samhällsmedicin, Region Stockholm; Rapport 2021:11. 

Begränsade sociala 
kontakter
Emotionell karaktär
- Avsaknad av nära och 

känslomässiga relationer

Social karaktär
- Avsaknad av inkluderande 

meningsfulla relationer 

Begreppet ensamhet är nära 
relaterat till begreppet social 
isolering

Skillnaden mellan begreppen: 
- ensamhet den subjektiva 

upplevelsen av bristen på 
personliga sociala kontakter

- social isolering den objektiva 
avsaknaden av nära sociala 
kontakter

Ex. interventioner

- Körsång i grupp 

- Bekanta sig med dator, stöd 
och teknisk support enskilt 
eller i grupp

- Spela/titta på tv med social 
partner

- Gruppdiskussioner och 
föreläsningar med fokus på 
att främja egenvård och 
aktivitet

- Gruppträning

- Terapeutiskt skrivande

- Kognitiv intervention - stödja 
äldre att bryta ensamhet

Områden som antogs ha effekt var att deltagarna gjordes 
delaktiga, aktiverades, och erbjöds insatser som bidrog 
till känslor av samhörighet. 



Ex. projekt, 
nationella 
rapporter 
och skrifter

• Åldras och må bra (NSPH) https://nsph.se/sa-har-paverkar-vi/projekt/aldras-
och-ma-bra/

• Våga tala om psykisk ohälsa 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-27.pdf

• Uppdrag Psykisk Hälsa – Äldres psykiska hälsa (projekt inom SKR) 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/aldres-psykiska-halsa/

• Även äldre har ont i själen. Goda exempel på hur kommuner och landsting kan 
möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa (SKR) 
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b1663b600/1615535880598/god
a%20exempel-aven-aldre_har-sjalen.pdf

• PÅ TAL OM ÅLDER. Psykiskt välbefinnande – oavsett generation (MIND, 2021) 
https://mind.se/wp-content/uploads/pa-tal-om-alder-en-rapport-om-psykisk-
halsa-hos-aldre-vuxna.pdf

• Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer. En genomgång av vetenskaplig 
litteratur samt en epidemiologisk studie (Folkhälsomyndigheten, 2019)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/85e04b9f6cde4e8daa289
4d389ade1ad/skillnader-psykisk-ohalsa-aldre-personer.pdf

https://nsph.se/sa-har-paverkar-vi/projekt/aldras-och-ma-bra/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-27.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/aldres-psykiska-halsa/
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b1663b600/1615535880598/goda%20exempel-aven-aldre_har-sjalen.pdf
https://mind.se/wp-content/uploads/pa-tal-om-alder-en-rapport-om-psykisk-halsa-hos-aldre-vuxna.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/85e04b9f6cde4e8daa2894d389ade1ad/skillnader-psykisk-ohalsa-aldre-personer.pdf


Äldres psykiska hälsa –
folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten, 2021.
Artikelnummer: 21078.

Rapporten Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 
år eller äldre – men det går att förebygga: Ett 
kunskapsstöd om äldres psykiska hälsa

- Psykisk ohälsa ses ofta som en naturlig del av 
åldrandet – svår att upptäcka 

- Insatser behövs för att stärka välbefinnandet 
och identifiera riskfaktorer och symtom på 
psykisk ohälsa hos äldre 

- Suicid högst bland män 85 år och äldre
- Stora sociala skillnader i förekomsten av 

psykiska besvär hos äldre
- Äldre får sällan specialiserad psykiatrisk vård 
- Äldres psykisk ohälsa kan förebyggas och 

psykisk hälsa kan främjas genom bl.a. fysisk 
aktivitet, hälsosamma matvanor och social 
gemenskap



Betydelsen av social 
gemenskap, aktiviteter, 
delaktighet och meningsfullhet
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Hur ser jag/du/vi på: 

- äldre människor?
- äldre med psykisk ohälsa?
- ålder?
Vilka föreställningar finns?

Bilder: https://pixabay.com/sv/   (CC0) 



Vad är 
ålderism?

Stereotypa föreställningar eller 
diskriminering som utgår från en 
människas ålder
Robert N. Butler, amerikansk psykiatriker, 
introducerade 1969  begreppet ”ageism” för den 
systematiska diskrimineringen av äldre människor
”en process av systematisk stereotypisering och 
diskriminering av människor på grund av att de är 
äldre” (Butler, 1975)
Lars Andersson, professor i gerontologi beskriver 
begreppet ”Ålderism” som ”fördomar och stereotypa 
föreställningar som utgår från en människas ålder 
och kan leda till diskriminering”

Referenser:

Andersson, L. (1997). Ålderism: Stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår 
från en människas ålder. Rapport 1997:14. Stockholm: Stiftelsen Äldrecentrum.

Andersson, L. (2008). Ålderism. Lund: Studentlitteratur.

Butler, R. N. (1969). Age-ism: Another form of bigotry. The gerontologist, 9(4:1), 243-246.

Butler, R. N. (1975). Psychiatry and the elderly: An overview. The American Journal of 
Psychiatry, 132(9), 893-900.

Butler, R. N. (1975). Why Survive? Being Old in America. New York: Harper & Rowe.



Antologi: 
Perspektiv 
på ålderism

Antologi om ålderismens varierade uttrycksformer 
och komplexitet

Ålderism:
• handlar både om äldre och om ålder
• kan handla om alla åldrar 
• skapas av fördomar
• är generellt negativt för individer och görs/visar sig på olika 

sätt
• bidrar till stereotypa föreställningar och diskriminering av 

äldre
• har i den mediala debatten ibland ersatts av uttryck som 

åldersrasism och åldersförakt
• bidrar till individer riskerar att åsidosättas och diskrimineras 

på grund av sin ålder
Källa: Jönson, H. (Red.) (2021). Perspektiv på ålderism. Social Work Press 
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/90527736/Perspektiv_pa_a_lderi
sm.pdf

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/90527736/Perspektiv_pa_a_lderism.pdf


Ålderism som 
samhällsfenomen
kap. 15  av 
Fredrik Snellman

”En av de svåraste utmaningarna med att 
vidareutveckla förståelsen av ålderism som 
samhällsfenomen är att den har en så självklar 
och integrerad del i våra liv. Om det stämmer att 
ålderistiska uppfattningar internaliseras under 
livsloppet så innebär det att vi vaggas in i en 
samhällsordning som vi tar för given och inte 
ifrågasätter.” 

(citat s. 284, i Jönson, H. (Red.) (2021). Perspektiv på 
ålderism. Social Work Press).



Kunskapsgap 
när det gäller 
äldre med 
långvarig 
psykisk 
ohälsa

Personer som har levt med psykisk ohälsa under 
större delen av sitt vuxna liv och där många har 
erfarenheter av att vårdas på institution 



Forskning – äldre med 
långvarig psykisk ohälsa

Stöd och omsorg till äldre personer med långvarig psykisk 
ohälsa i ordinärt eller särskilt boende med fokus på hur 
välbefinnande och hälsoprocesser kan främjas och stödjas
- En studie av de äldres och omsorgspersonalens 

perspektiv

Projektledare: Ulrica Hörberg, professor i vårdvetenskap 
inriktning psykiatrisk vård
https://lnu.se/forskning/sok-
forskning/forskningsprojekt/projekt-stod-och-omsorg-till-aldre-
personer-med-langvarig-psykisk-ohalsa/

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-stod-och-omsorg-till-aldre-personer-med-langvarig-psykisk-ohalsa/


Kontaktuppgifter
Projektansvarig: Ulrica Hörberg

Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap

Linnéuniversitetet, Växjö

Tel: 0470-70 83 62 

E-post: ulrica.horberg@lnu.se

Forskningsassistent: Jessica Enros

Tel: 0470-70 88 69

E-post: jessica.enros@lnu.se
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