


Rapporten Se mig hela livet!

• Dokumentation av äldres erfarenheter 

• Fokusgrupper och djupintervjuer med 

personer i Region Sörmland

• Innehåller:

• Sammanfattning av dokumentation

• Identifierade utvecklingsbehov

• NSPH:s förslag på åtgärder och insatser 



Identifierade utvecklingsbehov

Äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga

Äldre med psykisk ohälsa

• Vill ha en annan typ av vård, omsorg och stöd 

än det som erbjuds idag

• Vård och omsorg uppfattas som otillgängligt

• Risk att ”falla mellan stolarna” efter 65

• Många bär med sig tidigare negativa 

erfarenheter från vård

• Ekonomin påverkar det psykiska måendet

• Okunskap kring området, både bland äldre och 

profession

• Vet ofta vad de mår bättre av

• Finns också positiva aspekter med att bli äldre

Äldre anhöriga

• Känner inte alltid till eller får information om 

vilket stöd de har rätt till

• Många anhöriga drabbas själva av fysisk och 

psykisk ohälsa 

• Bjud in dessa målgrupper i utveckling av 

insatser!



Minska stigma 

Själsliga problem borde vara lika vanliga att prata om som en 
hjärtattack. Om någon tar sig för bröstet och faller ihop på torget så 
vet de flesta att dom ska ringa sjukvården, men inte om någon får en 
psykos och börjar tala i tungor.

Det här ämnet är så dolt i samhället, så man pratar inte om det.  
Jag har en väninna som jag kan prata med, men ingen annan.



Jag är glad att du ringde och bjöd in till detta samtal, jag 
hade inte orkat ta egna initiativ 

Sociala aktiviteter och samtalsgrupper

Hur blir det sen när man själv är borta? Vem ska aktivera ens 
barn då? Det är funderingar som kommer när man blir äldre.

Trycket släpper inombords. Man får dela med sig med andra som 
förstår. Man behöver inte förklara sig, det finns en igenkänning.



Mer samverkan

Att vara med i projektet Åldras och må bra har bidragit 

till att vi skapat en egen samverkansgrupp inom 

kommunen för oss som arbetar med äldre, där ideella 

organisationer också bjuds in.

- Anhörigkonsulent



Rapporten kan laddas ned på

länken www.nsph.se/butik

Länk skickas ut efter konferensen

Hur får jag tag på rapporten?

http://www.nsph.se/butik

