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Definitioner av begrepp

Äldre
Begreppet ”äldre” rymmer en spretig grupp av människor med 
skilda förutsättningar och levnadsvillkor. Världshälso organ
isationen (WHO) delar in gruppen äldre personer i två kategorier; 
yngre äldre vilket innefattar personer mellan 65–79 år och äldre 
äldre vilket innefattar personer från 80 år och uppåt. Det är dock 
viktigt att påpeka att indelningar utifrån kronologisk ålder säger 
väldigt lite om vad och vem en människa är. I vissa sammanhang 
kan en uppdelning utifrån kronologisk ålder bidra till ålderism 
och diskriminering.

I den här boken används termen ”äldre”, ”äldre vuxna” eller 
”äldre personer” om alla över 65 år. När NSPH träffat personer 
genom fokusgrupper och intervjuer har även några personer 
under 65 år deltagit, då de själva räknat sig som ”äldre”. Dessa 
fåtal personer inkluderas också i termen ”äldre” i denna bok.

Psykisk ohälsa
Det finns många olika beskrivningar för när en person mår dåligt 
eller upplever svårigheter att hantera vardagen på grund av psy
kiska besvär eller sjukdomar. Inom NSPH:s medlems organisationer 
finns olika traditioner av att använda olika begrepp inom områ
det. I denna bok kommer begreppet ”psykisk ohälsa” användas 
som ett samlingsbegrepp som innefattar olika tillstånd med olika 
svårighetsgrad och varaktighet. Det kan innebära allt från mindre 
all varliga psykiska besvär till psykiatriska tillstånd och diagnoser. 

Psykisk funktionsnedsättning
Enligt Socialstyrelsen är en funktionsnedsättning en nedsättning 
av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funk
tionshinder är den begränsning som en funktions nedsättning 
innebär för en person i relation till omgivningen.1

En psykisk sjukdom eller långvarig psykisk ohälsa kan leda till 
en psykisk funktionedsättning. Det kan försvåra för personer att 
leva ett liv som andra och kan exempelvis innebära att en per
son behöver stöd för att få vardagslivet att fungera. En psykisk 
funktionsnedsättning är dock inte statisk, utan funktionsnedsätt
ningen kan variera över tid och därmed även eventuella behov av 
exempelvis stöd från omgivningen.
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Om NSPH
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är en samarbets
organisation mellan patient, brukar och anhörigorganisationer 
verksamma inom det psykiatriska området. NSPH arbetar för 
ökad öppenhet kring psykisk ohälsa och fördjupad förståelse för 
människors olikheter. Målet är att alla ska ha samma rättigheter 
och möjligheter, oavsett psykiska funktionssätt.

NSPH arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer 
delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de 
beslut som fattas inom olika samhällsområden. NSPH ser patien
ter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för ökad kun
skap i samhället om psykisk ohälsa.

Projektet åldras och må bra
Åldras och må bra är ett treårigt projekt med finansiering av Arvs
fonden, som drivs av NSPH och löper från 2019–2022. Målet med 
Åldras och må bra är att minska fördomar och bidra till ökad 
öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre samt att stärka mål
gruppens möjligheter till inflytande i samhället. 

Projektet har även att skapat dialog med vård och omsorg samt 
tagit fram kunskapsunderlag för hur samhällets stöd för äldre   
med psykisk ohälsa kan utvecklas. Det har bland annat skett  genom 
att lyssna till gruppens önskemål, behov och förutsättningar. 

Inom ramarna för projektet har studiecirklar, samtalsgrupper 
och föreläsningar genomförts. Aktiviteterna har huvudsakligen 
genomförts i Sörmland. Projektet har också släppt en filmad sam
talsserie ”Två generationer pratar om psykisk ohälsa”, en rapport 

”Se mig hela livet!” som vänder sig till beslutsfattare, samt en intro
duktionskurs om åldrande och psykisk ohälsa som vänder sig till 
de som möter äldre i sitt arbete. 

Detta material finns tillgängligt på www.nsph.se
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Förord

Att ibland må dåligt är vanligt och en del av livet. Vi går igenom 
kriser och utmanande perioder från vaggan till graven. Upple
velsen av exempelvis ångest, depression, påträngande tankar och 
skov vet ingen ålder, även om symtomen kan ta sig olika uttryck 
och bemötas på olika sätt av samhället. 

Rapporter från bland annat Socialstyrelsen visar att hälso och 
sjukvården har svårt att uppfatta signaler på psykisk ohälsa hos 
äldre. Depressiva symtom kan visa sig som exempelvis minnes
problem, sömnproblem och viktnedgång, och kan avfärdas som 
symtom på demenssjukdom eller felaktigt som en del av det nor
mala åldrandet. Psykisk ohälsa kan också uttrycka sig på ett annat 
sätt med åldern.

En del av problemet menar sakkunniga kan härledas till ålder ism. 
Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskrimi
nering, med betoning på situationen för äldre. I praktiken kan det 
ta sig uttryck både hur samhället ser på äldre vuxnas förmåga att 
ta till sig information, att fatta egna, väl avvägda beslut, samt hur 
en person med psykisk ohälsa ser ut och beter sig. Det kan resul
tera i att en äldre person erbjuds annan vård och andra mediciner 
än exempelvis yngre med samma problem. 

Bland äldre vuxna vi pratat med inom projektet har det fram
kommit att samtliga med psykisk ohälsa har många negativa   
erfarenheter av psykiatrin, antingen själva eller som anhöriga. 
Flera har vittnat om att de själva, deras föräldrar eller far  eller 
morföräldrar växte upp i en tid där de som uppfattades som 
av  vikande spärrades in och frystes ut från samhället. Med det 
i be aktande är det inte konstigt att vi i projektet upplevt att så 
många äldre vuxna fjärmar sig från begreppet ’psykisk ohälsa’ 
och därmed från att vara öppna och ärliga med hur de mår. 

Åldrandet påverkar människor väldigt olika och det finns starka 
kopplingar mellan exempelvis ekonomi och kön och hur hälsan 
utvecklas sig i samband med åldrandet. Trots människors olik
heter så finns det vissa fysiska faktorer som har stor betydelse, 
som till exempel den minskade toleransen för läkemedel och alko
hol. Den som levt länge med en psykisk ohälsa har oftare än andra 
i samma åldersgrupp en sämre fysisk hälsa beroende på sjukdom, 
levnadsvanor och medicinering. 

Inom projektet Åldras och må bra har vi haft deltagare mellan 50 
och 97 år med det gemensamt att de definierat sig som äldre. Denna 
bok har baserats på deras upplevelser, kunskaps luckor och önsk
ningar. Vi är tacksamma över att få dela några av deras berättelser 
om hur deras liv varit, och vilka lärdomar de vill dela med sig av 
till andra. Berättelserna finns också att läsa på www.nsph.se och 
får gärna spridas.

Med denna bok hoppas vi kunna sprida fakta, verktyg,  tips, igen
känning och hopp för den som är eller snart blir äldre och som 
åldras med psykisk ohälsa, men också den som är äldre anhörig 
till någon med psykisk ohälsa.

Linnea Eriksson
Kommunikatör, Nationell samverkan för psykisk hälsa

http://www.nsph.se
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Varför prata om psykisk  hälsa  
när man blir äldre?

Det personliga är politiskt! Frasen ’det personliga är politiskt’ 
populariserades av 1960-talets feministiska rörelse i USA och syf
tade till att höja medvetenheten om att kvinnliga problem, som 
ansågs vara privata angelägenheter, men som i själva verket är 
politiska problem som kräver kollektiva politiska lösningar.

Av samma skäl är det viktigt för alla att prata om sin psykiska 
ohälsa, och inte minst för äldre vuxna som ofta inte får den vård 
och omsorg de har rätt till. Genom att prata om erfarenheter av 
samhällets vård och stöd till personer som lever med psykisk 
ohälsa kan likheter i berättelserna hittas. De liknande upplevel
serna kan formuleras till förbättringsförslag och politiska krav, 
men också ge en känsla av sammanhang och att inte vara så 
ensam som det ibland kan kännas.

De senaste tio åren har patient, brukar och anhörigrörelsen upp
märksammat hur stigma också påverkar möjligheten att inklude
ras i samhället och bland annat bildat Riksförbundet Hjärnkoll 
för att motarbeta detta. Stigma innebär en oönskad stämpel som 
orsakar bland annat skam, lidande och minskad självuppskatt
ning. Det beror både på okunskap och fördomar och det kan leda 
till olika sorters diskriminering. 

Att prata om psykisk ohälsa är viktigt för att höja kunskapen och 
bryta ner fördomar om just psykisk ohälsa för att förebygga iso
lering och att människor placeras i utanförskap. Äldre personer 
kan också hjälpa andra att få tips och inspiration om hur äldre 
personer hittat förhållningssätt och verktyg för att kunna leva ett 
liv med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

När man pratar med andra om hur man mår så vågar folk också 
öppna upp sig. De upptäcker att de inte är ensamma. Många lider 
av psykisk ohälsa.

Citat från en av deltagarna i projektets fokusgrupper

Du och jag har ju samma sak’, säger mitt barnbarn. Han fick sin 
diagnos tidigt och jag sent och vi är så lika. När vi ska göra något 
tillsammans är det så skönt för vi vet båda att vi gör det vi har sagt. 
Vi behöver bara titta på varandra så förstår vi. Sen tittar vi på alla 
runt oss och tänker att de förstår ju ingenting.

Citat från Janette om att leva med autism.
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Berättelse: ”I alla år – varför var det  
ingen som såg något?”

Janette är 63 år och bor i Sörmland med sina katter. Hennes 
dotter och barnbarn bor nära och de träffas ofta. Janette gillar 
att dansa zumba, men allra bäst gillar hon att vara själv hemma. 
Eller med barnbarnen som ”inte är lika jobbiga som vuxna”, 
enligt Janette som nyligen har fått svaret på varför hela hennes 
liv varit en kamp.

Någon gång i femårsåldern började Janette få svårt att ta sig i 
väg till förskolan. Hon kände att hon måste göra allt flera gånger. 
Byxorna kändes fel, och hon behövde ta dem på och av, ibland 
över trettio gånger. 

– Jag tänkte att om jag inte gör så här så händer något. Missade jag när 
jag räknat till tre skulle det vara trettiotre. Det var nog ett sätt för mig 
att få vara hemma, det kan jag se i dag. Började jag gråta så fick jag vara 
hemma med mamma. 

Mamman lät henne vara hemma mycket och var ett stort stöd 
för Janette. Hon förklarade sådant som Janette tyckte var svårt, 
som att när det är kalas ska man ska ta på sig fina kläder, ge en 
present och säga grattis. Men tvångsbeteendet fortsatte, och när 
hon började skolan tog hennes mamma med henne till en läkare. 

– Läkaren sa bara ”Du ska få lite medicin”, jag vet inte ens vad det var för 
medicin. Beteendestörning sa de. Läkaren tog av sig sina tjocka glasögon 
och sa att jag skulle titta på honom. Men det ville jag ju inte, berättar Janette. 

I trettonårsåldern utvecklade Janette selektiv mutism och slutade 
prata med alla förutom familjen och sin bästis. I dag minns hon det 
som att orden inte kom ut, eftersom det inte fanns något att säga. 
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– Det var konstigt, men jag visste inte vad jag skulle säga. Det var jobbigt i 
tonåren, saker andra pratade om, ”hon blev ihop med honom”, jag förstod 
ingenting. De flesta andra verkade kunna saker som för Janette kändes 
konstiga och svåra, som hur man ska prata, röra sig och se ut. Hemma 
stod hon ofta framför spegeln och övade på att göra som sina kompisar.

Men trots att hon la all sin kraft på att träna på att vara som andra 
och göra rätt blev det ändå ofta fel. Janette mådde allt sämre och 
hamnade i tonåren hos psykteamet, och där blev hon kvar hela sitt liv. 

– Det jag tänker är att: ’i alla år, varför var det ingen som såg något?’ 

Svårigheterna fortsatte när Janette skulle ut i arbets och vuxen
livet. Hon berättar att det tog så mycket kraft att försöka förstå 
hur hon skulle vara att hon inte orkade med jobbet. Det var inte 
själva arbetsuppgifterna som var problemet, utan det runtom
kring. Som hur man följer ett schema eller pratar i fikarummet. 
Janette inledde så småningom en relation med en man med miss
bruksproblematik, och när hon var trettio år födde hon sin dotter. 

Hon löste föräldraskapet på samma sätt som med mycket annat 
i livet, genom att läsa sig till hur man gör. Allt ifrån blöjbyten till 
barnets utveckling lärde hon sig genom Anna Wahlgrens böcker 
om barnuppfostran. 

– Jag var nog en bra mamma på mitt sätt, men jag kunde inte bättre. 
Jag kanske inte förstod att hon behövde mer kärlek och jag pratade med 
henne som en vuxen.

Relationer har hon egentligen aldrig förstått sig på, säger hon. 
Hon har haft två äktenskap, i båda har männen haft missbruk. Att 
ta hand om någon har känts lättare än att vara i en jämlik relation 
där båda hjälps åt med sysslor och småpratar i soffan.  

– Då får jag nästan tillbaka min selektiva mutism. Jag vet inte vad jag ska 

säga så jag blir tyst. Jag försökte ha en relation med en normalstörd man, 
men när han skulle plocka ur diskmaskinen la han besticken fel. Jag var 
tuff som vågade testa, men det går inte. Nu lever jag själv. Jag äter min 
mat, bäddar som jag vill, sitter på min plats, tittar på tv utan ljudet på 
och behöver inte säga ”så gott” om maten. 

Janette har två nära vänner, men trivs ändå bäst när hon är hemma 
själv. Hon har i dag en fin relation med sin dotter, som bor nära 
och de pratar varje dag. Det var när Janettes barnbarn i tidig ålder 
fick sin autismdiagnos som hon började fundera över sig själv.

– Jag tyckte inte som alla andra sa, att han var lite speciell. Sen såg jag 
saker hos honom som jag kände igen hos mig själv. 

Ju mer Janettes barnbarn växte såg hon fler likheter med sig själv.
När hon tog upp det med sin läkare som har jobbat med personer 
med autism fick hon höra att det inte kunde stämma. 

– Han sa bara ”nä, då hade du inte pratat som du gör”, för enligt honom 
pratade man på ett speciellt sätt när man har autism. Men det gör ju 
inte mitt barnbarn heller, svarade jag. 

Så slutligen 2019 fick hon möjligheten att göra en neuropsykia
triskutredning i Stockholm, hos en expert på kvinnor och autism. 
Efter mer än femtio år inom psykiatrin fick hon diagnosen autism 
med lite adhd. Även om hon misstänkt det blev diagnosen en 
chock. Janette fick en depression som höll i sig länge och brottades 
med känslor av att ha smittat sitt barnbarn. 

Det mesta hon lärt sig om autism har hon läst sig till i sitt barnbarns 
informationsmaterial, och det finns mediciner hon inte får på grund 
av sin ålder. Vården har blivit sämre med åren, tycker hon.

– Senaste åren har jag inte haft samma läkare två gånger. När jag frågar 
om medicin får jag bara höra att ”det känner du själv”. 
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Åren av att ha försökt passa in har satt sina spår. Hon försöker tillåta 
sig själv att vara mer på sitt sätt, men skammen sitter ändå kvar.

-Är det kalas måste jag gå undan, det blir konstigt men jag orkar inte 
spela med. Min dotter skrattar åt det och det är skönt. Efteråt kan jag 
ändå känna: ”Varför stannade jag inte kvar, varför gick jag och vilade 
för?”. Det blir som ett dåligt samvete. 

Både Janette och hennes dotter kan skratta åt hur tokigt det kan bli. 
Skammen och det dåliga samvetet finns där, men skrattet mildrar. 
En fördel med att bli äldre är att hon tycker det är lättare att inte 
göra vad som förväntas av henne. 

– Först nu när jag kommit upp i åren kan jag säga att jag vill vara hemma, 
jag vill inte fika. Eller jag kan komma senare till träningen för att slippa 
fika med de andra innan. När jag var yngre gjorde jag sådant, men det 
var ju så jobbigt. Det tar så mycket kraft. Jag trivs så bra hemma själv. 
Jag älskar det. Sen kan jag ju vara med mina barnbarn. De är inte lika 
jobbiga som vuxna kan vara. 

Känslan av att ha smittat sitt barnbarn har hon i dag vänt till att hon 
kan hjälpa honom. Det har också gett henne en kämpaglöd. Hen
nes barnbarn ska inte behöva gå igenom samma sak som hon själv. 

– Jag känner att ingen ska ha det så här tufft. Mitt barnbarn måste få växa 
upp i en värld där det inte är konstigt att ha autism. 

När Janettes barnbarn är ledsen brukar hon kunna prata med 
honom. De sitter ofta tillsammans i soffan och tittar på tv utan 
ljudet på, eller läser i en bok om autism. 

– Du och jag har ju samma sak, säger han. Han fick sin diagnos tidigt och 
jag sent och vi är så lika. När vi ska göra något tillsammans är det så skönt 
för vi vet båda att vi gör det vi har sagt. Vi behöver bara titta på varandra så 
förstår vi. Sen tittar vi på alla runt oss och tänker att de förstår ju ingenting. 

Janettes tips till den i samma situation:

”Jag blev deprimerad när jag fick diagnosen. Man har rätt att vara 
ledsen över sin diagnos. Det hjälper att tänka på att det är bra att 
veta varför det blivit så tokigt, men ge det tid att vara ledsen.” 

”Jag försöker skriva upp saker, tid till läkaren och annat. Ibland 
skriver jag fel dag, eller glömmer. Men jag försöker skriva upp allt 
direkt.” 

”Jag klarar inte flera saker på en dag. Nu vet jag att jag bara kan 
göra en sak per dag. Jag blir så trött, hjärnan måste vila.” 

”Oftast inom psykiatrin ska man följa en norm, alla ska tänka 
på ett visst sätt. De tipsar om yoga och andningsövningar. Jag 
tänker ”tar det aldrig slut” och känner mig som elefanten i rummet. 
Dansen gör mig avkopplad och glad, inte att ligga på golvet. Jag 
dansar zumba och hela världens danser. Det är samma program i 
en termin, jag blir stressad när det är nytt.”

”Jag äter samma sak varje dag. Nu har jag fastnat för pajer i 
ugnen, då kan jag äta det i flera månader.” 

”Jag frågar min dotter om råd, hon ger mig bra svar. Efter diagno-
sen känns mer okej att fråga om saker. Hon förklarar för mig så jag 
förstår. Sen får jag leva med att jag säger fel ibland. Jag kämpar 
med att förlåta mig när det blir fel. Att släppa det, och inte älta 
felen. Alla kan göra fel, även jag som har tränat hela livet.” 

”Man får vara ledsen och tänka att det är fel på en, men också tänka 
på att alla gör fel. Det är inte hela världen. Jag kan må dåligt en 
stund, men sen släpper jag det. Jag har ältat nog i mitt liv.”

”Blir det för mycket kan man bara gå in en stund på toaletten, sitta 
där och samla sina tankar så orkar man lite till. Så gjorde jag inte 
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innan, jag skämdes så mycket. Men jag klarar det inte annars. Ju 
äldre jag har blivit inser jag att jag behöver lugn och ro, min hjärna 
behöver det.” 

”Jag har börjat gilla dator och telefoner. Man behöver inte träffas för 
att umgås.” 

”Djur är läkande, det går att se vad de menar. Böcker har varit ett 
bra sätt att förstå saker.” 

”Jag brukar tänka att alla har lite autistiska drag. Alla ska vara lika-
dana, likadana radhus som de planterar likadant framför, samma 
färg på bilarna och likadana barnvagnar. Det är så mycket krav och 
val så folk faller ihop. De borde ju förstå oss.” 
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Fakta om psykisk ohälsa  
hos äldre vuxna

Socialstyrelsen har konstaterat att psykisk ohälsa hos äldre vuxna 
är vanligt förekommande, så pass att det kan beskrivas som ett 
folkhälsoproblem.2  Vid 75 års ålder beräknas 15–25 procent lida 
av psykisk ohälsa, men alla dessa personer har inte en psykiatrisk 
diagnos.3

Vanligt förekommande
En tredjedel av alla över 65 år har vårdats för psykisk sjukdom 
alternativt använt medicin för detta.4

Suicid är också vanligare hos äldre än vad det är hos yngre. 
 Framför allt är det vanligare bland äldre män, även om andelen 
har minskat de senaste tio åren.5

Många har uppfattningen att dåligt mående skulle vara en natur
lig följd av att bli äldre. Det stämmer att åldrandet för med sig 
många omställningar och förluster, men det är inte värre än livs
omställningar i andra åldrar. Med stöd och verktyg att hantera 
känslor, en eventuell försämrad psykisk och fysisk funktionalitet 
och andra omställningar så ökar sannolikheten att uppleva åld
randet som positivt.

Låg kunskap ger sämre vård
Trots att det är känt att många äldre vuxna mår dåligt får de inte 
alltid den hjälp de behöver. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndig
heten har i rapporter konstaterat att kunskapen är låg, både hos 
vårdpersonal och äldre själva, vilket medför svårigheter att iden
tifiera den psykiska ohälsan. Jämfört med yngre uppvisar äldre 
oftare fysiska och kognitiva symptom när de har psykisk ohälsa, 
som exempelvis trötthet, sömnbesvär, viktnedgång, minskad 

koncentrations förmåga och försämrat minne. I vissa fall misstas 
också den psykiska ohälsan som del av en demenssjukdom.6

En faktor som också kan försvåra situationen är att äldre vuxna 
som lider av psykisk ohälsa i huvudsak finns inom primärvården 
och äldreomsorgen, ofta utan tillgång till specialiserad psykiatrisk 
kompetens. Det innebär att det är svårare för äldre vuxna att få 
den vård de har rätt till.

Äldre vuxna har generellt dålig tillgång till psykologisk behand
ling, exempelvis samtalsterapi, och behandlas oftare med läkeme
del.7 Flera forskare har visat att äldre vuxna har lika stor nytta av 
samtalsbehandling som yngre patienter, och mår bra av att knyta 
ihop nuet med tidigare erfarenheter i livet.8

Skillnader mellan olika grupper äldre
Det finns också strukturella skillnader i hälsa och livssituation 
mellan olika grupper, där vissa har en högre risk att utveckla 
psykisk ohälsa. Det innefattar exempelvis ekonomi, utbildnings
bakgrund, bostadsområde, fysisk ohälsa eller funktionsnedsätt
ning. Grupper med migrationserfarenhet och hbtqipersoner har 
också en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa (Mind, 2021; 
Folkhälsomyndigheten, 2021).

Det finns även könsskillnader där äldre kvinnor i högre utsträck
ning uppger att de har psykiska besvär, så som ångest och depres
sion. Samtidigt är äldre män överrepresenterade bland de som 
dött av suicid (Folkhälsomyndigheten, 2021).

Äldre anhöriga
Äldre personer med psykisk ohälsa vårdas ofta av sin äldre part
ner. Vissa äldre anhöriga kan se det som en moralisk plikt att ge 
sin partner vård och stöd. För andra blir det en kärlekshandling 
till den närstående. Att känna att de gör rätt och att få uppskatt
ning minskar stressen och kan också mildra effekterna av stress 
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hos den anhöriga. Många äldre anhöriga beskriver känslor av 
värde och tillfredsställelse i sin roll som anhörig, men upplever 
mer stress och större börda om de själva är sjuka vilket många 
äldre är.9

Inom projektet mötte NSPH även flera äldre som är anhöriga till 
sitt vuxna barn med psykisk ohälsa. Deras berättelser går i linje 
med forskningen om äldre som vårdar sin partner, då de upplever 
vårdandet av sitt barn både som en plikt, en kärlekshandling och 
något som får dem att känna sig värdefulla. Samtidigt uttrycker 
många en önskan om bättre stöd och mer avlastning, för att få mer 
tid och utrymme att leva sitt eget liv.

Flera av de anhöriga upplever att de själva inte fått tillräcligt med 
stöd, att de fått stöd för sent, samt att de behövtdra ett stort lass 
själva. Det har även bidragit till att flera av de anhöriga upplevt att 
de blivit ”låsta i hemmet”. De har av den anledningen inte heller 
fått tid för återhämtning eller möjlighet att ägna sig åt saker som 
de själva önskat.10

Psykisk ohälsa och psykiska funktions-
nedsättningar hos äldre
Nedan beskrivs kortfattat några av de vanliga psykiska till
stånden och hur de kan yttra sig hos äldre. 

Depression
Tecken på en depression kan vara att känna sig nedstämd under 
en längre period, trött, orkeslös eller att ha tappat lusten till sådant 
som en person brukar tycka om att göra.

Bland symtomen för depression hos äldre finns oro och ångest, 
att känna sig hämmad eller avstängd, irritabilitet, självupplevda 
minnesproblem. Vissa har främst kroppsliga besvär.

Många äldre med depression uppfyller inte de kriterier för egent
lig depression som finns att tillgå. Det kan till exempel vara så 
att de varken beskriver sig själva som nedstämda eller upp visar 
tecken på nedstämdhet, trots att de uppfyller andra kriterier för 
egentlig depression. 

Ångest
Ångest innebär en stark rädsla eller oro, som ofta känns i krop
pen. Om oron är mycket stark och håller i sig under en längre 
tid och påverkar hur en person mår och fungerar i vardagen kan 
det vara ångest. Det finns många olika sorters ångest. Dessa kan 
kategoriseras utifrån i vilka situationer en person känner ångest.

Vanliga symtom vid ångest är hjärtklappning, kvävnings känslor, 
orolig mage, sömnsvårigheter, svimningskänslor, obefogad oro/
rädsla, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Många uttrycker 
även att de har yrsel och tryck över bröstet.
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LÄR DIG MER!
Se programmet Äldre med ADHD och 
autism på UR Play: www.urplay.se

Bipolär sjukdom
Bipolär sjukdom innebär oftast att växla mellan perioder med 
depressiva symtom och perioder med maniska symtom. Vissa 
personer som lever med bipolär sjukdom kan främst ha problem 
med återkommande depressioner. 

Maniska symptom kan vara att en person är överdrivet upprymd, 
optimistisk och har överdriven självkänsla, ofta kombinerat med 
bristande omdöme och vårdslöshet. Förutom symtom på mani 
och depression kan bipolär sjukdom även ta sig uttryck som för
virring, kognitiv påverkan och irritabilitet.

Psykossjukdomar
Psykossjukdomar innebär att en person har en förändrad verklig
hetsuppfattning, vanföreställningar och hallucinationer. 

Till skillnad från yngre personer som drabbas av psykos har äldre 
personer där psykossjukdomen debuterar vid hög ålder ofta en 
viss insikt i att föreställningarna inte är verkliga.11

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är en speciell form av ångest
sjukdom som har orsakats av svåra trauman som upplevts tidigare 
i livet. För vissa kan det handla om väldigt gamla minnen långt 
tillbaka från barndomen. Svåra händelser som krigs upplevelser, 
sexuella övergrepp och misshandel kan ge upphov till PTSD.

Symtomen hos äldre med PTSD är generellt stark ångest och att 
de traumatiska händelserna återupplevs, samt ökad nedstämdhet, 
sömnproblem och mardrömmar. 

Adhd
Adhd är en funktionsnedsättning som innebär att en person har 
svårt att koncentrera sig. Det kan också innebära att ha svårt att 
sitta stilla och att hejda impulser. 

Äldre med adhd har till stor del samma svårigheter som yngre. 

Den fysiska rastlösheten kan minska med åren, samtidigt som en 
inre rastlöshet ofta består. Äldre med adhd kan ha svårigheter 
med att tänka ut, planera och genomföra handlingar, det som 
brukar kallas för exekutiva förmågor, jämfört med andra äldre. 
Minnesproblem kan också vara vanligare bland äldre med adhd.

Vanliga symtom är inre oro, svårighet att koncentrera sig, svårig
het att planera uppgifter och tid, problem med arbetsminnet, 
svårig het att reglera känslor och sömnproblem.

Autismspektrumtillstånd, AST
Autismspektrumtillstånd, AST, är ett samlingsnamn för funktions-
nedsättningar som påverkar en persons sätt att tänka, vara och 
kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas 
av det kan variera mycket från person till person. 
Några av de mest framträdande symtomen för AST är svå
righeter i kontakten med andra människor, specialintressen 
som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid, svårig
heter att förstå och använda språket i kommunikationen med 
andra, bristande motorik, att lätt att hamna i tvingande rutiner 
eller handlingar, samt säregna eller ovanliga sinnesintryck.12 
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Särskild risk att utveckla psykisk 
ohälsa vid vissa livserfarenheter
Erfarenhet av migration
Människor som migrerat, särskilt flyktingar, har högre risk för 
att utveckla psykisk ohälsa. Studier i västländer visar bland 
annat att det är vanligare med depression hos flyktingar än 
hos den inrikes födda befolkningen. Den förhöjda depressions
risken hos flyktingar lever kvar även efter flera år i det nya 
landet och det kan också finnas en ökad risk att få psykos.14 

Nationella minoriteter och döva
Om det finns en bristande tillgång till det egna språket 
ökar den sociala isoleringen, som är en riskfaktor för psy
kisk ohälsa. Detta gäller exempelvis nationella minoriteter 
i Sverige samt hörselskadade som använder teckenspråk.15 

Tidigare trauma
Svåra upplevelser från tidigare i livet kan ge starka reak
tioner flera år efter att händelserna ägt rum. När personen 
arbetat och levt ett aktivt liv har kanske de traumatiska min
nena kunnat hållas borta, men i samband med åldrandet, 
ändrad social situation eller sjukdom kan de återkomma.16 

Att vara homosexuell, bisexuell eller transperson
Det finns äldre som har erfarenheter av en tid då det var förenat 
med straff eller sjukdomsstämpel att vara homosexuell, bisexuell 
eller transperson. Många har också erfarenheter av att anhöriga 
tagit avstånd från dem, vilket kan ha försvagat deras sociala nät
verk. Det kan också vara orsaken till att personer aldrig haft en 
livspartner eller levt mer socialt isolerade än andra. Trots en större 
öppenhet och medvetenhet om dessa grupper i dagens samhälle 
präglar den historiska synen fortfarande många äldres liv idag. 
Det finns därför äldre som fortsatt vill dölja sin läggning, val av 
partner eller könsidentitet.17

Att stötta och vårda en närstående
Anhöriga till någon som är sjuk lägger ofta mycket tid och energi 
på att deras närstående ska få rätt vård och stöd. Att vårda och 
stötta en närstående påverkar ofta den anhörigas arbetsliv, fritid, 
ekonomi och sociala liv. Anhörigas situation beskrivs också som 
att vara ensam om att ta ett stort känslomässigt ansvar, oftast utan 
någon att dela detta med.18  

Stora förändringar i livet
Omfattande livsförändringar kan innebära stora påfrestningar 
oavsett ålder. Det kan till exempel handla om att förlora en part
ner eller annan närstående, att gå i pension eller att drabbas av 
allvarlig sjukdom.

I en genomgång av Socialstyrelsen, 2013, 
rapporterades det att upp till varannan kvinnlig 
anhörigvårdare har depresssiva symptom 
Upplevelser av ensamhet och frånvaron 
av sociala kontakter kan leda till allvarliga 
depressioner och utmattningsreaktioner. 
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Äldre med livslång psykisk ohälsa
Att ha levt länge med psykisk ohälsa kan påverka många olika 
delar av livet och öka risken för att utveckla ytterligare både psy
kisk och fysisk ohälsa. En långvarig svår psykisk ohälsa har för 
många inneburit ett liv utanför den reguljära arbetsmarknaden 
vilket påverkar ekonomin.
 
Flera har också en eftersatt kroppslig hälsa. Dels finns en ökad risk 
för fysisk sjukdom i gruppen på grund av behandling med vissa 
mediciner under lång tid. Dels kan vissa vanor som rökning eller 
brister när det gäller kosthållning och motion ökar också risken för 
kroppslig sjukdom. Dessa vanor kan vara en konsekvens av den 
psykiska ohälsan och något som sjukvården både behöver upp
märksamma mer. Du som lever med psykisk ohälsa kan få stöd från 
sjukvården både när det gäller kost, motion och andra livsvanor19.  

Tips!
För att lättare kunna se förändringar över tid kan 
du skriva några rader i din kalender om hur du 
upplevt dagen. Har du känt någon begränsning i 
minnet eller andra kognitiva funktioner? 

”Jag skriver en kort notis om hur jag haft det idag, 
om jag har märkt av något annorlunda med hur jag är, 
och vad det är för väder.”
Tips från en äldre kvinna

Uppmärksamma förändringar
För många äldre, i allmänhet, påverkas arbetsminnet och förmå
gan att planera, genomföra uppgifter och reglera känslor. Forsk
ning visar dessutom att de som lever med allvarlig psykisk ohälsa 
i flera fall visar större förändringar än de utan, men detta påver
kas av livsstil och andra förutsättningar och varierar mellan olika 
individer.20

Samtidigt har forskare konstaterat att personer med vissa psy
kiska diagnoser, som till exempel återkommande depressioner 
eller bipolär sjukdom, kan uppleva mindre besvär med åren. 
Robert Sigström, STläkare och medicine doktor, menar att det 
har att göra med att många blir bättre på att hantera sin sjukdom, 
hittar bättre förebyggande behandling och får mer stabila livs
omständigheter. 

För personer som levt länge med psykisk ohälsa kan det därför 
vara viktigt att uppmärksamma olika typer av förändringar för 
att tidigt kunna be om hjälp och ansöka om stödjande insatser. 
Forskningen lyfter också vikten av att fortsätta träna de kognitiva 
funktionerna, inte minst arbetsminnet, inlärning, reflektion och 
problemlösning.21”Man blir snällare mot sig själv när 

man blir äldre. Har överkommit massa 
utmaningar flera gånger. Finns en slags 
styrka i det.”

Citat från en deltagare i projektets 
fokusgrupper
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Ålderism - Samhällets syn på 
äldre personer

Vi har stereotypa bilder av psykisk ohälsa och stereotypa föreställ-
ningar som utgår ifrån en persons ålder. Vi måste bryta tanke-
mönster.

Susanne Rolfner Suvanto, sakkunnig äldres psykiska hälsa

Ålderism beskriver hur äldre behandlas diskriminerande och 
med stereotypa föreställningar kopplat till ålder.22

Stereotypa föreställningar om äldre vuxna kan leda till att ålder 
används för att bedöma förmåga, prioritering och värde. Det kan 
ställa till allvarliga problem för äldre vuxna och leda till utanför
skap, exkludering och sämre bemötande både inom vården och 
samhället i allmänhet. Ålderism kan okså bidra till en negativ 
självbild som kan leda till att äldre vuxna förlorar sin självkänsla, 
integritet, värdighet och självbestämmande. 

I en studie av psykologen Anna Bratt framkommer också att äldre 
som upplever sig möta fördomar kring högre ålder oftare har 
sämre fysisk och psykisk hälsa, jämfört med äldre som inte upp
lever sådana attityder.23 Det betyder alltså att det är av högsta vikt 
att förändra den negativa synen på åldrande och äldre personer 
för att kunna förebygga ohälsa.

Det sämsta med att bli äldre är att få sämre sjukvård och bli 
behandlad av samhället som om man vore en idiot.

På tal om ålder, MIND

När jag kom hem från mitt regelbundna läkarbesök märkte jag att 
jag hade fått utskrivet antidepressiv medicin, utan att läkaren sagt 
något till mig om detta. Men jag mår ju bra! Och varför sa läkaren 
ingenting?
 

Citat från en intervju med en äldre kvinna
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Berättelse: 
Buddistmunken som satt i fängelse
Kjell är 65 år och bor i en mindre stad i norra Sverige. Han gillar 
att ta promenader och varma bad. Varannan helg äter han mid-
dag tillsammans med sin ena son och dennes mamma. Hans liv 
är både vanligt och ovanligt på samma gång.  ”Det är lite som 
ett dubbelliv” säger han. 

Kjell växte upp i ett välbärgat område i Stockholm, hans pappa 
hade egen firma och mamman var hemmafru. Det var en lyck
lig uppväxt, präglad av oändligt med kärlek och föräldrar som  
stöttade honom. 

– De backade upp mig så mycket att jag nästan trodde att jag var tvärt 
om de som hade diagnos. Jag kunde sitta och lyssna och hade bra minne, 
så det gick ganska bra för mig i skolan. Ibland var jag busig, men jag 
kom undan, säger han.

Upp till sjunde klass fungerade allt bra. Men det var ändå något 
som skavde på insidan. Kjell hade restless legs (rastlösa ben) 
som gjorde att han hade svårt att sova på nätterna, och tröttheten 
gjorde honom rastlös på dagarna. En dag i sjunde klass bjöd en 
tjejkompis honom på en lugnande drog som hon fått tag på inne 
i stan. Kjell beskriver det som en revolutionär upptäckt. 

– Det var första gången jag kunde se en hel film, det hade jag aldrig kun-
nat göra innan. Så märkte jag: ”herregud, det här hjälper mig att tagga 
ner”. Jag mådde så fantastiskt bra. Det där blev ett ärr som jag inte kan 
glömma, säger han.

Det var starten på ett helt liv med bruk av amfetamin och can
nabis. I början var de preparaten lagliga att ha för eget bruk, men 
reglerna har ändrats med åren. 
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Kjell har inte velat bryta mot lagen, i stället har han bott många 
år på andra platser i världen där det varit lagligt, som Spanien, 
Amsterdam och Thailand. 

I Thailand blev han munk i tjugoårsåldern. I timmar satt han i vär
men med korsade ben, vilket var en utmaning med restless legs. 

– Tror aldrig jag har pressat mig så hårt i mitt liv. Men jag kände mig 
tvungen, alla tittade ju på den där vita munken. Den tiden har gjort 
stort intryck i mitt liv. Jag blev medveten på ett annat sätt, säger han. 

Kjell träffade sin fästmö och de fick sitt första barn. Eftersom de 
inte ville att sonen skulle växa upp i Stockholm flyttade de till 
den mindre stad i norra Sverige där han fortfarande bor. Några 
år senare kom lillebror. 

– De är jättefina grabbar som nu är i trettioårsåldern. Mina bästa vänner 
och det bästa jag har. Vi är en familj fortfarande fast vi bor på varsitt håll 
idag. Det är vad som motiverar mig att vara kvar, säger han. 

Kjell arbetade och levde ett vanligt familjeliv. Men han använde 
amfetamin och cannabis för att klara av allt. Han säger att han 
inte hade fungerat utan det. 

För att få tag på preparaten var han tvungen att resa tillbaka till 
Stockholm, det var en lång resa så han köpte med sig för längre 
perioder varje gång. En dag blev han stoppad av polisen. Det 
ledde till en dom och fängelsestraff för innehav. Han skrev brev 
från fängelset till sina söner som då var i förskoleåldern.

– Jag skrev att jag satt i fängelse. Jag har varit öppen och informativ till 
dem om droger. Droger och sex är svårt att prata med sina barn om. För 
mig har det gått bra att försöka hålla en balans så jag inte lockar in dem 
i det, men samtidigt att de får information. De har tackat mig på gamla 

dagar, att jag gjort på ett vad de tycker, bra sätt. De märker att de har en 
annan kunskap än sina vänner. 

Kjell avtjänade sitt straff och återgick till sitt vanliga arbets- och 
familjeliv. Men han fortsatte att använda sina preparat för att klara 
av livet. När han för andra gången åkte fast och återigen blev 
dömd till fängelse för innehav hade han genom föreningen Atten
tion lärt sig mer om adhd och kände igen sig i diagnosen. Han 
lyckades få en remiss till Stockholm där han genomgick en utred
ning och fick diagnosen adhd. Det fängelsestraffet, som också blev 
hans sista, halverades i och med diagnosen. 

– Jag fick bara halva straffet, sex månader för jag hade ett intyg från 
läkaren där det stod att jag skulle få medicin från staten hädanefter. Så 
de önskade mig lycka till, advokaten och alla tyckte ”vad kul, vilken bra 
grej”, säger han.

Nu kunde han använda amfetamin lagligt, det blev en stor skill
nad i Kjells liv. Han kände att han fick en helt ny identitet, någon 
som hade rätt att finnas till. 

– Jag har alltid längtat efter att få existensberättigande. Det har man inte 
om man bryter mot lagen, och det gör du ju när du självmedicinerar. Nu 
kunde jag prata om det. Jag grät, för jag hade i över trettiofem år antingen 
fått straff eller bott utomlands där det varit lagligt. 

Till en början provade han olika mediciner mot adhd, men han 
behövde ta höga doser med många biverkningar. Alla år av själv
medicinering hade gett honom en annan tolerans, slutligen fick 
han amfetamin på recept. Läkaren som skrev ut receptet förtyd
ligade i journalen att det var viktigt att han får rätt dos. Annars 
kommer han börja självmedicinera igen, skrev han. 

Kjell bröt med sitt gamla liv när han inte längre var klassad som 
missbrukare, han började cykla och motionera och sänkte själv 
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dosen efter ett tag. I tio år hade han amfetamin på recept. 2006 
fick han nya läkare som inte ville skriva ut mer.  

– De skriver att det är missbrukardoser jag har haft och att mina läkare 
varit flummiga och liberala. Men jag trivs inte i sällskap som håller på 
med brott och tar mycket droger. Jag blir inte brottslig av amfetamin, 
tvärt om.

Länge försökte han kämpa för att få tillbaka amfetamin på recept, 
de nya adhdmedicinerna fungerar inte efter 50 år av användande 
av amfetamin. Till slut orkade han inte bråka längre. 

– Jag får psykisk ohälsa om jag ska behöva fortsätta kämpa. Sen i vintras 
2022 har jag tackat nej till psykiatrin där jag bor, de förstår inte. Det 
är förjäkligt, för under de trettio år jag har bott här har jag sett att de 
missbrukare som har haft diagnoser är döda idag. Det slutar med att de 
använder opiater. Det är den egentliga drogen, börjar man med det blir 
man en slav. 

I dag självmedicinerar Kjell ibland. Han har tagit upp några av 
sina gamla kontakter och är återigen klassad som missbrukare av 
samhället. I perioder försöker han vara utan, men det är svårt att 
få livet att fungera. Han behöver självmedicinera för att motivera 
sig till att motionera och vara hälsosam. Något han med åren 
förstått vikten av desto mer. Trots allt svårt han har gått igenom 
känner han en tacksamhet för sin diagnos som han inte skulle 
vilja vara utan. 

– Jag skulle inte ha velat vara utan min adhd. Då hade jag inte haft en 
sådan sporre att göra saker. Jag har varit stark och gjort mycket på egen 
hand. Jag har rest ensam, vilket har varit bara positivt. Genom att ha 
levt i andra kulturer, mött människor där och blivit vän med dem, har 
jag fått en vidare syn på världen, våra likheter och olikheter.

Kjells tips för att må bra:

”Det är bra att vara ensam, ta hand om sig själv och tycka om sig själv. 
Jag har bra kontakt med mina före detta partners, jag fikar varje dag med 
en av dem. Min familj bor två mil bort, varannan vecka äter vi middag 
tillsammans. Annars ägnar jag tiden åt mig själv. Har man med andra 
människor att göra får man också lite av deras problem på köpet.” 

”För att sova tar jag ett hett bad med lugn meditationsmusik och tända 
ljus. Sen lägger jag mig på handduken i sängen med fönstret öppet och 
torkar. När jag torkat viker jag bort handduken och lägger mig under 
täcket och somnar som ett barn. Det funkar mot restless legs och är bättre 
än alla sömnmediciner.” 

”Jag är van att bruka och lägga upp min dosering själv, jag vill inte ta 
för mycket nu när jag inte har så mycket att göra. Tar man det när man 
inte behöver är det lättare att hamna i missbruk.” 

”Jag har kunnat meditera över mycket jag gjort. Det har varit  
nyttigt för mig.” 
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Jag jagar. Ibland bryr jag mig inte om det kommer något djur eller 
inte. Jag bara njuter av att ha det lugnt och skönt och sitta där på en 
stubbe och höra fågelkvitter.

Citat från en intervju med en äldre man

SOCIAL GEMENSKAP VARA I NATUREN

FYSISK AKTIVITET MENINGSFULLHET

MAT- OCH DRYCKESVANOR

Att ge dig själv bättre förutsättningar

Alla människor har i grunden samma behov av att ge sig själv de 
bästa förutsättningarna för att motverka och förebygga psykisk 
ohälsa. Social gemenskap och stöd, att komma ut i naturen, fysisk 
aktivitet, goda mat och dryckesvanor och meningsfullhet i var
dagen är alla faktorer som främjar livskvaliteten. Det kan vara 
särskilt viktigt för dig som är äldre.

I berättelserna i denna bok beskrivs bland annat hur olika perso
ner gör för att ge sig själv bättre förutsättningar för att må bra. Det 
handlar till exempel om hur de får utlopp för sitt sociala behov på 
olika sätt: Janette umgås med sitt barnbarn, men trivs också med 
att vara själv eller att prata med andra på internet. Göran engagerar 
sig i brukarrörelsen och går i kyrkan. Lars beskriver hur viktigt det 
är för honom att få stöd av sin fru Sandra och uppskattar familje
middagarna med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Han nämner 
också hur han återigen började måla när han slutade dricka alkohol. 

Att engagera sig för andra är också något som kommer igen i berät
telserna. Vare sig det är som volontär eller anhörig ger engagemanget 
många en känsla av meningsfullhet och värde. För vissa, som Kerstin, 
handlar det om att skapa utrymme för sig själv, träna på att säga nej 
och att faktiskt tillåta sig själv att köpa färdigmat. Samtliga berättar 
också om hur de försöker vara fysiskt aktiva på ett eller annat sätt 
bland annat berättar Kjell om hur han cyklar och mediterar, Evy
Anne om sin vattengympa och Ulf om att promenera och jaga. 

Sen jag blev ambassadör för Suicide Zero har jag känt att jag har 
gjort något meningsfullt för andra, jag känner mig behövd. Jag 
känner mig behövd av min familj, mina barn och barnbarn. Hade 
det inte varit för dem hade jag inte funnits i dag.

Ulf, 69 år, om meningsfullhet. 

Reflektera
Hur kan du ge dig själv bättre förutsättningar för att må bättre? 
Skriv gärna in aktiviteter nedan, stora som små.
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Testa en ”Kiruna”!
MaiLis Hellenius, numera pensionerad forskare och överläkare, 
råkade höra ett samtal mellan en sjuksköterska och en 90årig 
vital kvinna i Kiruna. Den äldre kvinnan sa: ”Jag tror jag vet varför 
jag blivit så gammal. För varje gång jag sätter mig, så sätter jag mig tio 
gånger”. Ett bra exempel på vardags motion.

Friluftsfrämjandets två tips för ett skogsbad

Det ska vara kravlöst
Det finns så många måsten när det kommer till att leva hälsosamt; 
vad man ska äta, hur mycket man ska röra på sig. När du skogs
badar ska du bara vara och ta in skogen. 

Krångla inte till det
Du behöver inte vara ute halva dagen för att 
göra något positivt för din hälsa. 

Fysiska förändringar i samband 
med åldrandet

”Healthy ageing is the process of developing and maintaining the 
functional ability that enables wellbeing in older age.”

WHO, World report on ageing and health, 2015

Fysiska förändringar sker hela livet för oss alla, oavsett om du 
lever med psykisk ohälsa eller inte. Men för äldre med livslång 
psykisk ohälsa kan det vara extra viktigt att förhålla sig till några 
av de fysiska förändringarna.

Kroppens muskelmassa minskar
Många av åldrandets kroppsliga förändringar, potentiella funk
tionsförsämringar och hälsoproblem har sin grund i att kroppens 
sammansättning förändras. Med åldrandet ökar mängden fett 
samtidigt som muskelmassan minskar.

Rör dig efter bästa förmåga
Träning påverkar alla positivt i någon mån, även de som varit 
inaktiva hela livet. Styrketräning är bäst när det gäller att bibehålla 
muskelmassa, men vardagsmotionen lyfts i internationell forsk
ning som det absolut viktigaste. Att komma ut på en promenad, 

försöka ta trappan eller att lyfta mjölkpaketen några gånger extra 
kan därmed ha en positiv effekt även på ditt psykiska mående.

Kost
Kroppens grundförbränning gör att kroppen förbränner energi 
även när den bara ligger stilla, och vissa sjukdomar kan öka beho
vet av att äta mer. Det är viktigt att komma ihåg att äta tillräckligt 
och allsidigt med rekommenderad mängd protein, då protein är 
det som hjälper oss bygga och behålla muskler.24

Samma ålder – olika behov!
Prata med dietist eller läkare på vårdcentralen för re  kommen da-
tioner som anpassats efter dina förutsättningar. 

Alkohol påverkar oss mer
Med åldrandet försämras förmågan att bryta ner alkohol, bland 
annat på grund av minskad muskelmassa. Ju äldre du är desto högre 
blir alltså alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alko
hol. Detta kan medföra problem som yrsel, förvirring och sömn
problem. Alkohol kan också påverka hur mediciner fungerar.25 

Fler läkemedel – andra biverkningar
Många äldre förskrivs fler läkemedel med stigande ålder. Samtidigt 
är det viktigt att veta att åldrandet påverkar hur väl organen bryter 
ned läkemedel. De kroppsliga förändringar som sker med åldrandet 
kan också göra att du får mer besvärande biverkningar än tidigare.26 

 Det kan därför vara klokt att vara uppmärksam på nya eller ökade 
biverkningar, och att regelbundet be din läkare se över hur dina 
olika mediciner påverkar varandra. 
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Berättelse: ”Säg aldrig ’ryck upp dig’ 
till någon som mår dåligt”
Ulf är 69 år och bor i Skåne med sin fru och hund. Han har levt 
ett utåt sett lyckat liv, med en framgångsrik karriär, resor, ett långt 
äktenskap och tre barn. Men på insidan har han sällan mått riktigt 
bra. 2012 fick han diagnosen bipolär sjukdom, en diagnos som 
även hans ena dotter, Maria, hade. Maria tog livet av sig 2014. I 
dag vill Ulf hjälpa andra genom sitt engagemang i Suicide Zero. 

Ulf är uppvuxen i Stockholm, med sina föräldrar och en bror. 
Som barn var han både introvert och extrovert. Ibland hade han 
negativa tankar och gick och grubblade för sig själv och i andra 
sammanhang var han den glada clownen. Ulfs tre år äldre bror var 
stökig och tog upp all plats i familjen. Föräldrarna kämpade med 
att få honom på rätt väg, medan de litade på Ulf och lät honom 
klara sig mycket själv. 

– De var otroligt snälla. De trodde jag var den där skötsamma pojken, 
men det var jag inte. Jag festade och skolkade, men jag klarade mig i 
skolan utan större problem, säger han.

När Ulf var elva år flyttade familjen till Landskrona. Hans bror 
hamnade i fel umgänge och situationen blev värre för honom. 
Precis som Ulfs mående på insidan. 

– Som trettonåring hade jag suicidala tankar. Under en utflykt med 
skolan minns jag att jag tänkte jag att jag ska hoppa från en klippa. Jag 
hade några tjejkompisar som jag delade med mig till och var som kurator 
till dem. De som hade problem kom till mig, jag förstod ju hur dåligt man 
kan må, säger han. 

Efter gymnasiet gjorde han militärtjänsten som officersaspirant, 
Ulf hade inga planer på att bli officier, men tänkte att det var en 
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bra väg att gå. Även om han inte var stökig eller bråkig blev det 
ofta fel, och han behandlades illa av ett befäl.

– Jag var väl inte mönstersoldaten: följde inte alla normer, glömde grejer, 
putsade inte skorna. Befälet mobbade mig, men 40 år senare bad han om 
ursäkt, det var en upprättelse, säger Ulf.

Under Ulfs militärtjänstgöring ramlade hans bror ut genom ett 
fönster på andra våningen, bröt nacken och dog. Brodern hade 
just börjat komma på rätt väg, med en sambo och en son på tre 
månader. 

– Min mor var helt nedbruten, det knäckte henne för resten av livet. Den 
smällen kom hon aldrig över. Jag kom över det något så när, kanske på 
grund av min unga ålder. Han tydde sig till mig med sina problem, jag 
var som en storebror och gav honom råd. Att jag mådde dåligt var det 
ett fåtal nära vänner som visste om, säger han.

Ulf flyttade efter militärtjänsten till Lund och började plugga till 
civilekonom i Lund. Han förlovade sig med sin nuvarande fru, 
som han träffat redan under gymnasietiden. Utåt sett levde han 
ett bra liv, han klarade sina tentor, men humöret svängde och han 
festade mycket. Psykiskt mådde han väldigt dåligt.

– Jag kunde ta i och slita, men det var mer på rutin och för att visa 
omgivningen att jag klarade av det. Det motiverade mig mer än själva 
studierna, säger han.
 
Ulf och hans fästmö gifte sig, flyttade ihop, fick tre barn och hans 
karriär som exportsäljare och företagare tog fart. Jobbet innebar 
många resor, han var borta över hundra dagar om året och frun 
fick ta stort ansvar hemma. I dag kan han se att han har en eska
pistisk läggning, han flyr. Det var under en av hans många resor 
till Kina som det till slut brast för honom. Han var då 55 år. 

– Jag var i Hongkong och skulle flyga tillbaka till Shanghai. Men jag 
kunde inte ta mig igenom passkontrollen, utan trängde mig fram gråt-
färdig. När jag kom hem gick jag till vårdcentralen, en läkare jag kände 
gav mig antidepressiv medicin som jag åt under en period. Jag tyckte inte 
det var så stor skillnad, men min fru tyckte det, säger han. 

Trots hans framgångsrika karriär och den euforiska lycka han 
kände när hans tre barn föddes har Ulf aldrig förstått meningen 
med livet. Han brottas med existentiella tankar som varför han 
finns när han inte har kul. Men också med skammen över att 
känna så, när han har det så bra. 

Under den här tiden började Ulfs ena dotter, Maria må allt sämre. 
Även hon hade ett utåt sett framgångsrikt liv, hon tog SMguld 
i slagrodd, spelade volleyboll i division två, sprang maraton, 
gjorde idrottsutmaningen en svensk klassiker med Ulf, tog en 
master i kommunikation och fick ett bra jobb. Hennes dåliga 
mående kom smygande till en början, men snart förstod de alla 
hur illa det var.

– Hon gjorde ett antal självmordsförsök. Det första kom hon ner till oss 
i Skåne och sa att hon inte mådde bra. Hon sa att om det knarrar i golvet 
är det för att jag går på toaletten, men hon kramade sin favorithund, tog 
med sig en flaska champagne och massa piller till havet och svalde det. 
Goda vänner till oss hittade henne nedkyld i vattenbrynet, säger han.

Maria överlevde försöket. Trots att Ulf mått dåligt hela sitt liv och 
vet att det inte behöver synas på utsidan förstod han inte hur illa 
det var med Maria. Hon berättade för honom att hon mått dåligt 
länge, att hon blivit mobbad i skolan och anklagade honom för 
att inte ha funnits där. 

– För guds skull, säg inte ”ryck upp dig” eller ”skärp dig” till någon 
som mår dåligt. Det har jag sagt så många gånger till mina barn. Jag 
skulle ha sagt ”Lilla gumman, du mår inte bra, kan jag hjälpa dig med 
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något?”. Jag fattar det inte, men ”ryck upp dig”, sa jag. Utan att förstå 
att hon mådde dåligt, fast jag själv mådde så dåligt, säger han. 

Vid ett tillfälle kom Maria för att hälsa på sina föräldrar när de 
var ute med sin båt. Efter några dagar röt hon ifrån: ”Nu har jag 
varit här tre dagar, och ni har inte en endaste gång frågat mig hur 
jag mår” sa hon. Det fick Ulf att vakna till. Efter den händelsen 
frågade han henne dagligen hur hon mår. 

Maria bodde tillsammans med en väninna som var ett stort stöd, 
och försökte på alla sätt hjälpa henne. Efter några år träffade hon 
sin pojkvän som hade en liten son och de båda älskade henne. Men 
Maria ville ha egna barn, det ville inte pojkvännen. Så hon flyttade 
ifrån dem, till Malmö. Där blev det snabbt värre. 

– Familjen hade som en organisation. Den ena tog hand om spårningen, 
den andra ringde kompisar, någon ringde vården, det var som ett team. 
Efter några självmordsförsök hamnade hon på slutenvården och fick 
ECT-behandling några gånger. Sista tillfället gick hon till receptionen 
och sa att hon ville ha frisk luft. Hon gick till en butik, köpte ett rep och 
gick hem och hängde sig, säger Ulf. 

Maria överlevde inte. Händelsen ledde till att vården fick elva 
grava anmärkningar från IVO. Både Ulf och hans fru, som all
tid varit den stabila, brakade ihop. Han anklagade sig själv och 
känslan av att han borde ha kunnat göra mer beskriver han som 
ofrånkomlig. Men han är glad att de fick chansen att prata ut, 
över allt hon lärde honom innan sin död. Som att våga fråga hur 
någon mår. Mycket av den förståelsen har idag kommer från den 
bok hon skrev på, och som han fick läsa.

– Vi hade många fina samtal på slutet, hon skrev en bok och jag fick hela 
tiden läsa och komma med förslag. Hon är en fantastisk skribent. Som-
maren efter att hon tog sitt liv skulle hon gå en författarkurs, hon tyckte 
om att skriva, säger han. 

Maria hade diagnosen bipolär sjukdom, när Ulf förstod hur ärftlig 
den sjukdomen är tog han upp det med sin terapeut. Efter utred
ning fick även han diagnosen och efter Marias bortgång provade 
han litium. Han hade några år kvar till pension och hade bestämt 
sig för att klara sig hela vägen. Men medicinen gjorde att han 
kände sig drogad och trött. Han anställde sin son och en annan 
man i företaget för att orka. 

– Jag satt i företagets styrelse i Lund, dit är det åtta mil. Jag var tvungen 
att stanna halvvägs för att vila. Varje dag på jobbet gick jag ut i bilen för att 
lägga mig och vila en halvtimme, för att orka genom dagen. Men jag skulle 
bara klara av det där, jag hade ett avtal att sluta när jag var 65, säger han.

Medicinen gjorde honom även skakig vilket hans läkarkompis 
noterade när de spelade biljard, och skrev ut betablockerare. Ulfs 
fru, som är sjuksköterska på hjärtintensiven avrådde honom. Men 
han tog dem och blev stadig på handen igen. Men på annandagen 
för några år sen segnade han ner på golvet, mitt bland julfirande 
släktingar.

– Det blev blåljus in till stan med 27 i puls, då betablockerare sänker 
pulsen. På natten fick jag hjärtstillestånd och morgonen efter kom över-
läkaren och min fru på ronden med en pacemaker, säger han. 

Ulf var hemma igen efter två dygn och mådde bra, men han slu
tade med sina mediciner. Sedan dess har han mått mycket bättre, 
och hans vänner säger att han är som en ny människa. I dag medi
cinerar han med antidepressiva, men årligen har han sina åter
kommande suicidala tankar. 

– Skiter allt sig har jag det som en utväg. Men det är så orättvist mot 
mina barn och barnbarn att tänka så, jag har det ju så bra. Min största 
lycka är mina två barn som finns kvar, och mina tre barnbarn. Dem älskar 
jag. Men ändå ser jag inte meningen med livet. Jag har det bra fysiskt 
och ekonomiskt men inte psykiskt, säger han.
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Men dotterns suicid fick Ulf att bestämma sig för att aldrig ta sitt 
liv. Han vet hur uppslitande det är för omgivningen, det får stanna 
vid tanken när det är som värst. Han klarade sig, mot alla odds 
fram till pensionen. Då först gick han in i väggen. 

– Jag satt ett halvår och tittade på Netflix, men sen kom jag i gång, 
säger han.

Både Ulf och Marias stöttande väninna engagerade sig tidigt i 
organisationen Suicide Zero. Idag föreläser Ulf och håller utbild
ningar genom dem. Att hjälpa andra ger honom en känsla av 
menings fullhet. Precis som hans barn, barnbarn och hund. 

Ulfs tips för att må bra:

”Sen jag blev ambassadör för Suicide Zero har jag känt att jag har 
gjort något meningsfullt för andra, jag känner mig behövd. Jag 
känner mig behövd av min familj, mina barn och barnbarn. Hade 
det inte varit för dem hade jag inte funnits i dag.” 

”Någonting som är väldigt viktigt för mig är våra hundar. Det är 
underbart att ha en hund som kryper upp hos mig, och ibland även 
sover med mig i sängen. Det skulle jag verkligen rekommendera de 
som inte mår bra. Särskilt äldre människor mår ju så bra av att ha 
djur omkring sig, det behöver inte vara en hund. Men för mig är 
det så värdefullt, att bli behövd och det sociala, både psykiskt och 
fysiskt.” 

”Jag har spelat golf, paddel och sprungit många maraton. Jag 
hade en period när jag sprang 16 maraton på tio år. Det var min 
eskapistiska läggning. Träna, träna, träna. Spring, spring, spring. 
Då kom jag ifrån det negativa, jag var glad varje gång som jag kom 
hem från löpfältet. Jag är fortfarande aktiv, men jag kom ur den där 
riktiga träningsnarkomanin. Nu är det mer det sociala, promenader 
och jag jagar en del. Jag är väldigt mycket i gång. Jag är hobbyhant-
verkare och renoverar mycket. Jag kan inte sätta mig ner, då börjar 
jag grubbla.” 
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Stöd för äldre med psykisk ohälsa

Utöver stöd och insatser via vården finns det också olika praktiska, 
sociala och ekonomiska stöd att tillgå för de som har psykisk ohälsa. 
På de kommande sidorna finns det exempel på insatser som kan 
vara bra att veta om men din kommun eller region kan erbjuda fler 
stödinsatser än de som nämns nedan. Vissa insatser kan du inte 
ansökan om efter att du har fyllt 65 år, det är då angivet i texten.

Insatser via socialtjänstlagen (SoL)

Syftet med dessa insatser är att stärka dina möjligheter att leva 
ett självständigt liv och kunna delta i samhällets gemenskap. Van
liga insatser att få via SoL kan exempelvis vara försörjningsstöd, 
hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, och kontaktperson. Om 
du har behov av andra insatser kan du även ansöka om dessa. 
Biståndshandläggare på kommunen kan hjälpa dig att utreda vad 
du kan ansöka om för stöd utifrån dina behov. 

Insatser via lagen om stöd och service (LSS)

Bland de insatser du kan få via LSS ingår till exempel personlig 
assistans, kontaktperson, bostad med särskild service och daglig 
verksamhet. Dessa insatser kräver beslut från en biståndshand
läggare och kan inte sökas för första gången efter att du har fyllt 65 
år. Om du redan har beviljats till exempel personlig assistans före 
65 års ålder får du behålla den livet ut om det behövs, men du kan 
inte få fler assistenttimmar efter att du fyllt 65 år. Socialtjänsten i 
din kommun kan svara på vad som gäller för dig.

Praktiskt stöd

Personligt ombud
Funktionen personligt ombud är kostnadsfritt och kan ge dig 

stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer. 
Ombuden är fristående från myndigheter och arbetar med ett hel
hetsperspektiv som utgår från dina behov. Kontakta kommunen 
för mer information och kontaktuppgifter.

God man
Om du har begränsade möjligheter att ta tillvara dina ekono
miska och juridiska rättigheter kan du ansöka om att få en god 
man (som även kan vara en kvinna). En god man kan företräda 
dina intressen i olika sammanhang till exempel att hjälpa dig 
att ansöka om insatser, vara ett stöd i kontakt med myndigheter 
eller andra sammanhang. Du som har en god man har fortfa
rande rätt att bestämma över dina pengar och rätt att ingå avtal. 
Har du frågor om god man ska du vända dig till överförmynda
ren i din kommun.

Stöd i hemmet

Hjälpmedel och bostadsanpassning
Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva hjälpmedel 
som underlättar ditt dagliga liv. Du kan exempelvis få hjälpmedel 
för att enklare kunna kommunicera, planera och komma ihåg saker. 
Det är vanligtvis läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distrikts
sjuksköterskor eller logopeder som skriver ut hjälpmedel.

Bostadsanpassning kan vara förändringar som underlättar för dig 
i din bostad och göra det säkrare att vistas och leva där. Det kan 
gälla både större och mindre förändringar. Bostads anpassning 
ansöker du om via kommunen.

Hälso- och sjukvård i hemmet
Du kan få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser i hemmet vid enskilda 
tillfällen eller för längre tid, så kallad hemsjukvård. Personal på 
vårdcentralen eller kommunens biståndshandläggare kan ge 
information om hur det fungerar i din kommun.
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Tips! 
Kontaktinformation till NSPH:s medlems
organisationer finns längst bak i boken.

Aktivitet och gemenskap

Färdtjänst
Färdtjänst är en tjänst för den som på grund av funktionsnedsätt
ning inte kan ta bussen eller andra kollektiva färdmedel.

Dagverksamhet
Vissa kommuner erbjuder aktiviteter för äldre personer, via exem
pelvis träffpunkter och liknande. Det finns också dagverksamhet 
via kommunen. Det är en insats som du kan behöva söka via din 
biståndshandläggare, ta kontakt med handläggaren för att få mer 
information.

Ekonomiskt stöd

Regionalt tandvårdsstöd
Du kan ha rätt till tandvårdsstöd om du har en psykisk funk
tionsnedsättning som gör det svårt att ta hand om tänderna, eller 
om din medicinering påverkar tandhälsan. Din läkare skriver ett 
särskilt läkarintyg och skickar det sedan till Tandvårdsenheten 
hos regionen, som beslutar om du har rätt till tandvårdsstödet 
och hur länge det gäller. Tandvårdsstödet kan också benämnas 
som ”Gröna kortet”.

Merkostnadsersättning
Du kan få ersättning för de extra kostnader som du har med 
an ledning av din funktionsnedsättning, som exempelvis städ
hjälp, läkemedel, resor eller god man. 

Du ansöker om det hos Försäkringskassan och behöver ha ett 
läkarintyg som beskriver varför de extra kostnaderna beror på din 
funktionsnedsättning. Du får behålla merkostnadsersättningen 
om du redan har den när du fyller 65 år, men du kan inte ansöka 
om det efter att du fyllt 65 år.

Patient- och brukar- och anhörigföreningar

Du kan också få stöd från patient, brukar och anhörigföreningar.
Att träffa andra som är i samma situation brukar göra stor skill
nad, både när det gäller att byta erfarenheter, praktiska tips om 
hur man får vardagen att fungera och kunskap om var man kan 
hitta bra fakta om sin psykiska ohälsa.

Övrigt stöd

Kommunen eller regionen erbjuder i vissa fall även annat stöd 
till dig som är äldre med psykisk ohälsa eller funktionsnedsätt
ning, både insatser som kräver beslut från biståndshandläggare 
och tjänster som inte gör det. Det kan också finnas föreningar 
eller trossamfund i din närhet som exempelvis anordnar sociala 
aktiviteter eller hjälper till med ärenden. 

Kontakta din kommun för mer information.
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Berättelse: Jag väljer gemenskap 
framför isolering”
Göran är 68 år och bor i Strängnäs, där har han bott de senaste 
24 åren. Han är aktiv i föreningsliv, sitter i olika kommunala 
råd och spelar tennis med sina manliga vänner. Det är tillsam-
mans med andra han mår bra och genom livet har han sökt sig 
till olika former av gemenskap. Det har varit idrott, kyrkan och 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. 

– ”Jag väljer gemenskapen framför isolering”, säger han. Snart 
ska han för första gången träffa en ny liten bekantskap, något 
han ser mycket fram emot.

Göran växte upp med sina föräldrar och en syster i Stockholm. 
Han minns sin barndom som bra, han spelade fotboll och var 
som barn är mest. Idrott och hälsa var ett intresse som följde med 
honom och efter avslutad grundutbildning gick han massörut
bildningen på Axelssons. 

En lärare på Axelssons uppmärksammade att Göran verkade ha 
mycket ångest och rekommenderade honom att söka upp en vän 
till honom, en läkare på Beckomberga sjukhus. 

– Det var så jag kom i kontakt med psykiatrin för första gången. Av 
läkaren fick jag ångestdämpande tabletter, säger han. 

Efter utbildningen fick Göran ett jobb på Bosön, där han jobbade 
för Riksidrottsförbundet med samverkanskurser. Det var i början 
av 80talet, han var i trettioårsåldern och bodde själv i en lägen
het. En tanke hos honom började växa, att det vore trevligt med 
sällskap. Så föddes idén om att skaffa en hund. Göran köpte en 
liten valp, en Leuenberger som fick namnet Bach. 

– Det betyder liten bäck på tyska, berättar Göran. 
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Efter några år på Bosön blev Göran uppsagd, och det tror han var 
en stor anledning till att han började må sämre. Han sökte sig till 
nya gemenskaper och hamnade hos frikyrkorna på Södermalm. 
Där lät han döpa sig och det ledde till att han började fundera 
över sitt sätt att leva.  

-Man blir en ny skapelse när man blir döpt, det sker inte på en sekund 
utan är en process. Jag fick mer insikt i vad som varit fel och hur mycket 
impulshandlingar jag hållit på med. Inte fullständigt galna saker men 
lite tokigt ibland, säger han.

Vid ett tillfälle stal han en bil, som han körde runt med en sommar. 
Det slutade med en olycka. Som tur var skadade han sig inte, men 
polisen stoppade honom. 

– Gudskelov var det inte värre. Jag fick en övervakare i stället för att få 
fängelsestraff. Det var avgörande för att jag inte skulle bli sämre. Hade 
jag satts i fängelse hade jag nog fortsatt med det beteendet, säger han.
 
Göran började må sämre och blev inlagd våren 1984. Inläggningen 
blev lång, den varade i över fyra månader. Där kom han för första 
gången i kontakt med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 
RSMH. Tillsammans med dem gjorde han senare en resa till Skön
sången i Småland, där de bodde i en stugby. 

Göran fortsatte att umgås med sina vänner i frikyrkan, samtidigt 
som han började medicinera för att må bättre. En kombination 
som fungerade fint för honom. 

– Församlingen gav mig förbön och läkarna gav mig medicin, säger han. 

Men han fortsatte att må dåligt i perioder, vilket ledde till att det 
var svårt att ha relationer. 1988 fick han en son, något han drömt 
och fantiserat om en tid. Men de återkommande depressionerna 
gjorde att de inte riktigt fick en nära relation. Vilken form av psy

kisk ohälsa han har vet han inte, han vet att en läkare har skrivit 
att våren 1984 hade han ett psykosgenombrott, det är det enda.
Det handlar inte så mycket om vad omgivningen ska tänka eller 
tro, utan mer om att han inte vill veta. 

– Jag vet att jag inte skulle må bra om jag läste om mina diagnoser, men 
jag upplever omgivningen som förstående, säger han. 

Under 90-talets början var Göran med om fler tunga händelser: 
hans pappa gick bort, Göran var arbetslös, deprimerad och tappade 
kontakten med sin flickvän. När även hunden Bach dog bestämde 
han sig för att flytta ifrån Stockholm och försöka börja om helt på 
nytt. Han tog ett nytt efternamn, Svanteson efter sin pappa Svante, 
och flyttade till Mariehamn. Där kände han sig mer ensam än 
någonsin och fick självmordstankar. Till slut orkade han inte mer. 

– Men jag skadade mig inte så mycket, jag förstörde bara en kostym. Jag 
gick ner mig i sjön med min finaste kostym, säger han.

Göran blev inlagd på nytt och genom vården kom han i kontakt 
med ett arbetsträningsprojekt i Strängnäs som hette Fenix. Han 
flyttade till Strängnäs 1998 och har bott där sedan dess. Äntligen 
hade han hittat något som fungerade.

– Då rehabiliterades jag genom social samvaro, och det var då jag åter-
upptäckte RSMH, säger han. 

Genom Fenix fick Göran arbete på två olika hästgårdar. Han fick 
städa och måla om boxar, vara ute bland djur och natur. Det var 
något han trivdes mycket med. Han blev aktiv i RSMH, och för 
nio år sen blev han lokalföreningens ordförande, en roll som har 
fått honom att växa. 

– Det har varit oerhört viktigt för självkänslan. Har man inte rent mjöl i 
påsen som jag i ungdomen, blir man urholkad och får sämre självkänsla. 
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Man kanske kompenserar genom att hävda sig, men det syns ju om man 
inte mår bra. Jag känner mig stolt över mitt arbete för RSMH, att jag 
kunnat sitta i livesändning och berätta om vad vi gör. Det har fått mig att 
tro på att jag har något att tillföra, att jag kan göra något meningsfullt. 

I dag är Göran ålderspensionär, något som gör att det ibland blir 
svår att få pengarna att räcka till. 

– Men jag tror att många med mig har fått det ekonomiskt bättre efter 
regeringens beslut att man kan få bidrag upp till 7000 kronor, säger han. 

Efter nio år ska han nu avsluta sitt uppdrag som ordförande inom 
RSMH, något som känns både tråkigt, men samtidigt skönt. 

– Det var mycket byråkrati, vilket kan ge mig tvång att sköta. Nu kan 
jag lägga bott det arbetet. Jag kommer inte längre vara ordförande men 
ändå aktiv, säger han.

Göran försöker vara aktiv genom att promenera i skogen och 
spela tennis. Just nu är det inte möjligt efter en ryggoperation. 
Men så snart det går ska han börja igen. Genom sin syster har 
han fått lite kontakt igen med sin son, och för snart ett år sedan 
blev han farfar. Sonen som bor utomlands med sin familj väntas 
komma till Sverige när sonsonen fyller ett. Då ska Göran för första 
gången träffa sitt nya barnbarn. 

– Jag fantiserade ofta om att bli pappa innan jag blev det. Men att bli 
farfar, det hade jag inte ens kunnat drömma om, säger han. 

Görans tips för att må bra:

”Två saker har varit mest betydelsefulla för mig, dels beslutet att döpa mig 
och att gå Upprättelselinjen, en bibelskola, som jag gick på 2000-talet 
efter en depression. Det och medicinerna jag fick av läkarna.”

”Det var till stor del gemenskapen i kyrkan som var viktig. ”Jag gör 
inget anspråk på att påverka andra att gå i kyrkan. Idag är jag verksam 
i föreningen RSMH”, säger han.” 

”Det är bra att hålla sig aktiv, att vara ute i naturen och att röra på sig.”
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Fakta: 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
är en samarbetsrsesurs som arbetar för ett 
anhörigvänligt samhälle bland annat genom att 
erbjuda utbildning metoder och verktyg. 

På sin hemsida www.nka.se har de mycket 
information om vad det innebär att vara anhörig, 
samt en särskild guide kring äldre med psykisk 
ohälsa.

Stöd till anhöriga

Det kan vara svårt att vara anhörig till en person som behöver 
hjälp med vård, stöd och insatser. Det kan påverka en på olika 
sätt. Ofta lägger anhöriga mycket tid och engagemang på att 
stötta både känslomässigt och praktiskt. Oavsett om det är en 
partner, ett barn eller en vän kan den anhöriga hamna i käns
lomässigt påfrestande situationer. Trots att det kan vara tungt 
upplever många anhöriga också att det är något positivt och 
meningsfullt att kunna hjälpa till. Det ger en känsla av att ha 
en betydelse och ett värde.27

Men för att anhöriga ska kunna ta hand om sig själva och före
bygga psykisk ohälsa är det viktigt att de får stöd och avlast
ning. Inom kommunen finns mycket stöd att få

Vem kan få stöd?
Som anhörig räknas både partner, sammanboende, familj, vän 
eller granne. Du behöver inte vara gift eller släkt för att få stöd.

Vem ger stöd?
Det är kommunen som ansvarar för stödet till anhöriga. Kom
munerna har enligt lag en skyldighet att erbjuda stöd till den som 
ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre 
eller har en funktionsnedsättning. 

Vad finns det för stöd?
Det finns stöd att få, men det kan skilja sig från kommun till kom
mun vilket stöd som erbjuds. Här finns exempel på några vanliga 
stödformer:

Anhörigkonsulenter
Många kommuner har en anhörigkonsulent eller anhörigstöd, 
som kan guida dig till samhällets olika stödformer för dig som 
är anhörig. 

Information och stöd i grupp
Det blir allt vanligare att kommuner och regioner erbjuder anhö
riggrupper. En del studieförbund och brukarorganisationer erbju
der studiecirklar eller samtalsgrupper.

Avlösning och korttidsboende
Ibland kan hemtjänsten avlasta dig i hemmet, så att du kan gå 
ifrån för att ordna ärenden eller få en stund för dig själv. 
Kommunen kan i vissa fall också erbjuda dagverksamhet till din 
närstående eller ett korttidsboende. För att få detta stöd behövs 
beslut om insatsen från biståndshandläggare.

Fast vårdkontakt
Den som har många vårdkontakter på grund av flera samtidiga 
sjukdomar har enligt hälso och sjukvårdslagen rätt att få en fast 
vårdkontakt som samordnar vårdinsatserna och kontakterna med 
olika myndigheter. 
Läs mer på Vårdguiden www.1177.se eller ring 1177.

http://www.1177.se
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Anhöriglinjen
Telefon: 0200-239 500

Kognitiva hjälpmedel
Det kommer allt fler tekniska lösningar för den som har en kog
nitiv funktionsnedsättning. Det kan underlätta dagen för både 
dig och din närstående. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa till 
att organisera dagen (almanacka med påminnelsefunktioner och 
larm). Vem som provar ut och vad som förskrivs ser olika ut i 
olika delar av landet. Fråga din vårdcentral om vilka hjälpmedel 
som erbjuds.

Stödjande samtal
Många anhöriga vill ha samtal för egen del. Hur det organiseras 
varierar och bland kan du få hjälp via kommunen. Om du och din 
närstående har en fungerande vårdkontakt bör den klinik som 
ni besöker erbjuda samtal. Andra vägar kan vara att kontakta en 
anhörigförening eller stödlinje om vilken hjälp och vilket stöd 
som kan erbjudas just där du bor. En del insatser är lika för alla. 
Andra insatser är anpassade efter olika gruppers behov.

Ekonomisk ersättning
I vissa fall kan du som anhörig få ekonomisk hjälp som gör det 
enklare att ge stöd. Det kan till exempel gälla hemvårdsbidrag och 
närståendepenning. Kommunen kan också i vissa fall anställa dig 
för att sköta en närstående.

Patient-, brukar- och anhörigföreningar
Du kan också få stöd från patient, brukar och anhörigföreningar. 
Att träffa andra som är i samma situation brukar göra stor skillnad, 
både när det gäller att byta erfarenheter, praktiska tips om hur 
man får vardagen att fungera men också information om var det 
finns bra fakta om den diagnos eller de funktionsnedsättningar 
som man lever nära.

Kontaktinformation till NSPH:s medlemsföreningar finns längst bak 
i boken.
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Verktyg för återhämtning

Att försöka hitta tillbaka till att må bättre är en individuell process 
där olika personer kan ha olika förutsättningar och mål. För vissa 
är det viktigt att känna att de återigen har kontroll över situatio
nen och för andra att känna hopp om att livet kan bli lättare och att 
kunna tänka framåt. Inom NSPH kallar vi detta för återhämtning. 
Återhämtning är viktigt både om du själv mår dåligt eller om du 
är anhörig till någon som mår dåligt. 

Några av övningarna i detta avsnitt har vi lånat från Åter-
hämtningsguiden, som både finns som böcker och app till din 
smarta telefon. I Återhämtningsguiden delar personer som mår 
eller har mått dåligt med sig av sina erfarenheter om vad som  
varit hjälpsamt i deras återhämtning.

Återhämtningsguiden är framtagen av NSPH Skåne och finns för 
dig som mår dåligt, för dig inom heldygnsvård, för dig som står nära 
någon som mår dåligt samt som studiecirkel och inspirationsträff. 
Materialet kan beställas eller laddas ner kostnadsfritt på 
www.aterhamtningsguiden.se

Vad innebär återhämtning för dig?
Återhämtning kan innebära många olika saker och varierar från 
person till person. Några exempel kan vara att vila, motionera, äta 
en god middag, inte boka in för mycket, umgås med djur eller att 
träffa vänner. Fundera på frågorna nedan i lugn och ro och skriv 
gärna ner det du kommer på:

• Vad innebär återhämtning för dig? 
• Vad får dig att må bra?
• Vad skulle du behöva göra för att uppnå detta?

Ta hand om dina grundläggande behov
Det kan vara svårt att ta hand om sig själv när man mår dåligt. Ett 
sätt att påminna sig själv är att använda metoden HALT.

Förkortningen HALT härstammar ur beroendeterapi och utgörs 
av de engelska orden Hungry (hungrig), Angry (arg), Lonely 
(ensam) och Tired (trött). Alla dessa tillstånd ökar risken för att 
må dåligt och att hantera det dåliga måendet på ett oönskat sätt.
 
Tanken med HALT är att påminna oss själva om att äta, dricka 
vatten, hitta sunda utlopp för vår ilska eller irritation, träffa eller 
prata med andra människor, och att vila.

Så när du märker att negativa känslor och tankar börjar ta över, 
säg ”HALT” till dig själv och fundera på om du tagit hand om 
dina grundläggande behov. 

Medveten närvaro
Medveten närvaro, eller mindfulness, är en metod som hand
lar om att stanna upp och se verkligheten som den är och kan 
användas för att hantera bland annat stress och oro. När du utö
var medveten närvaro är det viktigt att du fokuserar på det som 
händer här och nu. Det är också hjälpsamt att ha en nyfiken och 
accepterande inställning till det du upplever, och att du har en 
accepterande inställning till dig själv och andra och övar på att se 
ömsint – eller åtminstone neutralt – på dig själv och andra. 

För vissa kan det vara väldigt svårt och väcka mycket obehagliga 
känslor att utöva medveten närvaro. Det är bra att försöka, men 
det kan också vara så att en annan metod passar dig bättre. Att 
rådgöra med en läkare, sjuksköterska eller kurator inom vården 
kan hjälpa dig att hitta ett sätt som fungerar för dig.
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Tips! 
Kontaktuppgifter till stödlinjer 
med olika inriktningar finns 
längst bak i boken.

Oftast inom psykiatrin ska man följa en norm, alla ska tänka på 
ett visst sätt. De tipsar om yoga och andningsövningar. Jag tänker 
”tar det aldrig slut” och känner mig som elefanten i rummet. Jag 
dansar zumba och hela världens danser. Dansen gör mig avkopplad 
och glad, inte att ligga på golvet.

Citat från Janette om vad som hjälper henne. 

En enkel meditation
Vilken plats på jorden är din trygga plats? Var har du, någon gång 
under ditt liv, känt dig fullkomligt trygg och lugn? Leta fram min
net av platsen. Hur ser den ut? Hur doftar den? Vilka ljud hörs? 
Hur känns den mot din hud? Om du inte kommer på en plats 
som känns odelat lugn och trygg kan du med hjälp av din fantasi 
skapa dig en plats. Det kanske kan bli en plats att återkomma till 
i dina tankar när du behöver känna frid. 

Övning lånad från studiecirkelmaterialet Vi talar om livet, som produce-
rats av Riksförbundet Hjärnkoll i samarbete med Sensus studieförbund.

Kroppsscanning
Ett sätt att stanna upp och lägga märke till vad som känns i krop
pen är att göra en kroppsscanning. Poängen är att observera det 
du just nu känner och att låta alla tankar och känslor vara väl
komna. Det finns inga rätt eller fel känslor när du gör den här 
övningen. Om du till exempel känner rastlöshet eller smärta så 
observerar du det. Det finns många olika varianter på den här 
typen av övning, här nedan ger vi ett exempel.

1.  Sitt eller lägg dig ned bekvämt och låt gärna fötterna vila mot 
underlaget.

2.  Börja med att följa din andning en stund. Följ luften in genom 
näsan och hur den fyller bröstet och magen. Följ luften ut igen 
genom munnen och låt dig själv sjunka lite djupare ner mot 
underlaget.

3.  Lägg sedan i tur och ordning märke till varje kroppsdel. Börja 
med att känna efter hur det känns i vänster stortå och gå sedan 
vidare till övriga tår. Fortsätt till vänster fot, vänster skenben, 
låret och så vidare. Sedan gör du samma sak fast med höger 
ben. Därefter går du vidare till magen, ryggen, armarna, nacken 
och fortsätt tills du har gått igenom hela kroppen.

Misströsta inte om övningen inte passar för dig. För andra fungerar det 
bättre att ta en rask promenad och samtidigt fundera.

3-3-3
Det här är en enkel övning för när du känner att du behöver för
ankra dig i nuet. Övningen går ut på att långsamt och tyst för dig 
själv beskriva tre saker som du ser, tre saker som du hör och sedan 
tre saker som du känner. Till exempel: 

”Jag ser träden vaja i vinden, jag ser svalor som flyger förbi och jag ser 
två barn som leker. 

Jag hör vinden som viner, jag hör en hund skälla långt bort och jag hör 
en bilmotor. 

Jag känner mattan under mina fötter, jag känner hur det blir lite kallare 
när jag andas in genom näsan och jag känner mitt hår fall mot nacken.”
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AKTIV KÄNSLA
Häpen
Stimulerad
Överraskad 
Aktiv 
Skärpt

AKTIVT OBEHAG
Bekymrad
Besvärad
Ångestfull 
Orolig
Skakig
Ängslig

OBEHAG
Olycklig
Eländig
Sorgsen 
Sur
Dyster
Melankolisk

PASSIVT OBEHAG
Slö
Trött
Dåsig 
Lat
Uttråkad
Vissen

PASSIV KÄNSLA
Fridsam
Dämpad
Stilla
Inaktiv
Sysslolös
Passiv

PASSIV GLÄDJE
Avslappnad
Tillfreds
I vila
Lugn
Fridfull
Behaglig

GLÄDJE
Lycklig
Förtjust
Glad
Munter
Ömsint
Nöjd

AKTIV GLÄDJE
Entusiastisk
Upprymd
Begeistrad 
Euforisk
Livfull
Pigg

Att sätta ord på känslor
När känslorna kommer över en kan det vara svårt att kontrollera 
sina reaktioner, och ibland känns det så mycket att man kan vilja 
skada sig själv eller andra. Forskning visar att känslorna dämpas 
när du kan sätta ord på dem och därför kan det vara hjälpsamt 
att öva på just det..28 29 Det kan också göra det lättare att förklara 
för andra vad du upplever som fel.

En metod för att lättare sätta ord på det du känner är att ta hjälp 
av ett känslohjul. Här bredvid ser du ett exempel.
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Tips! 
Riksförbundet Attention har tagit fram en 
hemsida där du kan läsa mer om att identifiera 
och hantera känslor: www.känslogrejen.se. 

Ångestbäcken
Det kan vara hjälpsamt att lära sig att skapa lite större distans till 
negativa tankar och känslor. Du kan skapa distans utan att behöva 
resonera eller diskutera. Om tankarna är sanna eller inte behöver 
du inte ens beröra.

1.  Sätt dig på en lugn plats och slut ögonen. Föreställ dig att du 
sitter på en bänk vid en porlande bäck, omgiven av grönska. 

2.  I vattnet flyter löv i olika hastighet och på varje löv finns en 
negativ tanke. Börja med att lägga märke till och notera vilka 
tankar som kommer upp, utan att tränga undan dem. 

3.  Föreställ dig att löven med tankarna glider förbi dig på vattnet. 
De kommer, fortsätter ner för bäcken, förbi dig, löv för löv. 

4.   Låt dem glida förbi utan att fastna i dem. Säg till dig själv, ”där 
kom en TANKE om att jag är värdelös” Och där kommer en 
tanke om att jag kommer att misslyckas” och så vidare.

Orosfåtöljen
Ett sätt att hantera oro kallas Orosfåtöljen och går ut på att samla 
det du oroar dig för till en viss tid och plats som du bestämt i förväg.
 
 Gör så här:
1.  Planera i förväg in en tid, exempelvis sen eftermiddag i en halv

timmes tid. Välj en plats, till exempel en fåtölj i ditt hem, där 
du ger dig själv utrymme att reflektera över dina orostankar.

2.  Observera och skriv ner dina orostankar under dagen. Släpp 
sedan taget om din oro och påminn dig själv om att du ska få 
komma tillbaka till de känslorna under den tid du bestämt.

3  När tidpunkten är kommen sätter du dig ned på den bestämda 
platsen och går igenom dina anteckningar. Reflektera över dina 

tankar och det som oroat dig under dagen och ställ följande 
frågor till dig själv:

– Har något av det du oroat dig över minskat i kraft?
– Vilken oro finns kvar och vad kan du göra åt det?
– Finns det någon du kan prata med som skulle kunna vara ett stöd?
– Finns det information som kan lösa upp eller motverka oron?

Försök att ha en öppen och förlåtande inställning till din oro. Det 
gör ingenting om det känns svårt eller om du upplever att oron 
har tagit över hela dagen. Du gör så gott du kan och kanske känns 
det mindre svårt en annan dag. Tänk också på att du, när du 
gör den här övningen, faktiskt tar tag i något som har en negativ 
påverkan på ditt liv.

Att prata om hur du mår
Det kan bli lättare att bära tunga tankar och känslor när du kan 
berätta om dem för någon du litar på. För vissa innebär det att 
prata med en vän, för andra en terapeut eller att ringa till en stöt
tande telefonlinje. 

Det kan vara svårt att prata om hur man mår, men som mycket 
annat så blir det lättare ju mer man tränar på det. Ibland kan 
det underlätta om man förbereder den som lyssnar på vad man 
förväntar sig. Exempelvis: ”Jag skulle vilja prata lite om hur jag 
mår, men jag förväntar mig inte att du ska säga eller göra något 
speciellt. Du behöver inte ge mig några tips. Jag behöver bara att 
du lyssnar och bekräftar att du hör mig”.

http://www.känslogrejen.se
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Tips!
Lär dig mer om att våga fråga och prata om att må dåligt: 
Suicide Zeros kostnadsfria utbildning Våga fråga. 
Hitta utbildningstillfällen på www.suicidezero.se

Hjärnkolls kostnadsfria introduktionskurs om åldrande 
och psykisk hälsa. Kursen är kostnadsfri och finns som 
video på www.hjarnkoll.se 

Att lyssna på någon som mår dåligt

Det kan räcka med: ’Jag vet inte vad jag ska säga eller göra, men jag 
vill väldigt gärna lyssna och försöka hjälpa’.

Citat från en deltagare i projektets fokusgrupper, om att lyssna

Om du misstänker att någon i din omgivning mår dåligt är det 
viktigaste du kan göra att våga fråga hur de mår, och sedan lyssna 
på svaret. På hemsidan www.dinpsykiskahalsa.se ger Folkhälso
myndigheten följande tips:

1.  Våga fråga hur personen mår. Välj gärna en tid och plats när ni 
kan prata ostört. Ibland kan det vara lättare att prata om man 
gör någonting under tiden, till exempel tar en promenad.

2.  Lyssna öppet och utan att döma. Visa att du lyssnar genom att 
nicka, humma eller söka ögonkontakt. Ställ följdfrågor. Undvik 
att direkt börja ge råd eller berätta om egna erfarenheter.

3.  Förmedla hopp. Berätta att ni tar er igenom det här tillsam
mans och att de allra flesta som mår psykiskt dåligt blir bättre. 
Du kan också erbjuda dig att ta fram information som kan vara 
till hjälp för personen.

4.  Om personen mår mycket dåligt, uppmuntra till att söka pro
fessionell hjälp. Ta inte själv rollen som personens behandlare. 

Du kan erbjuda dig att hjälpa till att boka en tid eller följa med 
på besöken.

5.  Hjälp till att byta fokus. Det är vanligt att personer som mår 
dåligt fastnar i att älta samma saker eller oroar sig överdrivet 
mycket. Då kan personen behöva hjälp att byta fokus så att den 
får tänka på något annat en stund.

6.  Respektera om personen inte vill prata. Säg att du finns där om 
den ändrar sig.

7.  Ha tålamod. Visa att du finns där om hen vill prata eller göra 
något. Hör av dig och håll kontakten, även om personen inte 
är lika social som vanligt.

8.  Var ärlig med hur du mår. Du kan hjälpa genom att själv vara 
ärlig med hur du mår eller berätta när du går igenom en tuff 
period. Det bidrar till ett öppet klimat där fler vågar öppna upp 
sig.

Att hantera livsförändringar
Alla livsförändringar, positiva som negativa, kan väcka känslor. 
Oavsett om det handlar om att ha förlorat en närstående, att ha 
gått i pension, eller att ha drabbats av sjukdom behövs tid och 
utrymme att reagera. 

Starka reaktioner som sorg kan göra det svårt att koncentrera sig 
eller att förstå och minnas saker. Det kan bli svårt att bestämma 
sig för att göra saker och det kan ta längre tid att göra saker än 
vad du är van vid. 

Reflektera
• Vilka förändringar har skett i ditt liv de senaste åren?
• Hur har förändringarna påverkat dig och det liv du vill leva?
• Hur ser du på de kommande åren? 
• Finns det något du drömmer om eller vill göra?

http://www.hjarnkoll.se
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Tips!
Organisationen Minds material Du bär på en unik 
berättelse finns som guide både för dig som vill 
skriva om ditt liv och för dig som hellre pratar i 
grupp. 

Materialet är gratis och går att ladda ned på 
www.mind.se

Skrivande
För många som drabbats av en kris eller lever med psykisk ohälsa 
kan skrivande hjälpa att sätta ord på och bearbeta den egna upple
velsen. Ju längre du levt desto viktigare menar vissa att det är att 
reflektera kring, inte bara hur du mår och vad du tänker nu utan 
också, hur ditt liv varit. Avsluta gärna varje skrivtillfälle med att 
reflektera kring hur du upplevt det att skriva just då.

Flödesskrivning
Sätt en timer på 3 minuter. Titta ut genom fönstret och beskriv 
det du ser. Bara skriv, tänk inte. Om du fastnar kan du skriva det 
sista ordet om och om igen. Det viktiga är att du skriver. Släpp 
alla krav. Sluta skriva när timern ringer.

Livslinje
1.  Rita en linje från vänster till höger som följer ditt liv, från 

födelse till idag, med dess upp och nedgångar.

2.  Markera händelser som var viktiga för dig, exempelvis möten, 
relationer, husdjur, anställningar, platser du har besökt och så 
vidare. 

3.  Välj någon av händelserna som känns angelägen och börja 
skriva och utveckla kring denna. Vad hände då? Minns du 
hur du tänkte? Hur ser du på händelsen idag? 

Skriv ett omtänksamt brev till dig själv
Det kan vara svårt att vara snäll mot sig själv när man mår dåligt. 
Ibland hjälper det att tänka som om du var din egen vän som 
såg allt det goda hos dig och som kände till allt du kämpat och 
kämpar med. Försök skriva ett brev till dig själv som är fyllt av 
omtanke, värme och bekräftelse. Skriv i ungefär tio minuter och 
bara för dig själv. Skriv som tankarna kommer, inte ”fint” och 
strukturerat. 

Övningar för egenmakt
Det finns många delar av livet som man inte har makt över och 
inte kan styra själv, men alla behöver känna att det går att påverka 
sitt liv och sin framtid genom sina egna val. Det här kan kallas att 
känna ”egenmakt” och en definition av begreppet är ”att i största 
möjliga utsträckning styra över sådant som berör en själv”.

Stärka egenmakt
I studiecirkelmaterialet Din egenmakt, som tagits fram av NSPH 
tillsammans med studieförbundet Sensus, uppmanas läsaren 
reflektera över frågor som: Vad vill jag? Vilka värden är viktiga 
för mig? Hur ska jag hitta min styrka? Inom vilket område vill jag 
börja ta makten över mitt eget liv?

Reflektera
•  Kommer du att tänka på något område inom vilket du vill öka 

din egenmakt? Det kan vara stort som smått. Skriv gärna upp 
områdena på var sitt papper.

•  Fundera över de områden du skrivit ned på papper. Hur skulle 
detta område kunna brytas ner i små steg? Vad skulle kunna 
vara det första steget mot ökad egenmakt inom varje område?
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 Exempel på förändringsområden:

Få bättre ordning hemma
– Slänga allt gammalt i kylen
– Bära ut gamla tidningar
– Gå igenom pappershögarna, en liten bunt varje dag

Få bättre kontakt med mina barnbarn
– Be en närstående att hitta barnbarnets telefonnummer
– Skicka ett sms och fråga hur de har det
– Bestäm att du ska skicka dem ett sms en gång i veckan

Stärka självkänsla
Egenmakt har en koppling till självkänsla. Att ha en god själv
känsla innebär att det är lättare att ta makten över sitt liv. Det kan 
bli lättare att bryta sig loss från andras förväntningar, göra egna 
val och leva med hänsyn till sina egna behov och enligt sina egna 
värderingar.

Att stärka sin självkänsla handlar inte om att intala sig själv att 
vara någon som du inte är. Du kan i stället träna på att se mindre 
dömande på dig själv och försöka uppmärksamma det positiva. 

Ett sätt att stärka självkänslan kan vara att träna på att vara snäll
lare mot sig själv. Genom att arbeta på vilka tankar du upprepar 
för dig själv kan du stegvis förändra ditt sätt att tänka och stärka 
din självkänsla. Nedan finns några exempel på löften som andra 
har gett till sig själva:

• Jag ska undvika att jämföra mig med andra
• Jag ska klappa mig själv på axeln när jag lyckas med något
• Jag ska uttrycka mina behov och inte låta någon sätta sig på mig
•  Jag ska ta hand om mig själv och behandla mig som den  

värdefulla person jag är

 Reflektera
• Vilka negativa tankar har du om dig själv?
• Vilken tanke är lättast för dig att börja jobba med?
• Vad kan du lova dig själv att försöka arbeta med?

Har man inte rent mjöl i påsen som jag i ungdomen, blir man 
urholkad och får sämre självkänsla. Man kanske kompenserar 
genom att hävda sig, men det syns ju om man inte mår bra. Jag 
känner mig stolt över mitt arbete för RSMH, att jag kunnat 
sitta i livesändning och berätta om vad vi gör. Det har fått mig 
att tro på att jag har något att tillföra, att jag kan göra något 
meningsfullt.

Citat från Göran, om självkänsla. 

Trygghetsplan
När du eller din närstående börjar må väldigt dåligt, eller när 
krisen slår till, kan det vara svårt att minnas hur du ska agera 
för att hitta tillbaka till fast mark. En trygghetsplan är ett enkelt 
hjälpmedel för vilket stöd du vill ha och behöver. Genom att 
fundera kring vad som riskerar att påverka ditt mående negativt, 
hur du identifierar att en kris är på väg och vilken beredskap 
som finns om du skulle må sämre framöver så kan du skapa en 
Trygghetsplan. 

Fundera kring frågorna nedan och skriv gärna upp svaren och ha 
dem någonstans lättillgängligt.

• Vilka är mina tidiga tecken på att mitt mående försämras?
• Vad riskerar att påverka mitt mående negativt?
•  Vad hjälper om mitt mående försämras, och vad har hjälpt 

tidigare?
•  Vilka kan jag söka stöd hos, och vilket stöd vill jag att de ger mig? 
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Tips på hjälpsamt material

Stöd för anhöriga är ett studiematerial från RSMH:s anhö
rigprojekt och går att ladda ner på hemsidan www.rsmh.se

Återhämtningsguiden är framtagen av NSPH Skåne och är 
ett verktyg för dig som mår dåligt, för dig inom heldygns
vård, för dig som står nära någon som mår dåligt samt som 
studiecirkel och inspirationsträff.
Återhämtningsguiden kan beställas eller laddas ner kost
nadsfritt på www.aterhamtningsguiden.se

Din egenmakt – ett studiematerial om att ta makten över sitt 
eget liv är framtaget av NSPH tillsammans med Sensus stu
dieförbund och finns att beställa på www.nsph.se

” Jag har alltid varit en ja-sägare, men 
nu tränar jag på att känna efter först. 
Jag kan säga att jag inte orkar ställa upp 
just nu.”

Citat från Kerstin, om att sätta 
gränser. 

Modet att säga nej – och modet att säga ja
Trädgårdsmästaren tar bort grenar och kvistar på äppelträdet för 
att ge näring och ljus till de grenar som ska utvecklas. På samma 
sätt kan du behöva välja bort vissa saker då du bestämt dig för 
vad du vill ska utvecklas i ditt liv. För att kunna säga ja behöver 
du kunna säga nej.

Reflektera
•  Finns det något i ditt liv du kan välja bort för att få mer plats 

för det som du tycker är viktigare, mer utvecklande och bättre 
för ditt mående?

•  I vilka sammanhang tycker du det är svårast att säga nej?

•  Kan du komma på en konkret situation då du av självrespekt 
önskar att du hade sagt nej istället för ja? Hur skulle du ha 
kunnat formulera ett nej?

Om du är ovan att säga nej kan det vara en fördel att börja träna 
på detta med enkla övningar. Finns det situationer eller relatio
ner där du tror att du har lättare för att säga nej? Börja träna där, 
innan du går vidare till att träna på de svårare tillfällena. Försök 
att säga nej utan långa förklaringar eller ursäkter. Öva gärna in 
några neutrala fraser som känns bra, exempelvis:

– Nej tack, jag är upptagen/har annat för mig.

– Nej tack, just då passar det inte.

– Nej tack, jag är inte intresserad.

– Jag vet inte. Låt mig fundera så återkommer jag. 

http://www.rsmh.se
http://www.aterhamtningsguiden.se
http://www.nsph.se
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Berättelse: ”Jag håller allt inom mig”

Kerstin är 77 år och bor i Örebro. I hela sitt liv har hon bitit ihop, 
ingen skulle få veta hur hon mådde på insidan. Däremot hjälper 
hon gärna de runt sig, sin familj, i arbetet som sjukbiträde och 
genom att engagera sig i politiken och föreningslivet. En dag 
gick det inte längre och Kerstin kraschade i en utmattning, så 
svår att den först misstogs för en stroke. 

Kerstin växte upp med sin mamma, pappa och tre år äldre syster 
i en fin lägenhet i Arvika. Pappan var journalist och mamman 
hemmafru, det var en fin uppväxt full av kärlek och omtanke. En 
dag när Kerstin var sju år skulle hon posta ett brev. En man kom 
förbi och frågade om han skulle hjälpa henne upp till brevlådan. 

– Sen köpte han kokosbollar åt mig och tog mig i handen till en park. Han 
hade nog läst på brevet, för han påstod att han kände min pappa. Jag 
genomskådade inte det när jag var så liten, men när han började tafsa 
på mig hade jag sinnesnärvaro nog att ta den där påsen med kokosbollar 
och rusa i väg, säger hon.

Kerstin förstod inte varför det kändes fel, kokosbollarna gav hon 
till sin syster, hon mådde illa när hon tänkte på dem. Men hon 
berättade inte om händelsen för någon. 

– Det pratades inte om sådant när jag var liten och jag vågade inte säga 
något, därför förstår jag idag att jag barn inte vågar berätta, säger hon.
 
Åren gick, Kerstin läste ett år på husmorsskolan och flyttade som 
sextonåring till Stockholm, där hon jobbade som barnflicka. Efter 
ett tag ville hon läsa igen och började läsa allmänlinjen på Folkhög
skolan. På somrarna jobbade hon på sjukhuset i Motala, där för
äldrarna nu bodde. Efter Folkhögskolan flyttade Kerstin runt och 
jobbade på skolor och ålderdomshem för Frälsningsarmén. Hon 
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bodde ett år i England, sedan i Norge och flyttade sedan tillbaka 
till England igen. Det var där livet kom i kapp henne.  

– En arbetskamrats man lurade mig att han ville lära sig svenska, men 
han hade andra avsikter. Jag började se ett mönster. Jag var så öppen, glad 
och godtrogen och blev lurad av män. När jag bodde i Stockholm hände 
en liknande sak, jag blev lurad av en man som sa att han skulle hjälpa 
mig med en kurs, säger hon. 

Alla händelserna tillsammans, från den dagen hon var sju år och 
skulle posta brevet, fram till dagen där på sitt kontor när man
nen försökte närma sig blev för mycket. Hon svalde en burk med 
tabletter, sen blev allt suddigt. Kerstin var nära att dö.

– Jag minns att jag hasade mig fram och öppnade dörren, sen minns jag 
inget mer. Jag låg på sjukhus ganska länge och var illa däran. Min syster 
från Sverige kom, men jag har bara fragmentariska minnen. Mina för-
äldrar var oroliga, de undrade vad som hänt. Men jag kunde inte berätta 
vad det var. Jag bar på det där själv, säger hon.

Kerstin hamnade på ett rehabiliteringshem för ungdomar som 
mår psykiskt dåligt. Där träffade hon en ung man med ett brokigt 
förflutet. 

– Han skulle vakta vid ett rån när polisen tog honom. Vi fann väl varan-
dra där, två vilsna unga människor. När vi nio månader senare kom ut 
därifrån flyttade vi ihop och gifte oss. 

De jobbade och bodde högst upp i ett hus med elva andra perso
ner. En liten lägenhet på två rum och kök, men med gemensamt 
badrum och toalett. Det livet fungerade bra, tills Kerstin blev gra
vid. Att dela toalett och badrum med elva andra personer kändes 
svårt med en liten bebis, så nyåret 1970–1971 flyttade paret till 
Arvika. Kerstins farbror hjälpte dem att möblera ett litet radhus 

och skaffade ett jobb till hennes man på sitt företag. I maj föddes 
deras dotter, Helena. 

– Det var skapligt till att börja med. Sen blev maken avundsjuk på bebisen 
och började slåss. I september ville han flytta tillbaka till England. Han 
trodde vi skulle komma efter men det gjorde vi inte. Jag bodde med min 
flicka i radhuset och skaffade ett jobb på ett ålderdomshem, säger hon. 

Hon började en vårdbiträdesutbildning i Kristinehamn. Mamman 
i Motala hjälpte henne med dottern Helena i veckorna, medan 
Kerstin pendlade mellan Arvika, Kristinehamn och Motala. En 
sommarkväll var Kerstin bjuden på fest hos sina kusiner i Arvika, 
dottern som då var ett år följde med. 

– En man satt lite väl dragen i ett hörn, jag tittade väl inte så noga på 
honom. Men han blev intresserad av barnet, det var ju ingen fest för 
barn. När jag skulle hem sa han att han kan följa med och sitta med 
flickan. Så han blev sittande hos mig och nyktrade till, och vi pratade 
och pratade, säger hon. 

Sommaren gick och blev till höst. En dag ringde det på Kerstins 
dörr, där stod mannen från festen och sa ”Här är jag nu!”. Sen den 
dagen stannade han hos henne och tog till sig Helena som sin egen 
dotter. Lasse, som han hette blev Kerstins man. De fick ytterligare 
två barn, ett fosterbarn och 48 år tillsammans. 

Den första tiden med småbarn var tuff. Kerstin jobbade natt inom 
vården de första tio åren, sen började hon jobba dygn på operation. 
Samtidigt engagerade hon sig alltmer i politiken och föreningsli
vet, hemma var det fullt hus med barn, kompisar och djur. 

– Jag lagade mat till 10–12 personer om dagen, bakade bröd och vi skulle 
ha matlådor. Jag fattar idag inte hur jag orkade. Barnaåren, hästar och 
skola, luciafester och man kunde ju inte klona sig, säger hon.
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Det blev allt tydligare att dottern Helena hade det svårt. Hon var 
väldigt intelligent och fick hoppa över ett år i skolan. Eftersom hon 
var en hästtjej flyttade familjen ut på landet. Hon fick en häst som 
hon kunde ha på en gård nära familjen, och det blev lite bättre en 
period. När Helena var 18 år började hon på en jordbruksskola, 
där träffade hon en kille och blev gravid. 

– Samma dag som lilla sonen föddes åkte pojkvännen in i lumpen, det tog 
slut när barnet var åtta månader. Helena lämnade honom mer och mer 
hos oss. Vi hade hand om honom och satte honom på en förskola, säger hon.

Helena kom in på läkarlinjen, träffade en ny man och köpte ett 
hus som hon skulle renovera. Det som till en början verkade som 
att hon fått ordning på sitt liv visade sig snart vara något annat.
 

– Hon var manisk, det blev till en psykos och hon var halvårsvis inskriven 
på psykiatrin. Huset blev renoverat. Men sonen, katter, hundar och häs-
tar fick vi ta hand om. Efter ett självmordsförsök fick dottern diagnosen 
bipolär sjukdom. Där började jag att förstå, det blev så tydligt vad som 
hände i hennes liv. 

Kerstins andra dotter Charlotta fick, även hon, tidigt en son med 
en man som det inte höll med. När hon senare träffade en ny man 
blev hon gravid med tvillingar. Det ena barnet dog i magen, och 
det andra föddes i vecka 26. Medan Charlotta bodde på neonatal
avdelningen med sin lilla dotter tog Kerstin hand om hennes son. 
Första tiden med den lilla flickan blev intensiv. 

– Den lilla hade fel på sömncentrat och hade flera år av nattskräck. Nu 
fyller hon 20 och är en jättego och ambitiös flicka. Men när hon var fyra 
år skilde sig min dotter från hennes pappa, hon kraschade och vi fick ta 
hand om dem också, säger hon. 

Kerstins pappa fick en stroke och afasi. Helenas mående blev allt 

sämre, det visade sig att även hon blivit utnyttjad som barn, av 
mannen på gården där hon hade sin häst. Charlotta som träffat en 
ny man blev gravid med tvillingar igen, varav den ena föddes med 
ett sällsynt syndrom. Kerstin, som jobbade heltid inom vården, var 
engagerad i politiken och föreningslivet och reste fram och tillbaka 
mellan sina föräldrar, barn och barnbarn, började må allt sämre.

En söndag satt hon vid köksbordet med Lasse. Han gick ut för att 
bädda, när han kom tillbaka satt hon kvar likadant. Lasse hjälpte 
henne till sängen och hon sov hela söndagen. Dagen efter fick 
hon en akuttid på vårdcentralen. När Kerstin kom till akuten 
sluddrade hon och hade slagsida. Läkarna misstänkte stroke eller 
värre, och hon blev inlagd på neurologen.

– Men de gjorde alla undersökningar på mig och jag var kärnfrisk. Då 
skickade de en kurator och jag började berätta. Jag satt som kommun-
fullmäktige, var med i socialnämnden, i kyrkorådet och hade precis blivit 
ordförande, samtidigt jobbade jag heltid. ”Du är totalt utbränd”, sa 
kuratorn, och jag blev sjukskriven. 

De tre följande åren är suddiga för Kerstin, hon minns att hennes 
omgivning berättade att de sett att hon under en längre tid inte 
mått bra. Lasse berättade att han sett henne hålla sig i väggarna 
för att kunna gå. 

– Men jag tyckte att jag var så effektiv, det var lite så att världen inte skulle 
klara sig utan mig. Det är ju inte friskt att tänka så, det ser jag ju nu. 

Lasse drabbades av blodförgiftning och blev sjuk, på sjukhuset 
upptäckte de att han hade prostatacancer och förmodligen hade 
haft det en längre tid. Han var sjuk i två år, det sista halvåret blev 
det snabbt värre, och han fick palliativ vård i hemmet. Samtidigt 
skulle de flytta, på grund av ett stambyte. I augusti, när de precis 
fått veta att det inte fanns någon återvändo för Lasse upptäckte 
Kerstin två knölar i sitt bröst. 
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– Jag kände att jag måste ta itu med det, men jag ville inte att Lasse 
skulle få veta. Jag sa inget till en enda människa. I september gick jag 
till läkaren och det blev världens pådrag. Jag gjorde biopsi och under den 
tiden dog Lasse, säger hon.

Kerstins son hjälpte henne med flytten, och eftersom hon inför ope
rationen behövde ange en nära anhörig valde hon att berätta för 
honom. Ingen annan fick veta. Fyra veckor efter Lasses död opere
rade hon bort bröstet och lymfer. Operationen gick bra, tre dagar 
efter att hon kommit ut från sjukhuset var det minnesstund för 
Lasse. Kerstin bet ihop, ingen fick veta förrän flera månader senare. 

– Nog kan jag se ett mönster i hur jag är. Jag är ju tydligen sådan att 
jag säger ingenting, det här klarar jag själv, tänker jag. Jag förstod det 
när jag blev sjuk. Folk har sagt till mig att ”du inte ska bära allt själv”. 
Då har jag tänkt ”vem ska annars bära det? Det är ju mitt”, säger hon.

I dag har Kerstin fortfarande sviter efter sin utbrändhet. Hon är 
hjärntrött och måste tänka på att inte ta på sig för mycket. Men 
hon har börjat träna på att sätta stopp och vara snäll mot sig själv. 
När hon förstod att Lasse inte skulle överleva skaffade hon Willy, 
en omplaceringshund från Malaga. 

– Han är fantastisk, skäller inte och lär sig snabbt. Jag kunde inte spanska 
och han kunde inte svenska men vi lärde känna varandra. Han är så 
gullig. Det är bara han och jag, säger hon.

De bor tillsammans i lägenheten dit hon flyttade efter Lasses 
död. Kerstin trivs i sitt nya hem, en gammal lägenhet med breda 
fönster nischer som hon fyller med växter och blommor.
De trivs lika bra som jag här. Min palettblomma höll på att dö när 
Lasse dog men jag har vårdat den och nu är den så vacker. Jag 
vill se dem leva.

Kerstins tips för att må bra

”Jag har alltid varit en ja-sägare, men nu tränar jag på att känna efter 
först. Jag kan säga att jag inte orkar ställa upp just nu.” 

”En hund är det bästa som har hänt mig, min bästa medicin.  
Känner jag att jag inte orkar gå ut, tittar han frågande ”vad menar du 
ska vi inte gå ut?”. Vi går långpromenader tillsammans i alla väder, ofta 
runt tio kilometer om dagen. Att gå i fina parker är bara det rekreation.” 

”Jag har rätt att göra ingenting, eller lägga mig och sova. Jag kan till och 
med köpa färdigmat om jag inte orkar laga, det var tidigare en omöjlighet. 
Det är viktigt att äta och inte slarva.” 

”Jag odlar mina vänskapskontakter och försöker ha kontakt med dem om 
så bara via sms.”

”Jag köper snittblommor till mig själv, det har jag aldrig gjort förr. Jag 
känner att de är hårda undertill och vårdar dem så de håller i flera veckor. 
Jag vill att de växter jag har ska trivas. Förra årets julstjärna har jag 
vårdat och den lever fortfarande. I dag mår jag bra, det går att må bra 
trots allt jag gått igenom, man behöver inte gå ner sig. Inget av det jag gör 
som höjer min livskvalitet kostar mycket pengar. Det är små, små grejer.”



88 89

Rättigheter inom vården

Vårdgaranti

Vårdgarantin utgår från patientens perspektiv och syftar till att 
patienten ska få den vård hen behöver inom en viss tid.31

Information och delaktighet

Vård och behandling ska, enligt hälso och sjukvårdslagen och 
patientlagen, utformas och genomföras i samråd med patienten 
så långt det är möjligt.

Patienten har rätt att få individuellt anpassad information om 
metoder för undersökning, förväntat vård och behandlings
förlopp, risker och biverkningar, rehabilitering, metoder för 
att förebygga sjukdomar och skada samt vilka hjälpmedel som 
finns.

Tystnadsplikt och sekretess

Grundprincipen är att ingen inom vården får lämna ut uppgifter 
utan att du själv har godkänt det. 

Om patienten själv går med på det eller om det står klart att patien
ten eller någon närstående inte lider av att uppgifterna lämnas ut 
kan sekretessen och tystnadsplikten brytas. Reglerna för sekretess 
gäller både offentlig och privat vård.

Tystnadsplikten gäller all personal inom vården oavsett om det 
är läkare, sjuksköterskor eller administrativ personal såväl som 
sjukvårdstolkar och de som arbetar på apotek.

Samordnad individuell plan, SIP

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och 
hälso och sjukvården har den rätt att få en samordnad individu
ell plan (SIP). Planen upprättas av kommunen tillsammans med 
regionen och andra inblandade aktörer. Personen med behov av 
insatser ska, gärna tillsammans med anhöriga,  vara delaktiga i 
utformandet av planen.32

Fast vårdkontakt och individuell planering

En fast vårdkontakt ska utses i vården för patienten om hen begär 
det eller om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov 
av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Patienten ska 
få möjlighet att välja en läkare i primärvården som fast vårdkon
takt, men det kan också vara exempelvis en sjuksköterska, psy
kolog eller en administratör.

Patientförsäkring och läkemedelsförsäkring

Patientförsäkringen innebära att du som har fått en vårdskada 
kan ha rätt till ersättning om skadan hade kunnat undvikas. En 
vårdskada kan exempelvis vara att du får en felaktig eller för
dröjd diagnos som gör att ditt läge försämras, att du får felaktig 
medicinering eller olycksfall i samband med sjuktransport eller 
besök i vårdlokaler.

Ansökan görs via Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, 
på telefon 08551 010 00 eller på hemsidan www.lof.se. 

Du kan på samma sätt få ersättning genom Läkemedelsförsäk
ringen om du fått oförutsedda skador av medicin, såväl kropps
liga som psykiska. Gå via regionens patientnämnd, eller ansök 
direkt via Läkemedelsförsäkringen på telefon 08462 37 00 eller 
på hemsidan www.lff.se.

http://www.lof.se
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Tolkning till ditt språk

Du har ofta rätt till tolk om du inte pratar svenska eller har svårt 
att förstå informationen på svenska. Det gäller både vid besök hos 
hälso- och sjukvården och när du träffar socialtjänsten. Tala om att 
du behöver tolk när du bokar ditt besök och vilket språk det gäller.
Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att tolken inte får lämna ut 
information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner 
som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Vad gör jag om jag är missnöjd med vården?

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med 
den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. 
Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, 
tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också 
komma med förslag på hur vården kan bli bättre eller berätta om 
du är särskilt nöjd med något. 

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

• Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.

• Kontakta patientnämnden i din region.

•  Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO.

•  Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombuds
mannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan 
vara diskriminerande eller brottsligt.

•  Gällande tidsgränser: Kontakta Vårdgarantikansliet, Hälso 
och sjukvårdsförvaltningen
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Berättelse: 
”Man är så lycklig när man mår bra”

Evy-Anne är 77 år och bor i Göteborg tillsammans med sin man. 
Hon har haft djupa och återkommande depressioner i nästan 
hela sitt liv. Den första gången var hon bara tonåring, men trots 
det skulle det dröja över femtio år innan hon fick diagnosen 
bipolär sjukdom. Hur vården behandlar personer med depres-
sion har förändrats under Evy-Annes liv, hon har provat allt 
ifrån ECT och insulinchocker till samtalsterapi och mediciner. 

Evy-Anne fick en tuff start i livet. Vid endast sex månaders ålder 
drabbades hon av ett RSvirus och kunde inte längre äta sin mam
mas mjölk. Mamman tog henne till en läkare som skrev ut medicin 
och sa att det var 50 procent chans att hon skulle överleva. 

– Mamma tittade ut min kista, de trodde inte att jag skulle klara mig. Det 
var något superstarkt jag fick, som inte finns längre, säger hon. Det där 
har förföljt mig hela livet, den ena fysiska krämpan har avlöst den andra.

Men Evy-Anne överlevde och de första åren var hon en glad, men 
kanske lite ovanligt blyg flicka som ofta gömde sig under sängen 
när det kom besök. Det var i tonåren hon fick sin första depres
sion, som var så kraftig att hon fick en psykos. En dag slutade hon 
prata. Hennes föräldrar kontaktade psykiatrin och Evy-Anne blev 
inlagd. Hon blev kvar i tre veckor, en tid som hon beskriver som 
fruktansvärd. Ingen pratade med henne, och personalen gav henne 
ECT, elbehandling och insulinchocker, så hon skulle gå upp i vikt.

– Jag skulle äta upp mig och bli tjock, för då skulle jag må bättre. Har du 
hört något så dumt? Jag trodde jag skulle bli galen där. Jag hjälpte perso-
nalen att städa bara för att få komma därifrån. Jag fick ingen psykiatrisk 
hjälp, fick inte prata med någon, bara behandling. Jag var så blyg så jag 
vågade ju inte prata med någon, säger hon. 
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Åren gick och Evy-Anne fortsatte få återkommande depressioner, 
men hon slapp bli inskriven igen. När hon var 35 år blev hon gra
vid, en tid hon minns som fantastisk. Hon mådde bra och lärde sig 
meditera. Men i samma stund hennes dotter föddes hände något.

– Det var som att dra ur en propp när hon kom. Jag kunde inte glädja 
mig åt ha fått barn, allt var kolsvart. Jag skämdes, för så skulle man 
inte känna. Tur att jag hade min mamma och man. Det enda jag kunde 
göra var att amma. Annars kunde jag inte göra någonting, det enda jag 
tänkte på var att ta livet av mig. Jag hade självmordstankar varenda 
dag, säger hon.  

Den här gången fick hon träffa en psykoterapeut, dit gick hon för 
samtalsterapi i ett helt år. Det hjälpte henne att vara utan medici
ner de kommande 35 åren. Depressionerna fortsatte att komma, 
men tack vare terapin hade hon nu verktyg att hantera dem.

– Det var upp och ner, men jag klarade mig utan medicinerna. Några 
månader per år kunde jag inte jobba. Under vårarna blev jag sjukskriven 
några månader, sen kom jag tillbaka, säger hon.
 
Efter att Evy-Anne gått en läkarsekreterarrutbildning började hon 
jobba på Barn och Ungdomspsykiatrin, ett jobb som hon trivdes 
med och som fungerade trots depressionerna. Det var i stället hen
nes återkommande fysiska besvär som tvingade henne att sluta 
med sitt drömjobb, hon blev sjuk i fibromyalgi. 

– Jag jobbade i team och fick ta telefonsamtal från föräldrar till barn som 
inte mådde bra. Det var så bra för jag delade tiden med en annan. Men 
när hon skulle gå i pension ville de att jag skulle jobba heltid, men det 
gjorde mig så trött. Jag var tvungen att sluta och det var så tråkigt, jag 
kände att jag hade kommit rätt på det jobbet, säger hon.

Efter det följde en period där hon fick hoppa runt mellan olika 
vårdcentraler, men det var tufft och slutligen gick det inte längre. 

Vid 47 års ålder blev Evy-Anne sjukpensionär. Eftersom hon länge 
haft ett intresse för andlighet gick hon olika kurser i personlig 
utveckling. En period gav hon healing, men även det blev hon 
tvungen att sluta med, trots att det var något hon tyckte om att göra. 

– Jag trivdes så bra med att ge healing, men jag hade inte lärt mig att 
skärma av, så jag tog in deras problem och blev sjukare. Jag fick sluta, det 
var synd för det kändes så bra att kunna hjälpa andra, säger hon.

Men intresset för andlighet och esoterik, det som inte syns, har 
följt med henne. Det är också det intresset som hjälpt henne 
genom mycket i livet. 

– Jag har alltid varit andligt intresserad. I vårt bibliotek hemma finns det 
nästan bara böcker om sådant, som jag köpt genom åren. Det intresset 
har jag för mig själv, min man delar det inte. Han tror att det blir svart 
när man dör, men det tror inte jag. Jag tror att jag levt många liv, och 
att jag kommer leva flera till, säger hon.

Känslan av att det går att be om hjälp uppifrån har gett tröst och 
lindring när det varit jobbigt. Men när Evy-Anne för runt tio år 
sen drabbades av en svår händelse hamnade hon återigen i en 
djup depression som krävde inläggning och läkarvård. Hennes 
mamma gick bort 2011, och på begravningen sade dottern upp 
kontakten med henne genom ett brev. 

– Min dotter ville bryta kontakten. Jag skrek bara rätt ut. Då blommade 
min depression upp igen, recidiverande depressioner, kallade läkarna 
det för, säger hon. 

Det var i samband med detta som hon, i sjuttioårsåldern, fick diag
nosen bipolär sjukdom typ 2. Den utredande läkaren grundade 
diagnosen på att hon fick en psykos så ung, och att hon hamnar i 
så djupa depressioner. Diagnosen gjorde att hon fick prova en ny 
medicin för de som är överkänsliga mot litium.
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I dag mår Evy-Anne bättre, men funderingarna på vad som gått 
fel mellan henne och dottern finns kvar. Även om hon fortfarande 
hoppas få träffa sin dotter med familj försöker hon förlika sig med 
hur det har blivit. Kanske kommer hon aldrig få veta var, när och 
hur det blev fel. Ibland blir det extra smärtsamt, som när hon läser 
eller ser på film om fina mor och dotter-relationer. Men hon får 
tröst av sin andlighet, och av den stora visdom som det här livet 
har gett henne. Ett av många liv.

– Jag känner att jag får hjälp uppifrån om jag ber om hjälp. Jag kan se dem 
i mitt inre, det känns så bra att ha det, säger hon. På något sätt, när man 
har fått en del smällar ser man livet på ett nytt sätt. Man är så lycklig när 
man mår bra, det kan man inte ta för givet när man har bipolär sjukdom. 

Evy-Annes tips för att må bra:

”Vi äter mycket frukt och grönsaker och inget fläskkött. Jag har ätit häl-
sokost sedan 17-årsåldern. Jag fick rådet av en läkare att äta mycket 
vitaminer. Jag har aldrig vågat sluta eller dra ner på hälsokosten, det är 
det näst största utgiften i månaden.”

”Jag gillar att använda ordet årsrik. Med åren har jag fått mer skinn på 
näsan, jag vågar säga ifrån. Det vågade jag aldrig när jag var yngre, 
jag sa aldrig vad jag tyckte eller tänkte på mina jobb. Dessutom är jag 
högkänslig, så det gjorde inte saken bättre.” 

”Jag tror att om jag ber om hjälp uppifrån, får jag det. Det gäller inte bara 
mig, alla får hjälp som ber om det. Det hjälper mig att tänka så.” 

”Jag har gått på vattengympa sen 1984 och aldrig slutat med det. Jag 
älskar det, älskar vatten och det är som att dansa i vatten. Jag dansar 
frigörande dans varje vecka och promenerar och mediterar varje dag.” 

”Böcker och korsord är både trevligt och bra för hjärnan. Att man utsätter 
sig för att utmana hjärnan. Det är aldrig för sent att börja.”

”Jag tycker det är kul med kläder och är noga med hur jag sätter ihop det 
när jag går ut. Det har jag från mamma som sydde åt mig när jag var 
ung, jag kan inte bara slänga på mig mysbyxor. Det ska vara fint, men 
också bekvämt.”
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Berättelse: ”Jag är rik på kärlek, 
men inte på pengar”
Lars är 79 år och bor i Stockholm med sin fru Sandra och har 
i nästan hela sitt liv lidit av ocd, tvångssyndrom. Besvären 
bidrog till att han inte kunde fortsätta sin framgångsrika 
karriär som jurist. I stället fick han prova olika former av 
terapiarbeten, som att kratta löv. Efter ett tag hittade han en ny 
framgångsrik karriär, denna gång som konstnär. 

Lars minns att han tidigt hade problem med tvångsbeteenden, de 
var återkommande men hanterbara till en början, kanske till och 
med lite roliga. Vid ett tillfälle hakade han upp sig på ett gökur 
han fått av sin pappa. 

– När göken skulle komma ut och säga koko kacklade den som en höna. Så 
jag tog ner gökuret, skruvade isär det och höll på att skruva och jobba med 
det en hel vecka. Till slut skrev jag till Tyskland och gökurstillverkaren 
Schwarzwald om jag kunde få ett nytt gökur, och det fick jag. Det där 
var ju min ocd, säger han.

Åren gick och Lars utbildade sig till jurist, en teoretisk och praktisk 
utbildning på totalt sju år. Han träffade den italienska medbor
garen Sandra, de gifte sig 1966 och fick två barn. Efter avslutad 
examen började Lars att arbeta som jurist på Sveriges Elgrossis
ters förening, SEG. I fem års tid arbetade Lars där och var så upp
skattad att de ville ha honom som chef. Men hans ocd blommade 
upp och när Lars var 40 år gick det till slut inte längre att arbeta.

– En psykiatriker skickade hem mig, jag var för svårt sjuk. Det är en 
hemsk sjukdom, ocd med tvångstankar och tvångshandlingar. När jag 
har skov är det fruktansvärt, säger han. 
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Lars, som utöver ocd har diagnoserna tourettes och bipolär sjuk
dom typ 2, fick sjukpension eftersom läkarna ansåg att han var 
för sjuk för att arbeta. Han säger att han är tacksam för den hjälp 
samhället har gett honom, så som sjukpension, psykiatriker och 
KBT. Men det sociala fallet blev jobbigt. 

– Försäkringskassan tyckte inte att jag bara skulle sitta hemma, så de hit-
tade ett jobb som lövkrattare på Sophiahemmet. Det var jobbigt att falla 
ner från en god karriär som jurist till samhällets botten som mentalsjuk 
lövkrattare. Efter det hade jag andra terapijobb i skyddad verkstad, säger 
han. 

För att lindra sin ångest och ocd började han dricka alkohol. I tio 
års tid var han alkoholist, vid ett tillfälle körde han alkoholpåver
kad på motorvägen och var med om en olycka.

– Det är ett mirakel att jag inte dog. Jag kom hem och luktade eld, för 
bilen hade brunnit, men jag klarade mig helt och hållet. Jag blev dömd 
för rattfylleri men slapp fängelse för att jag var psykiskt sjuk, säger han. 

Kanske var det olyckan, eller känslan av att kasta bort sitt liv som 
efter tio år fick Lars att sluta med både alkohol och tobak. Han har 
nu inte rört substanserna på tjugofem år.

– Det var som att kasta bort de åren. I dag har jag inga tankar på tobak och 
alkohol. Min fru kan dricka ett glas vin till maten, jag dricker alkoholfri 
öl. Jag har inga behov av det längre, säger han. 

När han slutade dricka alkohol kom kreativiteten tillbaka och 
1995 hände något, han började måla tavlor. 

– Jag målade som tonåring i gymnasiet, sen slutade jag med det. Plötsligt 
fick jag lust att börja igen. Det håller jag på med nu. 
Lars har haft stor framgång som konstnär. Han har ställt ut på 
Roms bästa galleri, Il Collezionista. 2016 fick han ställa ut fem 

stora oljemålningar på ett galleri på Manhattan och 2020 ställde 
han ut i Sankt Peterskyrkan i Vatikanen. Det kanske var hans hit
tills största ögonblick som konstnär. 

– Jag är ju katolik så det var en ära för mig att få ställa ut i Vatikanen. 
Min konststil som jag kallar för teorealism, Gud och verklighet, visar 
den totala verkligheten, både det synliga och det osynliga, säger han.

Tillsammans med sin fru är Lars ofta i Italien, där hon har sin släkt. 
I sommar ska de bo där några månader, precis som de gjort under 
flera år, fram till pandemin. Nu var det två år sen de var där, så 
de ser fram emot att äntligen få åka dit. Lars återkommer ofta till 
vilket stöd hans fru är för honom. 

– På grund av den psykiska sjukdomen klarar jag så lite, Sandra hjälper 
mig med allt. Hon är ett helgon, utan henne vet jag inte var jag hade 
varit. Jag hade nog legat neddrogad på någon institution tror jag. Jag får 
mycket kärlek från mina anhöriga, så jag är en lycklig man, säger han. 

Tillsammans med sin fru har Lars i dag två barn, fyra barnbarn 
och tre barnbarnsbarn. Lars har en fin relation med alla barn och 
deras familjer. Så har det inte alltid varit. Sonen accepterade Lars 
diagnoser men dottern hade svårt med hans psykiska ohälsa, så 
som hans touretteshostningar. 

”Jag vill bo i en normal familj, inte med en som är psykisk sjuk”, sa hon. 
Då fick hon komma till en familj i Umeå, men hon trivdes inte i den 
familjen, hon tyckte att hennes riktiga familj var bättre. Hon träffade 
sin blivande man i Umeå och bosatte sig där. Men hon märkte att den 
där nya familjen, de var ju inte riktigt kloka de heller. Nu har vi väldigt 
bra relation vi två, säger han.

Trots mediciner och terapi får Lars fortfarande svåra skov ungefär 
en gång i månaden som han måste kämpa sig ur. Det kan handla 
om olika saker, som han får svårt att släppa. En gång trodde han 
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att han hade en geting i magen, efter att ha badat i en utomhuspool 
där en död geting flöt runt. Nyligen var det en tavla ha målade, 
benen på en leopard kändes fel och han grubblade över det en 
vecka. Men han tar sig alltid ur det till slut. 

– Strunt i det, tänker jag. Jag var orolig ett tag att det rann snor i ansiktet, 
och gick och torkade. Så tänkte jag att: ”det får väl rinna snor då, jag ser 
det ju ändå inte”. Med dörrar som jag ibland måste stänga tio gånger 
tänker jag att: ”nu har jag stängt dörren, det får vara öppet annars”.
 
Han har med åren hittat sina verktyg att komma ifrån tvångstan
karna. Det blir bättre med åren, tycker han även om det någon 
gång i månaden blir riktigt jobbigt. 

– Jag är 79 år och får väl leva med det här, och det går ju bra när jag käm-
pat mig ur tvångstankarna, jag mår så bra när jag får måla, säger han.

Nyligen träffades hela, stora familjen med alla barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn. 

– Vi har så väldigt roligt tillsammans. Vi skojar om tokigheter jag har 
gjort, det kan vi se tillbaka på att det är något roligt. Jag får så mycket 
stöd av mina anhöriga och är så lycklig över det. Mitt kors är att jag har 
mina diagnoser, allt annat är väldigt bra. Jag är rik på kärlek, men inte 
på pengar, säger han. 

Lars tips för att må bra:

”En terapeut gav mig bilder på krokodiler och sådana djur. Du ska inte 
mata krokodilerna sa hon, så jag har dem i en ask, och tittar jag på dem 
ibland.” 

”Jag har min religion och jag får hjälp av den, jag mår bättre genom att 
vara troende. ”Kasta alla era bekymmer på Gud” står det i bibeln, 1pet 
5:7. Jag har en bild på en bekymrad hund, och jag tänker att man inte 
ska vara som den hunden, utan kasta alla bekymren på Gud.” 

”När jag målar trivs jag jättebra.” 

”Jag kan må dåligt, ligga i sängen och skägget växer. Min fru kommer 
och klappar mig, men jag har aldrig tankar på självmord. Min religion 
gör så jag inte vill döda eller skada något som Gud har skapat. Jag är 
vaccinerad mot självmord.” 
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Betydande lagar och konventioner

Här listas ett antal lagar och konventioner som kan vara bra att 
känna till för äldre med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning 
och äldre anhöriga. 

Funktionsrättskonventionen
FNkonventionen om rättigheter för personer med funktions
nedsättning, ibland kallad funktionsrättskonventionen, för
tydligar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänstlagen (SoL)
Reglerar kommunernas äldreomsorg och annan socialtjänst. 
Reglerar bland annat den enskildes rätt till bistånd.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Reglerar hälso och sjukvården och beskriver kommunernas 
ansvar för hälso och sjukvården.

Lag om bostadsanpassningsbidrag
Reglerar bland annat vilka åtgärder som bostadsanpassningsbi
drag kan användas till och hur ansökningar om detta handläggs.

Lag om färdtjänst
Kommunen eller regionen ansvarar för att färdtjänst anordnas 
för personer med funktionsnedsättning som inte kan resa med 
allmänna kommunikationer.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Reglerar bland annat bestämmelser om nationella minoriteter, 
nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att få 
äldreomsorg på minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska.

Lag om vissa kommunala befogenheter
Reglerar att en kommun utan individuell behovsprövning får till
handahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år.

Lag om stöd och service till vissa funktions hindrade (LSS)
Reglerar särskilt stöd och service till vissa grupper av personer 
med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Gäller 
främst de som fått funktionsnedsättningen innan de fyllt 65 år.

Patientlagen
Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning 
inom hälso och sjukvården.
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Kontaktuppgifter till patient-, brukar- 
och anhörigföreningar inom NSPH

Riksförbundet Attention
Riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktions
nedsättningar som adhd och autism
www.attention.se

Riksförbundet Balans
Rikstäckande, ideell patient och anhörigorganisation för män
niskor med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och 
bipolär sjukdom
www.balansriks.se

Frisk & Fri
Riksföreningen mot ätstörningar
www.friskfri.se

Suicide Zero
Organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden
www.suicidezero.se

RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
www.rsmh.se
Telefon: 08120 080 40

FMN
Föräldraföreningen mot narkotika riktar sig i första hand till 
anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater
www.fmn.se

Schizofreniförbundet
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psy
koser
www.schizofreniforbundet.se

SHEDO
Intresseförening kring självskadebeteende och ätstörningar
www.shedo.se

SPES
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
www.spes.se
Telefon: 020 – 18 18 01

Svenska OCD-förbundet
Stödjer människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande 
diagnoser
www.ocdforbundet.se
Telefon: 08628 30 30

ÅSS
Föreningen för dig med ångest och till dina närstående
www.angest.se
Telefon: 0829 27 9

Sveriges Fontänhus
Internationell organisation som stödjer personer med psykisk 
ohälsa på vägen till återhämtning
www.sverigesfontanhus.se
Telefon: 0766 – 31 23 53

http://www.attention.se
http://www.balansriks.se
http://www.friskfri.se
http://www.suicidezero.se
http://www.rsmh.se
http://www.fmn.se
http://www.spes.se
http://www.angest.se
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Samtalsstöd via telefon

Vid akut självmordsrisk, ring närmaste psykmottagning, 
akutmottagning eller polisen, 112.

Jourhavande medmänniska 
Jourhavande medmänniska är till för dig som söker med
mänskligt stöd på natten och nås på telefon 08702 16 80.

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt 
stöd på natten. Den som svarar har tystnadsplikt och du är 
anonym. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.

MINDs självmordslinje
Telefon: 90 101

Äldrelinjen
vänder sig till dig som mår psykiskt dåligt eller längtar efter 
någon att prata med. 
Telefon: 02022 22 33

Anhöriglinjen 
är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor 
erfarenhet. 
Telefon: 0200239 500

Kyrkans SOS - Vill du prata med en medmänniska? 
Ring till SOStelefonen 0771800 650 eller skriv till SOS
brevlådan. De som svarar är volontärer som har tystnadsplikt 
och är utbildade att ge känslomässigt stöd i svåra situationer.

Någon att tala med 
är en stödlinje som bemannas av volontärer. 
Du är välkommen att ringa och samtala om vad du vill. 
Telefon: 031711 24 00.

SPES - Stödlinje för dig som förlorat någon i självmord.
Telefon: 02018 18 00.

Schizofreniförbundets stödlinje. 
Telefon: 08580 000 34

Frisk & fri - Ätstörningslinjen - stöd för dig som är drabbad 
av en ätstörning. 
Telefon: 020 – 20 80 18

Frisk & fri – Närståendelinjen – stöd för dig som står nära 
någon med ätstörning. 
Telefon: 0200 – 125 085
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