






























Seniorer 
 

SV:s Arvfondsprojekt 

 



Samtalsgrupper för Seniorer 

Samtalsgrupper för Seniorer  
Nyorientering, inspiration och motivation 

 
Arvfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer 
Samverkan mellan folkbildning, region/landsting, kommun och ideella 

organisationer för att öka Seniorers existentiella och psykiska hälsa. 



Vilka jobbar i projektet? 
Studieförbundet Vuxenskolan har sökt projektet och har anställt 

• Projektledare, 50%. 

• 4 samtalsgruppsledare/metodutvecklare. Pensionärer 
med vårdbakgrund, 10% var. 

• Administratör, 5%. 

 

Med i verksamheten finns också en 
inspirations/referensgrupp. Deltagarna i den är bland 
annat från samverkansorganisationerna. 
Inspirations/referensgruppen bidrar med information och 
kontakter samt hjälper till att leda projektet åt rätt håll. 

 

 

 



Vi som arbetar i projektet är Leena Eklund, Hans Dahlman, Sven-Erik Henriksson, Britt-

Mari Ligne Carlsson (metodutvecklare och samtalsgruppsledare) och Lena Bergquist 

(projektledare). 

 
På bilden ses från vänster Sven-Erik, Leena, Lena, Hans och Britt-Mari 

 



Varför ska vi arbeta med existentiell och 

psykisk ohälsa? 

 

Förutom mänskligt lidande för de utsatta och 
familj/vänner, så kostar psykisk och existentiell ohälsa ca 
70 miljarder per år i Sverige. 
 
Cirka 46% av sjukfallen i Sverige handlar om psykisk och 
existentiell ohälsa, vanligast är stressrelaterade 
sjukdomar. 
 
 
 
(Källa: OECD-rapport) 

 



I dag lider cirka 20 procent av Seniorerna av 
existentiell och psykisk ohälsa. Inom en snar 
framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och 
äldre, vilket gör existentiell och psykisk ohälsa 
till en av våra största folksjukdomar.  
 

Missbruket ökar bland seniorer, främst bland 
kvinnor. 

 

En senior (över 65 år) per dag tar livet av sig, de 
flesta är män.  

 
 

 

 



Tecken på god psykisk hälsa 

• Att uppleva sin tillvaro som meningsfull. 

• Att kunna använda sina resurser. 

• Att kunna vara delaktig i samhället. 

• Att kunna och orka hantera livets vanliga. 
Motgångar. 

 
(SKL - Sveriges kommuner och landsting) 

 



Tecken på god existentiell hälsa 

Att vi har ett förhållningssätt – syn på livet - som är 

ett stöd för oss när livet är svårt.  

Det gör att vi:  

• klarar av livet på ett okej sätt trots att det känns 

svårt ibland, speciellt i livets gränssituationer. 

• återhämtar oss relativt snabbt. 

• kan acceptera och se möjligheter. 

 
Läs mer… Cecilia Melder (THS, UU), Ann-Kristine Eriksson (HIG) etc 

 



Ett exempel på en gränssituation i livet… 
 

• En senior förlorar sin partner efter 40 år tillsammans. 
Senioren tvingas sälja sommarstället eftersom hon eller 
han inte orkar ta hand om det själv. 
 

• ”Hur ska jag orka med sorgen?” ”Vad är meningen med 
livet?, ”Vem är jag nu - halv?”, ”Hur ska jag klara mig 
praktiskt/ekonomiskt?”, ”Är jag ensam, eller finns det 
stödjande sammanhang kvar för mig?”, ”Finns det hopp 
och mening med livet”. 
 

• Senioren lever i sorgeprocessen, får inget samtalsstöd i 
tid, har svårt att koncentrera sig, tappar självförtroende, 
ser negativt på framtiden.  
 

• Får till slut diagnosen depression. Risken för suicid ökar. 
 

 

 

 



Hur ser vårt bemötande ut fram till 

depressionsdiagnosen? 

• Sover du dåligt? Det är normalt i din ålder. 
Kom tillbaka om du mår sämre. 

• I din ålder har man många krämpor, använder 
du Alvedon? Det kan du köpa själv på 
apoteket. 

• I din ålder så känner sig många nedstämda, 
det är naturligt. Återkom om du mår sämre. 

 

 



Varför förebygger vi inte Seniorers lidande och 

psykiska ohälsa? 

Att vara Senior och må dåligt i själen 
hör inte ihop och är inte normalt. 
 

Gränssituationerna i livet ökar med 
åldern, men är något som alla åldrar 
upplever. Åldersgrupperna får bara inte 
samma stöd (utifrån sina behov). 

 
Den psykiska ohälsan bland Seniorer 
ökar för att vi accepterar 
samhällets/vårdens ojämlikhet när det 
gäller resursfördelning.  
 

Det är en effekt av bland annat ålderism 
(diskriminering) som Sverige tyvärr är 
”bäst” på i världen. 
  

Läs mer… googla på Omvärldsanalytiker Bi Purhanen 



WHO:s livsaspekter/existentiella teman påverkar 

vår självskattade hälsa 

•  WHO:s folkhälsoundersökningar visar att vårt 
förhållningssätt till olika livsaspekter – till exempel 
hopp och livsmening -  påverkar vår självskattade 
fysiska, sociala och psykiska hälsa. 
 

• Hur vi förhåller oss till dessa livsaspekter -
existentiella teman, avgör hur god existentiell, 
psykisk och social hälsa vi har.  
 

• Den existentiella hälsan – förmågan att tro på och ta 
vara på livet - kan alltid förbättras. 

 

 

 

 



Så här kan man beskriva det… 

 

 

 

 

Existentiell hälsa           

påverkar hur du 

uppfattar din 

fysiska, sociala och psykiska  

hälsa.  

 

Existentiell 
hälsa 

Psykisk 
hälsa 

Fysisk 
hälsa 

Social 
hälsa 





Tillsammans för psykisk hälsa -Seniorer 

• Att folkbildningen i samverkan med region/landsting, kommun 
och ideella organisationer erbjuder salutogena 
samtalsgrupper för Seniorer. 

 

• Att alla samverkansparter bidrar med sina resurser för att 
kunna erbjuda samtalsgrupper och utbildning av 
samtalsgruppsledare. 
 

• Att Seniorens individuella behov - när det gäller 
meningsfullhet, tillitsfulla miljöer, hoppfullhet och sociala 
sammanhang - inventeras i projektets samtalsgrupper och att 
dessa behov möts och tas tillvara av 
samverkansorganisationerna. 

 

• Att på ovanstående sätt – med alla goda och samverkande 
krafter – öka Seniorers upplevelse av god hälsa. 

 



Mål för projektet 

• Metoder och modell för samverkan, resursfördelning, 
samtalsgrupper och samtalsgruppsledare ska utvärderas och 
kvalitetssäkras innan projektet är slut. 
 

• Cirka 20 pensionärer med erfarenhet från arbete inom 
vård/omsorg/hälsa utbildas till samtalsgruppsledare. 

 

• Under år ett når vi cirka 60-70 Seniorer i Västerås. Resultatet 
utvärderas och metoden anpassas. 
 

• Under år två når vi cirka 160 Seniorer i sammanlagt tre 
kommuner. 

 

• Tre konferenser som handlar om existentiell och psykisk hälsa 
för Seniorer genomförs erbjuds i länet. 

 

• Metoder och modeller anpassas och implementeras i 
ordinarie verksamhet under hösten 2019.  

 

 



Samtalsgrupperna 

• Lokalerna är centrala och 
lättillgängliga. 
 

• Deltar gör Seniorer som har 
behov av att hitta tillbaka till 
en upplevelse av 
meningsfullhet och 
hoppfullhet i livet – som vill 
känna sig inspirerade i 
vardagen. 
 

• Grupperna omfattar mellan 
5 och 8 personer. 
 

• Fika ingår i konceptet. 

 



Metod 
• Samtalsmetoden är salutogen och lösningsfokuserad. Den 

syftar till att medvetandegöra deltagarna om de möjligheter 
som finns samt frisk/hälsofaktorer. För vissa  Seniorer handlar 
det om att hitta en skärva av nytt hopp och ny mening när livet 
förändras. 
 

• Samtalsgruppen är i sig ett gott socialt sammanhang (en 
viktig existentiell och social aspekt). Men vi berättar också om 
nya sociala sammanhang som passar den enskilde 
deltagaren. 
 

• Samtalen kretsar kring existentiella aspekter av livet, t.ex. 
mening, hopp, tillit, sammanhang, balans i livet, etc. 
 

• Vi samtalar också om 1) Vilket stöd som behövs för att nå en 
meningsfull och hoppfull vardag 2) Vilka sociala sammanhang 
som Senioren önskar prova på 3) Om det finns något som 
Senioren skulle vilja lära sig (livslångt lärande är en 
hälsofaktor). 

 



Samtalsgruppsledarna är pensionärer och 

har en bakgrund inom vård och omsorg 
(de behöver inte kunna Swahili)  

• Samtalsgruppsledarna är 
personer som arbetat inom 
någon form av vård, hälso, 
eller - omsorgsyrke. 

 

• De är pensionärer. 
 

• De har gått en utbildning till 
samtalsgruppsledare i 
projektet. 
 

• De får en mindre ersättning 
för varje grupp de har. 

 



Utbildningen till samtalsgruppsledare 

- Att arbeta med WHO:s 8 aspekter av existentiell hälsa. 

- Bemötande vid samtal om existentiella frågor. 

- Grundkunskap om psykisk hälsa. 

- Grundkunskap om psykisk ohälsa/diagnoser. 

- Att arbeta salutogent och lösningsfokuserat. 

- Pedagogik - Att leda grupper där alla bidrar till 
utvecklingen (folkbildning). 

- Kunskap om stödfunktioner för Seniorer (inom 
folkbildning, region/landsting, kommun, och ideella 
organisationer). 

- Kunskap om sociala sammanhang och nätverk som 
Seniorer kan verka inom utifrån sitt intresse. 

 



Fördelning av resurser - Vem bidrar med vad? 

Folkbildningen – Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland – bidrar 
med … 

 

- verksamhetsutveckling  

- administration/anmälan  

- kallelse av deltagare  

- utbildning av samtalsgruppsledare  

- vidareutbildning av samtalsgruppsledare (en gång per termin) 

- handledning en gång per termin av leg psykoterapeut eller psykolog.  

- ekonomihantering  

- sociala nätverk för Seniorer i form av kurser och deltagande i  
medlemsorganisationer 

- I mindre grad - lokaler 

 

Villkoren för att detta ska vara möjligt är att samtalsgrupperna och 
utbildningarna av ledarna registreras som kurstillfällen. 

 

 



Region/landsting och kommun bidrar med… 

 

- information och informationskanaler när det gäller personal som möter 
Seniorer  - som ett stöd vid rekrytering av deltagare och ledare. 
 

- kontakter med t.ex. vårdcentraler, seniorboenden eller andra 
platser/arbetsplatser där det finns lokaler som är lätta och trygga för 
Seniorer att ta sig till och vara i. Det gäller Seniorer i olika åldrar. 
 

- personal med särskild kompetens kring Seniorer och psykisk/existentiell 
hälsa vid utbildningar av samtalsgruppsledare. 
 

- Information om stödfunktioner som finns för Seniorer så att ledarna kan 
informera om dessa. De som arbetar inom ”stödfunktionerna” behöver 
också information om samtalsgrupperna. 
 

- tankar kring hur ekonomin – cirka 1.500 kr till ledare, per grupp, 5 veckor, 
ska lösas till vt 2019. 
 

- tankar kring hur information ska ske till personal som arbetar med Seniorer 
för att de - efter Seniorens deltagande i samtalsgruppen – ska kunna möta 
Seniorens önskemål och behov. 



Välkommen att höra av dig till oss! 
Har du idéer som handlar om deltagare i samtalsgrupper, samtalsgruppsledare 

samt platser där man kan erbjuda samtalsgrupper? Hör av dig till… 

Lena Bergquist 

Lena.bergquist@sv.se 

Tel: 021-128085 
 

Hans Dahlman 

Hans.dahlman@gmail.com 

070-5559625 
 

Leena Eklund 

leena.eklund@suravison.se 

076-1413402 
 

Sven-Erik Henriksson 

Sven-erik.henriksson@comhem.se 

072-303 26 65 
 

Britt-Marie Ligne Carlsson 

bmlignecarlsson@gmail.com 

070-5155703 

 

 

 

Arvsfondsprojektet 
Tillsammans för psykisk hälsa 
- Seniorer 
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Samtalskort om livsmod, livsglädje och livsmening är 

skapade av Lena Bergquist och Cecilia Melder i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland.  

Samtalskorten är uppdelade på åtta dimensioner av existentiell 

hälsa, varje dimension omfattar tre kort: hur du tänker, känner 

och handlar. 

 

Samtalskort – När livet utmanar – är skapade tillsammans 

med Anna-Karin Jeppsson, Region Jönköping och Thomas 

Sjöberg, Sjukhuskyrkan, Länssjukhuset Ryhov, psykiatrin.  



Om existentiella frågor för  

lösningsfokuserade samtal 
 Ett arbetshäfte gjort av SV och Lena Bergquist i  samarbete med Sussan Öster, 

metodutvecklare och utbildare i lösningsfokusmetod, Region Västmanland. 



Samtalskort om existentiell hälsa för de 

   …som återhämtar sig allra bäst i trädgård eller i naturen 



Frön till livsmod och livsglädje 



Att använda samtalskorten 

• Vi reflekterar över viktiga livsaspekter och blir medvetna 
om hur vår grundinställning - vårt förhållningssätt - 
påverkar våra val. 
 

• Medvetenheten om hur vi tänker, känner och handlar 
ökar – det gör också självkänsla och självförtroende. 
 

• Det skapas en inre karta – struktur – över vårt sätt att 
förhålla oss till livet. Den kan vi använda när vi ställs inför 
val och livsfrågor. Vid livets gränssituationer kan vi 
behöva hjälp med nyorientering. 
 

• Vi lär oss att be om hjälp för att klara livets svårigheter. 
 

• I samtalsgruppen får vi del av flera livsberättelser och 
därmed ökad kunskap om andra och oss själva. 



Forskning och evidens 
• Cecilia Melders forskning visar att samtal om de åtta dimensionerna 

av existentiell hälsa, ökar upplevelsen av fysisk, psykisk, social och 
existentiell hälsa hos deltagarna. 
 

• Forskning kring unga – Kopparlundsgymnasiet - visar att arbete med 
samtalskorten ökar självkänslan och förmågan att se möjligheter i 
livet. 
 

• Önver Cetrez forskning kring flyktingar visar att det är viktigt att 
arbeta med livsmening, hopp och sammanhang under hela 
processen. 
 

• Eva Sahlins forskning kring rehabilitering, där man också samtalar 
om existentiella frågor, visar att deltagarna tycker att 
rehabiliteringen är bättre och att den går fortare.  
 

• Forskaren Ann-Kristin Eriksson, Gävle högskola, visar att ökad 
existentiell hälsa underlättar tillfrisknande för personer med 
stressdiagnoser. 



SV arbetar  



Kulturkartan  

 Individ eller grupp/familj  

Trendiga eller traditionella värderingar 

 

http://www.iffs.se/wp-content/uploads/2012/12/Culture-Map_WVS6.jpg


Harmoni och inre lugn 



Mötesplatser i Västerås 

Totalt antal 
mötesplatser: 

15 st. 

Fristående 
mötesplatser: 
5 st. 

Totalt antal 
mötesplatser: 
15 st. 

Integrerade mötesplatser: 
10 st.  
(9 st. servicehus,  
 1 st. äldreboende) 



Fristående mötesplatser är: 
 
•Rönnby mötesplats 

•Malmaberg mötesplats  

• Råby mötesplats  

•Bäckby mötesplats 

•Skiljebo mötesplats 

 



Integrerade mötesplatser  
…och som har ett stadsdels/kommundels/landsbyggds 

överskridande uppdrag. 

 

•Vallonens servicehus 

•Parkgårdens servicehus 

•Herrgärdets servicehus (Hälsans hus) 

•Oxbackens servicehus (Kultur) 

•Mälarhems äldreboende (Finskspråkig och kultur) 

 



Övriga integrerade mötesplatser är: 
  

Resmilans servicehus 

•Skallbergets servicehus 

•Gideonsbergs servicehus  

•Hammarby servicehus 

•Vallby servicehus 

 



Grunduppdrag på mötesplatserna 

 

 Hälsans 4 hörnstenar  

 Möten mellan generationer och kulturer 

 Daglig fysisk aktivitet  

 Daglig kulturaktivitet 

 Samverkan 

 Bemannat 30 tim./v.  

 Möjliggöra öppethållande alla dagar 

 

 



Enheten Förebyggande och 
bostadsanpassning 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Nygårdsgatan 12 

Seniorguide 

Anhörigstöd 

Demensteam 

Bostadsanpassning 

Projekt, SMAK 

Projekt, Hälsofrämjande socialpsykiatriboende 

Syn- och hörselinstruktör 

Arosfixare 

18 medarbetare 1 enhetschef 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Seniorguide 

• Seniorguidernas verksamhet är ett folkhälsoarbete som riktar sig 
till den äldre medborgaren i Västerås.  

• Syftet är att främja ett gott åldrande och välbefinnande såväl 
fysiskt, psykiskt som socialt och därmed skjuta upp behovet av 
vård och omsorg. 

• Den huvudsakliga arbetsuppgiften för verksamheten är att söka 
upp och genomföra besök hos de som fyller 75 år och som inte 
har biståndsbedömda insatser (undantaget trygghetslarm). 

• Håller i seniorgrupper med aktuella teman 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Seniorguide – kontakta oss! 

Du når oss via Västerås stads Kontaktcenter på 

telefon 021-39 27 25. 

E-post: seniorguide@vasteras.se 

Postadress: Västerås stad, Seniorguide, 

Nygårdsgatan 12, 722 19 Västerås 

Du hittar mer information om seniorguider på 

www.vasteras.se/seniorguide 

Där kan du också anmäla om du vill prenumerera 

på vårt digitala nyhetsbrev. 

mailto:seniorguide@vasteras.se
http://www.vasteras.se/seniorguide


Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Anhörigstöd 

• Sedan 2009 är det lagstadgat att ”socialnämnden ska erbjuda 
stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående 
som har funktionshinder”. 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453)  

• Äldrenämnden (ÄN) och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning (NF) i Västerås stad, har en gemensam 
handlingsplan för stöd till anhöriga.  

• Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra vision och mål för 
arbetet med att utveckla stödet till anhöriga utifrån 
bestämmelsen i socialtjänstlagen.   

 

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Anhörigstöd, begrepp och definitioner 
 
• Närstående: Den person som tar emot omsorg, vård och stöd. 

• Anhörig: Den person inom familjen som ger omsorg, vård och 
stöd.  

• Annan person: Den person utanför familjekretsen (t.ex. en vän 
eller granne) som ger omsorg, vård och stöd. 

• Anhörigstöd: Olika former av hjälpinsatser som ges av anhöriga 
till personer, som på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning behöver sådan i sin dagliga livsföring.  

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Anhörigstöd 

• Samordna anhörigstödet  

• Utveckla stödet till anhöriga med närstående med 
demenssjukdom 

• Utveckla stödet till anhöriga med närstående med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

• Ökad anhörigkompetens hos medarbetare inom de sociala 
nämndernas förvaltningar  

 

 

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

ANHÖRIGCENTRUM, Program våren 2018 

Mer information om tid och plats för våra aktiviteter hittar du på 

Anhörigcentrum, vår Facebooksida – Anhörigstöd i Västerås 

eller på www.vasteras.se/anhorigcentrum 

 

http://www.vasteras.se/anhorigcentrum


Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Syn- och hörselinstruktör 

• Syn och hörselinstruktören erbjuder kostnadsfria hembesök till 
personer över 65 år med syn eller hörselnedsättning. 

• Målgruppen är personer i ordinärt boende, med eller utan 
hemtjänst. 

• Målet med arbetet är att personer med syn och 
hörselnedsättning ska klara sig så självständigt som möjligt i det 
dagliga livet och att främja ett aktivt liv. 

 

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Syn- och hörselinstruktör 

• Kalle 84 år 

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Arosfixare 

• Målgruppen är personer över 67 år som bor i ordinärt boende 
eller i servicehus 

• Syftet är att erbjuda hjälp äldre med olika vardagssysslor som 
kan innebära risk för fallolyckor eller liknande i hemmet. 

• Skapa bättre förutsättningar för kvarboende och i möjligaste 
mån bidra till att skjuta upp behovet av hemtjänst.  

• Hjälpen är ett kostnadsfritt komplement till hushållsnära 
tjänster.   

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

Arosfixare 

Förekommande uppgifter 

• att sätta upp/ta ned gardiner  

• att sätta upp/byta taklampor/armatur 

• att byta glödlampor 

• att sätta upp brandvarnare 

• att byta batterier i brandvarnare 

• att hämta/lämna saker i källare och förråd, samt  

• att sätta upp tavlor och speglar  

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2018 

 

Tack för att ni lyssnat! 

Om ni har frågor hör gärna av er 

Enheten förebyggande och bostadsanpassning 

Sibylla.tornkvist@vasteras.se 

 

mailto:Sibylla.tornkvist@vasteras.se
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