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FÖRORD
MÅNGA ÄLDRE PERSONER lever idag med psykisk ohälsa. Depressiva besvär
bland äldre personer är så pass vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälso
problem. Drygt var tredje kvinna och var femte man över 77 år anger i under
sökningar att de har ångest. I gruppen män över 85 år är suicid fortfarande
nästan tre gånger vanligare än bland män under 30 år. Trots att den psykiska
ohälsan bland äldre är ett omfattande samhällsproblem kämpar många äldre
utan att få rätt diagnos, stöd och behandling.
Den grupp som lite slarvigt brukar kallas ”äldre” innefattar ungefär två
miljoner människor. Det är en spretig grupp av människor, med stora skillnader
i ekonomi, hälsa och möjligheter till egenmakt. Att bli äldre innebär därmed
väldigt olika saker för de som levt ett ”friskt” liv med stort socialt nätverk och
god ekonomi och för de som levt ett isolerat liv med psykisk ohälsa och stora
behov av vård och omsorg. För de äldre som levt länge med psykisk ohälsa kan
behoven av vård och omsorg vara särskilt stora.
Inom det Arvsfondsfinansierade NSPH-projektet ”Åldras och må bra” har
äldre personer med psykisk ohälsa och äldre anhöriga fått dela med sig av sina
erfarenheter kring att åldras. De har också delat med sig av sina erfarenheter av
vård och omsorg. Dessa erfarenheter presenteras i denna rapport.
Målsättningen med att dokumentera äldres erfarenheter har varit att på sikt
kunna förbättra vård och stöd inom kommun och region, samt öka inflytandet
för äldre personer, brukare och anhöriga. Rapporten pekar på ett flertal
utvecklingsbehov gällande området äldres psykiska ohälsa där den offentliga
verksamheten behöver stärka upp sitt arbete. Det är nödvändigt för att äldre ska
få sina rättigheter tillgodosedda och för att fler ska få chans att åldras och må bra.
Vi på NSPH vill rikta ett stort tack till alla er som deltagit i detta arbete och delat
med er av era berättelser – det har varit ovärderligt!

Conny Allaskog
Ordförande
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
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Om NSPH
NATIONELL SAMVERKAN FÖR PSYKISK HÄLSA, NSPH, är ett
samarbete 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
patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för
ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa.

PROJEKTET ÅLDRAS OCH MÅ BRA
ÅLDRAS OCH MÅ BRA är ett treårigt projekt med finansiering
av Arvsfonden, 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 målgruppens 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 huvuds
akligen genomförts i Sörmland. Projektet har också släppt
en samtalsserie ”Två generationer pratar om psykisk ohälsa”,
en fakta- och arbetsbok som vänder sig till äldre, samt en
introduktionskurs om åldrande och psykisk ohälsa som
vänder sig till professionen. Detta material finns tillgängliga
på www.nsph.se
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Kapitel 1 Inledning
Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som ökar i hela
befolkningen. Trots det finns det fortfarande ett stort stigma och
mörkertal kring psykisk ohälsa, i synnerhet bland äldre personer.
Den här rapporten handlar om just det – åldrande och psykisk ohälsa.

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE
SOCIALSTYRELSEN (2018) MENAR att cirka 20 procent av alla äldre idag lider av
psykisk ohälsa. Depressiva besvär bland äldre personer är så pass vanligt att det
kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Depression bedöms komma på andra
plats vad gäller funktionsnedsättningar hos äldre personer, där endast hjärt- och
kärlsjukdomar drabbar fler. Trots detta konstaterar flera utredningar att äldres
psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Folkhälsomyndigheten (2021) menar ex
empelvis att kunskapen om äldres psykisk ohälsa är begränsad, vilket innebär att
många äldre inte får rätt hjälp i rätt tid. Inom gruppen finns dessutom en omfatt
ande användning av läkemedel och ökad risk för biverkningar och läkemedels
förgiftning.
Det stora stigmat och den bristande kunskapen medför att psykisk ohälsa inte all
tid uppmärksammas hos äldre – varken av den äldre själv eller av omgivningen.
Folkhälsomyndigheten (2021) menar att det kan förklaras av att äldres psykiska
besvär ibland tar sig uttryck som fysiska besvär. Det stora stigmat och den okun
skap som finns kring åldrande och psykisk ohälsa gör också ohälsan svår att
upptäcka. Äldre personer med psykisk ohälsa går helt enkelt oupptäckta av sam
hällets stödfunktioner och riskerar därmed att bli marginaliserade och utan den
hjälp de kan ha behov av. Bara i undantagsfall behandlas äldre personer med

DEFINITION ÄLDRE
Begreppet ”äldre” rymmer en spretig
grupp av människor med skilda förut
sättningar och levnadsvillkor. Världs
hälsoorganisationen (WHO) delar in
gruppen i två kategorier; yngre äldre
vilket innefattar personer mellan 65–
79 år och äldre äldre vilket innefattar
personer från 80 år och uppåt.
I den här rapporten används termen
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”äldre” eller ”äldre personer” om alla
personer 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 rapport.
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exempelvis terapeutiska insatser (Folkhälsomyndigheten, 2021; Socialstyrelsen 2018).
Socialstyrelsens (2018) analyser visar exempelvis att äldre mer sällan får tillgång
till en specialist inom psykiatrin. Forte (2017) betonar även att äldre med psykisk
sjukdom inte söker kontakt med hälso- och sjukvården, och endast 10–20 procent
av äldre med depression får en korrekt behandling. Allt detta medför en ökad
risk för lidande och ytterst suicid som följd.
Varje dag tar någon över 65 år sitt liv. Mycket tyder på att ett stort antal av dessa
personer sökt vård för kroppsliga symtom månaden innan, vissa så sent som
veckan innan (Socialstyrelsen, 2018). Här finns också skillnader baserat på kön där
män är överrepresenterade bland de som dött av suicid. Könsskillnaderna ökad
dessutom med stigande ålder och det högsta suicidtalet finns bland män som är
85 år eller äldre (Folkhälsomyndigheten, 2021).

SKILLNADER MELLAN OLIKA GRUPPER ÄLDRE
Det finns även stora strukturella skillnader i hälsa och livssituation mellan olika
grupper, där vissa har en högre risk att utveckla psykisk ohälsa. Det innefattar
exempelvis socioekonomiska förutsättningar, utbildningsbakgrund, fysisk ohälsa
eller funktionsnedsättning. Grupper med migrationserfarenhet och hbtqi-per
soner har också en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa (Mind, 2021; Folkhälsomyndigheten, 2021).
Det finns även könsskillnader där äldre kvinnor i högre utsträckning uppger att
de har psykiska besvär, så som ångest och depression. Samtidigt är äldre män
överrepresenterade bland de som dött av suicid (Folkhälsomyndigheten, 2021).
Det finns också åldersrelaterade och sociala skillnader i tillgången till exempelvis
behandling, tillgång till primärvård och utskrivning av läkemedel. Fler äldre
kvinnor än män har exempelvis vårdats inom psykiatrin. Psykiatrisk vård är
vanligare bland äldre som är födda utomlands. Det finns även skillnader vad
gäller utbildningsbakgrund där de med högre utbildning är överrepresenterade
inom den psykiatriska vården (ibid.).

DEFINITION PSYKISK OHÄLSA
Det finns många olika beskrivningar
för när en person mår dåligt eller
upplever svårigheter att hantera
vardagen på grund av psykiska
besvär eller sjukdomar. Inom NSPH:s
medlemsorganisationer finns olika
traditioner av att använda olika
begrepp inom området. I denna
rapport kommer begreppet ”psykisk
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ohälsa” användas som ett samlings
begrepp som innefattar olika tillstånd
med olika svårighetsgrad och varaktig
het. Det kan innebära allt från mindre
allvarliga psykiska besvär till psykiat
riska tillstånd och diagnoser. Vidare
är det detta som avses när begreppet
används i rapporten.
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ÅLDERISM OCH DISKRIMINERING
Några av dessa skillnader kan förklaras genom begreppet ålderism. Ålderism är
ett komplext begrepp med olika definitioner och förklaringsmodeller. Förenklat
innefattar begreppet stereotypa föreställningar och fördomar baserat på en
persons ålder och är något som i förlängningen kan leda till diskriminering
(Jönson et al., 2021).
Det kan exempelvis handla om att en människas kunskaper, förmåga och värde
bedöms utifrån ålder, att en person inte får tillgång till likvärdig vård och
behandling, inte tillfrågas eller inkluderas i undersökningar eller får ett sämre
bemötande på grund av sin ålder. Begreppet ålderism kan således hjälpa till att
synliggöra den diskriminering som gruppen äldre riskerar att utsättas för på
grund av sin ålder. Ålderism kan exempelvis användas för att förklara flera av de
åldersrelaterade skillnaderna som nämns här ovan, som exempelvis tillgången
till behandling, vård och utskrivning av läkemedel.
Avslutningsvis kan det konstateras att psykisk ohälsa inte är en naturlig del av
åldrandet. Det innebär att vi inte ska vänja oss vid tanken kring att åldrande
och en minskade livskvalitet som en följd av psykisk ohälsa hänger ihop. Istället
behöver kunskapen och tillgången till stöd och behandling för äldre personer öka.

DEFINITION PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Enligt Socialstyrelsen är en funktions
nedsättning en nedsättning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktions
förmåga. Ett funktionshinder är den
begränsning som en funktionsnedsätt
ning innebär för en person i relation till
omgivningen (Socialstyrelsen, 2022).
En psykisk sjukdom eller långvarig
psykisk ohälsa kan leda till en psykisk
funktionsnedsättning. En psykisk
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funktionsnedsättning kan försvåra
för personer att leva ett liv som
andra och kan exempelvis innebära
att en person behöver stöd för att få
vardagslivet att fungera. En psykisk
funktionsnedsättning är dock inte
statisk, utan funktionsnedsättningen
kan variera över tid och därmed även
eventuella behov av exempelvis stöd
från omgivningen.
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”med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning
som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning i ett
samhälle med mångfald som grund”


Prop. 2016/17:188

FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER
FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Sverige har ratificerat FN:s konven
tion om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, vilket innebär
att Sverige sedan år 2009 förbundit sig
att leva upp till dess bestämmelser i
sin helhet.
Syftet med konventionen är att stärka
och förtydliga vad som krävs för att
personer med funktionsnedsättning
ska få sina rättigheter uppfyllda. I
FN-konventionens artikel 25 framgår
exempelvis att personer med funk
tionsnedsättning har rätt till bästa
möjliga hälsa på samma sätt som per
soner utan funktionsnedsättning. Det
innefattar både fysisk, psykisk och so
cial hälsa och mående. Hälso- och sjuk
vården ska också vara tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning.
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Ett krav som omnämns i konventionen
är att personer med funktionsnedsätt
ning aktivt ska involveras i alla beslut
som berör dem. Det kan ske genom
de organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning
(Socialdepartementet, 2015).
Svensk funktionshinderspolitik utgår
från FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsätt
ning. Målet för den nationella funk
tionshinderspolitiken är ”med FN:s
konvention om rättigheter för perso
ner med funktionsnedsättning som
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning
i ett samhälle med mångfald som
grund” (Prop. 2016/17:188).
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”Vi fick stöd senare, men det var först
när det hade gått för långt egentligen.”
EN BERÄTTELSE OM

att vara äldre och leva med psykisk ohälsa och att vara anhörig
EFTER ETT TRAUMA som drabbade familjen fick Gustav läggas in inom psykiatrin.
Där fick han behandlingar som hade en stor inverkan på honom. Medicinerna
han fick gjorde honom sämre och gav väldigt svåra biverkningar. Han upplevde
även att han inte aktiverades nog när han var inlagd inom slutenvården. Detta
förbättrades inte heller när han skrevs ut: “Jag blev utskriven till min säng.”
Även barnen i familjen påverkades. De fick visst stöd i skolan, men Gustav
upplevde ändå inte att skolledningen tog deras problematik helt på allvar eller att
de agerade snabbt nog:
“Vi fick stöd senare, via barnpsykiatrin och stödboende,
men det var först när det hade gått för långt egentligen.”
Gustav önskar att han och familjen hade fått ett annat stöd i hemmet för att
hantera det trauma som de varit med om. Han hade velat ha mer hjälp för
att kunna stötta sina barn. Det är också viktigt är att bli informerad om vilka
stödinsatser som finns tillgängliga menar han.
Idag har barnen fått NPF-diagnoser och deras vardag fungerar bättre:
”För några år sedan var det kris kan man säga.
Men idag fungerar det relativt bra för barnen trots allt.”
Gustav tycker att den psykiatriska vården han själv får har stagnerat med
åren. Han känner sig trots det relativt nöjd med sin situation idag och han har
aktiviteter i sin vardag som får honom att må bra. Han hade önskat att han och
andra äldre patienter kunde få mer stöd kring det sociala, som information
om vart man kan vända sig för att aktiveras, motverka ensamhet, och skapa
gemenskap. Som anhörig önskar han även att man kunde få mer stöd från
samhället för att orka med sin roll.
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Gustav, 66 år
bosatt i en kommun i Region Sörmland
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Kapitel 2 RESULTAT
För att få en överblick över situationen för personer över 65 år som lever med
psykisk ohälsa eller är anhörig till en person med psykisk ohälsa i Region
Sörmland, har NPSH träffat målgruppen. Det har skett genom fokusgrupper
och djupintervjuer. Syftet har varit att samla in och dokumentera dessa mål
gruppers berättelser, erfarenheter av vård och omsorg samt deras förslag på
förbättringsområden.
Målsättningen med att dokumentera äldres erfarenheter är att på sikt
kunna förbättra vård och stöd inom kommun och region, samt öka
inflytandet för äldre patienter, brukare och anhöriga.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
FOKUSGRUPPER
Totalt har fyra fokusgrupper genomförts i syfte att dokumentera och samla
in äldres erfarenheter. Fokusgrupperna leddes av personer som är över 65 år,
bosatta i Sörmland och med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
ÄLDRE MED ERFARENHET AV PSYKISK OHÄLSA
Under hösten 2021 genomfördes två fokusgrupper på två orter i Region
Sörmland. Fokusgrupperna träffades mellan fyra och sex tillfällen. I dessa
grupper deltog totalt femton personer, sex kvinnor och nio män, med erfarenhet
av att leva med psykisk ohälsa. En person som deltog var 51 år. Resterande
deltagare var mellan 61–79 år.
ÄLDRE ANHÖRIGA
Under januari 2022 genomfördes två ytterligare fokusgrupper på två andra orter
i Sörmland. De träffades vid två tillfällen per grupp. I dessa grupper deltog
totalt nio personer, varav åtta kvinnor och en man. En person som deltog var 57
år. Resterande deltagare var mellan 66–85 år. Deltagarna i dessa grupper hade
i första hand erfarenhet av att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa.
Flera av de anhöriga hade också själva psykisk ohälsa.
Totalt har därmed 24 personer bidragit med sina erfarenheter via fokusgrupper.
Samtalen i fokusgrupperna utgick från förutbestämda teman om mående och
deltagarnas tankar om samhällsinsatser, vård och omsorg relaterat till deras eller
närståendes psykiska hälsa. Samtalen spelades in och har därefter skrivits rent
och sorterats utifrån olika uppkomna teman.
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NSPH har också gjort återbesök hos respektive fokusgrupp för att presentera
preliminära resultat av dokumentationen. Syftet med återbesöken var att bekräfta
att NSPH förstått och tolkat deltagarnas erfarenheter korrekt. Vid återbesöken
fick deltagarna chans att kommentera, utveckla och komplettera innehållet.

DJUPINTERVJUER
Som ett komplement till fokusgrupperna genomfördes ett antal djupintervjuer
under våren 2022. Syftet med djupintervjuerna var att få en fördjupad förståelse
för de teman och frågeställningar som framkommit genom fokusgrupperna.
Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide, men har
utformats utifrån informantens berättelser. Även dessa samtal har spelats in
och därefter skrivits rent och sorterats utifrån olika uppkomna teman. Totalt
genomfördes åtta djupintervjuer.
ÄLDRE MED ERFARENHET AV PSYKISK OHÄLSA
Fem djupintervjuer, med fyra kvinnor och en man, genomfördes med personer
med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller/och är anhörig till en person med
psykisk ohälsa. Några har båda erfarenheterna. De som intervjuades var mellan
61–78 år och bosatta i någon av de kommuner som ingår i Region Sörmland. Två
av informanterna hade även varit med i en av fokusgrupperna.
PROFESSIONEN
Tre ytterligare intervjuer skedde med äldre personer som arbetar eller har arbetat
med målgruppen. Två av dessa personer har gått i pension, medan en av dem
fortfarande arbetar. Dessa personer kontaktade NSPH och ville dela med sig
av sin långa erfarenhet av att arbeta med äldre och/eller personer med psykisk
ohälsa.
Det är därmed totalt trettio personer som delat med sig av sina erfarenheter till
denna rapport, varav tjugosju med erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa eller
som anhörig och tre personer från professionen.
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REKRYTERING
OCH URVAL
REKRYTERINGEN AV DELTAGARE till fokusgrupper och intervjuer har främst
skett via NSPH:s egna digitala kanaler, via nätverk inom kommun och region,
samt via den lokala brukarrörelsen. Information har också varit tillgänglig på
anslagstavlor runt om på de aktuella orterna. Eskilstuna-Kuriren/Sörmlands
media skrev också artiklar om arbetet med fokusgrupperna, vilket bidrog till
ytterligare spridning. De publicerade även en artikel om att projektet sökte
deltagare att intervjua till en rapport, vilket medförde flera nya kontakter.
I arbetet har i första hand personer över 60 år varit av intresse. Två personer
som varit över 50 år och som anmält sitt intresse har ändå varit välkomna ingå i
fokusgrupperna, med motivering att de själva identifierat sig med målgruppen.
Två av deltagarna har efter den andra träffen valt att hoppa av fokusgruppen för
personer med egen erfarenhet. Anledningen till detta har varit att de inte känt
att de tillhört målgruppen. En möjlig tolkning är att NSPH generellt når personer
med relativt stora behov av vård och stöd på grund av sin psykiska ohälsa och/
eller med erfarenheter från psykiatrin. De deltagare som fått psykisk ohälsa på
äldre dagar eller som inte har samma erfarenheter från psykiatrin kan därmed
haft svårt att relatera eller känna igen sig i de samtalsämnen som framkommit i
gruppen.
Det har varit utmanande att hitta en bredd av erfarenheter bland deltagarna.
Det har exempelvis varit svårt att hitta äldre män som är anhöriga. Andra brister
är exempelvis att ingen av informanterna är över 85 år, har utomeuropeisk
bakgrund eller är öppen hbtqi-person. Bland de äldre personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa är däremot könsfördelning relativt jämn, vilket är
glädjande eftersom det generellt uppfattas vara svårt att hitta äldre män som vill
prata om psykisk ohälsa. Vidare är det viktigt att ha kännedom om dessa brister i
urvalet i en läsning av resultaten som presenteras i denna rapport.
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”Idag ska man vara sin egen psykolog,
egen läkare, egen vårdare… ja allt!”
EN BERÄTTELSE OM

att vara äldre och leva med psykisk ohälsa
Anna har levt länge med diagnostiserad psykisk ohälsa och har ett lågt förtroende
för vården. Hon upplever att vården varken lyssnar på henne eller erbjuder henne
någon vård, utöver att lägga in henne:
”Det är som att bli inlagd för förvaring, inte vård, inom psykiatrin. Man blir
inlagd, kommer in till avdelningen och efter några timmar kommer läkaren och
skriver ut dig. Och då sitter du där med ännu sämre mående, och en räkning på
550 kr och får ett nytt bekymmer; ‘Hur fan ska jag ha råd med det här?’”
Hon ser sig själv och andra med psykisk ohälsa som bortglömda av vården och
osynliga i samhället. Hon upplever att dagens samhälle ser vårdkostnader för folk
med psykisk ohälsa som alldeles för dyra. Hon tror att det är därför hon och andra
personer med psykisk ohälsa får mindre vård idag än tidigare.
Men det kan kosta mer för samhället att inte ge patienter tillgång till rätt behand
ling, menar Anna, och ger ett exempel från sitt eget liv när hon skrevs ut från
slutenvården mitt i en pågående depression:
”Då ställde jag mig på tågspåret och det blev pådrag så det bara
visslade om det. Jag var ju desperat!”
För att hindra Anna från att ta sitt liv använde polisen fysiskt våld och hon
skadades så pass allvarligt att hon fick åka ambulans till sjukhuset. Det hela slutade
med att hon hamnade inom slutenvården igen. Händelsen krävde polis, brandkår,
ambulans och sjukvårdspersonal, till sannolikt höga samhällskostnader, något som
Anna menar hade kunnat undvikas om hon bara fått stanna inom psykiatrin.
Anna har ansökt om kontaktperson flera gånger och men fått avslag. Hon får inte
heller träffa en psykolog. I nuläget har hon en boendestödjare en och en halv timme
i veckan. Insatsen är bra, men då ett av hennes största behov är socialt umgänge
skulle hon egentligen hellre vilja ha en annan insats. Det hon saknar är någon hon
kan prata ut med och som kan följa med henne på vardagsaktiviteter.
Ensamheten menar hon leder till alldeles för mycket tid att älta kring sitt mående.
Helst av allt skulle hon vilja bli erbjuden ett umgänge där man pratar om annat än
sin psykiska ohälsa.
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Vad säger äldre med psykisk
ohälsa om sin situation?
I detta avsnitt presenteras de erfarenheter som framkommit i
fokusgrupper och djupintervjuer med äldre personer som lever
med psykisk ohälsa.

OKUNSKAP, STIGMA OCH
OFÖRSTÅENDE OMGIVNING
DE ERFARENHETER SOM framkommer i fokusgrupper och intervjuer visar att det
fortfarande finns mycket okunskap, fördomar och stigma kring psykisk ohälsa
och om psykiska diagnoser.
Psykisk ohälsa beskrivs av de äldre som ett väldigt brett begrepp som kan inne
fatta allt från ångest och sömnsvårigheter till mer allvarliga psykiska svårigheter.
Bland de äldre finns också en föreställning om att ”man kan inte bunta ihop
olika psykiska problem”. Flera lyfter att det finns en stor okunskap kring psykisk
ohälsa, vilket leder till fördomar och stigma kring människor som lever med
psykisk ohälsa.
Vissa äldre har även svårt att identifiera sig med begreppet psykisk ohälsa. Det
gäller i synnerhet de personer som inte haft kontakt med psykiatrin tidigare i
livet. Ett exempel på detta är en person som säger: ”Starkt ord, psykisk ohälsa.
Man kan ju må dåligt, utan att det är psykisk ohälsa… Men jag kanske tolkar eller
förstår ordet fel”. Senare i samtalet berättar personen att den under lång tid tagit
hand om sin sjuka partner och att partnern efter en tids sjukdom tagit sitt liv.
Bland de äldre som levt länge med psykisk ohälsa finns en uppfattning om att
det ibland är svårt för omgivningen att förstå vad det innebär att må psykiskt
dåligt om omgivningen inte haft liknande erfarenheter. De äldre beskriver
att de stundtals möts av okunskap och en oförstående
omgivning, som tycker att man ska ”rycka upp sig”. Det
När man pratar
bidrar till att några av de äldre slutar berätta hur de mår.
med andra om
Vissa har också erfarenhet av att personer i deras närhet
hur man mår så vågar
har blivit rädda och tagit avstånd på grund av deras
folk också öppna upp sig.
psykiska ohälsa. Några av de äldre har dock motsatta upp
De upptäcker att de inte
levelser och berättar istället att de haft mycket stöd från
är ensamma. Många
familj och vänner, och anser inte heller att de mött särskilt
mycket fördomar eller okunskap från omgivningen.
lider av psykisk ohälsa.
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Vissa skilda upplevelser baserat på kön framträder i samtalen. Deltagarna har
en uppfattning av att män inte pratar om sitt mående i samma utsträckning
som kvinnor. Angående vikten av att prata om sitt mående oavsett kön säger
en person: ”Det finns en frigörelse, att våga prata och släppa fram sina känslor.
Vikten av att våga prata om svåra frågor – till exempel om impotens. Tror det är
jobbigt för många män.”
Flera beskriver att de på olika sätt försöker att minska självstigmat. Det sker
bland annat genom att tänka att de duger trots att de mår psykiskt dåligt eller
inte varit ”framgångsrika” genom livet. Andra sätt som lyfts för att minska
stigma och underlätta för andra att våga öppna upp om hur de mår är att just
våga prata, och i synnerhet om sin psykiska hälsa.
Samtidigt lyfter några av de äldre att det kan vara svårt att verbalisera
och beskriva hur det är att må psykiskt dåligt. Det kan dock få ytterligare
konsekvenser för den psykiska hälsan och ens mående att inte släppa fram och
prata om sina känslor.

Själsliga problem borde vara lika vanligt att
prata om som en hjärtattack. Om någon tar sig
för bröstet och faller ihop på torget så vet de flesta att
dom ska ringa sjukvården, men inte om någon får
psykos och börjar tala i tungor.
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ATT ÅLDRAS MED PSYKISK OHÄLSA
DET FINNS MÅNGA faktorer som riskerar att ge äldre psykisk ohälsa där en
ökad risk för försämrad fysisk hälsa och somatisk sjukdom tillsammans med
åldersrelaterade livsförändringar utgör centrala delar. Flera av de äldre berättar
om sorger, förändringar och förluster i livet som drabbat dem just med anledning
av att de blivit äldre. Det kan till exempel handla om somatisk sjukdom, fysisk
eller sexuell oförmåga, olika relationer som förändras eller försvinner eller att
körkortet blir ogiltigt. Angående sorgens betydelse
Man blir snällare mot
för den psykiska hälsan säger en person: ”Sorg ingår
sig själv när man blir
i ohälsa och kan det kan leda till psykisk ohälsa.
äldre.
Har
överkommit massa
Det handlar också om hur man tar hand om det.
utmaningar flera gånger.
Om man inte ’sörjer normalt’ kan det leda till mer
allvarlig psykisk ohälsa och sätta sig i kroppen.”
Finns en slags styrka i det.
Det kan också handla om den förändring som det
innebär att bli pensionär och att därmed inte längre ha en yrkesidentitet. I detta
ligger också att rutiner och dagliga sociala kontakter försvinner eller minskar.
Vissa av de äldre som tidigare haft sjukersättning menar dock att det varit
skönt att ”bli som alla andra” när de fyllt 65 år och därmed kan titulera sig som
”pensionär” istället för ”sjukpensionär”. För dem har den nya identiteten fört
något positivt med sig.
Några av de äldre är medvetna om att det finns en ökad risk för suicid när det
sker omfattande förändringar i livet i och med åldrandet. Några av deltagarna
har närstående som tagit sitt liv och andra berättar om egna suicidförsök tidigare
i livet.
Sömn är ett annat aktuellt tema och flera berättar om sömnsvårigheter kopplat
till ålder såväl som sin psykiska ohälsa. Flertalet medicinerar regelbundet
eller har tillgång till mediciner kopplat till sömnsvårigheter. Återkommande
sömnsvårigheter och bristande sömn kan påverka livet och måendet för alla,
men kan vara särskilt drabbande för personer som dessutom lever med psykisk
ohälsa.
I samtalen lyfter flera vikten av att ta hand om sin fysiska hälsa. En fysisk ohälsa
kan dessutom bidra till eller stärka en redan befintlig psykisk ohälsa. Att ta
hand om sin hälsa när man mår psykiskt dåligt är inte alltid enkelt men väldigt
betydelsefullt. En person beskriver vikten av att ta hand om sin fysiska hälsa
så här: ”Att få i sig näring och komma ut och röra på sig. Att lita på minnet och
erfarenheten, att trots att allt känns omöjligt så har det alltid varit så att det
brukar vända förr eller senare.”
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SEN, UTEBLIVEN ELLER ÄNDRAD DIAGNOS
Flera av de äldre har fått en utredning först i sen ålder, medan andra har fått
ändrade eller nya diagnoser när de blivit äldre. För vissa har det inneburit att
de blivit felmedicinerade och felbehandlade tidigare i livet. För andra har de
inneburit att de levt med en odiagnostiserad psykisk ohälsa vilket medfört att de
inte fått tillräcklig behandling eller tillgång till behandling överhuvudtaget.
Att bli utan eller få felaktig behandling kan ge livslånga konsekvenser och flera
av de äldre med denna erfarenhet uttrycker en frustration kring detta. En kvinna
berättar att hon befunnit sig inom psykiatrin under en stor del av sitt liv, men att
det var först när hennes barnbarn fick diagnosen autism som hon förstod att det
var den diagnosen som hon själv hade. Hon beskriver att hon fick bråka för att få
göra en utredning och uttrycker en frustration över att inte fått tillgång till stöd
och hjälp tidigare.

FÖR- OCH NACKDELAR MED ATT BLI ÄLDRE
Det finns en kunskapsbrist kring vad det innebär att åldras med psykisk
ohälsa och olika psykiska diagnoser bland de äldre som delat med sig av sina
erfarenheter till denna rapport. Även bland de som levt länge med en specifik
diagnos och har kunskap om sina diagnoser eller psykisk ohälsa tycks ha
otillräcklig kunskap kring vad det innebär att
åldras med denna.
Vad är det som

gör att ni läker?

Ett exempel är en person som menar att åldern har
Åldern! Att bli äldre har
bidragit till att hens diagnos har avtagit, och att det
gjort att jag mår bättre.
tillsammans med livserfarenheter har bidragit till
att hens psykiska ohälsa är marginellt bättre nu än
tidigare. Dock upplever personen att bemötandet från samhället och vården blivit
klart sämre med åldern. Personen har inte heller fått någon information från
vården om saker relaterat till sin psykiska ohälsa som kan komma att förändras
med åldern, exempelvis sjukdomstillstånd.
En annan person, som delar upplevelsen av att personens psykiska mående har
blivit bättre med åren, upplever istället att bemötandet från vården har blivit
bättre sedan hen blivit äldre. Ett exempel som personen lyfter är att hen under
en inläggning inom slutenvården fick ett eget rum, samtidigt som många andra
yngre patienter inte fick det.
Precis som i exemplen ovan lyfter flera att åldrandet också kan ha en positiv
effekt på den psykiska hälsan. Flera menar att de fått en ökad sjukdomsinsikt
och självkännedom med åren, tillsammans med en ökad kunskap om hur de
fungerar och vilka behov de har. Det har bidragit till att de fått chans läka och
återhämta sig. En person säger exempelvis att ”Man kanske inte känner sig själv
så bra när man är yngre men det förändras med åren”.
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EKONOMINS BETYDELSE
FLERTALET AV DE äldre berättar om en bristfällig ekonomi och menar att det
påverkar det psykiska måendet. Det är svårt att överleva på pensionen utan ett
pensionssparande. Flera menar att deras psykiska ohälsa har haft en negativ
inverkan på deras ekonomiska situation. Flertalet har bland annat befunnit sig
utanför arbetsmarknaden tidigare i livet, vilket påverkar den pension de får
idag. Några berättar också att de tidigare blivit hindrade eller avrådda från att
testa att arbetsträna eller arbeta, eftersom det skulle påverka deras möjligheter
till att få fortsatt ekonomiskt stöd om det inte skulle fungera att gå tillbaka till
arbetsmarknaden.

Jag skulle nog inte råd att söka mig till psykiatrin idag.
En ytterligare dimension som flera lyfter är att det kan vara svårt att ha ordning
på ekonomin för personer som har en psykisk funktionsnedsättning eller mår
psykiskt dåligt. Flera lyfter en oro över ökade kostnader för vård och andra
insatser.
Det uppfattas också vara lätt att skuldsätta sig idag när det är enkelt och
lättillgängligt att beställa saker på nätet och köpa saker på avbetalning. Det kan
dessutom finnas en extra utsatthet bland grupper som inte har digital erfarenhet
eller datorvana.
En viss ekonomisk standard visar sig vara nödvändigt för att inte behöva försaka
andra viktiga saker i livet som främjar den psykiska hälsan. Flera lyfter att det
är viktigt för att inte behöva avstå sådant som gör att de mår bra, exempelvis
delta på sociala aktiviteter. Eller som en person uttrycker det: ”Att kunna betala
räkningarna gör att man mår bra.”
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ÄLDRES UPPLEVELSER AV
VÅRD OCH OMSORG
DE ÄLDRE SOM bidragit med sina erfarenheter i denna rapport har varierande
mängd erfarenhet från vård och omsorg. Några av de äldre har haft regelbundna
vårdkontakter under en stor del av livet med anledning av sin psykiska ohälsa,
medan andra haft kontakt med vården först senare i livet. Vissa av de äldre
har haft ett flertal insatser via psykiatrin och omsorgen genom livet, medan
andra inte haft det. Några har specifika diagnoser, som bipolär sjukdom eller
återkommande depressioner, medan andra pratar om psykisk ohälsa i mer
generella termer.
Ett återkommande tema, trots dessa skilda erfarenheter,
När mobila teamet
är att flera upplever att det är svårt att navigera i olika
ringer och frågar
vård- och stödsystem. Det finns en enig upplevelse
’Mår du bättre?’, om man
av att vården är otillgänglig och krånglig. Deltagarna
svarar ja, så säger de ’Vad
berättar om vårdstrukturer och återkommande
bra, då ringer vi igen på
omorganiseringar som försvårar i kontakten med
torsdag.’ Även om man har
vården. Det uppfattas dessutom vara särskilt svårt att
ont i själen.
navigera och söka vård för personer som har kognitiva
nedsättningar med anledning av hög ålder eller
psykisk ohälsa. Andra exempel på otillgänglighet är att det är svårt att komma
fram när personer försöker ringa den psykiatriska vården. Några av de äldre
tycker också att det är krångligt och svårt med digitala system och att mycket av
vårdkontakten har digitaliserats. Vissa av dem uttrycker en olust att lära sig nya
digitala tekniker och för andra handlar det om att de inte har tillräckligt med ork
och energi.
Flertalet berättar också att de får träffa nya personer varje gång de söker vård och
att det kan vara jobbigt och kännas integritetskränkande att behöva återberätta
personliga saker vid upprepade tillfällen till nya personer. Att ha tillgång till
fasta vårdkontakter är något som flera lyfter fram som ett önskemål.
Ett annat tillgänglighetsproblem som lyfts är att det är långa väntetider på plats
inom vården. Ett tydligt exempel är väntrummet inom psykiatrin som beskrivs
som en plats som ”gör en ännu sjukare”. Närvarande vårdpersonal och att få
vänta i lugnare väntrum med exempelvis stillsam musik lyfts fram som faktorer
som skulle skapa en bättre miljö på dessa platser.
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EN OTILLRÄCKLIG VÅRD OCH OMSORG
Majoriteten av de äldre som bidragit med sina erfarenheter till denna rapport har
en upplevelse av att de inte får tillgång till den vård som de hade önskat. Flertalet
av de äldre menar att personer som inte har väldigt allvarliga psykiska besvär
eller en risk för suicid vid akuta vårdkontakt får vänta. Detta även om personen
som söker vården mår väldigt psykiskt dåligt. En person beskriver det som att
”man får åka in och åka ut, fram och tillbaka, utan att få behandling” när man
söker vård för psykisk ohälsa.

Vid en hjärtinfarkt får du akuthjälp inom några sekunder.
En själslig infarkt, då kan du få vänta flera månader.
Att ha en upplevelse av att vara till besvär i kontakt med vården är också vanligt
förekommande bland de äldre. Baserat på de berättelser som de äldre delar med
sig av tyder mycket på att de också, i alla fall stundtals, ses som besvärliga när de
söker vård. Detta kan också bidra till känslor av skuld och skam och medföra att
personer avstår från att söka vård, trots att de har vårdbehov.
Flera av de som tidigare haft heldygnsvård via psykiatrin beskriver att de blir
hänvisade till öppenvården när de vill träffa en psykolog eller ha vidare stöd
och uppger att detta inte fungerar. Dessa personer menar att kompetensen kring
deras psykiska ohälsa och behov inte alltid finns inom de vårdinstanser som de
är hänvisade till.
Uppföljning av vårdkontakter på grund av psykiska besvär uppges inte heller
förekomma i någon större utsträckning. Några av de äldre berättar exempelvis att
de inte haft någon uppföljning efter att de blivit utskrivna från psykiatrin.
Flera äldre, i synnerhet kvinnor, behöver även ta hand om och stötta eventuell
partner. En kvinna berättar om hur hon behövde stötta sin man gällande vård,
insatser och olika kontakter. Hon menar att: ”Mannen behöver ofta kvinnas stöd
för att klara detta.”
Vissa av de äldre är nöjda med de insatser de får idag eller
Man ska vara
tidigare fått via SoL och LSS, som exempelvis sysselsättning
väldigt stark
eller boendestöd. Några är också nöjda med den vård de får
psykisk för att klara
eller fått och då i synnerhet från specialistvården. En person
av att befinna sig i
berättar exempelvis att det blev bättre sedan hen fick en specifik
psykiatrin.
diagnos och därefter fått träffa en fast kurator via habiliteringen,
vilket fungerat väl. Det råder dock en uppfattning om att det
är godtyckligt och ojämlikt vad personer får för insatser och stöd. En person
berättar exempelvis att hen sökt kontaktperson i flera år, men får avslag varje
gång trots att hen anser sig behöva denna insats för att aktiveras och lämna
hemmet.
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De äldre som bidragit med sina erfarenheter till denna rapport önskar att vården
och omsorgen skulle bli mer tillgänglig samt att det skulle vara möjligt att få
tillgång till vård och insatser när dessa behövs, utan att behöva vänta allt för
länge.

BEMÖTANDE OCH FÖRTROENDE

Vad lite som har

Det finns en utbredd upplevelse av att det finns en brist
hänt på 50 år
på tid, kompetens och förståelse hos de som ger vård och
[med psykiatrin]. Det har
omsorg. De äldre menar att vårdpersonalen inte bryr sig,
till och med blivit värre.
vill eller kan förstå deras situation. Många uttrycker en
känsla av att inte bli lyssnad till eller tagen på allvar i olika vårdkontakter. Detta
påverkar förtroendet för vårdpersonalen. Ett exempel är en person som berättar
att hen under hela sin tid inom psykiatrin endast träffat två personer som hen
känt förtroende för. Denna person har haft kontakt med psykiatrin från att sin
ungdomstid tills nu när personen är 60 år. En annan person säger att ” många vill
bara hålla på med sina mobiler, eller sitta i personalrummet”.
Flera av de äldre berättar också om tidigare negativa erfarenheter, händelser och
trauman som de varit med om kopplat till vården – inte minst bland de som haft
heldygnsvård eller varit inom psykiatrin återkommande genom livet. Det kan
exempelvis handla om erfarenheter av vissa behandlingar, upplevelser av ett
dåligt bemötande bland vårdpersonal eller hur de påverkats av att se hur andra
patienter blivit behandlade.
Att känna sig sedd och hörd som patient beskrivs som viktigt för att de äldre ska
få förtroende för den som ger vård eller insatser. Personliga egenskaper hos den
som ger vård eller andra insatser är därmed oerhört viktigt.

De [vårdpersonalen inom psykiatrin]
sitter och pratar om oss, istället för med oss.
Bland de äldre finns en uppfattning av att personal som faktiskt bryr sig och vill
göra skillnad blir “utmanövrerade av systemet”. De menar att vård- och omsorgs
yrken skulle behöva få högre status och att det dessutom skulle behöva satsa mer
på personlig lämplighet bland personal inom dessa verksamheter.

MEDICINER OCH BIVERKNINGAR
Mediciner och de biverkningar som de kan ge upphov till är ett aktuellt ämne för
flera av de äldre. Flera har mediciner med anledning av sin psykiska ohälsa och
vissa lever med olika biverkningar. Just biverkningar av olika mediciner beskrivs
som särskilt besvärliga. Flera berättar att medicinerna bidragit till en sämre
tandhälsa, impotens eller en konstant känsla av att vara avdomnad.
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En vanligt förekommande uppfattning bland de äldre är att det är mycket fokus
på att medicinera mot psykisk ohälsa – istället för att ”gå till botten” med det
som är problemen hos de individer som söker vård. Det finns också en viss
misstänksamhet mot mediciner bland de äldre, vilket tar sig uttryck på olika sätt.
Misstänksamheten mot mediciner kan delvis tänkas bero på tidigare negativa
erfarenheter av medicinering, i synnerhet bland deltagarna med längre erfarenhet
från psykiatrin. En person berättar till exempel att medicinerna hen fick tidigare
inom slutenvården var felaktiga, gav väldigt svåra biverkningar och bidrog till
att hen mådde sämre. Den personen uppfattar att medicinerna var en bidrag
ande faktor till att det tog lång tid för hen att bli bättre. Även här berättar flertalet
personer om erfarenheter av mediciner och biverkningar från deras ungdom,
vilket tycks prägla deras syn och hållning till att använda mediciner än idag.

Kan vem som helst komma in
och jobba som mentalskötare?
Vissa äldre får inte heller korrekt information gällande sin medicinering. En
person berättar exempelvis om en lugnande medicin som hen får utskriven.
Personen önskar att få en medicin som inte är beroendeframkallande, och läkaren
intygar att medicinen inte är det. Preparatet visar sig dock innehålla bensodiaze
pinderivat och följande varningstext hittas på FASS: ”Risk för tillvänjning före
ligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.”1 Personen har
därmed inte fått korrekt information alternativt uppfattat informationen felaktigt
från den förskrivande läkaren.

1

Text hämtad från FAS 2022-04-08
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VIKTEN AV SOCIALA SKYDDSNÄT
OCH AKTIVITETER
MAJORITETEN AV DE äldre lyfter att sociala relationer, som kontakt med vänner
och familj, är en viktig faktor för deras psykiska mående. Det innebär både att
hålla kontakt med vänner och familj och att veta om att det finns människor som
bryr sig om en.
Trots att sociala kontakter lyfts som centralt för den psykiska hälsan berättar
flera om ofrivillig ensamhet och många uttrycker en önskan om ett större socialt
nätverk. Ensamhet, sorg och saknad kan också vara en konsekvens av att man
blir äldre och att exempelvis anhöriga och
vänner gått bort. Några lyfter att det är viktigt
Det som gör att jag mår
att de själva också tar initiativ och underhåller
bättre är att människor som
sina sociala kontakter, och därmed inte enbart
är betydelsefulla hör av sig och
förlitar sig på att andra ska ta det ansvaret.

fortsätter höra av sig, även om jag
inte svarar. Ihärdigheten är viktig.

Fler sociala aktiviteter och stöd för att
kunna delta i dessa tycks oavsett vara en
viktig faktor för att främja den psykiska hälsan för flera av de äldre. En person
efterlyser exempelvis att hen och andra äldre patienter kunde få mer stöd för
sociala aktiviteter, så som tydligare information om vart de kan vända sig för att
aktiveras, motverka ensamhet och skapa gemenskaper.

SVÅRIGHETER MED SOCIALA KONTAKTER
Det är inte alltid enkelt och friktionsfritt i kontakten med familj och vänner. Flera
berättar om svårigheter och problem som kan uppstå i olika typer av relationer,
som kärleksrelationer, relationer till barn, familj och vänner. Några upplever att
de inte fått stöd från sina familjer, medan andra har goda relationer och stöd från
sina anhöriga. En person menar att hela familjen mår dåligt när hen mår dåligt,
medan en annan berättar att den inte kan prata om sitt psykiska mående med sin
familj eftersom de aldrig skulle förstå.
Flera uttrycker också skuld och skam för ”misslyckanden” i olika relationer, i
synnerhet med sina barn och nära anhöriga. En person berättar exempelvis att
hens psykiatriska problematik har gjort det svårt och konfliktfyllt att ha kontakt
med sitt barn. En annan berättar om en oro för att barnen ska ha ärvt hens
psykiska problematik.
Några beskriver också att de hade önskat att deras omgivning skulle bry sig
om dem i större utsträckning. En person berättar att hens partner nyligen gått
bort. Trots att detta är synligt för grannskapet är det ingen där som frågat vart
partnern tagit vägen eller hur personen mår eller har det. Flera av de äldre lyfter
liknande exempel och uttrycker en önskan om att fler skulle våga fråga hur man
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mår och även orka lyssna på det ärliga svaret. Det finns även de som berättar
att de förlorat vänner när de varit öppna med sin psykiska ohälsa. En person
berättar: ”När jag mådde väldigt dåligt så var det vissa personer som stack och
blev rädda när jag sa hur jag mådde.”
Flera av de äldre kvinnorna berättar också om hur de har erfarenhet av våld i
nära relationer och av män som behandlat dem illa på olika vis. En av kvinnorna
säger: ”Jag tror att man dras till de där knäppgökarna”.

GEMENSKAP MED ANDRA
MED LIKNANDE ERFARENHETER
De äldre som pratar öppet om sin psykiska ohälsa beskri
ver gemenskapen med andra med liknande erfarenheter
som väldigt positiv. Det är skönt att få finnas i samman
hang med andra som förstår utan att man behöver förkla
ra sig. Vissa beskriver också att det är enklare att interage
ra med andra som också lever med psykisk ohälsa.

Om jag mår
dåligt så vill jag
prata med någon som
har varit med om det
själv för att dom förstår.

Brukarföreningar och andra verksamheter där det är
RSMH – det
möjligt att träffa andra med liknande erfarenheter är upp
betyder mycket
skattade mötesplatser. Några lyfter dock att det ibland
för mig att vara med där.
är det svårt att sätta gränser med hänsyn till det egna
måendet. Det kan stundtals vara svårt att stötta vänner
och omgivning utan att själv ”dras ner” och börjar må dåligt.

BEHOV AV ATT FÅ PRATA
Det finns ett stort behov av att få prata med andra om sitt
mående och gärna med personer med liknande erfaren
heter och i samma ålder som en själv. Flera vill få chans
att prata med andra om ”jobbiga” ämnen och känslor samt
ta stöd av andra med liknande erfarenheter. Det är även
viktigt att få prata om de erfarenheter som de har skaffat
sig sedan de blivit äldre.

Jag tror att du med
egen erfarenhet
skulle hjälpa mig bättre
än en psykolog som bara
läst om det i en bok.

Hur mycket hjälper det er att prata om era bekymmer?! Man
känner att man inte är ensam. Kan man inte ha en samtalsgrupp
’anonyma psykfall’ för att fortsätta prata och ta stöd av varandra?
Bland de äldre som ingått i arbetet med rapporten finns en samstämmighet
om att personer som lever med psykisk ohälsa också har en djupare förståelse
utifrån den egna erfarenheten. Om att de fått chans träffas och dela med sig i
fokusgruppen kring temat säger en av de äldre: ”Trycket släpper inombords. Man
får dela med sig med andra som förstår. Man behöver inte förklara sig, det finns
en igenkänning.”
NSPH RAPPORT SE MIG HELA LIVET!
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FAKTORER SOM GÖR ATT
ÄLDRE MÅR BRA
DET FINNS FLERA faktorer som bidrar till att främja
den psykiska hälsan bland de äldre som delat med sig
av sina erfarenheter till denna rapport. Det beskrivs
vara positivt att få göra saker som känns meningsfulla,
viktiga och roliga. En person säger exempelvis att:
”Man vill lämna efter sig en bättre värld”.

Att professionen…
att man känner ett
förtroende, att man blir
lyssnad på och respekterad.

Det handlar också om att få utöva sina intressen, få utlopp för kreativitet, få vara
i naturen, träffa personer som man tycker om. Sociala aktiviteter, föreningsliv
och att njuta av kultur är andra viktiga faktorer. Någon säger: ”Man använder
sina kreativa sidor som en ventil”. Att se eller upptäcka vad man är bra på, även
om man kanske är lite ”udda” eller ”utanför” beskrivs också som betydelsefullt.
Det är dock viktigt att försöka att ha utrymme och inte oreflekterat tacka ja till
allt under perioder när måendet är bättre, utan det behöver också finnas tid för
återhämtning och vila.
Även fysiska aktiviteter, som promenader, att träna och ta hand om kroppen är
viktigt. Att ha djur nära, gå på promenad med hunden eller klappa katten är
också faktorer som kan bidra till ett bättre mående.

Jag jagar. Ibland bryr jag mig inte om det kommer
nåt djur eller inte. Jag bara njuter av att ha det lugnt
och skönt och sitta där på en stubbe och höra fågelkvitter.
Flera lyfter att rutiner är bra för det psykiska måendet och kan vara särskilt
viktigt när man slutat jobba. Andra faktorer som nämns är att försöka tänka på
positiva saker när man ska sova och när man vaknar. Slutligen är det flera som
lyfter just vikten av att få chans att prata om sina känslor och mående, samt
vikten av att få ett bra bemötande och stöd från vård och omsorg.
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”Då blev jag remitterad till en psykolog.
Det var det som var avgörande för mig.”
EN BERÄTTELSE OM

att vara äldre och leva med psykisk ohälsa
“Jag måste ju ha varit psykiskt skör sen jag var väldigt liten. Stor sårbarhet, tror jag.
Jag minns inte så mycket, men jag förstår ju det, med tanke på hur det blev sen.”
Nina har haft psykisk ohälsa genom livet. Hon har varit inlagd på olika psykiat
riska avdelningar vid flera tillfällen och haft många vårdkontakter. En vänd
punkt kom när hon flyttade till ny ort och sökte vård på en nyöppnad psykiatrisk
öppenvårdsmottagning:
“Då blev jag remitterad dit till en psykolog. Och alltså, det var det som var avgörande
för mig. Jag gick hos henne i över tio år, periodvis flera tillfällen i veckan.”
Hon känner sig fortfarande osäker på vad hon har rätt till för vård och stöd från
samhället. På senare år har hon till exempel lärt sig mer om personliga ombud.
Det är ett stöd som hon hade behövt när hennes barn var små.
Den vård Nina får idag tycker hon mestadels fungerar bra. Hon har en stadig
varande kontakt med psykiatrin och har periodvis fortfarande behov av sluten
vård, om än mer sällan. Vardagen fungerar med hjälp av rätt medicinering och en
fast stödperson inom vården. Hon känner sig delaktig i sin vård, blir lyssnad på
och hennes vårdpersonal håller henne välinformerad.
Det som inte fungerar lika bra är den somatiska vården som ges till personer med
psykisk ohälsa. Det är något som Nina tycker är särskilt viktigt när man blir äldre:
“Det kan ju vara redan inom psykiatrin egentligen. Om man blir [fysiskt] sjuk där
tror de att allting är något psykiskt. Men sen kan det också vara samma sak om man
kommer till en doktor inom den somatiska vården. Om den läkaren vet om att man
är patient inom psykiatrin eller så, då blir man inte tagen på allvar riktigt.”
Med åldern känner hon att hennes kroppsliga välmående har blivit sämre, medan
det psykiska mående blivit bättre. Bemötandet från vården tycker hon också har
blivit bättre sedan hon blivit äldre. Trots det känner Nina en oro inför framtiden
och hur det kommer bli den dag hon behöver flytta till ett äldreboende:
”Den dagen när jag hamnar där... Ja, det är jag faktiskt skraj för.”
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Nina, 68 år
bosatt i en kommun i Region Sörmland
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Vad säger äldre anhöriga
om sin situation?
I detta avsnitt presenteras de erfarenheter som framkommit
i fokusgrupper och djupintervjuer med äldre anhöriga till personer
som lever med psykisk ohälsa.

OKUNSKAP, STIGMA OCH
OFÖRSTÅENDE OMGIVNING
DE ERFARENHETER SOM framkommer i fokusgrupper och intervjuer med äldre
anhöriga gällande okunskap och stigma kring psykisk ohälsa överensstämmer
på många sätt med de upplevelser som redogjordes i föregående avsnitt.
Flera berättar om okunskap om psykisk ohälsa och en stundtals oförstående
omgivning. De uppfattar att samhället inte är utformat för människors olikheter
och att de hade önskat en annan öppenhet och förståelse. ”Jag har mött så många
som inte förstår” säger en person.

Äsch, ge honom några öl’ sa mina släktingar
när sonen var som sämst i anorexi.
De äldre anhöriga lyfter att det stigma som finns kring psykisk ohälsa och olika
psykiska sjukdomar också bidrar till att människor blir än mer isolerade. Några
av de anhöriga berättar att det fortfarande finns de i omgivningen som tänker att
personer med psykiska sjukdomar är farliga. Allt detta drabbar också anhöriga
på olika sätt.
En anhörig berättar att när den närstående fick en psykossjukdom försökte den
anhöriga fråga sin familj om det fanns andra i släkten som haft liknande sjuk
domar. Den anhöriga menar att det var så mycket skam kring psykisk sjukdom,
vilket gjorde det svårt att få släkten att dela med sig: ”Farmor pratade om att det
fanns tungsinne i släkten, men mamma och pappa ville inte prata om det.”

Inte så populärt på jobbet att jag tog ut anhörigpeng
och tog hand om min sjuka mamma och sedan bror.
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UTMANINGAR SOM ANHÖRIG
ATT HA ERFARENHETER av att ta hand om flera närstående, med både fysisk och
psykisk ohälsa, är vanligt förekommande bland de anhöriga som deltagit i arbetet
med denna rapport. Flertalet har även tagit hand om partners med somatisk sjuk
dom samtidigt som de varit ett stöd för en eller flera närstående med psykisk
ohälsa.
Flera av de anhöriga upplever att de själva inte fått tillräckligt med stöd, att de
fått stöd för sent, och att de behövt dra ett stort lass själva. Detta har även bidragit
till att flera av de anhöriga upplever 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.
Ett flertal av de anhöriga har själva också drabbats av ohälsa på grund av
den pressade situation som flera har levt i under längre perioder. Flera har
blivit utmattade eller fått andra psykiska besvär. Några har också fått fysiska
sjukdomar och åkommor. För vissa har det också bidragit till att de har blivit av
med sitt arbete.
Bland berättelserna finns det flera exempel från när anhöriga sökt stöd för sitt
eget psykiska mående men inte fått tillgång till det. En anhörig berättar att hen
efter en lång period av hög stress sökte en kontakt hos en kurator, men blev
nekad en sådan kontakt. En annan anhörig blev hänvisad till hälsokosten av
läkaren när hen sökte stöd för sin psykiska ohälsa.
Rollen som anhörig har också påverkat den ekonomiska situationen för vissa.
Flera berättar att de behövt avstå från att arbeta eller fått begränsa sitt arbete
med anledning av att det krävts mycket av dem i rollen som anhörig. Några
har dessutom blivit sjukskrivna på grund av den pressade situation som de
befunnit sig i, vilket också fått en negativ inverkan på deras ekonomiska
situation.
Majoriteten av de anhöriga som delat med sig av sina erfarenheter till denna
rapport är kvinnor. Det skulle kunna indikera att kvinnor löper större risk för
exempelvis psykisk och somatisk ohälsa och en försämrad ekonomisk situation
med anledning av det extra ansvar de tar som anhöriga.

ETT DÅLIGT SAMVETE
Ett annat vanligt förekommande tema i berättelserna är det dåliga samvetet.
Flera av de anhöriga berättar att de har dåligt samvete för att inte orka eller räcka
till för sin närstående. Att försöka sätta gränser och prioritera sig själv är viktigt
som anhörig för att orka med, men beskrivs också som svårt. Det är flera som
uttrycker dubbla känslor i att båda känna oro för sin närstående och samtidigt
försöka ha ett eget liv.
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Vanligt bland anhöriga är en upplevelse av att behöva kämpa för sin närståendes
rättigheter, samt att deras närstående har begränsade sociala skyddsnät runt sig.
Flera beskriver att ingen annan kommer ställa upp för deras närstående om inte
de själva gör det vilket spär på känslan av att inte räcka till. En av de anhöriga
berättar att hen nu börjat sätta gränser gentemot sin närstående vilket resulterat
i en känsla av skuld och dåligt samvete. Den anhöriga känner mycket oro över
sin närstående, men känner samtidigt att den närstående är vuxen och behöver
ta hand om sig själv. Den anhöriga har nu flyttat från staden där den närstående
bor, vilket har varit skönt för att få lite distans och bidrar till en känsla av att ”nu
har jag ett eget liv”.
Några av de anhöriga berättar också om att relationen till andra närstående
blivit lidande på grund av anhörigskapet. En av de anhöriga berättar om en
dålig relation till sitt andra vuxna barn, som inte kan eller vill förstå sitt syskons
svårigheter: ”Och nu har det skurit sig med mitt andra barn bara därför. Min
kraft räcker bara till en.”

ORO FÖR BRISTANDE SOCIALA NÄTVERK
Majoriteten av de anhöriga berättar om en konstant oro
Man kan aldrig
över sin närståendes bristande sociala kontakter och
andas normalt,
nätverk. Flera av de närstående saknar daglig syssel
man går på nålar.
sättning och många är beroende av sina äldre anhöriga
Han är 52 år nu. Han
för att komma i väg på aktiviteter eller få socialt utbyte.
är en äldre man.
Biverkningar av mediciner kan också bidra till att
personer inte orkar vara med eller upprätthålla sociala
kontakter. Vissa psykiska funktionsnedsättningar kan också bidra till att sociala
kontakter blir utslitna menar några av de anhöriga. En av de anhöriga berättar
om ett stegvis krympande socialt nätverk runt den närstående: ”Det gör ont i
mamma-hjärtat”. En annan av de anhöriga menar att: ”Mitt barn tar inte initiativ
själv. Hen tar inte tag i saker, hen tar inte kontakt med någon.” Flera lyfter
också en rädsla över vad som ska hända med ens närstående i framtiden när de
anhöriga inte längre finns kvar.
Coronapandemin och ensamheten har varit jobbig och flera uttrycker att det
försvårat och begränsat sociala kontakter ytterligare. Det har bidragit till ett extra
utanförskap och isolering för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Hur blir det sen när man själv är borta? Vem ska aktivera ens
barn då? Det är funderingar som kommer när man blir äldre.
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ANHÖRIGAS UPPLEVELSER
AV VÅRD OCH OMSORG
DE ANHÖRIGA GER flera exempel på hur vård,
Läkaren höjde medicinen
stöd och mediciner förändrats över tid. I vissa
på min närstående utan
avseenden har det blivit bättre, medan det i
att stämma av, då var jag
andra avseenden blivit sämre. En av de anhöriga
ledsen väldigt länge.
berättar om sin upplevelse av ”den gamla vården”
via ett syskon som hade schizofreni: ”Det jag
såg då var tillräckligt för mig, jag tänkte att det här behöver jag göra något
åt”. Samma person lyfter att mammorna fick ”mycket skit” förr i tiden för att ha
orsakat sin närståendes sjukdom. Den anhöriga tyckte det var fruktansvärt att
mamman fick skulden för broderns sjukdom, något som hen upplevde sig slippa
som syskon.
En annan skillnad som framträder är att det för några decennier sedan var mer
fokus på det sociala och det erbjöds fler aktiviteter för personer med psykisk
ohälsa. Det har dock skalats ner mer och mer. Flera upplever också att det skett en
förändring med kontakten med exempelvis vård och omsorg. En av de anhöriga
berättar att hen fick ett bra stöd i början när den närståendes psykossjukdom
konstaterades. Den anhöriga fick gå på kurser och kände att hen fick stöd och
kunde vara delaktig. Efter en period av omorganisationer upplevde den anhöriga
att stödet och delaktigheten för hen som anhörig blev sämre. Kontakten med
vårdpersonalen försämrades och flera av insatserna till den närstående försvann.

De lovar så mycket med det händer ingenting inom
psykiatrin. Min närstående har bett om hjälp själv
för att inte göra sig själv eller sin familj illa. Min närstående
känner sig väldigt övergiven och ensam i samhället.
En positiv förändring som flera lyfter är att medicinerna blivit bättre med åren.
Förr orsakade medicinen ofta kraftiga biverkningar som gjorde att även unga
människor blev väldigt dåliga: ”Unga människor fick så mycket skakningar så
det såg ut som att de hade Parkinsons. Tröttheten är det största bekymret med
medicinen idag. Det är dock ett litet bekymmer jämfört med att få en psykos”,
berättar en av de anhöriga.

BRISTER INOM VÅRD OCH STÖD
Det är otydligt för flertalet av de anhöriga vilken instans som ska erbjuda vård
och stödinsatser till deras närstående med psykisk ohälsa. Flera av de anhöriga
berättar att deras närstående saknar fasta vårdkontakter idag. Det innebär att de
får träffa nya personer vid varje vårdkontakt. För vissa har det medfört det att
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de väljer bort att söka vård för att de inte orkar träffa nya läkare och då behöva
berätta samma sak om och om igen.
Flera av de anhöriga uppfattar dessutom att det finns ett glapp mellan olika
vårdinstanser, som exempelvis psykiatrin och vårdcentralen. Glappet mellan
dessa instanser bidrar till att det hamnar på den anhöriga att ”fånga upp
sämre perioder” hos den närstående. En anhörig säger exempelvis: ”Vet inte
ens vilka kontakter jag ska ta idag eftersom min närstående nu skrivits ut från
psykiatrin och hamnat hos vårdcentralen.” Flera av de anhöriga upplever även att
sekretessen stundtals används för att hindra anhöriga att stötta sina närstående i
olika vårdkontakter och andra insatser.

De vill lämna över till vårdcentralen trots att psykiatrin
fungerar bra. Där är det ingen som hör av sig. Tror inte
att vårdcentralen har tillräcklig kompetens för att hantera det.
Det finns också en oro bland anhöriga när närstående hamnar inom
primärvården, istället för inom specialistvården. Flera lyfter att det är otydligt
vilka kriterier som gäller för att överföras från psykiatrin till exempelvis vård
centralen. De anhöriga tycker att det är dåligt med information och bristande
delaktighet för dem som anhöriga såväl som för den med vårdbehov. Det finns
även en stor oro för att det inte finns tillräckligt med kompetens och resurser
för att ta hand om deras närstående inom primärvården. En anhörig säger
exempelvis: ”Vårdcentralen har knappt tid med kroppsliga sjukdomar. Hur ska
de hinna med detta?”.
De anhöriga lyfter att det även finns en hög personalomsättning inom vård och
omsorg, vilket påverkar tillgången såväl som kvalitén av olika insatser. Personal
omsättning kan dessutom vara att ytterligare hinder för de individer som
har svårt att träffa och släppa in nya personer med anledning av sin psykiska
funktionsnedsättning.
Andra brister som framkommer är att det är långa väntetider inom vården
samt att närstående med psykisk ohälsa inte får tillgång samtalsstöd och annan
behandling som de önskar.
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NÅGRA BERÄTTELSER FRÅN DE ÄLDRE ANHÖRIGA

.. om när vården och omsorgen brustit eller inte räckt till för deras närstående.

Jag hittade min närstående efter ett suicidförsök en morgon. Min när
stående hade tagit all medicin hen hade hemma. En nyanställd inom
vården hade gjort ett misstag och gett hen tillgång till alldeles för mycket
medicin.


Anhörig, 72 år

Min närstående har mått dåligt sedan tiden som ung vuxen. Min
närstående har inte fått något stöd av samhället, utan hen har fått sköta
allt själv med hjälp av mig. Hen är idag utanför samhället och har aldrig
lyckats jobba. Hen skulle behöva få en aktivitet och någon meningsfull
sysselsättning. Jag är besviken på att vi inte fått mer hjälp. I morse tänkte
jag på att ingen hjälpt mitt barn på 24 år. Jag grinade rakt ut. Men jag är
psykiskt stark.


Anhörig, 77 år

Min närstående försökte ta sitt liv kring jul. Hen blev då inskriven i ett
dygn och sedan utskriven på juldagen, utan att vården kontaktade oss
anhöriga. Jag bor på en annan ort och fick ingen chans att möta upp min
närstående. Psykiatrin ringde kort därpå och erbjöd min närstående nya
recept av samma mediciner som hen använde i sitt suicidförsök några
dagar innan.


Anhörig, 76 år

Min närstående hamnade på ett natthärbärge efter utskrivning från
psykiatrin. Min närståendes förvaltare hade sålt hens bostad utan hens
kännedom. Min närstående trivdes inte alls på härbärget och det var en
miljö med mycket missbruk. Personalen som skulle dela ut medicinen
kunde inte komma till härbärget eftersom det bedömdes vara en risk
miljö, vilket ledde till problem med min närståendes medicinering. Det
bidrog till att min närstående blev väldigt sjuk och till slut behövde
tvångsvårdas. Efter en tid och med stöd från en engagerad socialassistent
fick min närstående till slut hjälp att hitta en egen lägenhet.
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OM ÖNSKAT STÖD FRÅN
VÅRD OCH OMSORG
DET FINNS ETT flertal områden som de äldre anhöriga
Hade önskat att
lyfter fram som viktiga när det kommer till vård, omsorg
vården kunde se
och stödinsatser till närstående med psykisk ohälsa.
föräldrar som en tillgång
Gällande önskat stöd från vården till närstående lyfter
och inte en belastning.
de anhöriga bland annat vikten av fasta vårdkontakter,
och att kontakter med respektive vårdgivare fungerar.
Det är också viktigt att vårdkontakterna är tillgängliga, lyssnar på närstående
och anhörig, ger återkoppling och möter närstående och anhöriga med respekt.
Vårdkontakter bör också arbeta mer med uppföljning, till exempel genom att
ringa och fråga hur det är. Återkoppling och uppföljning är särskilt viktigt
vid vissa psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd som
försvårar för enskilda att ta kontakten på eget initiativ. De anhöriga efterfrågar
också en långsiktig planering, liknande den de uppfattar finns inom den
somatiska vården. De önskar även att vården ska erbjudande hembesök och
omvårdnadsteam.

Anhöriga blir så oerhört viktiga, och belastade, i detta
flytande system där det är oklart på vem ansvaret vilar.
Ett bättre fungerande samarbete och ökad samordning mellan kommun och
region är något som efterfrågas för att minska det glapp som idag finns mellan
olika instanser. Ett konkret exempel som lyfts är att det behöver finnas rutiner
kring hur kommunen tar emot och följer upp vid utskrivning från psykiatrin.
Även att sekretessen inte används som en undanflykt för att inte behöva
inkludera anhöriga.
En ökad samordning inom psykiatrin såväl som med övriga relevanta instanser
är också en aspekt som de anhöriga ser ett behov av. Samordnad individuell plan,
SIP, lyfts som ett gott exempel för att få till en samordning och samverkan. Det
är dock viktigt att det inte bara blir ett tillfälle för professionen att mötas över
verksamhetsgränserna, utan att även anhöriga inkluderas och att den närstående
får komma till tals.
Slutligen lyfts vikten av att anhöriga bjuds in och blir delaktiga i vård och
omsorg för sina närstående – något som deltagarna önskar skulle ske i större
utsträckning.

Hjärtat behöver vara med i mötet
med människor som är olika.

36

NSPH_rapport_se hela mig 2022_dubbelsidig.indd 36

NSPH RAPPORT SE MIG HELA LIVET!

2022-09-12 15:54

ÖVRIGT ÖNSKAT STÖD TILL NÄRSTÅENDE
De anhöriga menar att närstående med psykisk ohälsa behöver få tillgång till
fler sociala sammanhang där de får chans att träffa andra och delta i olika
aktiviteter. En större tillgång till fritidsaktiviteter, samt ytterligare stöd att
aktivera närstående efterfrågas också av anhöriga. Flera av de anhöriga lyfter att
boendestöd är en insats som generellt fungerar väl. De menar dock att insatsen är
väldigt personberoende, vilket kräver att det är rätt person som ger insatsen. Det
är inte heller säkert att boendestöd kan ge de insatser som efterfrågas: ”Skulle
behöva att boendestöd och kontaktpersoner lyssnar mer på den som behöver stöd
och personens anhöriga vad man behöver hjälp med.”

Förr fanns samtalsgrupper inom psykiatrin, dagligen, peer-to-peer.
Det har dom lagt ner fast än det var så bra för mitt barn”
Det behövs också ytterligare stöd för att personer med psykisk ohälsa ska kunna
arbeta eller få tillgång till en daglig sysselsättning. Flera av de anhöriga betonar
just vikten av att få komma i väg och göra något meningsfullt om dagarna.
Detta är särskilt viktigt för de personer som har begränsade sociala nätverk och
aktiviteter med anledning av sin psykiska funktionsnedsättning.
Majoriteten av de anhöriga efterlyser också fasta kontakter utanför familjen till
personer med psykisk ohälsa. En sådan fast kontakt skulle kunna innefatta att
hålla kontakt med personen med psykisk ohälsa, aktivera personen och se till
att den kommer ut. Det finns en risk att personer som lever med psykisk ohälsa
har en begränsad initiativförmåga, vilket de anhöriga menar gör det särskilt
viktigt med den här typen av stöd. De betonar dessutom att denna typ av stöd
behöver komma från annat håll än från anhöriga, som redan tar mycket av det
ansvaret idag. Utöver att det kan vara en viktig stödinsats för den närstående är
det även avgörande för att den anhöriga ska kunna slappna av och få möjlighet
till återhämtning.

ÖNSKAT STÖD TILL ÄLDRE ANHÖRIGA
Bland de äldre anhöriga finns en uppfattning om att det idag erbjuds betydligt
mer stöd till anhöriga när det rör sig om annan ohälsa, till exempel demens
sjukdom. Vilket stöd som erbjuds är däremot inte lika tydligt när det gäller
anhöriga till personer med psykiska sjukdomar och ohälsa. Det framkommer att
anhöriga inte alltid känner till eller får information om vilket stöd de har rätt till.

Man glömde bort oss anhöriga.
Flera av de anhöriga hade velat ha ett annat stöd och mer avlastning än de
får idag. Ett exempel som framkommer är mer stöd kopplat till hemmet och i
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synnerhet när anhöriga bor tillsammans med sin när
stående och/eller fler familjemedlemmar. Flera hade
också önskat att de som anhöriga gjordes mer delaktiga
kring närståendes vård och omsorg.

Hade velat ha
någon mer som
kunde hjälpa mig att bära.

De som har fått hjälp via kommunens anhörigstöd har generellt goda erfaren
heter och tycker att samtalsgrupper och andra insatser via denna funktion
fungerat väl. Flera uttrycker dock att det skulle behöva ske ett större samarbete
mellan anhörigstödet och vården vilket skulle kunna hjälpa de anhöriga att orka
stötta sina närstående.
Flera av de anhöriga vill också ha mer stöd och konkreta verktyg för att kunna
sätta gränser och stötta närstående på ett hållbart sätt. Avlastning med att
aktivera sin närstående och stötta i olika sociala sammanhang är också stöd som
efterfrågas i högre utsträckning. Dessa stödinsatser kan vara särskilt viktiga när
de anhöriga blir äldre och därmed kanske inte har samma förutsättningar att
exempelvis ordna aktiviteter eller stötta i sociala sammanhang.
Det efterfrågas också mer stöd för anhöriga att kunna prata om och hantera vad
som kommer hända den närstående när den anhöriga inte längre lever. Även
detta är en stödinsats som blir extra viktig när den anhöriga blir äldre.

BEHOV AV ATT FÅ PRATA MED ANDRA
Det finns även ett behov bland de anhöriga att få tillgång till olika sociala
kontakter och relationer. Att ha nära vänner som de kan vara öppna och för
troliga med beskrivs som betydelsefullt av de anhöriga. Det är dock viktigt att
inte låta vänner bära allt, utan när det finns behov av att prata mer ”på djupet” är
det också viktigt att ta och få professionell hjälp, menar de anhöriga.

Det här ämnet är så dolt i samhället, så man pratar inte om det.
Jag har en väninna som jag kan prata med, men ingen annan.
Likt de äldre som lever med psykisk ohälsa lyfter flera av de äldre anhöriga fram
betydelsen av att få prata med andra i samma ålder med liknande erfarenheter.
Samtalen med andra med liknande erfarenheter får en att känna sig mindre
ensam. Det ger också anhöriga chans att få spegla sig och ta stöd av varandra. En
av de anhöriga säger exempelvis: ”Man känner sig mindre ensam. Folk förstår på
ett annat sätt än på den vanliga syjuntan.” Flera lyfter också att det är skönt med
jämnåriga kontakter och att få prata om särskilda teman tillsammans. Det kan
också vara svårt och tungt att prata om sina erfarenheter, vilket framkommer i
följande citat: ”Jag blir ledsen nu, för sånt här pratar man ju inte om annars”.
Trots att det finns en samstämmighet bland de anhöriga om att det är viktigt med
sociala kontakter och aktiviteter kan det också vara svårt för vissa anhöriga att
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orka. Det framkommer ett behov av att arbeta uppsökande direkt mot de äldre
anhöriga. ”Jag är glad att du ringde och bjöd in till detta samtal, jag hade inte
orkat ta egna initiativ” , säger exempelvis en av de som delat med sig av sina
erfarenheter i en av fokusgrupperna.

FAKTORER SOM BIDRAR TILL
ATT ÄLDRE ANHÖRIGA MÅR BRA
DET FINNS ETT flertal faktorer som får de äldre anhöriga att må bra. Att träffa
vänner, att finnas i ett sammanhang och att träffa andra är några faktorer. Att bli
sedd, hörd, och mött och få höra till en grupp, är andra delar som de anhöriga
lyfter fram.
Flera lyfter också att få komma ut i naturen, idrotta eller hålla på med ett intresse,
som exempelvis musik. Att utbilda sig och lära sig nya saker är också viktiga
faktorer. Det handlar också om att vara öppen, mottaglig och få möjlighet till
stimulans.

När man blir äldre får man tillåtelse att släppa saker
som har gjort ont och försöka leva här och nu.
Annat som är viktigt för att må bra är att ta hand om och försonas med sig själv.
Att sätta gränser och försöka prioritera sig själv är också viktigt, i synnerhet för
att man som anhörig ska orka med.
Flera av de anhöriga lyfter även om vikten av att försöka landa i sitt liv nu när de
blivit äldre. Att landa i de olika delarna i ”sin livsfilm” och ”se gåvorna man fått”.
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”Det är ju det att man blir uttömd.
Det finns ingenting kvar. Inga krafter.
Och det finns ingenting som
man får krafter ifrån.”
EN BERÄTTELSE OM

att vara äldre och leva med psykisk ohälsa och att vara anhörig
KARIN HAR FLERA erfarenheter av att vara anhörig till personer med psykisk
ohälsa. Hon har själv också drabbats av psykisk ohälsa och haft återkommande
kontakt med vården och psykiatrin.
Karin känner att hon hade behövt mycket mer kontakt med exempelvis
anhörigstöd och kuratorer än vad hon har haft genom åren. Nyligen har hon i
alla fall fått tillgång till två anhörigkontakter. På grund av den begränsade hjälp
hon har fått har hennes roll som anhörig varit otroligt tärande:
”Det är ju det att man blir uttömd. Det finns ingenting kvar.
Inga krafter. Och det finns ingenting som man får krafter ifrån.”
En positiv och hjälpande upplevelse Karin har är att gå på samtalsträffar med
andra anhöriga till någon med psykisk ohälsa. Det har fått henne att känna sig
mindre ensam och känna en viktig gemenskap.
I samhället upplever hon en stor okunskap ett stort stigma kring ämnet psykisk
ohälsa. Hon önskar att vården skulle ta personer med psykisk ohälsa på större
allvar, att vården skulle lyssna mer på deras anhöriga och återkoppla till
dem. Karin anser även att vård och omsorg skulle behöva vara proaktiva och
informera om vilka insatser som finns, exempelvis när man blir äldre. När det
gäller specifika vård- och stödinsatser tycker hon att det är för mycket fokus på
mediciner. Förr upplevde hon att tillgången till sociala vårdmiljöer och kreativa
terapier var mycket större. Det är insatser som hon hade önskat mer av idag.
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Kapitel 3 Diskussion
och förslag
I detta avsnitt diskuteras de samlade resultaten tillsammans med
identifierade utvecklingsbehov. NSPH:s förslag på åtgärder och insatser
för att stärka arbetet med äldres psykiska hälsa presenteras också.

IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV
MÅLSÄTTNINGEN MED ATT dokumentera äldres erfarenheter har varit att på sikt
kunna förbättra vård och stöd inom kommun och region, samt öka inflytandet
för äldre patienter, brukare och anhöriga. Resultaten av detta arbete pekar på ett
flertal utmaningar och behov gällande området äldres psykiska ohälsa. För att
säkerställa att äldre personers får sina rättigheter tillgodosedda behöver berörda
verksamheter och organisationer arbeta vidare med dessa utvecklingsbehov.
Detta är nödvändigt om för att leva upp till de rättigheter som slås fast ibland
annat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EN SAMMANFATTNING AV
IDENTIFIERADE UTVECKLINGSBEHOV
Dokumentationen av äldres erfarenheter visar sammanfattningsvis följande
utvecklingsbehov:
X Det finns behov av fler och andra insatser till äldre med psykisk ohälsa
som utgår från äldres behov och önskemål. Det glapp som uppstår vid
65-årsstrecket, som för många innebär att stöd uteblir eller förändras,
behöver överbryggas.
X En stabil ekonomisk situation bidrar till bättre mående och större möjlighet
till återhämtning, bland annat genom att kunna delta i sociala aktiviteter
och att känna egenmakt genom att kunna betala sina räkningar. Många
av de äldre med psykisk ohälsa har inte haft möjlighet att förvärvsarbeta
och har därför väldigt låg pension. Samma gäller för många äldre anhöriga
som under sitt yrkesverksamma liv behövt avstå arbete för att hjälpa sin
närstående. Tillgång och utformning av stödinsatser bör därmed också
utformas med hänsyn till detta.
X Det behövs mer kunskap kring åldrande och psykisk ohälsa. Kunskapen
behöver öka både bland äldre som lever med psykisk ohälsa och hos
profession som möter äldre personer i sitt dagliga arbete.
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X Vård, vårdsystemet och övriga stödsystem behöver bli mer tillgängliga
och anpassas utifrån äldres förutsättningar och behov. Äldre med psykisk
ohälsa och äldre anhöriga upplever svårigheter att få kontakt med vården,
att det finns ett glapp mellan olika vårdinstanser och att det stundtals
är svårt att veta vem som ska erbjuda vård och andra stödinsatser. Till
gängligheten behöver också säkerställas genom att erbjuda olika lösningar
för personer som inte har digital vana eller tillgång till digitala hjälpmedel.
X Det finns ett lågt förtroende för hälso- och sjukvården bland äldre med
psykisk ohälsa och äldre anhöriga med anledning av det bemötande
grupperna fått tidigare i livet. Hälso- och sjukvården behöver därmed
arbeta aktivt för att öka förtroendet bland dessa grupper.
X Äldre anhöriga till personer med psykisk ohälsa behöver få tillgång till
stöd och avlastning. Det behövs fler och riktade insatser till äldre anhöriga
inom en rad områden. Informationen om vilket stöd som finns att få som
anhörig behöver också förbättras.
X Det behöver erbjudas fler sociala och kostnadsfria aktiviteter för äldre
personer med psykisk ohälsa, samt stöd för att kunna delta i dessa. Det
är dessutom angeläget att det säkerställs att personer som levt länge med
psykisk ohälsa inte får minskade sociala insatser efter 65. Att erbjuda
aktiviteter och sociala kontakter för personer med psykisk ohälsa, oavsett
ålder, är dessutom en viktig avlastning för äldre anhöriga.
X Samtalsgrupper för äldre med psykisk ohälsa och för äldre anhöriga
behöver anordnas och erbjudas i högre utsträckning. Dessa kan med fördel
ges i samverkan mellan offentlig verksamhet och det civila samhället.
X Samverkan mellan och inom olika instanser som ger vård och omsorg
behöver stärkas. Det glapp som finns idag mellan och inom dessa
verksamheter bidrar till att det ofta hamnar på anhöriga att fånga upp
sämre perioder och att äldre personer med psykisk ohälsa inte får del av
insatser och stöd som de har behov av.
X Samverkan mellan kommun, region och det civila samhället behöver
stärkas. Det måste även finnas en tydligare struktur för att möjliggöra
samverkan i högre utsträckning. Det kan bidra till att fler äldre får tillgång
till olika typer av stöd som erbjuds inom de olika organisationerna. Med
relativt små medel skulle dessa aktörer således gemensamt kunna bidra till
avgörande skillnader i individers liv.
X Stigmat kring psykisk ohälsa bland äldre är framträdande. Stigma och
negativa föreställningar kan innebära konsekvenser för enskilda som inte
vågar berätta om den egna erfarenheten av psykisk ohälsa eller söka vård
och stöd. Att motverka dessa negativa bilder av psykisk ohälsa är därmed

44

NSPH_rapport_se hela mig 2022_dubbelsidig.indd 44

NSPH RAPPORT SE MIG HELA LIVET!

2022-09-12 15:54

avgörande för att möjliggöra att äldre i behov av vård och stöd får bättre
förutsättningar att söka hjälp. Det är också nödvändigt för att motverka den
strukturella diskriminering som äldre utsätts för när de får sämre tillgång
till stöd och behandling vid psykisk ohälsa.
X Det finns flertalet skillnader i exempelvis hur den psykiska ohälsan tar sig
uttryck, riskfaktorer för att drabbas av psykisk ohälsa samt tillgång till vård
och stödinsatser. Vissa grupper har också en högre risk att utveckla psykisk
ohälsa. För att bättre kunna möta mångfalden i gruppen äldre och minska
den strukturella diskrimineringen som drabbar vissa grupper särskilt
hårt är det därmed centralt att stärka upp arbetet. Det kan bland annat ske
genom att tydligare utgå från ett mångfaldsperspektiv och erbjuda olika
insatser för att nå och möta upp olika gruppers behov och förutsättningar.
Nedan utvecklas dessa identifierade behov ytterligare tillsammans med NSPH:s
förslag på åtgärder och insatser.

BEHOV AV FLER OCH ANDRA INSATSER TILL ÄLDRE
Rapporten pekar på att det stundtals är otydligt vilket stöd som finns för äldre
med psykisk ohälsa, samt vilka instanser som erbjuder insatser till denna grupp.
Det finns även en påtaglig risk att äldre med psykisk ohälsa faller mellan stolarna
efter 65. Flera vittnar om att de blivit av med befintliga insatser eller fått tidigare
beviljade insatser flyttade till äldreomsorgen, där kompetens om psykisk ohälsa
inte alltid finns.
Äldre med psykisk ohälsa får inte heller det stöd som de önskar och har behov
av. Några exempel på stödinsatser som lyfts fram bland de äldre är tillgång till
samtalsstöd, kontaktperson eller stöd för att kunna delta i sociala aktiviteter –
något som de enligt denna rapport erbjuds i liten utsträckning.
Socialstyrelsens rapport Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre (2018) pekar
på liknande resultat. Rapporten visar att få äldre får stöd och uppföljning
från specialistsjukvården i jämförelse med yngre. Fler äldre än yngre får
endast behandling med läkemedel vid psykisk ohälsa. Bara i undantagsfall
behandlas äldre personer med terapeutiska insatser, trots att det finns evidens
för att äldre svarar minst lika bra som yngre på samtalsbehandling. Även
Folkhälsomyndigheten (2021) lyfter att psykoterapi är relativt ovanligt bland
äldre, där läkemedel istället är den vanligare behandlingsformen. Det trots
att exempelvis äldre personer med depression i de flesta fall rekommenderas
psykoterapeutisk behandling i kombination med psykosociala åtgärder och
läkemedel. Dessa rapporter styrker därmed bilden av att äldre med psykisk
ohälsa inte alltid får tillgång det stöd och behandling som de bör har rätt till.
En ytterligare viktig aspekt i detta avseende är också ekonomins betydelse.
Flera av de äldre med psykisk ohälsa har inte haft möjlighet att förvärvsarbeta
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och har därför väldigt låg pension. Samma gäller för många äldre anhöriga som
under sitt yrkesverksamma liv behövt avstå arbete för att hjälpa sin närstående.
En stabil ekonomisk situation bidrar till bättre mående och större möjlighet
till återhämtning. Tillgång och utformning av stödinsatser bör därmed också
utformas med hänsyn till detta.
Flera av de hälsofrämjande aspekter som äldre själva lyfter fram i den här
rapporten har också stöd i forskning (se t.ex. Folkhälsomyndigheten, 2021). Det visar
på att många äldre själva, i alla fall i teorin, vet vad de mår bättre av. Det skulle
samhället, vården och omsorgen bättre behöva ta vara på. De äldre som bidragit
med sina erfarenheter till denna rapport lyfter också flera förbättringsförslag
om hur de själv skulle vilja ha det. Det finns därmed mycket att vinna på att
ta med målgruppen i den fortsatta utvecklingen av vård och insatser för dessa
målgrupper.

MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Det behövs fler och andra insatser till äldre med psykisk ohälsa som utgår
från äldres önskemål och behov. Äldre med psykisk ohälsa ska erbjudas stöd
och insatser baserat på behov och därmed inte riskera att bli av med eller få
minskat stöd efter 65.
X Äldre måste erbjudas samma rätt till psykiatrisk och psykologisk
behandling som de under 65 år.
X Användningen av metoder som stärker dialog och som involverar äldre
personer med psykisk ohälsa i planering, uppföljning och utvecklingen på
ett aktivt sätt behöver öka. Detta behöver ske både på en organisatorisk
nivå, såväl som på en verksamhetsnivå genom de verksamheter som äldre
behöver stöd från.
X Flera metoder behöver användas för att stärka inflytande och delaktighet
för äldre med psykisk ohälsa. De äldreråd och funktionsrättsråd som
vanligtvis anordnas hos kommuner och regioner är sällan representativa
för denna grupp, utan här behövs andra metoder för att lyssna in gruppens
behov och förutsättningar. Exempel på metoder som skulle kunna vara
användbara är Brukarrevision och Patientforum. Äldre själva och den lokala
brukarrörelsen behöver inkluderas i utformning såväl som genomförandet
av sådana insatser.
X De många åtgärder som kan förebygga psykisk ohälsa och stärka psykiskt
välbefinnande bland äldre måste bättre tas till vara, så som fysisk aktivitet,
social gemenskap och hälsosamma matvanor. I detta behöver även
ekonomiska förutsättningar bland äldre med psykisk ohälsa och äldre
anhöriga beaktas.
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MER KUNSKAP BEHÖVS
Resultaten i denna rapport pekar på att det bland äldre med psykisk ohälsa finns
en bristande kunskap kring vad det innebär att åldras med sin diagnos – även
bland de personer som levt länge med en viss diagnos och har en god insikt och
kunskap kring sin psykiska funktionsnedsättning. Det synliggör ett behov av att
öka kunskapen bland äldre om innebörden av att åldras med psykisk ohälsa och
olika diagnoser.
Flera äldre berättar också om positiva aspekter med att åldras. Det kan handla
om att få en bättre självkännedom med åren och att på äldre dagar få chans till
återhämtning. Dessa positiva delar som åldrandet kan föra med sig bör också
bättre tas till vara på för att främja äldres psykiska hälsa.
ÖKAD KUNSKAP TILL PROFESSIONEN OM ÅLDRANDE OCH PSYKISK OHÄLSA
Denna rapport pekar på ett behov av mer kunskap bland vård- och omsorgs
personal kring äldre med psykisk ohälsa. Det är nödvändigt för att de
professioner som möter äldre i sitt arbete lättare ska kunna identifiera och
behandla psykisk ohälsa.
Det är inte självklart att den psykiska ohälsan uppmärksammas hos äldre, varken
av den äldre själv eller av omgivningen. Folkhälsomyndigheten (2021) menar att
det kan förklaras av att äldres psykiska besvär ibland tar sig uttryck som fysiska
besvär. Det kan även handla om det stora stigmat och den okunskap som finns
kring åldrande och psykisk ohälsa, vilket kan göra ohälsan svår att upptäcka. Det
medför att många äldre riskerar att inte få rätt hjälp i rätt tid.
I arbetet med denna rapport har det framkommit att flera yrkesgrupper som
möter äldre i sitt arbete behöver få grundläggande kompetens kring psykisk
ohälsa. Det skulle kunna bidra till en bättre förmåga att fånga upp äldre som
annars riskerar att inte få det stöd och den hjälp som de kan ha behov av. Det
finns även en oro bland äldre med psykisk ohälsa för vad som kommer hända när
de får ett behov av insatser inom äldreomsorgen, eller om de i framtiden behöver
flytta in på ett äldreboende. Utöver specifik specialistkunskap finns således också
ett behov av grundläggande kompetenshöjande insatser som vänder sig till flera
yrkesgrupper.
Slutligen behövs det mer kunskap om äldres psykiska ohälsa, som exempelvis
medicinering och behandling för äldre. Det behövs även mer kunskap om vad
det innebär att åldras med mer allvarlig psykisk ohälsa, som är ett område där
kunskapsluckorna är särskilt framträdande. Ett sätt att möta dessa behov kan
vara att utveckla den psykiatriska vården för äldre, samt att tillsätta resurser för
ytterligare forskning inom fältet.
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MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Det behövs riktade insatser för att öka kunskapen bland äldre med
psykisk ohälsa om vad det innebär att åldras med psykisk ohälsa. Det kan
exempelvis ske genom riktade utbildningsinsatser inom psykiatrins eller
habiliteringens verksamhet.
X Kunskapen hos personalen som möter äldre behöver öka för att de lättare
ska kunna identifiera och behandla psykisk ohälsa. I det arbetet behöver
det även finnas uppdaterade rutiner och tillgång till stöd för de professioner
som möter äldre i sitt dagliga arbete.
X Utöver specifik specialistkunskap behöver det finnas grundläggande
kompetenshöjande insatser som vänder sig till flera yrkesgrupper
som möter äldre i sitt dagliga arbete, så som biståndshandläggare,
fysioterapeuter och personal inom hemtjänsten.
X Äldrepsykiatrin behöver byggas ut och erbjudas i alla landets regioner.
Det är nödvändigt för att äldre ska få tillgång till en god och jämlik vård,
oavsett var i landet de bor. Det är också centralt för att öka kunskapen om
åldrande och psykisk ohälsa. En sådan funktion kan dessutom verka som ett
kunskapsnav och ha i uppdrag att stötta övrig profession som möter äldre.
X Det behövs ytterligare forskning och kunskap om att åldras med allvarlig
psykisk ohälsa.

OTILLGÄNGLIG VÅRD, VÅRD- OCH STÖDSYSTEM
Det befintliga vårdsystemet behöver bli mer begripligt och tillgängligt för äldre
med psykisk ohälsa och äldre anhöriga. Rapporten visar att dessa grupper
upplever svårigheter att få kontakt med vården, att det finns ett glapp mellan
olika vårdinstanser och att det stundtals är svårt att veta vilka instanser som ska
erbjuda vård och andra stödinsatser. Upplevelser av att det är en hög personal
omsättning och att vårdpersonalen inte har tillräckligt med tid är andra faktorer
som påverkar synen på vården. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är dessa
gruppers eventuella kognitiva nedsättningar på grund av sin ålder eller psykiska
ohälsa, vilket kan medföra ytterligare behov av stöd och tillgänglighet.
Vården med tillhörande vårdsystemet och övriga stödinsatser behöver således
bli mer tillgängliga och anpassade utifrån äldre målgruppers förutsättningar och
behov. Konkreta förbättringsförslag som föreslås av målgruppen är att erbjudas
fasta vårdkontakter, bättre uppföljning exempelvis genom att vården och
omsorgen tar kontakt och frågar hur det är, samt hembesök och/eller tillgång till
omvårdnadsteam.
Tillgängligheten behöver också ökas genom att erbjuda olika sätt för äldre
personer att ta kontakt med vård och omsorg. Digitala lösningar eller talsvar
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fungerar inte för alla patientgrupper och kan vara utmanande för den med
kognitiv funktionsnedsättning eller låg kunskap. Här finns även en aspekt av att
äldre med psykisk ohälsa inte orkar eller vill lära sig använda digitala hjälpmedel.
Det riskerar att leda till att äldre med psykisk ohälsa inte tar eller får kontakt med
vård och omsorg på grund av bristande digital kompetens, för att de inte har
tillgång till digitala hjälpmedel eller kan identifiera sig via digitalt BankID. Även
långa telefonköer, knappvalsinstruktioner liksom begränsade telefontider skapar
stora svårigheter för många. Det kan vara särskilt viktigt för denna patientgrupp
att få tala med en person, att lämna ett meddelande och bli uppringd.
En annan möjlighet är att erbjuda funktionen personligt ombud i högre utsträck
ning och inom Sveriges alla kommuner. Personligt ombud är en stödfunktion
för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ett personligt ombud har
i uppdrag att fungera som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och
andra som personen behöver ha kontakt med. Funktionen personligt ombud
är därmed en viktig samhällsresurs för personer med psykisk ohälsa. Det är
en resurs som tyvärr har minskat de senaste åren, trots att insatsen är såväl
uppskattad av målgruppen som lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
(se t.ex. Socialstyrelsen, 2014). Att särskilda rikta och erbjuda insatsen till äldre
skulle därmed kunna vara ett sätt göra befintliga vård- och stödsystem mer
begripliga och tillgängligt för äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga. Det
kan också vara ett sätt att låta äldre anhöriga vara just anhöriga.

MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Vård och vårdsystem behöver bli mer tillgängliga och anpassas utifrån
äldres förutsättningar och behov. Det innefattar att tydliggöra vilka
instanser som ger vilka insatser, erbjuda fasta vårdkontakter, bättre
uppföljning, samt hembesök eller tillgång till omvårdnadsteam vid behov.
X Vårdformerna och behandlingsformerna som vänder sig till äldre behöver
bli fler, så som en utvecklad psykiatrisk mellanvård samt en specialiserad
öppenvård för äldre.
X Övriga stödsystem behöver ses över och anpassas utifrån äldres
förutsättningar och behov. Det är betydelsefullt för att äldre med psykisk
ohälsa och äldre anhöriga ska få information om sina rättigheter, om olika
insatser, samt stärka deras förutsättningar att söka och beviljas stöd.
X Funktionen personligt ombud behöver erbjudas i större utsträckning och
inom Sveriges alla kommuner. Vidare behöver det ske en särskild satsning
gällande personligt ombud som vänder sig till äldre personer med psykisk
ohälsa.
X Tillgängligheten behöver säkerställas för de äldre som inte har digital vana,
som saknar internet, digitala hjälpmedel eller BankID.
X Vården och omsorgen behöver följa upp sina resultat systematiskt och
regelbundet utifrån värden och resultat som äldre själva varit med och
formulerat.
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ETT LÅGT FÖRTROENDE FÖR VÅRDEN
Bland de äldre som deltagit i arbetet med denna rapport är misstron gentemot
vården framträdande. Det visar sig bland annat genom den misstänksamhet som
flera, både de som lever med psykisk ohälsa och anhöriga, uttrycker gentemot
mediciner, behandlingar, vårdpersonal och olika stödinsatser. Flertalet bär med
sig negativa upplevelser och trauman från tidigare vård, som de antingen varit
med om själva eller upplevt via deras närstående. Många berättar också om
väldigt gamla minnen och händelser, vilka fortfarande färgar deras upplevelser
av dessa instanser. Det låga förtroendet kan också bottna i upplevelser av att inte
få tillgång till vård och stöd, idag eller tidigare i livet.
Redovisade upplevelser utgör en viktig kunskapskälla för personal inom vård
och omsorg att ha med sig och ta hänsyn till i mötet med patientgruppen och
även i mötet med äldre anhöriga. Det pekar också på att hälso- och sjukvården
behöver arbeta mer aktivt för att öka förtroendet bland dessa grupper. Det är
centralt ur flera aspekter, inte minst för att det kan möjliggöra för äldre med
psykisk ohälsa att söka vård vid behov, samt öka deras förutsättningar att till
godogöra sig den vård de erbjuds. En central del i det arbetet är att bjuda in och
lyssna till äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga i utformningen av vård
och omsorg, samt att kunskapen kring dessa målgrupper ökar.
Ett annat sätt att möta dessa utmaningar kan vara genom att i högre utsträckning
använda funktionen peer support inom hälsa- och sjukvården. Peer support
innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta
som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller
rehabilitering.

MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Hälso- och sjukvården behöver genomföra särskilda insatser för att öka
förtroendet bland äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga. Det kan
exempelvis ske genom att aktivt bjuda in och lyssna till äldre med psykisk
ohälsa och äldre anhöriga i utformning av vård och omsorg, samt genom
kunskapshöjande insatser för professionen för att öka kunskapen kring
dessa grupper.
X Funktionen peer support behöver används och riktas specifikt mot
gruppen äldre inom hälso- och sjukvården för att öka förtroendet för dessa
verksamheter. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av
psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom
verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering.
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X Kommuner och regioner behöver ha tydliga rutiner kring sekretessfrågan.
NSPH anser vidare att Socialstyrelsen bör utarbeta riktlinjer som vägleder
anställda inom psykiatrisk vård och kommunal omsorg kring att bemöta
anhöriga i sekretessrelaterade frågor. Det kan göras med bibehållen respekt
för den närståendes integritet.
X Det behöver bli lättare för äldre att klaga på vården och omsorgen,
byta vårdgivare och att få upprättelse och kompensation för skador och
bristfällig vård.

FLER INSATSER TILL ANHÖRIGA
Anhöriga till personer med psykisk ohälsa behöver få tillgång till mer stöd och
avlastning. Arbetet med rapporten pekar på att äldre anhöriga inte alltid får
information om vilket stöd de har rätt till och att de i många fall saknar stöd.
Detta trots att kommunen enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska ”erbjuda
stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är lång
varigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.
Många av de äldre anhöriga tar dessutom ett stort ansvar för sin närståendes
situation, trots sin höga ålder.
Detta pekar på behov av fler och riktade insatser till äldre anhöriga till personer
med psykisk ohälsa, samt tydligare information om vilket stöd som finns att
få. I det arbetet bör särskild hänsyn tas till anhörigas ålder. Behovet synliggör
dessutom vikten av att ansvaret för personliga stödinsatser i huvudsak vilar på
kommunen och inte på anhöriga, vilket är särskilt betydelsefullt för personer
utan anhöriga som alltför ofta blir utan den vård och stöd som de behöver.
Under våren 2022 beslutade regeringen om en ny nationell anhörigstrategi.
Strategin syftar till att tydliggöra de behov som anhöriga kan ha och utgår
i huvudsak från tre områden. Det första området handlar om att välfärdens
insatser till den närstående måste fungerar. Det andra området lyfter behovet
av att insatser till närstående dessutom ges med ett anhörigperspektiv och att
anhörigas behov av till exempel delaktighet och information också ska beaktas.
Det tredje området handlar den anhöriga eventuellt egna behov av stöd. I
strategin konstateras att tröskeln för anhöriga att själva be om hjälp kan vara
hög. Det innebär att den regionala och kommunala verksamheten som möter
anhöriga behöver ha tydliga rutiner för att informera, erbjuda och följa upp stöd
insatser som vänder sig till gruppen. Det är också betydelsefullt att detta sker
vid upprepade tillfällen (Promemoria S2022/02134). Strategin fångar in flera av
de delar som kommit fram i samtalen med äldre anhöriga i denna rapport. Det
är därmed angeläget att den nationella anhörigstrategin får genomslagskraft på
nationell, såväl som regional och kommunal nivå, för att stödet till anhöriga ska
stärkas runt om i landet.
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Att anhöriga riskerar att drabbas av psykisk och somatisk ohälsa samt få en
försämrad ekonomisk situation är viktiga faktorer att adressera – inte minst
med anledning av att flertalet som tar ett stort ansvar som anhöriga är kvinnor.
Att kvinnor generellt tar ett större ansvar som anhöriga och för anhörigvård är
välkänt och därmed inget unikt för denna rapport (se t.ex. Försäkringskassan, 2018;
Socialstyrelsen 2021; Vicente at al. 2022). Det är däremot anmärkningsvärt att det är
just kvinnor som behöver ta ansvar för dessa systembrister och tvingas utsätta sig
för de i många fall långtgående konsekvenser som anhörigvården tycks kunna
medföra.
Det här är en jämställdhetsutmaning som berörda samhällsinstanser skulle
behöva ta på större allvar och aktivt motverka – inte minst om vi ska kunna
leva upp till Sveriges nationella jämställdhetspolitik, och i synnerhet delmål
två om ekonomisk jämställdhet, delmål fyra om en jämnfördelning av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet, samt delmål fem om en jämställd hälsa
(Regeringskansliet, 2022). Det skulle exempelvis kunna ske genom att ta större
hänsyn till jämställdhetsutmaningar i beslut om stödinsatser för personer med
psykisk ohälsa.

MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Kommunernas anhörigstöd behöver byggas ut till att i högre grad vända
sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. I det arbetet behöver det
dessutom tas särskild hänsyn till anhörigas ålder.
X Det behövs fler och riktade insatser till äldre anhöriga till personer med
psykisk ohälsa som utgår från äldre anhörigas förutsättningar och behov.
Exempelvis samtalsgrupper, uppsökande verksamhet samt lättillgänglig
information om vilket stöd som finns att få.
X Anhöriga och andra viktiga personer behöver ses som en resurs som vården
samarbetar med som en likvärdig part. För att åstadkomma det anser
NSPH att kommuner och regioner behöver utveckla sina rutiner samt öka
kunskapen kring exempelvis anhörig- och bemötandefrågor. NSPH anser
vidare att Socialstyrelsen behöver utarbeta riktlinjer som vägleder anställda
inom psykiatrisk vård och kommunal omsorg kring att bemöta anhöriga, till
exempel om sekretessfrågor.
X De jämställdhetsutmaningar som ett anhörigskap kan innebär behöver
tas på större allvar och motverkas aktivt. Det skulle exempelvis kunna ske
genom att genomföra konsekvensanalyser och därigenom ta större hänsyn
till anhöriga i beslut om stödinsatser för personer med psykisk ohälsa.

52

NSPH_rapport_se hela mig 2022_dubbelsidig.indd 52

NSPH RAPPORT SE MIG HELA LIVET!

2022-09-12 15:54

FLER SOCIALA AKTIVITETER OCH INSATSER
Tillgång till sociala aktiviteter och nätverk av vänner och familj är viktiga
faktorer för att främja den psykiska hälsan uppger de äldre som deltagit i denna
rapport. Det stämmer väl överens med liknande rapporter inom fältet (se t.ex.
Folkhälsomyndigheten, 2021).
Folkhälsomyndigheten (2021) lyfter att äldre personer med nedsatt psykiskt
välbefinnande generellt har ett lågt socialt deltagande och färre sociala kontakter.
Bland äldre personer finns det också ett samband mellan social isolering och
depressiva symtom. Folkhälsomyndigheten (2021) konstaterar vidare att psykisk
ohälsa hos äldre i många fall går att förebygga eller minska. Några av de viktiga
förebyggande faktorer som nämns är just tillgång till social gemensam, socialt
stöd, fysisk aktivitet och meningsfullhet i vardagen.
I den här rapporten framkommer att det ibland kan vara svårt att orka eller
ha möjlighet att delta i sociala sammanhang bland de personer som lever med
psykisk ohälsa, som genomgår behandlingar eller har svåra biverkningar från
mediciner. Bland denna grupp äldre kan det finnas ett extra behov av stöd för att
delta i sociala aktiviteter, vilket flera äldre personer lyfter i denna rapport. Det
kan dels handla om att bli erbjuden olika sociala aktiviteter, dels att få stöd att ta
sig till aktiviteter, bli påmind om aktiviteter eller bli motiverad att delta.
Flertalet i den här rapporten berättar om upplevelser av misslyckande i olika
relationer och sociala sammanhang, vilket bekräftar behovet av stötta denna
grupp för att underlätta i sociala relationer och aktiviteter. I samtalen med
äldre anhöriga är dessutom oron för närståendes begränsade sociala nätverk
framträdande. För att anhöriga ska få chans till återhämtning är hjälp med att
aktivera sin närstående och stötta närstående i olika sociala sammanhang särskilt
viktigt, i synnerhet när anhöriga blir äldre.
Mot den bakgrunden kan det konstateras att äldre med psykisk ohälsa behöver
erbjudas fler sociala aktiviteter, samt stöd för att kunna delta i dessa. I det arbetet
är det dessutom angeläget att säkerställa att personer som levt länge med psykisk
ohälsa inte får minskade sociala insatser efter 65 år. Då denna målgrupp generellt
har en begränsad ekonomisk situation behöver aktiviteterna dessutom utformas
med hänsyn till det. Att erbjuda aktiviteter och sociala kontakter för personer
med psykisk ohälsa, oavsett ålder, kan även innebära en viktig avlastning för
äldre anhöriga.
Ett sätt att erbjuda mer sociala aktiviteter för de här målgrupperna skulle kunna
ske genom en ökad samverkan mellan exempelvis regional och kommunal
verksamhet, samt med det civila samhället. Genom en ökad samverkan skulle
till exempel hälso- och sjukvården bättre kunna lotsa personer vidare till
sociala aktiviteter som anordnas av det civila samhället eller i den kommunala
verksamheten.
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MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Det behöver skapas fler mötesplatser där äldre personer med psykisk ohälsa
och äldre anhöriga får forma verksamheten utifrån egna intressen och
behov.
X Äldre med psykisk ohälsa behöver erbjudas fler sociala aktiviteter, samt
stöd för att kunna delta i dessa. Det är viktigt att säkerställa att personer
som levt länge med psykisk ohälsa inte får minskade sociala insatser efter
65 år. Då denna målgrupp generellt har en begränsad ekonomisk situation
behöver aktiviteterna dessutom utformas med hänsyn till det. Att erbjuda
aktiviteter och sociala kontakter för personer med psykisk ohälsa, oavsett
ålder, kan även innebära en viktig avlastning för äldre anhöriga.
X Tillgången till betydelsefulla insatser, så som kontaktperson och boende
stöd, behöver öka och beviljas även för personer över 65 år. Det är viktiga
insatser för att äldre med psykisk ohälsa ska få en ökad social delaktighet
och bättre möjlighet att kunna delta i sociala aktiviteter.

BEHOV AV SAMTALSGRUPPER
De samtal som genomförts i arbetet med rapporten har synliggjort ett enormt
behov av att få träffas och prata, både bland äldre med psykisk ohälsa och äldre
anhöriga. Det har varit viktigt att få tillgång till trygga miljöer och sammanhang
där målgruppen kan prata, lyssna och få chans att reflektera tillsammans med
andra med liknande erfarenheter och ålder.
Utöver vanlig samtalsterapi skulle andra former av samtalsstöd och gruppverks
amhet kunna ge positiva effekter på de äldres mående. Det skulle därmed kunna
vara ett viktigt komplement till andra insatser som ges inom hälso- och sjuk
vården, inte minst till den i många fall överbelastade primärvården. Att erbjuda
samtalsgrupper kan också vara en kostnadseffektiv insats som skulle kunna
användas både för att förebygga och minska vårdbehov. Här kan civilsamhället
spela en viktig roll.

MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Det behöver erbjudas fler samtalsgrupper till äldre med psykisk ohälsa och
äldre anhöriga som utgår från deras förutsättningar, intressen och behov.
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MER SAMVERKAN INOM OCH
MELLAN OFFENTLIG VERKSAMHET
Det finns en mängd aktörer inom regionala och kommunala verksamheter som
erbjuder vård och insatser till äldre personer. Det sker inom en rad verksamheter
och nivåer inom den regionala hälso- och sjukvården, såväl som inom den
kommunala sjukvården och omsorgen. En fungerande samverkan mellan
kommun och region, samt de verksamheter som erbjuder vård och omsorg för
äldre personer, är därmed nödvändig.
Rapporten visar ett tydligt behov av ytterligare samverkan mellan olika verk
samheter och instanser som erbjuder vård, stöd och omsorg till äldre med
psykisk ohälsa och äldre anhöriga. Det handlar både om samverkan mellan
regional och kommunal verksamhet kring exempelvis rutiner gällande hur
kommunen tar emot och följer upp efter utskrivning eller samordning av
insatser. Trots att det finns särskilda bestämmelser i den så kallade Samverk
anslagen (2017:612) kring just samverkan vid exempelvis utskrivning från
slutenvård, framkommer det i denna rapport flera exempel på när detta inte
fungerar. Liknande brister har även påvisats via granskningar från exempelvis
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (se t.ex. IVO, 2017).
Det kan också handla om samverkan inom den egna organisationen, som
exempelvis psykiatrin och primärvården. Det glapp som finns mellan dessa verk
samheter idag bidrar till att det ofta hamnar på anhöriga att fånga upp sämre
perioder och att äldre personer med psykisk ohälsa inte får del av insatser och
stöd som de kan ha behov av. Flertalet av de anhöriga berättar också om att
sekretessen stundtals används för att hindra anhöriga att stötta sina närstående i
olika vårdkontakter och andra insatser.
Ett sätt att stärka upp samverkan kring en individ kan vara samordnad
individuell plan (SIP). Det är dessutom en insats som beskrivs som välfungerande
av de äldre anhöriga som delat med sig av sina erfarenheter till denna rapport.
För att den samordnade individuella planen ska bli ett fungerande redskap krävs
dock att även personen med psykisk ohälsa och anhöriga är delaktiga i utform
andet av planen. Brukarrevisioner som genomförts runt om i landet pekar dock
på att få känner till vad SIP är. Det innebär att äldre personer som kan ha rätt
till och vara i behov av en SIP inte alltid får information om detta. Det är mot
den bakgrunden nödvändigt med ytterligare information om SIP som vänder sig
särskilt till äldre.

MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Samverkan mellan kommun och region, i synnerhet de verksamheter som
erbjuder vård och omsorg för äldre personer, behöver stärkas upp. Det kan
exempelvis ske genom tydligare struktur och riktlinjer för samverkan eller
genom att samarbetsforum mellan de olika verksamheterna skapas.
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X Kompetensen och användningen av samordnad individuell plan, SIP,
behöver öka bland den regionala och kommunala verksamheten. Vidare
behöver det säkerställas att personen den berör samt anhöriga är delaktiga
i upprättande och uppföljning av SIP.
X Det behövs riktad information om SIP som vänder sig till äldre personer
som kan ha rätt till och vara i behov av en sådan samordnande insats.

MER SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET
I arbetet med att dokumentera äldres erfarenheter har det blivit tydligt att sam
verkan mellan kommun, region och det civila samhället behöver utvecklas. Det
behöver dessutom finnas en tydligare struktur för att möjliggöra samverkan i
högre utsträckning.
Behoven av en ökad samverkan mellan dessa aktörer har påtalats tidigare. I
betänkandet God och nära vård (SOU 2021:6) konstateras exempelvis att det civila
samhället kan ha en viktig roll för att främja människors fysiska och psykiska
mående, erbjuda sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter. Här framgår att
det civila samhället gärna antar en större roll, inte minst kring frågor om psykisk
hälsa, och efterfrågar mer samverkan med hälso- och sjukvården. Representanter
från det civilsamhället påtalar dock att det är svårt att etablera eller få genomslag
för sin samverkan med hälso- och sjukvården och att det saknas strukturer för
hur en sådan samverkan skulle kunna genomföras.
De svårigheter som lyfts i betänkandet har även noterats i genomförandet av
projektet Åldras och må bra, där verksamheter inom hälso- och sjukvården varit
mer restriktiva och återhållsamma gällande att aktivt ingå i samverkan. En möjlig
förklaring till detta skulle kunna vara att hälso- och sjukvården inte har samma
tradition av att samverka utanför den egna organisationen, och i synnerhet inte
med det civila samhället. Andra möjliga förklaringar skulle kunna vara en för
siktighet eller rädsla att hänvisa till aktörer utanför vårdsystemet, hälso- och
sjukvårdens hierarkiska uppbyggnad eller hälso- och sjukvårdspersonalens
ansträngda arbetsbörda. Oavsett anledning finns här mer att göra för att stärka
upp arbetet med att samverka kring äldres psykiska ohälsa.
En mer strukturerad samverkan tillsammans med en större kännedom om
varandras verksamheter skulle kunna bidra till att fler äldre får tillgång till olika
typer av stöd som erbjuds inom de olika aktörernas verksamhet. Med relativt
små medel skulle dessa aktörer således gemensamt kunna bidra till avgörande
skillnader i människors liv. Till exempel skulle civilsamhället tillsammans med
den kommunala verksamheten kunna anordna sociala aktiviteter, samtals
grupper eller stöd för att äldre personer ska kunna delta i aktiviteter. Sådana
aktiviteter skulle kunna fungera som ett komplement till den verksamhet som
sker inom exempelvis psykiatrin eller primärvården. Det är dessutom aktiviteter
som äldre med psykisk ohälsa själva lyfter som viktiga för att må bra och som
även har stöd inom forskning.
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MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Samverkan mellan kommun, region och det civila samhället behöver
stärkas. Det behöver även finnas en tydligare struktur för att möjliggöra
samverkan i högre utsträckning.
X Den kommunala och regionala verksamheten behöver se över och
informera om vilka möjliga samverkansformer som skulle kunna användas
för att stärka samverkan med civilsamhället. Det behöver innefatta både
formella och mer vedertagna samverkansformer, såväl som nya och
informella metoder för samverkan.
X Civilsamhället behöver få bättre förutsättningar att verka, bland annat
genom ett ökat och mer långsiktigt ekonomiskt stöd. Det är nödvändigt
för att brukarrörelsen ska kunna fortsätta stärka upp och utveckla arbetet
med äldres psykiska ohälsa som ett komplement till den verksamhet som
sker inom det offentliga.

INSATSER FÖR ATT MINSKA STIGMA
OCH MOTVERKA DISKRIMINERING

Denna rapport visar att stigmat kring psykisk ohälsa bland äldre är framträd
ande. Stigma och negativa föreställningar kan innebära stora konsekvenser och
lidande för enskilda individer.
Att det fortfarande finns ett stort stigma kring psykisk ohälsa framkommer
även av Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning Synen på psykisk
ohälsa och suicid (2022). Undersökningen visar att det finns negativa attityder
om psykisk ohälsa och en uppfattning om att personer själva bär skuld för sitt
tillstånd. Det kan påverka i vilken grad personer känner att de kan berätta för
andra om sin psykiska ohälsa och vid behov söka stöd och behandling. Att
förändra dessa föreställningar är därmed centralt för att minska stigmatis
eringen kring psykisk ohälsa och suicid.
För att förebygga och minska risken för psykisk ohälsa är det nödvändigt med
insatser för att motverka negativa bilder och fördomar kring psykisk ohälsa
bland äldre. Det är också en viktig del i att öka möjligheten för äldre i behov
av vård och stöd att söka och få tillgång till insatser. I det arbetet behövs också
särskild kunskap och förståelse om stigma när vård och omsorg utformar och
erbjuder stöd för äldre personer.
RISK ATT ÄLDRE DISKRIMINERAS
De erfarenheter som finns dokumenterade i denna rapport visar även att det
finns en stor risk för att äldre personer utsätts för diskriminering. Det fram
kommer bland annat genom att äldre inte alltid får korrekt information om
exempelvis sitt mående, vård eller medicinering, att äldre med psykisk ohälsa
inte får tillgång till den typen av vård och stöd som de efterfrågar eller riskerar
att bli av med insatser på grund av att de fyller 65 år.
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Att äldre med psykisk ohälsa diskrimineras finns det flera exempel på. För
personer som levt länge med svårare psykisk sjukdom är den förväntade livs
längden fortfarande flera år kortare än genomsnittet (Folkhälsomyndigheten, 2019).
Det som leder till en för tidig död har generellt inte med den psykiska sjukdomen
att göra. Det handlar istället om behandlingsbara, somatiska sjukdomar som
andra i befolkningen lyckas förebygga eller överleva på grund av bättre tillgång
till vård och stöd.
Äldre erbjuds dessutom mer sällan psykologisk behandling och får inte psykiat
risk vård i samma utsträckning som yngre personer, trots att ångesttillstånd,
psykotiska sjukdomar, beroendesjukdomar och depression är vanligare i hög
ålder än demenssjukdomar (se t.ex. Socialstyrelsen, 2018). Fördomar och stereotypa
föreställningar kring äldre kan även medföra att allvarliga sjukdomar och till
stånd som ätstörningar, självskadebeteenden eller beroendeproblematik bland
äldre inte uppmärksammas.
Den diskriminering som äldre riskerar att utsättas för genom att de får sämre
vård och stöd vid psykisk ohälsa jämfört med den övriga befolkningen är
oacceptabel. Det krävs mer kunskap tillsammans med ett målmedvetet anti
stigmaarbete för att ändra attityder och fördomar kring äldre och deras psykiska
hälsa. Det är också avgörande för att äldre med psykisk ohälsa ska få den vård
och stöd de har behov av och därigenom få sina rättigheter tillgodosedda.
BEHOV AV EN BREDDAD FÖRSTÅELSE AV GRUPPEN ÄLDRE
Äldre personer är inte en homogen grupp. Det finns flertalet skillnader i
exempelvis hur den psykiska ohälsan tar sig uttryck, riskfaktorer för att drabbas
av psykisk ohälsa samt tillgång till vård och stödinsatser. Folkhälsomyndigheten
(2021) påtalar exempelvis att det både finns åldersrelaterade och sociala skillnader
i tillgången till exempelvis behandling, tillgång till primärvård och utskrivning
av läkemedel. Fler äldre kvinnor än män har exempelvis vårdats inom psykiatrin.
Psykiatrisk vård är även vanligare bland äldre som är födda utomlands. Det finns
också skillnader vad gäller utbildningsbakgrund och där det är fler med högre
utbildning än lägre utbildning som vårdats inom psykiatrin. Det är en skillnad
som är större bland de över 80 år (Folkhälsomyndigheten, 2021).
Det finns även stora strukturella skillnader i hälsa och livssituation mellan olika
grupper, där vissa har en högre risk att utveckla psykisk ohälsa. Det handlar
om grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar, med lägre utbildning,
migrationserfarenhet, fysisk ohälsa eller funktionsnedsättning, samt hbtqipersoner. Även ensamboende och äldre som inte trivs i sitt bostadsområde har en
högre risk för psykisk ohälsa (Mind, 2021; Folkhälsomyndigheten, 2021).
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Det finns också tydliga skillnader gällande psykisk ohälsa baserat på kön. Äldre
kvinnor uppger i högre utsträckning att de har psykiska besvär, så som ångest
och depression. Män är däremot överrepresenterade bland de som dött av suicid.
Här ökar dessutom könsskillnaden med stigande ålder och det högsta suicidtalet
finns bland män som är 85 år eller äldre (Folkhälsomyndigheten, 2021).
Några av dessa skillnader har även framkommit i denna rapport. Det har
också blivit tydligt att vi inte lyckats nå äldre personer med vissa erfarenheter,
exempelvis äldre hbtqi-personer eller med utomeuropeisk bakgrund. För att
bättre kunna möta mångfalden i gruppen äldre är det av vikt att stärka upp
arbetet. Det kan bland annat ske genom att erbjuda olika insatser för att nå och
möta upp olika gruppers behov och förutsättningar. Det är nödvändigt för att
minska den strukturella diskriminering som äldre personer utsätts för och som
riskerar att drabba vissa grupper äldre särskilt hårt.

MOT DEN BAKGRUNDEN ANSER NSPH ATT
X Ett målmedvetet antistigmaarbete behöver genomföras med syfte att
ändra attityder och fördomar kring äldre och deras psykiska hälsa. Ett
sådant arbete behöver ske på nationell, regional och lokal nivå. Det är
centralt för att bidra till en minskad diskriminering av äldre med psykisk
ohälsa.
X Det behöver skapas arenor för samtal om psykisk ohälsa med möjlighet för
personer med egen erfarenhet att få formulera sina behov och önskemål
om stöd. Det kan exempelvis ske genom samtalsgrupper för personer med
liknande erfarenheter, vardagliga samtal mellan brukare, anhöriga och den
personal som möter äldre, såväl som genom mer strukturerade samtal och
brukarrevisioner.
X Det behövs mer kunskap och fler verktyg som utgår från ett tydligare
mångfaldsperspektiv kring äldre och psykisk ohälsa. Det är nödvändigt för
att kunna identifiera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, samt för att
kunna möta olika gruppers behov genom exempelvis riktade stödinsatser.
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EN SAMMANFATTNING
AV FÖRSLAGEN
MOT BAKGRUND AV DET SOM FRAMKOMMIT I DENNA RAPPORT
ANSER NSPH ATT:
X Det behövs fler och andra insatser till äldre med psykisk ohälsa som
utgår från äldres önskemål och behov. Äldre med psykisk ohälsa
ska erbjudas stöd och insatser baserat på behov och därmed inte
riskera att bli av med eller få minskat stöd efter 65 år.

X Äldre måste erbjudas samma rätt till psykiatrisk och psykologisk
behandling som de under 65 år.

X Användningen av metoder som stärker dialog och som involverar
äldre personer med psykisk ohälsa i planering, uppföljning och
utvecklingen på ett aktivt sätt behöver öka. Detta behöver ske både
på en organisatorisk nivå, såväl som på en verksamhetsnivå genom
de verksamheter som äldre behöver stöd från.

X Flera metoder behöver användas för att stärka inflytande och
delaktighet för äldre med psykisk ohälsa. De äldreråd och
funktionsrättsråd som vanligtvis anordnas hos kommuner och
regioner är sällan representativa för denna grupp, utan här behövs
andra metoder för att lyssna in gruppens behov och förutsättningar.
Exempel på metoder som skulle kunna vara användbara är
Brukarrevision och Patientforum. Äldre själva och den lokala
brukarrörelsen behöver inkluderas i utformning såväl som
genomförandet av sådana insatser.

X De många åtgärder som kan förebygga psykisk ohälsa och stärka
psykiskt välbefinnande bland äldre måste bättre tas till vara, så
som fysisk aktivitet, social gemenskap och hälsosamma matvanor.
I detta behöver även ekonomiska förutsättningar bland äldre med
psykisk ohälsa och äldre anhöriga beaktas.
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X Det behövs riktade insatser för att öka kunskapen bland äldre med
psykisk ohälsa om vad det innebär att åldras med psykisk ohälsa.
Det kan exempelvis ske genom riktade utbildningsinsatser inom
psykiatrins eller habiliteringens verksamhet.

X Kunskapen hos personalen som möter äldre behöver öka för att
de lättare ska kunna identifiera och behandla psykisk ohälsa. I det
arbetet behöver det även finnas uppdaterade rutiner och tillgång till
stöd för de professioner som möter äldre i sitt dagliga arbete.

X Utöver specifik specialistkunskap behöver det finnas
grundläggande kompetenshöjande insatser som vänder sig
till flera yrkesgrupper som möter äldre i sitt dagliga arbete, så
som biståndshandläggare, fysioterapeuter och personal inom
hemtjänsten.

X Äldrepsykiatrin behöver byggas ut och erbjudas i alla landets
regioner. Detta är nödvändigt för att äldre ska få tillgång till en god
och jämlik vård, oavsett var i landet de bor. Det är också centralt
för att öka kunskapen om åldrande och psykisk ohälsa. En sådan
funktion kan dessutom verka som ett kunskapsnav och ha i uppdrag
att stötta övrig profession som möter äldre.

X Det behövs ytterligare forskning och kunskap om att åldras med
allvarlig psykisk ohälsa.

X Vård och vårdsystem behöver bli mer tillgängliga och anpassas
utifrån äldres förutsättningar och behov. Det innefattar att
tydliggöra vilka instanser som ger vilka insatser, erbjuda fasta
vårdkontakter, bättre uppföljning, samt hembesök eller tillgång till
omvårdnadsteam vid behov.

X Vårdformerna och behandlingsformerna som vänder sig till äldre
behöver bli fler, så som en utvecklad psykiatrisk mellanvård samt
en specialiserad öppenvård för äldre.
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X Övriga stödsystem behöver ses över och anpassas utifrån äldres
förutsättningar och behov. Det är betydelsefullt för att äldre med
psykisk ohälsa och äldre anhöriga ska få information om sina
rättigheter, om olika insatser, samt stärka deras förutsättningar att
söka och beviljas stöd.

X Funktionen personligt ombud behöver erbjudas i högre
utsträckning och inom Sveriges alla kommuner. Vidare behöver det
ske en särskild satsning gällande personligt ombud som vänder sig
äldre personer med psykisk ohälsa.

X Tillgängligheten behöver säkerställas för de äldre som inte har
digital vana, som saknar internet, digitala hjälpmedel eller BankID.

X Vården och omsorgen behöver följa upp sina resultat systematiskt
och regelbundet utifrån värden och resultat som äldre själva varit
med och formulerat.

X Hälso- och sjukvården behöver genomföra särskilda insatser för att
öka förtroendet bland äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga.
Det kan exempelvis ske genom att aktivt bjuda in och lyssna till
äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga i utformning av vård
och omsorg, samt genom kunskapshöjande insatser för professionen
för att öka kunskapen kring dessa grupper.

X Funktionen peer support används och riktas specifikt mot gruppen
äldre inom hälso- och sjukvården för att öka förtroendet för
dessa verksamheter. Peer support innebär att personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade
stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller
rehabilitering.

X Kommuner och regioner behöver ha tydliga rutiner kring
sekretessfrågan. NSPH anser vidare att Socialstyrelsen bör
utarbeta riktlinjer som vägleder anställda inom psykiatrisk
vård och kommunal omsorg kring att bemöta anhöriga om
sekretessrelaterade frågor. Detta kan göras med bibehållen respekt
för den närståendes integritet.
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X Kommunernas anhörigstöd behöver byggas ut till att i högre grad
vända sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. I detta
behöver det dessutom tas särskild hänsyn till anhörigas ålder.

X Det behövs fler och riktade insatser till äldre anhöriga till personer
med psykisk ohälsa som utgår från äldre anhörigas förutsättningar
och behov. Exempelvis samtalsgrupper uppsökande verksamhet,
samt lättillgänglig information om vilket stöd som finns att få.

X Anhöriga och andra viktiga personer behöver ses som en resurs
som vården samarbetar med som en likvärdig part. För att åstad
komma det anser NSPH att kommuner och regioner behöver
utveckla sina rutiner samt öka kunskapen kring exempelvis
anhörig- och bemötandefrågor. NSPH anser vidare att Social
styrelsen behöver utarbeta riktlinjer som vägleder anställda inom
psykiatrisk vård och kommunal omsorg kring att bemöta anhöriga,
till exempel om sekretessfrågor.

X De jämställdhetsutmaningar som ett anhörigskap kan innebär
behöver tas på större allvar och motverkas aktivt. Det skulle
exempelvis kunna ske genom att genomföra konsekvensanalyser
och därigenom ta större hänsyn till anhöriga i beslut om stöd
insatser för personer med psykisk ohälsa.

X Det behöver skapas fler mötesplatser där äldre personer med
psykisk ohälsa och äldre anhöriga får forma verksamheten utifrån
egna intressen och behov.

X Äldre med psykisk ohälsa behöver erbjudas fler sociala aktiviteter,
samt stöd för att kunna delta i dessa. Det är viktigt att säkerställa
att personer som levt länge med psykisk ohälsa inte får minskade
sociala insatser efter 65 år. Då denna målgrupp generellt har en
begränsad ekonomisk situation behöver aktiviteterna dessutom
utformas med hänsyn till det. Att erbjuda aktiviteter och sociala
kontakter för personer med psykisk ohälsa, oavsett ålder, kan även
innebära en viktig avlastning för äldre anhöriga.
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X Tillgången till betydelsefulla insatser, så som kontaktperson och
boendestöd, behöver öka och beviljas även för personer över 65 år.
Det är viktiga insatser för att äldre med psykisk ohälsa ska få en
ökad social delaktighet och bättre möjlighet att kunna delta i sociala
aktiviteter.

X Det behöver erbjudas fler samtalsgrupper till äldre med psykisk
ohälsa som utgår från deras förutsättningar, intressen och behov.

X Samverkan mellan kommun och region, i synnerhet de verksam
heter som erbjuder vård och omsorg för äldre personer, behöver
stärkas upp. Det kan exempelvis ske genom tydligare struktur och
riktlinjer för samverkan eller genom att samarbetsforum mellan de
olika verksamheterna skapas.

X Kompetensen och användningen av samordnad individuell
plan, SIP, behöver öka bland den regionala och kommunala verk
samheten. Vidare behöver det säkerställas att personen den berör
samt anhöriga är delaktiga i upprättande och uppföljning av SIP.

X Det behövs riktad information om SIP som vänder sig till äldre
personer som kan ha rätt till och vara i behov av en sådan
samordnande insats.

X Samverkan mellan kommun, region och det civila samhället
behöver stärkas. Det behöver även finnas en tydligare struktur för
att möjliggöra samverkan i högre utsträckning.

X Den kommunala och regionala verksamheten behöver se över och
informera om vilka möjliga samverkansformer som skulle kunna
använda för att s tärka samverkan med civilsamhället. Det bör
innefatta både formella och mer vedertagna samverkansformer,
såväl som nya och informella metoder för samverkan.

X Civilsamhället behöver få bättre förutsättningar att verka, bland
annat genom ett ökat och mer långsiktigt ekonomiskt stöd. Det
är nödvändigt för att brukarrörelsen ska kunna fortsätta stärka
upp och utveckla arbetet med äldres psykiska ohälsa som ett
komplement till den verksamhet som sker inom det offentliga.
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X Ett målmedvetet antistigmaarbete behöver genomföras med syfte
att ändra attityder och fördomar kring äldre och deras psykiska
hälsa. Ett sådant arbete behöver ske på nationell, regional och lokal
nivå. Det är centralt för att bidra till en minskad diskriminering av
äldre med psykisk ohälsa.

X Det behöver skapas arenor för samtal om psykisk ohälsa med
möjlighet för personer med egen erfarenhet att få formulera sina
behov och önskemål om stöd. Det kan exempelvis ske genom
samtalsgrupper för personer med liknande erfarenheter, vardagliga
samtal mellan brukare, anhöriga och den personal som möter äldre,
såväl som genom mer strukturerade samtal och brukarrevisioner.

X Det behövs mer kunskap och fler verktyg som utgår från ett
tydligare mångfaldsperspektiv kring äldre och psykisk ohälsa.
Det är nödvändigt för att kunna identifiera, förebygga och behandla
psykisk ohälsa, samt för att kunna möta olika gruppers behov
genom exempelvis riktade stödinsatser.
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“Jag slutade i äldrevården på grund av
att jag kände att jag inte orkade längre.”
TRE BERÄTTELSER OM

att arbeta inom vård och omsorg
LENA arbetar inom vården och har arbetat inom vård och omsorg under en stor
del av sitt liv. Hon menar att det finns viss psykiatrisk hjälp som vänder sig
till äldre idag, men hon ser många brister i hur dessa hjälpinsatser utförs, både
inom vård och övrig omsorg. Hon nämner bland annat personal som har så stor
arbetsbörda att de inte har tid att erbjuda sina patienter den närhet och mänskliga
kontakt de behöver. Lena nämner även dåligt bemötande från viss personal:
”Jag slutade i äldrevården på grund av att jag kände
att jag inte orkade längre. Det fanns inte mycket bemötande,
och de som blev anställda hade ingen utbildning.”
Lena menar att det har skapats en ond cirkel för många patienter. Patienter skrivs
ut för tidigt från slutenvården, får inte tillräckligt med vård från öppenvården
och behöver snabbt skrivas in i slutenvården igen. Dessa återkommande patienter
får henne att känna oro inför framtiden, särskilt kring att många av dem till slut
inte orkar leva längre.
Utöver att det bidrar till att vissa patienter mår sämre av vården menar Lena att
det också kostar samhället onödiga pengar. Att personer slussas omkring beror
ofta på bristen av kommunikation mellan vård och kommun menar hon. I vissa
fall finns det en Samordnad Individuell Plan (SIP) mellan alla parter. Men hon ser
ofta i sitt yrke hur dessa planer ändå inte fullföljs.
”Ja, inte tror jag att det kommer att bli bättre inte,
som det ser ut nu.”
Lenas förhoppningar är att vård och stöd kring psykisk ohälsa trots allt ska
förändras till det bättre. Hon ser möjlighet till umgänge och aktiviteter som en
av de viktigaste stödinsatserna för att främja en god psykisk hälsa och något som
vården skulle behöva jobba mer med. Hon önskar att utbudet av hjälpinsatser
kunde bli fler, att patienter fick ett bra bemötande från personalen när de söker
vård och att personalen fick mer tid att lägga på varje enskild patient.
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“Att vara medmänniska med
stort “MED” är nog viktigast.
Ta tid att lyssna.”

MARIE OCH KERSTIN har också arbetat länge inom vården, men är idag
pensionerade. De upplever båda att vården har försämrats under åren de var
yrkesaktiva. De menar att psykiatrin skär ner på personal, trots att väntetiderna
för att få psykiatrisk vård hela tiden blir längre och längre.
Enligt Marie och Kerstin har även kvaliteten på vården inom psykiatrin
försämrats. De menar att patienter hänvisas till exempelvis psykologer och
kuratorer, men att övriga faktorer i patienternas liv helt hamnat i skymundan,
som exempelvis stöd att skaffa en meningsfull sysselsättning. Det är ett område
som de menar att vården borde lägga större vikt på.
Sociala interaktioner mellan vårdpersonal och patienter är ett annat viktigt
område där de upplever stora försämringar, framför allt när det gäller hur mycket
tid personalen får på sig att prata med och lära känna varje individuell patient:
“Att vara medmänniska med stort “MED” är nog viktigast. Ta tid att lyssna.”
När det gäller specifikt äldre personer med psykisk ohälsa har de sett flera
nedskärningar av resurser under åren. För just äldre personer inom psykiatrin
önskar Marie och Kerstin att patienterna kunde få en fast stödperson, som både
hjälpte till med vardagssysslor och höll koll på alla olika åtaganden, insatser, och
kontakter som de äldre personerna har. Detta är något de upplever i alldeles för
hög grad hamnar på patienternas anhöriga.
Marie och Kerstin önskar att vården kunde erbjuda äldre patienter mer samtals
stöd än som sker idag. De tycker också att vård och rehabilitering borde få
ta mer tid än vad det får i dagsläget, och att vården borde utförde ordentliga
uppföljningar av sina patienter.
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Avslutande ord
NSPH HAR TAGIT FRAM den här rapporten i syfte att visa på hur samhällets
stöd för äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga ser ut idag och behöver
utvecklas. Rapporten har också varit ett viktigt steg i arbetet med att stärka
inflytandet bland äldre patienter, brukare och anhöriga.
För att alla ska få chans att åldras och må bra krävs att en god, likvärdig och
tillgänglig vård och omsorg erbjuds alla människor, oavsett ålder. Den här
rapporten har visat att äldre personer med psykisk ohälsa och äldre anhöriga
inte alltid får tillgång till den vård och omsorg som de önskar och är i behov av.
Rapporten pekar också på ett flertal brister och utvecklingsområden där både
den kommunala och regionala verksamheten behöver göra mer.
De äldre personer som delat med sig av sina erfarenheter till denna rapport har
alla varit bosatta i någon av de kommuner som ingår i Region Sörmland. Vi är
dock övertygade om att dessa utmaningar inte på något sätt är unika för just
den här regionen med tillhörande kommuner. Liknande behov, utmaningar och
brister återfinns med stor sannolikhet runt om i Sverige.
Målet med projektet Åldras och må bra är att minska fördomar och bidra till
ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre, stärka målgruppens möjligheter
till inflytande i samhället och ta fram ett kunskapsunderlag för hur samhällets
stöd för äldre med psykisk ohälsa kan utvecklas. Med utgångspunkt i äldres
erfarenheter kan det konstateras att samhället behöver göra mer för att stärka upp
äldre personers rättigheter. Rättigheter som slås fast i såväl internationella FNkonventioner som svensk lagstiftning. Vi på NSPH hoppas att den här rapporten
kan vara ett stöd på vägen i fortsättningen av detta viktiga utvecklingsarbete.
Zarah Melander
Projektledare Åldras och må bra
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
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En rapport från NSPH-projektet Åldras och må bra
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Om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga
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