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MÅENDE

"Känner oro för olika saker."

"Hur ska det bli nu?"

"Jag mår inte bra av mina åkommor."

"Att må bra = inte ha smärta eller ont i kroppen "

""Att ha mycket att göra. Vara behövd."

REGION STOCKHOLM

DIGITALA VÄGAR TILL FÖRBÄTTRAT PSYKISKT
MÅENDE FÖR MED 65+are

5 STEG FRAMÅT
För att Region Stockholm ska kunna svara 
mot dagens och framtidens behov av stöd till 
människor i åldern 65+ för att hantera sitt 
psykiska mående och förebygga ohälsa 
genom digitala tjänster från olika aktörer har 
fem steg identifierats.

SAMHÄLLSNIVÅ

På samhällsnivån presenteras citat från 
aktörer, offentliga som privata, som har inter-
vjuats och som alla på något sätt arbetar 
eller kommer i kontakt med psykisk (o)hälsa 
bland 65+are. Här finns inspirerande initiativ, 
kunskapsgap och idéer om hur samhället som 
ekosystem kan och borde utvecklas. Här 
framkommer det även hur digitala tjänster, 
och infrastrukturen runt omkring, både kan bli 
till funktionshinder som möjliggörare.

DIGITALT UTBUD
Här är listat ett antal olika digitala tjänster 
som riktar sig till, eller skulle kunna användas 
av, 65+/seniorer och som på olika vis möter 
eller skulle kunna ha en främjande funktion 
till psykisk hälsa.

MÄNNISKAN
Det börjar med människan och 
hennes behov av ett fortsatt menings-
fullt liv genom oväntade liksom vän-
tade livshändelser och förändrade 
förutsättningar.

VÅRDMOTTAGNING

SKOLA & HÖGSKOLA

HEM & FRITID

VÅRD & OMSORG

PLATTFORMAR
TECH TRANSFER

MINDSHIFT

PARTNERSKAP

SAMHÄLLSNORMER & TRENDER#METOO BETYGSSYSTEM #FRIDAYSFORFUTURE GENUSNORMER

LAGAR & REGELVERK

SKOLA

NÄRTID

FRAMTID

MÅLBILD

REGIONALA PRIORITERINGAR I RUFS 2050
Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer bland annat med att
• nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet
• stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer

STRATEGISK RIKTNING
Samla aktörer runt en gemensam 
vision om förbättrat psykiskt 
mående tillsammans med 65+are 
för att säkerställa att man jobbar i 
gemensam riktning. 

Ta ut en strategisk riktning med 
adekvat digitalt stöd

STRUKTUR OCH 
ORGANISATION
Säkerställ strukturella och organi-
satoriska förutsättningar inom 
Stockholmsregionen.  

Utveckling och förvaltning av nya 
och befintliga digitala tjänster.

STÄRKT FOLKHÄLSOPERS-
PEKTIV I SAMHÄLLS- 
PLANERINGEN
Stärk folkhälsoperspektivet i 
samhällsplanering och gestaltning 
av den byggda miljön.  

Ta tillvara den digitala tekniken 
som möjliggörare.  Utveckla 
kunskap och kompetens om digital 
teknik som inkluderar etiska aspek-
ter, som stöttar och kompletterar 
den mänskliga faktorn och som 
möter användaren i det levda livet.

NYA FINANSIERINGS- OCH 
ERSÄTTNINGSFORMER
Finansiera i tidiga skeden för att undvi-
ka kostnader i akuta skeenden.  

Jobba för att minimera organisatoriska 
och finansiella glapp som gör att 
personer hamnar mellan stolarna. 

MEDSKAPAT EKOSYSTEM
Initiera ett medskapat ekosystem för 
innovativa lösningar för att främja 
psykisk hälsa hos 65+are.

"På hösten kokar jag kola och 
säljer, ringer runt, går ner till 
ICA och bjuder i lunchrummet 
och får beställningar. Då känner 
jag mig behövd."

– Susanne, 71 år

"Efter att jag opererade 
mina ögon och inte längre 
kunde läsa hittade jag 
Youtube. Där brukar jag nu 
titta på olika konferenser 
som publiceras.”

– Omid, 78 år

“Att få leka med barnbarnet och 
gå på bio med särbo gör att jag 
glömmer en hel del av mina beky-
mmer. Då mår jag bättre.”

– Aria, 72 år

"Vi har gått på pensionärs- 
aw ibland. Men vi som är 
änkor hamnar lätt utanför 
då. Alla sitter i par." 

– Margareta, 80 år

"Jag har fått behålla mitt 
rum på universitetet sen jag 
gick i pension. Det gör 
mycket för min hälsa. Sitter 
inte och tänker på vad jag 
ska göra med min tid. Det 
ger mening till mitt liv.”

- Omid, 78 år

"Gick i förtidspension men var inte 
orolig. Man måste bara förbereda 
sig lite. Jag började bridge-klubb 
och stack till Spanien tätt inpå.”

-Birgitta, 68 år

"Jag försöker att inte tänka på 
smärta och problem och ohälsa och 
sånt där. Istället tänka på ljusare 
tider och bättre framtid. Tänka på 
roliga saker. Tänka på framgångar 
jag har haft i olika saker."

– Aria, 72 år

"Jag står ut av att må dåligt. 
Man har växt upp med att 
det ska göra lite ont." 

– Torsten, 86 år

SÖKER STIMULANS

Man söker efter stimulerande aktiviteter, i form av 
kreativt utforskande eller som distraktion. Aktiviteter 
som kräver olika nivåer av engagemang. För en aktivi-
tet behöver man kunna ta sig till en särskild plats, vara 
social och våga ta för sig, medan andra aktiviteter är 
mer lättillgängliga. Men det är inte alltid så enkelt att 
hitta till en aktivitet som passar för just en själv, utifrån 
de förutsättningar och intressen man har. Yvonne, 68 
år, exempelvis försöker gå på olika måleri eller kera-
mikkurser men har svårt att få kontakt med andra där 
och har inte råd alla gånger heller.

UPPRÄTTAR RUTINER

Vardagsrutinerna förändras när man går i pension. 
För vissa uppstår därmed ett behov av att upprätta 
nya rutiner och skapa kontinuitet i vardagen, så som 
Birgitta, 68 år. Vissa hanterar omställningen med att 
successivt trappa ner från sitt arbete för att det inte 
ska bli så plötsligt. Medan andra är helt oförberedda.

SÖKER KONTAKT

Att söka kontakt kan vara utmanande. Vissa pratar 
med sin sambo om känslor, andra har startat en face-
bookgrupp för sociala träffar och vissa har gått på 
pensionärs-aw för att träffa nya människor. Exempel 
med varierad framgång. Som för Siv, 94 år, som 
upplever att folk undviker henne på dagverksamheten 
med tanke på hennes dåliga hörsel. Men hon går 
fortfarande dit för att ha något att göra.

FÖHÅLLNINGSSÄTT

Somliga menar att de försöker stå ut med den där 
dåliga känslan. Man har helt enkelt lärt sig det sen 
man var liten, att ibland känns känns det mindre bra. 
Ett annat förhållningssätt har varit att man försöker 
tänka på ljusare tider, som Aria till exempel. 

BETEENDELIVSHÄNDELSER

GÅ I PENSION
Yvonne 68 år tycker att det är dyrt som pensionär i 
Stockholm, berättar hon. Att resa, gå på bio och 
museum. Går man och fikar trillar det lätt iväg. Sam-
tidigt kan man inte bara sitta hemma, då händer 
ingenting, menar hon. Det  sociala är viktigt för 
Yvonne, framförallt nu när hon inte längre arbetar. Nu 
krävs det att man själv tar initiativ för att träffa andra.

SEPARATION & DÖDS-
FALL

Birgitta, 68 år, upplever att vi lever i ett utpräglat 
parsamhälle där så fort man separerar eller skiljer sig 
så slutar inbjudningar till middagar eller andra sociala 
aktiviteter komma. Birgitta skiljde sig första gången för 
20 år sedan, men upplever att det är tuffare i den här 
åldern. Du går inte till ett arbete på samma sätt. Du 
skapar inte relationer, du har inte grupptillhörighet 
när du är pensionär, förklarar hon.

ÄNDRADE BOENDE- 
FÖRHÅLLANDEN

En psykolog i Husby berättar att det är en stor 
utmaning för flera äldre kvinnor som kommit till 
Sverige för att ta hand om sina barn, senare när 
barnen blivit vuxna tvingas bo som inneboende hos 
hos olika människor de inte känner. Språkförbistring-
ar och obefintlig pension gör livet utmanande för 
kvinnorna som hamnar i utanförskap.

FYSISK SJUKDOM

Aria, 72 år, berättar att han känner sig trasig. Han 
mår inte bra av sina åkommor. Han har dialys nu när 
hans njurar har lagt av, och har smärtor lite här och 
var. Det gör ont i benen hela tiden, berättar han. 
Aria funderar över hur han ska göra för att dämpa 
smärtan. Och hur han ska göra för att bundenheten 
till maskinen inte ska påverka huvudet. Han tycker 
inte att det känns bra att han inte kan vara lika aktiv 
längre, som en frisk människa.

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR

Livshändelser påverkar livet och måendet. För att kunna 
hantera utmaningarna behöver flera grundförutsättningar 
finnas på plats. Den egna ekonomin påverkar exempelvis 
vad man kan ta del av och uppleva i staden. Det sociala 
nätverket skapar möjlighet för kontakt. Sysselsättning ger 
rutiner och skapar meningsfullhet. Boende ger trygghet 
och kan möjliggöra för närhet till service. Och slutligen, 
en tillgänglig vård möjliggör för människor att få den 
hjälp man behöver, inte minst när åldrandet gör sig 
påmint fysiskt.

MENINGSFULLHET
Det finns behov av att känna sig behövd och att man 
fyller en funktion i samhället som inte nödvändigtvis är 
kopplad till sin tidigare yrkesroll, familjeroll eller eventuell 
partner. Det handlar om att känna meningsfullhet i kon-
takt med andra, i de rutiner man upprättar under dagar-
na och i stimulerande aktiviteter. Sedan, när man eventu-
ellt hindras av krämpor eller andra besvär kan det krävas 
ett förhållningssätt eller inställning som hjälper en att 
känna meningsfullhet även under de nya förutsättningar-
na. 

NORMER

Det är en stor omställning att gå i pension och, där man 
till stor del påverkas av både tvåsamhetsnormen som 
jobbnormen. Vi är vana vid att prata om vår identitet och 
meningsfullhet kopplat till vår yrkesroll, föräldraroll och i 
förhållande till eventuell partner. Vad händer om allt 
försvinner på en gång? Vem är vi då? Hur presenterar vi 
oss? Och om vi behöver bygga upp oss på nytt, hur går 
vi till väga?

ATT VARA DIGITAL
På frågan, om vilka digitala tjänster man använder, var 
det flera som skakade på huvudet. Man ser helt enkelt 
inte sig som en digital person. Däremot framkom det, via 
frågor som rörde annat, att man använder sig av digitala 
tjänster för att uppfylla en särskild funktion. Som Omid till 
exempel, som menar att han inte är digital men berättar 
att han lyssnar på konferenser på youtube. Det är alltså 
själva ändamålet och värdet av tjänsten som är det 
primära, snarare än att man använder sig av en digital 
tjänst.

MÖJLIGHET TILL MÖTEN

En strandpromenad där flera generationer går tillsam-
mans, hälsar på folk på vägen eller stannar till och 
spelar ett parti schack är inte en vanlig syn i Stockholms-
regionen. Men kanske kan bli? Med hänsyn till vårt 
klimat och att den svenska kulturen är något mer intro-
vert än vid medelhavet, behöver vi hitta nya former av 
mötesplatser som fungerar här och som möjliggör för 
spontant kontaktskapande.

NORMER OCH IDENTITET
Samhällsnormer om vilka identiteter som är 
värdeskapande är starkt kopplade till livet innan pension, 
som exempelvis att vara en förälder eller en medar-
betare. För 65+are är det viktigt att fortsätta hitta nya 
sätt att bygga upp en självsäkerhet kring den eventuellt 
"nya" identitet som uppstår efter pensionen. Att inkludera 
och erkänna någons kompetens långt efter pension, utan 
att skapa press till att bidra mer än vad man förmår eller 
redan har gjort är centralt för att känslan av tillhörighet 
och meningsfullhet.

OLIKA NIVÅER AV TILLGÅNG

För de som inte anser sig själva vara digitala hamnar en 
stor del av ansvaret på en själv att lära och anpassa sig 
för att få just den tillgång som krävs. Man skulle kunna se 
det som olika grader av tillgång, vilka man skulle kunna 
likna med trappsteg. Första steget innebär att kunna köpa 
ex. en dator. Andra steget om att äga och ta hand om 
hårdvaran. Tredje steget är att kunna använda sig av 
tjänsterna/mjukvaran. Exempelvis maila och använda 
BankId. Och det sista steget handlar till stor del om att 
känna sig trygg och bekväm.

INGÅNG TILL SAMTAL

Primärvården har en betydelsefull roll där de som första 
kontakt med äldre vårdtagare har möjlighet att upptäcka 
psykisk ohälsa. Samtidigt finns det inte alltid tid och 
utrymme för att göra den typen av uppföljning. I dag-
släget är det mest förekommande att man skriver ut 
medicin till gruppen 65+are, och det finns i stort sett inget 
terapistöd i offentlig verksamhet för äldre. Intervjuer 
tyder på behovet att möta och ha fördjupande samtal 
med äldre, eller kanske ordinera sociala aktiviteter?

Ekonomi

Boende

Syssel-
sättning

Vård och 
omsorg

Socialt 
nätverk

Ekonomi
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sättning

Vård och 
omsorg
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KÖPA

Förstå behovet
Välja
Betala

Kunna ladda
Reparera
Köpa tillbehör
Abonnemang 

Maila
Bankid
osv.

ÄGA

ANVÄNDA

SJÄLVGÅENDE

"Som äldre blir man inte erbjuden 
mer än psykofarmaka. Det finns i 
stort sett inget terapistöd i offentlig 
verksamhet för äldre."

– Hjärnkoll

"Det är en utmaning att nå ut såklart.Vi gör ett 
veckoprogram, och det är viktigt att inte anta att 
alla har dator, så det är papper som gäller [...] 
dom som kommer hit är så pass att det tar kontak-
ten själva. Härom året var det två anhöriga som 
kom hit med sin mamma som inte tar sig till att 
komma hit."

- Repr. från Mötesplatsen i Kallhäll som anordnar sociala 
aktiviteter för 65+are i området med syftet att bryta ensamhet.

"Vi har haft deltagare som efterfrågade mail väldigt 
tydligt. Trodde mailadressen kom från regeringen. 
Annars efterfrågas Skype, kunna nollställa lösenord 
och få förklarat vad ett iCloud-konto är, bankid, 
swish och 1177. Kunna läsa sin egen journal eller 
boka en tid eftersom det är svårt att boka tid genom 
att ringa."

– Repr. Telia om “Mer Digital”, en IT-utbildning för kommunin-
vånare över 65 för att minska digital utanförskap

PENSIONSMYNDIGHETEN

FÖRSÄKRINGSKASSAN

SOCIALTJÄNSTEN

FASTIGHETSFÖRVALTARE

GRANNE

BREVBÄRARE

LOKALA MATBUTIKEN
HEMSJUKVÅRDEN

PSYKOLOGER

TELIA

HEMTJÄNSTEN

VÅRDCENTRALER

MÖTESPLATSER FÖR ÄLDRE PRO
SPF SENIORERNA

KONST/KURSER

TRÄNING

LÄSNING/BIBLIOTEK

TRÄDGÅRD/BAKA/BYGGA

"Vet ett tillfälle när fastighetsskötare och 
brevbärare var de i området som fick ha lite 
koll på en person som saknades. Det är viktigt 
att man vågar ta lite ansvar och vara medmän-
niska."

– Repr. Mötesplatsen i Kallhäll

"De som levt i psykisk ohälsa hamnar 
på botten. Det är en ond cykel 
mellan psykisk ohälsa och dålig 
ekonomi. Man hamnar utanför." 

– Hjärnkoll

"Primärvården har ett tungt uppdrag. Som 
första kontakt kan de identifiera och upptäcka 
psykisk ohälsa. Där skulle det behövas mer 
kunskap på alla nivåer."

–Representant från NSPH (Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa)

DIGITALA 
SÖMMAR

Det finns behov av och poten-
tial för den digitala tekniken 

att, likt sömmar, binda 
samman och stärka grund-

förutsättningarna. Det handlar 
om att minska gapet, stärka 

ekosystemet runt människan 
och på så vis skapa mer 

rörlighet för årsrika personer, 
bortom apparnas värld. 

VAD SAKNAS?
Det har uppstått gap mellan 

alla delar som skapar grund-
förutsättningarna. Det kan 

handla om att navigera 
mellan myndigheter eller hitta 

ny sysselsättning framåt i livet. 
Det saknas något i dessa gap 

som fångar upp eller hjälper 
vidare människan, och gör 

vägen däremellan lite mer 
sömlös.

"Man säger väldigt snabbt – vi kan inte hjälpa dig 
utifrån våra riktlinjer [...] Jag skulle vilja se att olika 
verksamheter som socialtjänsten, att de blir mindre 
fyrkantiga. Om man säger att man inte kan hjälpa 
någon behöver man kompensera för det, ex. om 
man tipsar någon vidare behöver vi case manage-
ment för att driva personers resa vidare."

– Psykolog hos familjeläkarna i Husby om hur myndigheter 
brister med att hjälpa människor

BEHANDLANDE

ÄLDRE-
LINJEN

Äldrelinjen riktar sig till männis-
kor som är över 65 och som mår 

psykiskt dåligt eller bara behöver 
någon att prata med.

INTERNET-
BASERAD 

KBT

Nätbaserad KBT från 1177 för de 
som upplever paniksyndrom, 

sömnsvårigheter, depression eller 
social fobi. Logga in via BankID. 

KRY - 
Psyko-

loghjälp

Psykologisk bedömning, rådg-
ivning och behandling samt 

kontinuerlig uppföljning och 
återbesök till samma psykolog.

MIN 
DOKTOR - 
Psykolog

Gratis digital KBT-behandling 
med möjlighet till återbesök.

1177- 
STÖD EFTER 
HJÄRTIN-

FARKT

Ett program som rekommenderas 
efter att man har upplevt en hjärtin-

farkt, och som bland annat tar upp 
känslomässiga reaktioner. 

LEVNADS-
BERÄT-

TERLSER

I appen kan man samla den 
äldres levnadsberättelser i form 

av bilder, filmer, musik och text. 
Syftet är att förbättra den indi-

vidanpassade omsorgen genom 
att bland annat stimulera minnet. 

HEALTH 
SWIPE

En app med syftet att inspirera till 
hälsosamt åldrande och förhin-

dra, eller i den mån det går 
försena, minnesrelaterade hälso-

problem. 

DIGITALA TJÄNSTER

FÖREBYGGANDE

JOUR-
HAVANDE 

PRÄST

Svenska kyrkan erbjuder sam-
talsstöd med Jourhavande präst 

som går att göra via telefon, 
digitalt brev eller chatt.

STILL 
ACTIVE

Ett tjänst för personer över 55 år 
att kunna träffa likasinnade och 

ta del av lokala aktiviteter och 
evenemang. Syftet är att man 

som användare ska kunna 
utforska sin stad och bygga sitt 

sociala nätverk. 

VIVA LA 
SENIOR

Denna tjänst erbjuder hjälp för 
äldre, ex med inhandling, matla-

gning i hemmet, sällskap till 
vårdcentral (eller annat bokat 

besök) samt promenadsällskap. 
De anställa har själva livserfaren-

het och en stor del av dem är 
pensionärer med erfarenhet inom 

äldreomsorg. 

FRÄMJANDE

VETERAN-
POOLEN

Erbjuder jobb för ålders- och 
avtalspensionärer, inom bl.a. 

hantverk, omsorg, administration, 
kundservice och städ. 

 

 

VAD SAKNAS?
Det saknas naturliga ingångar 

till samtalstjänsterna, anpassat 
efter människans behov och 

förutsättningar efter ålder. 
Framförallt för de som inte 

själva aktivt söker efter sam-
talsterapi men skulle må bra 

av det.

SKULLE VÅRDGIVARE 
KUNNA ORDINERA
STIMULERANDE/
SOCIALA AKTIVITETER?

MÖJLIGHET ATT SKAPA 
INNOVATIONSTÄVL-
INGAR FÖR ATT VÄNDA 
PÅ TILLGÅNGSTRAPPAN

Ekonomi

Boende

Syssel-
sättning

Vård och 
omsorg

Socialt 
nätverk

KÖPA

ÄGA

ANVÄNDA

SJÄLVGÅENDE

HUR ÄNDRAR VI PERSPEKTIV?
Vad händer om vi, istället för att utveckla digitala tjänster 
som människor som inte anser sig vara digitala måste lära 
och anpassa sig efter, låter den digitala infrastrukturen 
förflytta sig till det levda livet och de rörelsemönster som 
sker precis där? Till tv:n till vardagsrummet, trygghetslarmet 
på armen och det fysiska mötet. Det skulle vara lite som att 
vända på trappan. 

Allt fler som passerar 65-sträcket anser sig digitala, men 
samtidigt sker den digitala utvecklingen i sådan hastighet 
att det alltid kommer att finnas ett utanförskap om vi inte 
redan nu ser till att anpassa oss efter det levda faktiska 
livet.

ORGANISATORISKA GLAPP
Det saknas ett nätverk och samarbete mellan aktörer 
som utgör ett ekosystem som svarar mot behoven i 
65+arnas liv. Idag kan det vara svårt att navigera 
mellan olika institutioner , och om man har otur hamnar 
man mellan stolarna och får inte den hjälp man behöver. 
Här finns det också potential att involvera och samarbe-
ta med civilsamhället. Hur kan olika aktörer bidra till 
trygghet, såsom observanta brevbärare, tålmodiga 
sjuksköterskor och hjälpsamma grannar?

"Några vill bara checka in med sin 
röst för att få bekräftelse på att 
man finns och lever.”

– Verksamhetsansvarig Äldrelinjen (från Mind) 
på frågan om varför man ringer in till dem


