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Bakgrund – en kartläggning i en 
kommun 2009

• Träffar du personer i ditt arbete med psykisk 
ohälsa?

• Vilka menar du nu? Vad är psykisk ohälsa?

• Det är väl inte vårt bord?

• Begreppet är otydligt 

• - känslomässig inställning

• - faktisk kunskap



Beteenden utan diagnos

Orolig, ängslig, svårt att vara ensam, vill ha 
uppmärksamhet, gråter, vandrar utan mål, 
nedstämd, aggressiv, skriker åt andra, 
vanföreställningar, socialt avvikande beteende, 
utagerande, högljudd, skriker, bits, sparkar, 
hotar………



Utbildningdagar, workshop

• Utbildningsbehovet stort generellt angående psykisk 
ohälsa hos äldre

• Alla yrkesfunktioner som möter äldre behöver ökade 
kunskap

• Stora personalgrupper i kommunen behöver mer 
kunskap

• Det får inte kosta så mycket 
• Möjlighet att genomföra utbildningen enskilt eller i 

grupp
• Behoven av kunskap ser olika ut
• Tidpunkten som passar för utbildning varierar stort



Resultat



Vilken kunskap behövs?

Bemötande
Förståelse
Handlings-
beredskap



Vilka äldre drabbas av psykisk ohälsa?

Ingår inte i normalt åldrande!



Kunskap som anpassas efter behoven 
på arbetsplatsen



Reflektionsfrågor för hela personalgruppen
Hur ska vi bemöta någon som visar tecken på depression?



En stor grupp av personal får en ökad kunskap om psykisk 
ohälsa hos äldre

leder till en förändrad syn på psykisk ohälsa



Lättillgängligt utbildningsmaterial, utbildning på arbetsplats –
ger goda effekter på lång sikt

• Krävs också:
• Engagerad nyfiken chef
• Tillgång till datorer
• Uppmuntran att genomgå 

webbutbildning på arbetstid

• Goda effekter på gruppnivå
• Alla genomgår samma utbildning
• Använd material som är lämpligt just 

nu för arbetsplatsen
• Arbetsplatser tävlar mot varandra

• Goda effekter på individnivå:
• Intyg – CV
• Bli sugen på ny kunskap studera 

vidare



Varför är detta viktigt?

• Området äldre med psykisk ohälsa är eftersatt

• Effektiva metoder har ej nått ut i tillräckligt 
storutsträckning

• Demenstillstånd och psykiska sjukdomar hos 
äldre har flera beröringspunkter

• Utbildning, handledning och information 
rörande äldrepsykiatriska frågor är en bristvara

• Ansvaret fördelas mellan olika huvudmän och 
medicinska specialiteter



Tack för mig!


