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Gruppindelning

1. Askersund

2. Laxå + Degerfors

3. Lekeberg

4. Kumla

5. Hallsberg 

6. Lindesberg

7. Örebro

8. Regionen



Utmaningar – Askersunds kommun

• Boendealternativ – trygghetsboende
• Samarbete med psykiatrins öppenvård och 

äldreomsorgen
• Kompetensutveckling om psykisk ohälsa för 

omvårdnadspersonal
• Samarbete med primärvården
• Hitta mer aktiviteter i samarbete med föreningar
• Att göra Sjöängen attraktivt för gruppen äldre
• Uppsökande verksamhet för individ och anhöriga



Utmaningar – Laxå/Degerfors kommuner

• Tydligt ledarskap
– Självbestämmande/krav
– Aktivitetscentrum
– Evidensbaserade metoder
– Kuratorer i kommun – vem tar 

emot dessa personer
– Team – gruppverksamhet
– Äldrepsykiatri

• Kunskap hos personal
– Utbildning
– Implementera sin kunskap i 

verksamheten
– Att våga fråga

• IT + äldre
– E-hälsa
– Skype
– Möjlighet på boende

• Samarbete mellan 
professioner
– Psykisk hälsa – primärvård
– Missbruk – äldreomsorg

• Ökade krav på aktiviteter
– Fler mötesplatser
– Uppsökande verksamhet
– Få ett sammanhang, känna sig 

behövd
– Insatser-bistånd



Utmaningar – Lekebergs kommun

• SIP
• Utredningar av ohälsa innan läkemedelsbehandling
• Läkemedel psykofarmaka
• Organisationer
• Ensamhet, isolering
• Föreningsliv
• Resurs/ekonomi
• Integration
• Självbestämmande - valmöjligheter
• Valfriare boende

– Alternativa
– Fysisk utformning



Utmaningar – Kumla kommun

• Uppsökande verksamhet?
• Ensamhet – hur minska?
• Meningsfull tillvaro, vettig sysselsättning utifrån individ
• Bättre samverkan är på gång, VC, socialpsykiatri, IFO, 

VoO
• SIP – vidareutveckla utbildning och tydliga processer
• Förutsättningar  i organisationen
• Tydligt ledarskap
• Bemötande, flytta fokus, värdegrund personal ”Varför 

är jag på jobbet?”



Utmaningar – Hallsbergs kommun

• Förändra organisation efter behov

• Föra ut kunskap

• In i äldreomsorgsplan

• Icke homogen grupp

• Förebygga ohälsa
– Sömn viktig parameter

• Hur når vi personer utan hälso- och 
sjukvårdsinsatser?



Utmaningar – Lindesbergs kommun

• Identifiera gruppen
• Förebyggande arbete
• Primärvården med på tåget
• Övertagande av psykiatrisk hemsjukvård i ordinärt 

boende
• Länsdels/vårdkedjegrupp
• En plan 5 år framåt
• Få till en boendeenhet för äldre med psykisk ohälsa
• Kunskap/utbildning
• Anhörig/brukarråd för äldre med psykisk ohälsa



Utmaningar – Örebro kommun

• Kompetensen i äldreomsorgen att möta personer som mår dåligt 
psykiskt. Att våga se dessa personer

• Social dagvård gör depressionstest, men även minnesmottagningen. 
Utmaningen blir vem som tar emot dem vi hittar med depression

• Samverkansproblem i kommunen
• Hur når vi männen?
• Åldersgräns bör rivas när det gäller bedömning av insatser. Behovet 

ska vara avgörande
• Kuratorer i kommunen som kan vara samtalsstöd för dessa äldre 

även i primärvården
• Det finns brist på evidensbaserade metoder. Det finns ingen tydlig 

arena där vi kan arbeta för de som är ”yngre äldre”. Tidiga insatser 
spar pengar



Utmaningar – Region Örebro län

• Utbildning skattningsinstrument äldreomsorg
• Mångkulturellt samhälle, traumakunskap för alla i samhället
• Samverkan somatik – psykiatri, använd de resurser vi har
• Äldrepsykiatri ”återuppstå”, specialiserat område
• Klara att arbeta förebyggande så att ohälsan inte utvecklas
• Folkhälsans fyra hörnpelare
• Team på varje VC som kan behandla inom psyk och ev. samverka 

med demensutredningar
• Gruppinteraktioner – nya arenor
• Civilsamhällets resurser, fånga upp, tex café äldre män

– Koppla resurser civilsamhället/kommunens aktiviteter



I din funktion och organisation

Prata med grannen

Fyll i handlingsplan

Lägg i kuvert, adressera

Lämna öppet

Lämna innan du går



Se dokumentet 
”Sammanställning av 

handlingsplaner”

För ett axplock av budskap
ni uppfattat och behov ni upplever



Nästa steg 4 februari

• Strecka torsdag 4 februari i din kalender!

• Susanne Rolfner Suvanto besöker Sydnärke

– leder workshop kring utvecklingsarbete för att främja 
äldres psykiska hälsa 

– För dialog med social- och vård- och omsorgschefer kring 
nationell kvalitetsplan 
för äldreomsorgen



Fortsättning - 4 februari

• Målgrupp: chef samt representant från 
verksamhetsnära person inom kommunal 
äldreomsorg och socialpsykiatri samt 
primärvård och psykiatrins öppenvård

• Inbjudan kommer i separat utskick, 
intresserade är välkomna att redan nu 
kontakta oss för försäkra sig om att få 
kommande information



Om Susanne Rolfner Suvanto

Susanne är sjuksköterska med specialisering inom 
psykiatri. Hon har en bakgrund som politiskt 
sakkunnig på Socialdepartementet och riksdagen, 
utredare på Socialstyrelsen och SKL. Hon har även 
arbetat kliniskt som sjuksköterska och chef inom 
psykiatrisk vård och inom äldreomsorgen. 

Hon är engagerad inom området äldres psykiska 
ohälsa och föreläser över landet samt har skrivit 
flera artiklar, böcker och rapporter om äldre och 
psykisk ohälsa.

För närvarande särskild utredare ansvarig för 
framtagande av nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen.



Tack för idag!
- på återseende


