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Sommarvistelse på Medevi Brunn.

Sommaren 2017 erbjuder Örebro 

kommun dig som är äldre och som vill 

umgås med nya vänner några dagars 

vistelse på Medevi Brunn. 

Dagarna kommer att fyllas med olika 

aktiviteter som föreläsningar, sång och 

musik, brunnsdrickning, promenader, 

utflykter med mera.

(Informationsbroschyr Örebro kommun)



Ur informations broschyren

- Varje dag kommer det att finnas 

ett flertal aktiviteter att delta i. Vi 

kommer till exempel att erbjuda 

föreläsningar om hälsa och 

livskvalitet,

- Sång och musik, sällskapsspel, 

kägelbana, brunnsdrickning,

- Guidad tur, musikquiz, bad, 

promenader, turer på 

vandringsleder, gymnastik

- Utflykter i närområdet. Det finns 

även möjlighet att komma

med egna förslag på aktiviteter.

- Du väljer själv vilka aktiviteter du 

vill delta i



Bakgrund

• Vård- och omsorgsnämnden i Örebro beslutade att avsätta 

medel för sommarvistelsen 

• Två perioder juni och augusti

• Intresseanmälan gick ut via radio, tidningar, hemsida och 

broschyr

• Totalt 74 intresseanmälningar

• Alla sökanden har telefonintervjuats för att erbjuda dem 

som hade störst behov

• Syfte med intervjuerna att göra ett urval utifrån kriterierna 

för målgruppen



Bakgrund Sommarvistelsen 

• Totalt 40 personer erbjöds att 

delta, 20 personer/gång. 

• 2 Seniorlotsar/aktivitetsvärdar 

fanns med hela tiden och 

ansvarade för programmet. 

• 2 volontärer fanns med, byttes 

ut efter halva tiden 

(4 totalt/gång)

• Kostnad för deltagarna 1200 

kr, Helpension samt resa tur o 

retur

• Två återträff anordnades under 

hösten



Syfte

Studien fokuserar på deltagarnas 

erfarenhet av sommarvistelsen samt 

om de upplever att vistelsen haft 

någon betydelse för utformningen av 

vardagen och förändrad livskvalitet 

efter avslutad vistelse.



Definition av Sommarvistelse 

(Äldrekollo)

• Deltagarna ska ges möjlighet till 

social gemenskap för att bryta en 

social exkluderande vardag. 

Detta leder förhoppningsvis till 

nya vanor och vänskapsband 

som består. 

(Nilsson, 2016).



Målgruppen

• Äldre personer som upplevde att de 

var ensamma

• Begränsat socialt umgänge 

• Inte hade möjlighet att själva ordna 

med rekreationsresa /aktiviteter 

• Intresse av att träffa andra personer

• Personerna skulle kunna klara sig 

själva utan hjälpinsatser från 

hemvården. 



Tillvägagångssätt

• Kvalitativ metod

• Semistrukturerade intervjuer med övergripande teman 3-4 

månader efter vistelsen 

• Urvalskriterier var jämn könsfördelning, spridning av ålder, 

upplevelse av ensamhet, etablera kontakter

• Informationsbrev

• Samtyckesblankett

• 19 personer intervjuades, 4 män, 16 kvinnor

• Åldersfördelningen var mellan 66-94 år (28 år)

66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-94

1 5 4 4 2 4



Intervjuerna 

Intervju teman 

Upplevelse av sommarvistelsen

Deltagarnas förväntningar

Träffa nya människor

Inverkan på vardagen

Inverkan på livskvaliteten

• Intervjuerna gjordes 3-4 

månader efter vistelsen och 

spelades in och 

transkriberades 

• Genomfördes i deltagarna 

hem utom 3 st, på UFC



Deltagarnas förväntningar

• Komma ut o se andra platser

• Träffa nya människor, utveckla en 

vänskapsrelation

• Bryta ensamheten

• Vara utomhus i en annan miljö

• Inga förväntningar men 

förväntansfull och glädjefylld

• Skulle bli spännande

• God mat, gå till dukat bord, bli 

serverad

• Blev bättre än de förväntat sig



Citat förväntningar

• Det var helt enormt trevligt. Det 

måste jag säga. Det var en 

upplevelse. Dels stället vi var på och 

sen framför allt gemenskapen då. 

Det var helt underbart. Bra val av 

plats. Det var lite historiskt, det gavs 

tillfälle till motion och en speciell 

upplevelse att få dricka brunn. Hela 

stället var intressant.



Tillgänglighet

Två olika uppfattningar om 

tillgänglighet

• Fick möjlighet till extra träning 

genom promenaderna. Utmana sig 

att ta sig fram med rollator. 

• Det var bra att det var en bit att 

gå. Fick motion

• Det var långt att gå och svårt att ta 

sig fram med rollator

• Grusbelagda gångvägar

• Saknades ledstänger, ramper och 

det var höga trösklar



Träffa nya människor

• Alla positiva till att träffa andra

• Lätt att prata med varandra, kontakt och gemenskap. 

• Gruppaktiviteterna underlättade  att bli bekanta

• En grupp fick en deltagarlista med adresser och 

telefonnummer. Uppskattat och användbart

• 11 personer har kontakt med 1 eller flera efter 

sommarvistelsen

• 1 person har ordnat med en egen återträff för  8 av 

deltagarna

• Några personer uppger att de inte har kontakt med någon 

men har önskat det



Citat

• Vore bra att träffas i mindre grupper där man kan prata om 

sina intressen, och sin livshistoria. Då kan det vara lättare 

att bli bekanta med varandra.

• Vi fick en lista på alla som var med och deras 

telefonnummer och adresser. Det var toppen för då kan 

man kontakta varandra. 

• Jag har inte träffat någon av dem nu efter sommarvistelsen 

och jag har inte heller sett någon ute på stan. De tog inget 

initiativ och jag gjorde det inte heller. Det måste vara någon 

som föreslår det i så fall. Vi bytte inte telefonnummer med 

någon. 



Inverkan på vardagen

• 17 av 19 säger att vardagen har 

påverkats positivt

• Fått bättre fysik, orkar gå längre 

sträckor. Börjat träna

• Använder inte rollator lika mycket

• Inspiration och drivkraft att ta tag i 

saker

• Utmanat sig själva att pröva nya saker

• Nya kunskaper om saker som 

påverkar och fått större förståelse för 

sitt eget mående

• Slutat med värktabletter



Citat inverkan på vardagen 

• Enbart positivt. Jag märker att jag 

är mer tillfreds med mig själv, och 

att jag orkade med att ta till mig 

saker o ting. Det gjorde mig så 

gott. Det var så otroligt fint och 

jag har tänkt tillbaka på vistelsen 

och skrattat själv när jag tänkt 

tillbaka på den. Det var en aha-

upplevelse



Livskvalitet

• Bättre självförtroende

• Piggare gladare, blivit sedd och 

bekräftad

• Vardagens känns mera meningsfull

• Kan vistas i miljöer som ej varit möjligt 

tidigare

• Livslust och positivare inställning till sitt 

åldrande

• Vågar pröva nya saker

• Mer tillfreds med sig själva

• Roliga minnen att prata om och tänka 

tillbaka på



Citat

• Innan vistelsen kände jag att det var jobbigt att bli gammal 

och att många möjligheter har passerat. Jag fick mera 

livslust när jag träffade de äldre personerna över 90 år. En 

av dem hade köpt en kolonilott och jag kände att det 

kanske kan vara lite kul och meningsfullt att bli äldre. Jag 

känner mig gladare och kan se att det finns mycket kvar att 

göra. 

• Har lite mer självförtroende, jag är stolt att jag klarade av 

att åka med till Medevi och göra en bussresa på egen 

hand. 



Mest värdefullt, några exempel

• Åka bort o göra gemensamma hälsofrämjande aktiviteter 

med gemensamt program

• Sociala gemenskapen, finnas i ett socialt sammanhang

• Träffa andra människor

• Dricka brunn

• Äta på restaurang, vita dukar, blommor, bli uppassad

• Roliga aktiviteter

• Morgongymnastiken

• Alla aktiviteter som gjordes i grupp

• Bada

• Fantastisk personal



Sammanfattning

• Sommarvistelse är en bra investering i det förebyggande 

arbetet

• Stor betydelse hela konceptet, gemensamt program med 

hälsofrämjande aktiviteter, gemenskap

• Viktigt att fortsätta att utvecklas trots sin ålder

• Den egna uppfattningen av hälsan har stor betydelse

• Ej försent att ändra på sitt livsmönster och livsstil

• Viktigt att ha en positiv bild på sitt åldrande

• Äldre personer med ensamhetsproblematik kan fångas upp 

och erbjudas tidiga insatser 



• https://www.youtube.com/watch?v=NcdBwzSN5jA

https://www.youtube.com/watch?v=NcdBwzSN5jA


Tack för att ni lyssnat!!!

Kontaktuppgifter:

Kjerstin.larsson@regionorebrolan.se

070-652 63 62

Utvärderingen kan hämtas på

www.regionorebrolan/forumforaldreforskning

mailto:Kjerstin.larsson@regionorebrolan.se

