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Abstract 
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The aim of this study was to describe and analyze how the municipality's elderly care, prima-

ry care and volunteer organizations work and cooperate with each other and elderly caretaker 

regarding mental illness, with the purpose to pay attention to, manage and prevent mental 

illness for the elderly. 

 

In order to achieve the purpose of this study a qualitative research was used. The empirical 

material was collected through four qualitative interviews, which were held with two volun-

teer organizations and one doctor and one nurse from the primary care. Two vignette studies 

 were held with elderly-care workers. One study conducted in a small municipality and the 

other in a bigger municipality, both in Kalmar county.  The study results were analyzed using 

the following theories: stigma and social exclusion, the power of diagnosis, social psychiatric 

field and cooperation. The results of this study show that the municipality and county council 

do work and cooperate to prevent and address mental illness among the elderly. However, 

there may be a better and more interaction with psychiatry in order to further and more effec-

tive manage the problems. Those who were interviewed feel that through continuity, motiva-

tion and collaboration they work to prevent and detect mental illness, but that competence is 

not always enough when it comes to how mental illness shall be managed when it emerges. 

Our conclusion is that by addressing the question of resources at national level and increase 

available resources to actors dealing with the mental health of elderly people, better coopera-

tion can be created, leading to improved care for the elderly. 
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1. Inledning 

Enligt folkhälsomyndigheten (2013) blir Sveriges befolkning allt äldre. Den äldre 

befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, vilket innebär att en 

fjärdedel av Sveriges befolkning förväntas vara över 65 år då.  Enligt 1177s “Så åldras 

kroppen” finns det en risk att personens allmäntillstånd försämras och många äldre drabbas 

av olika sjukdomar när de blir äldre. Något som dock inte belyses i texten från 1177 om äldres 

fysiska sjukdomar är deras psykiska sjukdomar och ohälsa, med undantag för 

demenssjukdomar.  

  

Äldre söker ofta inte hjälp eller talar inte om sin psykiska ohälsa, enligt Alin Åkerman, 

Andreen & Stein (2013, s. 15). Vad händer när en äldre person drabbas av någon form av 

psykisk ohälsa? Samverkar de olika myndigheterna kring lagrummen, exempelvis 

Socialtjänstlagen (SoL) & Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), eller finns det en risk att den 

äldre hamnar mellan stolarna? 

  

2. Problembakgrund 

Problemet psykisk ohälsa bland äldre har lyfts på fler olika nivåer i samhället. Det har 

uppmärksammats som ett folkhälsoproblem, ett problem om diagnos har identifierats samt att 

forskarvärlden och politiker har intresserat sig för problemet. 

 

2.1 Ett folkhälsoproblem 

Enligt folkhälsomyndigheten (2017) uppger 76 procent av äldre personer mellan 65 och 84 att 

de har en god psykisk hälsa. Detta betyder att var fjärde person riskerar att drabbas av psykisk 

ohälsa efter 65 år ålder. Trots att depression är lika vanligt som demenssjukdomar är det inte 

lika mycket belyst i forskningen om äldre som demenssjukdomar är (ibid.). 

 

Skoog, Waern, Sigström, Bucht (2017, s. 2–3) skriver att äldre med psykisk ohälsa inom 

vården är en bortglömd grupp och omhändertagandet varierar mellan olika delar av landet. 

Det är därför viktigt att förbättra kunskapen om depression bland befolkningen för att kunna 

ge de äldre med psykisk ohälsa en bättre och adekvat behandling (ibid). 
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2.2 Diagnostisering 

Enligt en vägledningsartikel av Socialstyrelsen lider många äldre av psykisk ohälsa. Vid 75 

års ålder beräknas 15–25 procent lida av psykisk ohälsa och av dessa har inte alla en 

psykiatrisk diagnos. I dagsläget finns det inom primärvården och äldreomsorgen äldre 

personer med psykisk ohälsa som inte har tillgång till den kompetens som finns inom 

specialistpsykiatrin. Socialstyrelsen beskriver hur ett flertal äldre med psykisk ohälsa behöver 

insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och att det därför är viktigt att 

dessa verksamheter samverkar över verksamhetsgränserna. Detta behövs för att få ett 

helhetsperspektiv på den äldres situation och dennes behov skriver Socialstyrelsen. 

  

2.3 Uppmärksammat av forskare 

Johan Andreen (2017), specialistläkare i psykiatri vid Nationellt centrum för suicidforskning 

och prevention, beskriver att det är dubbelt så svårt för äldre, jämfört med yngre personer, att 

bli sedd, förstådd och hjälpt samt behandlad om denne har en psykisk ohälsa. Om personen 

endast ses utifrån sin ålder och inte utifrån sina behov ökar risken till att problem inte 

upptäcks eller behandlas i tid (FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, 2017). Lia 

Fernandes forskare för medicinska fakulteten och Constanca Paúl forskare för Institutet för 

biomedicinska vetenskaper, beskriver att de viktigaste frågorna gällande åldrande och psykisk 

hälsa är förebyggande, tidig diagnos, erkännande av större sjukdomar, behandling och 

livsinterventioner, både på individ och samhällsnivå  

  

2.4 Uppmärksammat av politiker 

I skrivande stund uppmärksammas ämnet om äldres psykiska ohälsa av en politiker i 

debattartikeln “Vi pensionärer kan också må dåligt” på Aftonbladet. Eftersom den mesta 

uppmärksamhet om psykisk ohälsa idag ofta handlar om yngre personer och interventioner för 

denna grupp så skjuts de äldre åt sidan, skriver Leif Hallberg (2017), förbundsordförande i 

Kristdemokraterna (KD) Senior och hedersordförande i European Senior´s Union (ESU). De 

äldres psykiska ohälsa blir alltså satt åt sidan och fokus ligger ofta istället på andra 

hälsoproblem, enligt Hallberg. Hallberg skriver att psykiatrisk vård är svåråtkomlig för unga, 

men att den är ännu mer svåråtkomlig för äldre personer vilket betyder att det är svårare för 

äldre att få hjälp med sin psykiska ohälsa. Hallberg menar att ökad kunskap om äldres 

psykiska ohälsa och ändrad attityd om ämnet kan leda till att äldre befolkningen kan få en 

förbättrad livskvalitet. Även O. Molin och Barsom (KD) (2018) skriver om psykisk ohälsa 
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bland äldre. De skriver att det behövs mer resurser för att avhjälpa den psykiska ohälsan bland 

äldre.  

 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Problemet med äldres psykiska ohälsa är tydligt. Det finns ett behov av hjälp bland äldre som 

upplever psykisk ohälsa. Trots att all forskning som belysts i problembakgrunden pekar på att 

psykisk ohälsa bland äldre är lika vanligt som bland unga, är ämnet inte lika uppmärksammat. 

För att kunna utveckla en bättre psykiatrisk vård och omsorg för äldre behövs mer forskning 

om ämnet och hur det ska bemötas. I detta avsnitt kommer tre relevanta aspekter på psykisk 

ohälsa bland äldre lyftas fram: den sociala aspekten, diagnostisering samt samverkan. 

  

Den sociala aspekten av äldres psykiska ohälsa belyser Ahlin Åkerman, Andreen och Stein 

(2013, s. 14–15). De skriver att en psykisk sjukdom specifikt kan påverka personens förmåga 

att knyta och behålla viktiga sociala kontakter. Detta kan ses som en funktionsnedsättning 

som gör det svårt för en person med sjukdomen att ta hand om sig själv och hens relationer, 

dessutom kan personer med psykisk ohälsa utsättas för stigmatisering och social exkludering. 

Ahlin Åkerman m. fl. skriver att bristen på förståelse och kommunikation om psykisk ohälsa 

är en bidragande faktor till känslan av stigmatisering som de äldre med psykisk ohälsa oftast 

känner.  Florin, Graaf och Sjöberg (2017, s. 82) beskriver en tydlig koppling mellan hälsa och 

sociala förhållanden, att de påverkar varandra. Därför kan inte socioekonomiska faktorer och 

hälso- och ohälsofaktorer ses var för sig, utan det är viktigt att samverka mellan 

verksamhetsgränserna. 

  

Diagnostisering är centralt i problematiken om äldres psykiska ohälsa. Ahlin Åkerman m.fl. 

(2013, s. 14–15) skriver att äldre med psykisk sjukdom ofta blir felaktigt bedömda på grund 

av att psykisk sjukdom ofta är kombinerad med fysisk sjukdom. Personerna blir ofta felaktigt 

betraktade och anses vara lata, samarbetsovilliga, uppmärksamhetssökande, självupptagna 

eller inte sjuka utöver deras kroppsliga symtom. Vidare menar Ahlin Åkerman m.fl. att äldre 

sällan söker vård för sina psykiska besvär eller talar om dem. Därför är det extra viktigt att 

den psykiska sjukdomen identifieras. Psykisk ohälsa är en bidragande faktor till ökad 

dödlighet, förkortad livslängd och nedsatt livskvalitet därför bör samhället ha samma syn på 

psykisk ohälsa som de har på fysiska sjukdomar. 
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Samverkan är något som belyses i socialtjänstlagen 5 kap. 6 § (SFS 2001:453) “Kommunen 

ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget 

samt andra samhällsorgan och organisationer”.  Detta betyder att kommunerna är skyldiga 

att samverka med exempelvis primärvården, frivilligorganisationer samt andra aktörer som 

kan vara relevanta för den äldres situation. Florin, Graaf och Sjöberg (2017, s. 82) och 

Strandberg (2014, s. 142) skriver om vikten av samverkan för att få en helhetsbild av äldres 

hälsa och hjälpbehov, detta för att utföra så bra vård och omsorg som möjligt för den äldre. 

  

Något som kan påverka den äldre med psykisk ohälsa är hur hen bemöts i den vård och 

omsorg som erbjuds. Socialstyrelsen (2017, s. 53) skriver i den lägesrapport de gjort för år 

2017 att under år 2015 har runt 600 klagomålsärenden avgjorts av IVO. I rapporten framkom 

det att en av de största anledningarna till klagomålen är bristande samverkan och 

informationsöverföring som lett till allvarliga konsekvenser.   

 

Ovanstående information tyder på att ämnet både är aktuellt och kunskapskrävande. För att 

den äldre som lider av någon sorts psykisk ohälsa ska få den vård och omsorg hen behöver 

behövs mer forskning om ämnet och hur problemet ska bemötas. Det behövs en inblick i hur 

samverkan mellan olika instanser går till, detta för att se hur samverkan bidrar till att bemöta 

individens behov, vilket föreliggande studie ämnar undersöka.  

 

3.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kommunens äldreomsorg, 

primärvården och frivilligorganisationer arbetar och samverkar kring äldre med psykisk 

ohälsa för att förebygga, uppmärksamma och hantera den psykiska ohälsan hos äldre.  

 

3.2 Frågeställningar  

Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 

-         Hur upptäcks och uppmärksammas den psykiska ohälsan hos äldre och hur går 

aktörerna vidare när den uppmärksammats? 

-         Hur använder aktörerna varandras expertis och hur gagnar detta den äldre som drabbats 

av psykisk ohälsa? 

-          På vilket sätt samverkar olika aktörer för att förebygga psykisk ohälsa som kan uppstå 

hos äldre?    
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3.3 Begrepp  

Ett centralt begrepp i studien är samverkan, därför används ordet kontinuerligt. 

Nationalencyklopedin (2018) beskriver begreppet samverkan som “gemensamt handlande för 

visst syfte”. Detta innebär att för att de olika aktörerna ska kunna säga sig använda sig av 

samverkan ska de handla gemensamt för att nå samma syfte. Även närliggande begrepp som 

samordning, samarbete och samsyn kommer användas i studien, dessa begrepp och skillnader 

mellan dem kommer belysas under kapitel 6,4 Samverkan. 

 

3.4 Avgränsningar  

Vi har valt att intervjua enhetschefer och omsorgsassistenter och inte biståndshandläggare. 

Detta eftersom biståndshandläggare inte träffar de äldre dagligen, vilket omsorgsassistenter 

gör. Enhetschefer har vi valt eftersom de har huvudansvaret över omsorgsassistenternas 

arbete. Dessutom har vi valt att inte fokusera på kön eftersom psykisk ohälsa bland de äldre är 

ett område som inte är särskilt utforskat. Vi har valt att inte forska kring demens eftersom det 

är ett specifikt område med en specifik problembild som vi valt att inte fokusera på. 

 

3.5 Uppsatsens disposition 

I nästa kapitel redogörs tidigare forskning. Tidigare forskning ska ge läsaren en 

grundläggande kunskap i aktuell forskning kring teamsamverkan, samvård, samverkan mellan 

olika instanser samt frivilligorganisationer.  I efterföljande kapitel redogörs för de teoretiska 

begreppen såsom stigma och social exkludering, diagnosens makt, socialpsykiatriska fältet 

och samverkan i alla dess former. Dessa perspektiv och begrepp kommer ligga som grund för 

vår analys. Därefter kommer ett metodavsnitt, som också redogör för de metodologiska 

övervägande som har gjorts i studien. Detta följs av en redovisning av studiens resultat och en 

analys. Avslutningsvis förs en diskussion kring resultatet och studiens frågeställningar. 

Slutligen presenteras slutsatser och förslag på framtida forskningsidéer.     

 

4. Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att samverkan mellan olika organisationer och professioner inom 

äldreomsorgen är ett relativt outforskat område.  Den tidigare forskning som redovisas utgår 

från internationell och nationell forskning för att skapa ett brett perspektiv. Forskningen har 

tagits fram med hjälp av sökmotorer som Social services abstract och Swepub. Sökord som 
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använts har varit t.ex “elderly”, “mental health”, “cooperation”, “team”, “samverkan”, 

“äldreomsorg”, “psykisk ohälsa”.  Tidigare forskning kan sammanfattas utifrån följande 

teman: multiprofessionella team och samvård, icke-team och samverkan, konsekvenser av 

samverkan och vad krävs för en bättre samverkan.  

Begreppet icke-team är ett begrepp som skapats för studien. Begreppet i denna studie innebär 

en samverkan utan en teamkonstruktion.  

 

4.1 Multiprofessionella team och samvård 

Multiprofessionella team och samvård är något som berörs i tidigare gjorda studier. En 

lovande metod för att förbättra vården av psykisk ohälsa inom primärvården är genom 

samarbete mellan de olika instanserna inom vården, skriver Moak (2011, s. 274, 276 & 278). 

Han menar att de flesta psykiska problemen bland äldre oftast går obehandlade. När de väl 

behandlas är det oftast försenat med månader eller år, vilket skulle kunna förhindras med 

samvård. Samvård innebär att psykiatrins tjänster befinner sig på samma plats som 

primärvården och att primärvårdspersonal samarbetar med psykiatrin.  Detta innebär att 

psykiatrisk vård kan erbjudas inom primärvården och en samverkan kan utvecklas. Genom en 

utökad samverkan mellan de olika yrkesgrupperna kan omsorgen förbättras. Karlsson m.fl. 

(2005, s. 22) samt Abendstern m.fl. (2014, s.64) menar att multiprofessionella team kan vara 

lösningen på problemet och förbättra omsorgen. År 2001 blev behovet av specialistvård inom 

psykisk ohälsa för äldre i England formellt erkänt, vilket ledde till att team med 

specialistkunskap skapades. Inom dessa team arbetade bland annat socialarbetare, 

sjuksköterskor som jobbade med psykisk ohälsa, konsulter, psykologer, psykiatriker och 

terapeuter. Denna sortens team är ett exempel på multiprofessionellt team. Trots att det inte 

finns mycket forskning kring samverkan visar studien på att multiprofessionella team som 

inkluderar hälso- och socialvårdspersonal, kan bemöta de långvariga och mer komplexa 

problemen mer effektivt, skriver Abendstern m.fl. (2014. s. 65 & 72–73). I teamen utvecklas 

en bättre kommunikation och förståelse mellan de olika professionerna vilket gör att stödet till 

den enskilde förbättras.  

 

Socialarbetare i multiprofessionella team anropades när lagstadgade ingripanden var aktuella, 

skriver Abendstern m.fl. (2014, s. 66 & 69). Detta kan ses som när den enskilde befann sig i 

social nöd samt när social inkludering främjades. Detta visar på ett erkännande av både en 

specifik roll för socialarbetaren och att en specifik kompetens behövdes i teamen. 

Socialarbetare inom multiprofessionella team ansågs ha en mer specialistträning än de som 
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inte ingår i ett team. Studien visade även att socialarbetare anställdes på grund av att de alltid 

har gjort det, vilket tyder på att teamen inte bara tog in socialarbetare på grund av den 

kompetens de besitter utan av ren vana. Vidare påpekas det att socialarbetare som arbetar med 

äldre påstås även spendera för mycket tid på rutinarbete som skulle kunna göras av någon 

annan. Detta kan vara en möjlig konsekvens av handlandet att ta in socialarbetare av ren vana. 

Men trots att socialarbetare inom teamen utför rutinarbete visar studien att team utan 

socialarbetare visade på okunskap kring vad social arbetet har för resurser och vad de kan och 

inte kan göra. Socialarbetare medförde även ett annat perspektiv, exempelvis såg de till en 

persons styrka och verksamhetens styrka. Detta betyder att trots att socialarbetaren inom team 

ibland kan vara överflödiga, behövs deras kompetens och arbete för att förbättra individens 

situation.  

 

I Skellefteå har en samverkansgrupp skapats efter ett samarbete mellan kommunen och 

psykiatrin, skriver Larsson & Berger (2007, s 24–25). Denna samverkansgrupp består av 

socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, äldreomsorgens chefer, socialchefen, 

företrädare från handikappavdelningen, chefsöverläkare, basenhetschef och sektorsamordnare 

från psykiatrin och de träffas 3–4 gånger per termin. Det finns även ett samverkansavtal och 

en rehabiliteringsplan som kommunen och landstinget tagit fram tillsammans. Baserat på 

detta har även ett äldreteam skapats. Detta team består av sjuksköterskor, distriktssköterskor, 

kommunens beslut- och utförarverksamhet och psykiatrisamordnare som tillsammans gör 

hembesök och stöttar socialtjänstens personal. 

 

Fördelar med multiprofessionella team är bland annat att kommunikationen blir bättre mellan 

professionerna än om teamet inte skulle finnas. Abendstern m.fl (2014, s. 65 & 72-73) menar 

att teamen gjorde att teammedlemmar fick snabbare svar och hjälp från socialarbetare, medan 

de som inte ingick i sådan team fick ett telefonnummer som de fick att kontakta en 

socialarbetare på. Dessutom visste de inte om ärendets tagits vidare hos socialtjänsten samt att 

socialtjänsten inte visste om ärendet var brådskande. 

 

Även samvård har fördelar. Bland annat minskar det självmordstankar, höjer 

behandlingssvaret samt minskar dödligheten, skriver Moak (2011, s. 279–280). Studier har 

bevisat att samvård är effektivare och mer genomförbara än andra alternativ. Äldre patienter 

har visat en bra acceptans och en hög nivå av nöjdhet gällande vården de får inom samvården. 

Dessutom verkar samvård vara mer prisvärd.  
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Det finns även nackdelar med multiprofessionella team. Abendstern m.fl (2014. s. 65 & 72–

73) skriver att strukturella faktorer såsom att barriärer har uppkommit bland 

multiprofessionella team där professionerna inte kommit från samma organisationer. Vidare 

skriver de att tre socialarbetare som medverkade i studien av Abendstern m.fl (2014, s. 70, 71 

& 74) ansåg att deras roller var otydliga. De uppgav att de gjorde mer än det “traditionella” 

socialarbetet då de bland annat fick bevaka medicineringen och dess påverkan. Denna nackdel 

belyser även Karlsson m.fl. (2005, s. 22) som skriver att yrkesgrupperna kan glömma vilka 

uppgifter som är deras. Detta eftersom de är upptagna med att samverka. Utöver detta kan 

även team-medlemmarna bli upptagna med interaktionen mellan professionerna och inte ge 

den äldre chansen att vara delaktig. 

 

4.2 Icke-team och samverkan 

En studie gjord av Ulla Melin-Emilsson (2009 s. 426) visar på hur vården i tre europeiska 

länder, Frankrike, Sverige & Portugal, skiljer sig åt. I Frankrike finns inga anställda 

socialarbetare, utan det är endast läkare och sjuksköterskor, vilket leder till att Frankrikes 

äldreomsorg byggs på ett stark medicinsk grund, medan Sverige har en socialt och inte 

medicinskt inriktad äldreomsorg. I Portugal finns ett starkt socialt inflytande ledarskap i en 

medicinskt orienterad äldreomsorg. Melin-Emilssons (2009, s. 430–431) resultat visade att de 

tre olika länderna har tre olika synsätt. Frankrike har ett hälso-synsätt, Sverige har ett socialt 

synsätt och Portugal har ett hälso- och socialt synsätt. I studien framkom det att en stor 

avsaknad av ledarskap fanns inom Sveriges äldreomsorg. Det fanns få formulerade mål och 

omsorgsplaneringen inom äldreomsorgen var inte regelbunden. Dessutom fanns det svagt 

utvecklat teamarbete, vilket i sig exkluderade läkarna från omsorgen. Liknande problem fanns 

mellan de medicinskt tränade sjuksköterskorna och de socialt tränade socialarbetarna. En 

orsak bakom detta kan vara att läkarna och den medicinska planeringen kan anses vara 

utanför omsorgens huvudmål i Sverige, där fokuset ligger på att tillhandahålla boende och 

socialtjänster. I Frankrike påverkades patienterna av ensamhet och passivitet samtidigt som 

patienterna togs hand om medicinskt. Studien visade på att Portugal ansågs ha den bästa 

vården och omsorgen för äldre då deras vård och omsorg präglades av både ett medicinskt 

och socialt synsätt.  

  

En samverkan med frivilligorganisationer kan behövas i arbetet med äldres psykiska ohälsa 

där pressen av myndighet och maktpositioner inte finns mellan individen och hjälpen som 
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erbjuds. För att ge en bra vård och omsorg behövs ett samarbete mellan kommun och 

frivilligorganisationer, något som inte är oproblematiskt. Svårigheten med ett samarbete 

mellan kommunen och frivilligorganisationer är att få fatt i och säkerställa 

frivilligorganisationernas närvaro, skriver Österström (2007, s. 98–99). Det uppfattas som 

svårt och tidskrävande från kommunens sida. Frivilliga personer anser även att det är mentalt 

ansträngande att bli påmind om livets sista skede och väljer därför att inte samverka med 

kommunen gällande äldre.  Det finns två spår i den kommunala förvaltningen när det gäller 

samverkan med frivilligorganisationer. Det ena spåret är att samarbetet ska leda till bättre och 

ökad kvalitet på vård och omsorg för äldre som främst bor på särskilda boenden. Här är det 

tänkt att de frivilligorganisationerna ska göra något utöver det kommunen gör. Det andra 

spåret handlar om äldre som bor i egna boenden och att den kommunala verksamheten ska 

skapa enheter som kan leda aktiviteter för äldre (Österström, 2007). 

 

Något som framkom i intervjuerna i studien av Österström (2007, s. 96–97) var betydelsen av 

kommunens styrning och samordning av frivilligorganisationer. Oftast råder det dålig 

kommunikation inom frivilligorganisationer och en konkurrens mellan alla 

frivilligorganisationer. Förvaltningen har gjort ett försök att samordna frivilligorganisationer i 

så kallade samverkansgrupper. Dessa grupper har dock blivit ett forum för klagomål kring 

enskilda ärenden. Frivilligorganisationer brister i deras kontinuitet eftersom de oftast är 

personbundna. Med personbundna menas det att det är några enskilda personer som 

representerar organisationen och när de blir sjuka eller försvinner är det svårt för dem att hitta 

liknande ersättare. Utifrån detta kan samverkan mellan kommunen och frivilligorganisationer 

i verkligheten vara en samverkan mellan kommunen och frivilliga personer (Österström 2007, 

s. 96–97). 

 

4.3 Konsekvenser av samverkan  

Äldre människor med psykisk ohälsa värderar tjänster som är tidsenliga, tillgängliga, 

personliga och koordinerade, skriver Abendstern m.fl. (2014, s.70, 71 & 74). Detta är något 

som kan uppnås genom samverkan. En kartläggning av kommunernas samverkan med 

landstinget visade på att det fanns brister inom samverkan mellan de olika instanserna, skriver 

Österström (2007 s. 11–12 & 28–30). Denna bristande samverkan påverkade de äldre. Utifrån 

detta föreslog beredningen att arbetet skulle lagstadgas för att samverkan och arbetet med 

äldre skulle förbättras. Sveriges välfärdsstat har gått från en detaljstyrd och hierarkisk 

organisation till en nätverksbaserad verksamhet. I och med denna utveckling har inte den 
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svenska kommunen monopol på vård och omsorg, utan kommunen måste samordna med 

andra aktörer. Ett exempel ur svensk välfärd på den nätverksbaserade modellen är genom 

Ädelreformen där kommunerna och landstinget fick en frihet att hitta ett fungerande 

samverkan. Denna frihet var inte detaljstyrd utan byggde på egen vilja och initiativ. 

Österström (ibid.) skriver fortsättningsvis hur kommunerna har tagit på sig en ny roll, som 

bygger på samverkan med andra organisationer för att organisera en kommunal äldreomsorg.  

  

Det som framkommer i studien som gjorts av Österström (2007, s. 79 & 81) är att 

äldreomsorgsförvaltningen inte själva kan uppfylla organisationens mål utan behöver 

samverka med andra organisationer för att kunna uppfylla dessa mål. En väl utvecklad 

samverkan kan leda till bättre vård och omsorg samt utveckla verksamheten. Både samverkan 

med offentliga organisationer och frivilliga organisationer ansågs vara relevant för 

utvecklingen av verksamheten. Samverkan mellan förvaltningen och landstinget regleras av 

ett samarbetsavtal. I detta avtal regleras arbetsformer. Syftet med detta avtal är att fokusera på 

kvalitet och kostnadseffektivitet. Dock har samarbetet kantats av konflikter och tvistemål om 

var gränserna för varje huvudpart låg. Nuförtiden anses de intervjuade att samarbetet har 

förändrats och att det finns en ömsesidig förståelse sinsemellan. 

 

4.4 Vad krävs för en bättre samverkan? 

Socialarbetare har i många år arbetat med psykisk ohälsa med olika specialister inom olika 

professioner, skriver Abendstern m.fl. (2014, s. 63). För att få en bättre samverkan mellan 

olika organisationer och professioner behövs en formell struktur. Utöver detta behövs även en 

lämplig övervakning av ärenden för socialarbetare och ett bra kommunikationssystem mellan 

de olika organisationerna. 

 

I en studie om samverkan och kompetens inom äldreomsorgen, gjord av Karlsson m.fl.,(2005, 

s. 21-22) förklaras att samverkan bör ske på verksamhets-, yrkes-, och individnivå. Hur denna 

samverkan ska ske kan dock vara lite oklar. Fortsättningsvis beskriver Karlsson m.fl. en 

studie som visar på att samverkan inom äldreomsorgen inte garanterar de äldre en trygg och 

värdig vård. Ett flertal studier visar på att besluten oftast tas över huvudet på de äldre. Enligt 

Karlsson m.fl. har riksrevisionens granskning 2002 visat på två problem gällande samverkan. 

Första problemet är att det inte finns en hemvårdsorganisation med tillräckligt bra medicinsk 

kunskap. Andra problemet är att rehabiliteringsverksamheten inom öppen- och hemvård inte 

har utvecklats. Problemet är med andra ord brister i ansvarsfördelningen och samarbetet, 
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organiseringen av arbetet samt individ- och omsorgsplaneringen. Fortsättningsvis beskriver 

Karlsson m.fl. (ibid.) hur det finns ett behov av en fungerande yrkesfunktion, större 

kunskapsutbyte och en chans att skapa en gemensam syn avseende värdegrund, strategier och 

mål.  

4.5 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som presenterats är relevant för studien då den kan ge en förståelse för 

hur en samverkan kan se ut, både med och utan teamkonstruktion. Den ger även en insikt i 

vad som kan behövas för att en samverkan ska fungera. Den forskning som hittats var inte 

alltid fokuserad på äldreomsorgen men har en inriktning mot samverkan vid psykisk ohälsa, 

något som studien har som syfte att undersöka. Därför anses även den forskningen vara 

relevant att ta upp i denna studie.  

 

5. Teoretisk ram 

I detta kapitel kommer teoretiska begrepp redovisas, de teoretiska begreppen kommer skapa 

en grund för studien. Dessa är: stigma och social exkludering, diagnosens makt, 

socialpsykiatriska fältet samt samverkan. Stigma och exkludering används för att synliggöra 

den sociala påverkan som diagnosen psykisk ohälsa kan ge samt ge ett individperspektiv. 

Diagnosens makt används för att skapa en djupare förståelse för den psykiska ohälsan hos 

äldre och för att få ett organisationsperspektiv. Begreppet kan vidare ge en insyn i hur en 

diagnos kan skapa en skillnad för den äldre och hur det även kan leda till samverkan mellan 

olika aktörer. Det kan även göra hanteringen av problematiken hos den äldre lättare, något 

som denna studie undersöker. I samband med diagnosens makt är det socialpsykiatriska fältet 

ett centralt begrepp som även det ger ett organisationsperspektiv. Det socialpsykiatriska fältet 

belyser de olika aktörernas roll inom det specifika fältet. För en fördjupning i samverkan 

kommer olika samverkansformer presenteras och skillnader mellan dem belysas. 

 

5.1 Stigma och social exkludering  

5.1.1 Stigma 

Enligt Goffman (2014, s. 12) finns det tre former av stigma, varav den första är kroppsliga 

missbildningar av olika slag. Den andra typen är olika “fläckar” på den personliga karaktären 

i omgivningens uppfattning, vilket gör att den individen kan uppfattas som viljesvag och ha 

en bristande heder. Dessa “fläckar” kommer från individens förflutna som följd av till 

exempel psykisk ohälsa, arbetslöshet, självmordsförsök osv. Den tredje är tribala stigman, 
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med detta menas exempelvis ras, nation och religion. Om en “normal” person besitter en 

speciell egenskap som gör att andra vänder sig bort från hen kan det beskrivas som att 

personen besitter ett stigma, skriver Goffman. Detta stigma gör att hen avviker från de 

förväntningar som finns i samhället. Starrin (2013, s. 80-81) skriver att det finns fyra olika 

sätt att hantera sin stigmatisering: dölja, vara försiktig, hålla tillbaka samt dra sig undan. Den 

sista hanteringsformen, dra sig undan, kan göra att individen känner sig ännu mer avvisad. 

Vidare beskriver Starrin att skamkänslan är påtaglig när en människa stigmatiseras. 

Människor försöker ofta se sig själv utifrån andras perspektiv, ser de då något negativt skapas 

skamkänslor. Skamkänslan gör att en otrygghet skapas och den stigmatiserade blir rädd för att 

bli socialt utdefinierade och inte uppskattade.   

 

Karlsson, Kuusela & Rantakeisu (2013, s. 25) skriver att stigma kan ses som avvikelser som 

skapas i relationer mellan människor eller grupper. Människor som definieras som “normala” 

befinner sig i ett sorts “innanförskap”, dessa människor har då makten att definiera de som 

avviker från det “normala” och som därmed hamnar i ett “utanförskap”. Detta görs genom att 

de som inte tillhör det “normala” tillskrivs vissa nedvärderande och/ eller förminskande 

egenskaper av de “normala”, de blir stigmatiserade. 

  

5.1.2 Social exkludering  

Som konsekvens av de ökade samhällsklyftor har social exkludering växt fram mer och mer. 

Detta är en process som gör att grupper och individer hamnar i ett “utanförskap”. Heule (2016 

s. 21–35) skriver att det finns gränsdragningar i samhället som har en tendens att exkludera 

vissa medan andra inkluderas. Men för att begreppet social exkludering ska få mening behövs 

det definieras vad gruppen eller individen blir utestängda från. Detta kan göras genom att 

synliggöra kategoriseringar i samhället. Människor kategoriserar ofta varandra, vilket leder 

till en känsla av att det finns ett “oss” och “de andra”. Detta skapar ojämlikheter och 

diskriminering, vilket i sin tur leder till att människor och grupper blir utestängda, det vill 

säga socialt exkluderade. 

 

5.2 Diagnosens makt 

5.2.1 Diagnosens identitet 

En diagnos kan ibland vara svaret på ett sökande gällande en grupps identitet och egenskaper, 

skriver Hallerstedt (2009, s. 21).  Diagnosen kan i dagsläget kategorisera en grupp människor 

till ett kollektiv, där personer med liknande diagnoser kan skapa en social gemenskap. Denna 
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kollektivisering kan leda till att individen får en möjlighet att känna igen sig, men även en 

möjlighet att erkänna sig i den nya identiteten.  Hallerstedt menar således att en människa 

hellre väljer en diagnos som identitet än ingen identitet alls. 

 

5.2.2 Skapandet av en diagnos 

Sjukdom är en individuell identitet och en social roll som skapas genom en uppfattning, 

bekräftning och namngivning av den, skriver Johannisson (2009, s. 29–31). 

Sjukdomsbegreppet är något som inte passar in i den rådande norm- och värderingssystemet 

som finns i samhället. Namngivning av en sjukdom kan skapa en verklighet likaså att 

diagnosen kan göra sjukdomen verklig. Diagnosen kan representera många olika saker, det 

kan innebära en bekräftelse inför arbetsgivaren, försäkringskassa och världen men den kan 

även ge en avlastning från olika känslor såsom ångest, ansvar, skuld och fungera som en tröst 

samt vinst. Dock kan diagnosen även innebära stigmatisering, förlust och utanförskap. 

Diagnoser kan ha olika status och längst ner inom denna hierarkin befinner sig de ospecifika, 

utspridda sjukdomarna såsom de psykiatriska. Diagnoser innebär ett sätt att förstå och förhålla 

sig till en sjukdom. 

 

5.2.3 Kulturdiagnoser 

Genom historien har olika diagnoser fötts, verkat och dött och vad som betraktas som sjukt, 

friskt, normalt och avvikande förändras konstant, skriver Johannisson (2009, s. 35). Diagnoser 

försvinner med jämna mellanrum för att de antingen inte uppfattas som en sjukdom längre, 

andra diagnoser tillkommer som tar över, eller att de inte anses vara kulturellt auktoriserad 

längre. Detta rörliga sjukdomsspråk kallas för kulturdiagnoser, eftersom de alltid finns och är 

nödvändiga i sjukdomsupplevelsen. Dessutom ändras kulturdiagnoser med tiden. Även 

platsen för diagnoser och deras aktuella värderingar ändras ständigt 

 

5.2.4 Resurser 

Resurser vid psykisk ohälsa definieras i första hand med sociala nätverk, exempelvis, familj 

och vänner och i andra hand psykiatrisk vård. Detta är något Soback (2009, s. 47–48 & 52-53) 

skriver om.  I dagens läge räcker inte resurserna till för människor med psykisk ohälsa. 

Psykiatrin får 10 % av Sveriges totala sjukvårdskostnader. Behovet och efterfrågan har på 

senaste tiden ökat inom psykisk ohälsa och minskat inom de andra delarna inom sjukvården, 

trots att de får allt mer pengar.  
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Fortsättningsvis menar Soback (2009) att ett sätt att minska kostnaderna inom psykiatrin är 

införandet av begreppet färdigbehandlad. Färdigbehandlad innebär att patienten fått en 

diagnos, eller flera bara för att vara säker, och är motiverad till sin medicin samt inte behöver 

ytterligare behandling, avskrivs från psykiatrin till kommunens ansvar. Kommunerna som inte 

har resurser till att ta hand om den medicinskt färdigbehandlade patienter lämnar patienten till 

sitt eget öde. Detta har lett till ett allt mer ökat antal av psykisk sjuka på gatorna. Dessutom 

ställs vårdgivarna inför ett dilemma när deras timmar är använda och ytterligare en patient 

kommer in i behov av behandling, vilket innebär att patienten antingen behöver avvisas eller 

erbjudas en annan behandling. Detta är något som förekommer dagligen inom psykiatrin. 

Dessutom begränsas tiden för redan påbörjade behandlingar, detta innebär att en patient kan 

få lov att avsluta sin behandling när timmarna är slut istället för när de är färdigbehandlade. 

 

5.2.5 Orsak 

Inom vissa delar av medicinen är fastställande av orsaken inte möjlig, detta innebär att 

personen endast kan få en symtomdiagnos skriver Brante (2009, s. 93). Speciellt inom stora 

delar av psykiatrin är fastställande av orsaken inte möjlig än. Detta innebär för personen att 

den mentala störningar identifieras genom beteende eller berättelser medan orsaken bakom 

aldrig fastslås. För diagnosernas vetenskap innebär detta en osäkerhet. 

 

5.3 Socialpsykiatriska fältet 

5.3.1 Inledande förklaring 

Socialpsykiatriska fältet kan användas i överensstämmelse med definitionen av 

organisatoriska fält. Definitionen av organisatoriska fält är att det finns en föreställning om att 

vissa organisationer hör samman för att de oftast har samma typ av verksamhet. Fältbegreppet 

bygger inte på interaktion utan på regelverk eller föreställningar på vad som hör samman. 

Fältet är även en social konstruktion och påverkas starkt av yttre förhållanden skriver 

socionomen Ulrika Järkestig-Berggren (2010, s. 32–38). 

 

5.3.2 Socialpsykiatriska fältets huvuduppgift 

Huvuduppgiften på det socialpsykiatriska fältet är att ge stöd och behandling i vardagslivet. 

Inom detta fält finns det 4 stora institutionella miljöer som är de centrala aktörerna förklarar 

Järkestig-Berggren (2010, s. 32–38). Dessa fyra fält är: psykiatrin, socialtjänsten, 

arbetsmarknadsmyndigheter och försäkringskassan. Dessutom utgör även 

brukarorganisationer och intresseorganisationer som aktörer inom detta fält. Dessa 
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organisationer utgör en särskild typ av organisationer som kallas människobehandlande 

organisationer. Deras uppgift är att ge människor inom detta fältet behandling, vård eller stöd. 

Inom människobehandlande organisationer finns det ständigt en resursbrist och därför måste 

de se till vilka klienter som är berättigade hjälp och stöd. De professionella inom de olika 

organisationerna strävar efter monopol över vissa arbetsuppgifter och autonomi i hur de ska 

utföras. På liknande sätt sätter organisationer upp domänspråk, det vill säga att de vill ha 

autonomi och tolkningsföreträde över ett område. Detta skapar konkurrens mellan de olika 

organisationerna om olika domäner. Denna konkurrens kan i sig handla om att slippa ta 

ansvar för en uppgift som istället lämnas åt sitt öde. 

 

5.4 Samverkan som teoretiskt begrepp  

Samverkan är “medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 

klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2000, s. 15). 

Danermark (2000, s. 15–17) skriver fortsättningsvis att samverkan mellan 

människobehandlande organisationer kan vara problematiskt, detta eftersom, till skillnad från 

exempelvis byggindustrin, att i människobehandlande organisationer är det människor det 

samverkas om. De är gjorda av kött och blod och har egna tankar och åsikter som ofta ska 

även dessa vara en del i samverkan mellan de olika organisationerna och säga sitt. Han skriver 

fortsättningsvis att inom människobehandlande organisationer har de olika professionerna sin 

expertis, precis som i byggindustrin. Skillnaden blir här dock att i byggindustrin lägger sig 

inte de olika professionerna i vad de andra gör, något som professionerna inom 

människobehandlande organisationer gör. På så sätt uppstår en viss konkurrens vilket kan 

leda till svårigheter för samverkan.  

 

Danermark och Kullberg (1999, s. 35) skriver om samverkan och refererar till Westrin 

(1986a) som menar på att samverkan kan delas in i fyra olika kategorier: 1. kollaboration eller 

samverkan, 2. koordination eller samordning, 3. konsultation och 4. integration eller 

sammanställning. Den första typen, kollaboration eller samverkan, handlar om myndigheter 

och deras samverkan i olika former kring specifika avgränsbara frågor. Den andra typen, 

koordination eller samordning, handlar om olika myndigheters olika insatser och hur de kan 

adderas till varandra för att nå det bästa resultatet. Den tredje typen, konsultation, handlar om 

hur en viss yrkesgrupp från en myndighet eller organisation utför insatser inom en annan 

myndighet eller organisation, ett exempel kan vara en läkare som kommer ut i socialtjänsten 
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och utför sina insatser. Den fjärde typen, integration eller sammanställning, handlar om 

sammanslagning av två eller fler verksamheter så att uppgifterna blir gemensamma.  

 

Ett annat sätt att se på samverkan är att dela upp begrepp som ligger angränsande till 

samverkan. Axelsson & Bihari Axelsson (2007 s. 13) skriver om integration, vilket innebär att 

olika aktörer förts samman till en helhet istället för flera olika delar. De väljer sedan att dela 

in denna integration i olika former: kontaktstyrning, samverkan, samordning och samarbete. 

De skriver att integrering kan ske med olika grader av vertikal och horisontell integrering. Vi 

kommer nedan belysa de tre senare begreppen samt begreppet samsyn. 

 

 

5.4.1 Samordning 

Samordning beskrivs som en form där graden av vertikal integrering är hög medan graden av 

horisontell integrering är låg, skriver Axelsson & Bihari Axelsson (2007, s. 13 & 146). Denna 

typ av integrering sker ofta i hierarkiska organisationer där besluten om integrering fattas av 

de som är högre i hierarkin och sedan implementeras på de som är lägre i hierarkin. 

Samordning handlar alltså om att aktörerna ordnar tillsammans, de genomför arbetsuppgifter 

och sina verksamheter tillsammans. Trots att detta är ett organisatoriskt fenomen så kan 

gemensamma mål skapas och det är inte ovanligt att gemensamma normer skapas. 

 

5.4.2 Samarbete 

Denna typ av integration har, tvärt emot samordning, en högre grad av horisontell integrering 

men en låg grad av vertikal integrering, skriver Axelsson & Bihari Axelsson (2007, s. 13 & 

146). Detta innebär att integreringen ofta sker genom nätverk. Detta bygger ofta på en vilja att 

arbeta tillsammans. I denna sortens integrering skapas ofta olika sorters gränsöverskridande 

grupper och team. Samarbete handlar om att aktörerna överlappar varandra och arbetar 

tillsammans. Samarbete ses som både ett organisatoriskt och medmänskligt fenomen, detta 

eftersom i samarbetet mellan aktörer kan värderingar och normer ändras, medvetet eller 

omedvetet. 

 

5.4.3 Samverkan 

Samverkan är en integrationsform som är komplex. Samverkan kan ses som en blandning av 

samordningen och samarbetet. Detta då den har en hög grad av båda formerna av integrering, 

det vill säga både en vertikal och en horisontell integrering, skriver Axelsson & Bihari 
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Axelsson (2007, s. 13 & 146). Detta eftersom samverkan bygger på en hierarkisk samordning 

som sedan slås ihop med ett frivilligt nätverkssamarbete. Samverkan handlar om ett 

gemensamt handlande där aktörerna verkar parallellt tillsammans. Detta är ett organisatoriskt 

fenomen där aktörerna har kvar sina egna ursprungliga mål. 

 

5.4.4 Samsyn 

Samsyn är när gemensamma attityder och uppfattningar skapas genom det gemensamma 

samarbetet och lärandet med andra aktörer skriver Axelsson & Bihari Axelsson (2007, s. 46). 

Detta är ett medmänskligt fenomen eftersom de olika aktörerna är inne i varandras områden. 

 

5.5 Sammanfattning och tillämpning  

Samverkan har varit ett centralt begrepp och teori som har funnits i alla delar av studien, från 

inledningen till diskussionen. Samverkan har använts för att skapa en djupare förståelse över 

problemet och varför studien resulterade i det som den gjorde. Begreppet diagnosens makt har 

varit ett fundamentalt begrepp i studien och har belyst vikten och konsekvenserna av 

diagnostisering för både individen med psykisk ohälsa samt samverkan kring detta. Vidare 

har begreppet det socialpsykiatriska fältet funnits med i bakgrunden som en förklarande faktor 

till de olika aktörernas ansvar och uppgifter och tolkningsföreträdet inom de olika områdena 

kan skapa problem. Dessutom belyser diagnosens makt och socialpsykiatriska fältet 

problemet ur ett organisatoriskt perspektiv och stigma och exkludering ur ett 

individperspektiv. 

 

6. Metod & urval  

I följande kapitel presenteras de metoder som använts. Först presenteras vinjettstudie och 

varför den är lämplig utifrån föreliggande studie samt de fördelar och nackdelar denna metod 

innefattar. Vidare redogörs semistrukturerade intervjuer som ska komplettera vinjettstudien. I 

kapitlet kommer även de etiska överväganden som gjorts, studiens urval, tillförlitlighet och 

trovärdighet samt arbetsfördelningen redogöras. 

 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Uttrycket hermeneutik betyder tolka eller uttolka. Det var tyska filosofen och teologen 

Schleiermacher som först försökte utveckla hermeneutiken till en allmän teori om tolkning 

och förståelse. Schleiermacher menade att all mänsklig meningsutbyte kräver någon sorts av 
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tolkning för att förstå (Thomassen, 2007, s. 178-179). Eftersom studien har som mål att tolka 

och förstå det insamlade materialet i relation till studiens syfte, teorier och tidigare forskning 

kommer föreliggande studie utgå från en hermeneutisk ansats. 

 

6.1.1 Vinjettstudie 

När kommunens äldreomsorg intervjuats har vinjettmetoden använts. Egelund (2008, s. 136–

139) skriver att vinjetter kan hjälpa till att få reda på hur olika professioner skulle bemöta och 

bedöma en specifik situation. Vinjettmetoden finns i olika varianter med gemensamma drag: 

för det första ska den ska byggas på korta historier, så kallade vinjetter, vilket de som deltar i 

studien ska diskutera och reagera på. För det andra bygger vinjetterna på ett normativt 

material. Vilket betyder att de baseras på principer och uppfattningar som bildar ett underlag 

till varför människor gör som de gör. Med hjälp av vinjetten utformar forskaren det som 

informanterna ska förhålla sig till och skapar på så sätt en referensram. Vinjettstudier 

undersöker hur exempelvis socialarbetare behandlar och bedömer olika situationer utifrån 

informationen i vinjetten (ibid.). Med denna metod gavs möjlighet att rama in problemet i en 

historia för att ta reda på hur äldreomsorgen bemöter och behandlar äldres psykiska ohälsa. 

Genom vinjettmetoden synliggjordes praktiska dilemman som t.ex. händelsen att någon 

hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt att få. Egelund (2008) skriver att 

vinjettstudier vanligtvis följs upp av frågor. Därför har vinjetten och den efterföljande 

diskussionen kompletterats med frågor och svar för att ge en tydlig bild av hur äldres psykiska 

ohälsa kan förebyggas, uppmärksammas och hanteras. 

 

Egelund (2008, s. 151) lyfter fram att det finns en diskussion om hur vinjetter kan ge valida 

svar eller inte. Detta då respondenterna kan svara på vad de kan tänka sig göra istället för vad 

de gör. Därför finns risken att svaren endast blir hypotetiska. Risken skulle kunna minskas 

genom att låta respondenterna koppla sin diskussion till vad de brukar göra i den typen av 

situationer. Det kan i sin tur öppna upp för kontextuella frågor om varför de gör på det sättet 

(ibid.). Bryman (2011 s. 425) menar att vinjettfrågor kan få fram informanternas beteenden i 

vissa situationer och även de åsikter och beskrivningar som informanterna har om det 

beteendet. I föreliggande studie syftar vinjetterna därför alltså till att få fram hur personal 

inom äldreomsorgen hanterar psykisk ohälsa bland äldre samt hur de beskriver sina 

handlingar. Detta kan i sin tur leda till en reflektion hos informanterna om varför de gör på 

just det sättet. 
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6.1.2 Semistrukturerade intervjuer  

I föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer använts för att intervjua olika aktörer 

som kan komma att samverka med kommunens äldreomsorg om äldres psykiska ohälsa. 

Bryman (2011, s. 415) samt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) skriver att 

semistrukturerade intervjuer ofta utgår från en intervjuguide med förskapade teman. I 

intervjun behöver inte frågorna ställas i samma ordning som det står i guiden utan kan relatera 

till de svar som intervjupersonen ger. De intervjuer som genomförts i föreliggande studie har 

utgått från intervjuguider, förskapade teman och frågor med möjlighet till att ställa 

följdfrågor. Enligt Holstein och Gubrium (2016 s. 69) ger intervjuer forskaren möjlighet att se 

både praktiska och subjektiva aspekter i intervjupersonens svar. Detta kan likna det som Ulla 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) skriver gällande hur intervjuer kan skapa en 

helhetsbild av den intervjuades verklighet. De praktiska svaren kan ge studien svar på hur 

aktörerna arbetar med äldres psykiska ohälsa men även hur de samverkar med varandra och 

kommunens äldreomsorg. De subjektiva svaren ger svar på vad de önskar förbättra i arbetet 

med äldres psykiska ohälsa och samverkan med övriga aktörer. 

 

Bryman (2011, s. 440) skriver att intervjuer främst bygger på en verbal kommunikation vilket 

kan leda till att information utelämnas eftersom det upplevs som självklart. Han tar även upp 

att avvikande och dolda aktiviteter är något som ofta bara kommer fram genom deltagande 

observation och glöms bort i till exempel intervjuer, vilket tagits i beaktning under 

intervjuerna. Om det är något som kommit fram som behöver förklaras närmare har 

följdfrågor ställts på de svar som getts. Detta för att få så bred kunskap som möjligt om ämnet 

och för att minska risken för missförstånd. 

 

6.2 Urval 

I föreliggande studie baseras urvalet av deltagare på studiens frågeställningar om samverkan 

mellan olika aktörer som berör äldre och deras psykiska ohälsa. Bryman (2011, s. 434) skriver 

att ett målinriktat urval är ett urval som görs baserat på de forskningsfrågor som studien ska 

undersöka. 

 

Inom studien gjordes ett tvåstegsurval som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 40) 

beskriver. Först måste ett geografiskt urval göras, exempelvis val av organisation eller 

kommun. Därefter väljs informanterna eller individerna ut. Föreliggande studie har 

genomförts inom Kalmar län där två kommuner har kontaktats för att delta i studien, en 
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mindre och en större kommun. Kontakten med kommunerna har tagits genom att först 

kontakta chefen för verksamheten för att få samtycke från hen. Chefen har haft möjlighet att 

göra urvalet av vilka anställda som ska delta i studien. Utöver detta har kvalitativa intervjuer 

genomförts med primärvården, dvs, läkare och sjuksköterskor för att få deras syn på saken. 

Även här har kontakt tagits med chefer inom Kalmar landsting som sedan gjort urvalet av 

vilka som skulle medverka i studien. Till sist har frivilligorganisationer kontaktats för att få 

ett tredje perspektiv på ämnet. Detta urval har skett genom mail eller telefonkontakt med olika 

frivilligorganisationer för att först se om de arbetar med äldre psykiska ohälsa. Sedan har två 

organisationer valts ut för intervju.  

 

6.3 Tillvägagångssätt 

När ett urval gjorts började vinjetter och intervjuguide utformas. För att få så bra vinjetter som 

möjligt kontaktades SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt socialstyrelsen för att se 

om de hade några vinjetter som kunde användas i studien, vilket de inte hade. Därför fick 

Lina, som har mest erfarenhet inom ämnet, utforma vinjetterna. När vinjetterna skapades 

användes tidigare erfarenheter, från praktik och jobb, för att skapa en verklig bild av ett 

problem. När sedan intervjuguiden skapades satt författarna tillsammans och diskuterade vad 

vi ville få fram från intervjuerna, sedan skapades frågor utifrån det. De teman som användes 

var samma som vi använt i problemformulering, det vill säga, socialt, diagnos och 

samverkan.  

 

Efter skapande och genomförande av både intervjuer och vinjetter transkriberades hela 

materialet. Därefter sammanställdes, bearbetades och analyserades allt utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt uppfattningar. Slutligen diskuterades 

resultatet i diskussionsavsnittet och förslag på vidare forskning gavs. Genom arbetets gång 

har transparens varit i fokus, att läsaren ska kunna följa hela arbetets gång, det vill säga vilka 

beslut som har tagits och vad som gjorts (Trost, 2010, s. 158).  

 

6.3.1 Genomförandet av intervjuer och vinjetter 

För att få tag på personer att intervjua har chefer i respektive kommun kontaktats, samt 

landstingets primärvårdsdirektör och psykiatridirektör. Genom dem fick vi sedan tag på de 

personer som vi intervjuat. Vinjetterna och intervjuerna genomfördes på plats hos de vi 

intervjuade och allt spelades in för att sedan transkriberas. I början på varje intervju har de 

medverkandes skriftliga samtycke till att medverka i studien inhämtats. Fördelen med att 
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spela in samtalet är att minnet förbättras och det blir lättare att analysera vad som har kommit 

fram i intervjuerna nämner Bryman (2011, s. 428). 

 

6.3.1.1 Medverkande  

I detta avsnitt presenteras de som medverkat i studien. Representanter för äldreomsorgen i en 

liten kommun var en enhetschef tillsammans med två av dennes anställda omsorgsassistenter. 

I den större kommunen representerades äldreomsorgen av en enhetschef tillsammans med en 

av dennes anställda. Primärvården representerades av en sjuksköterska med inriktning mot 

äldre och demens samt en allmänläkare som tidigare arbetat på en psykiatriavdelning. 

Frivilligorganisationer representerades av en representant från Röda Korset och en 

representant från en rikstäckande organisation med inriktning mot psykisk ohälsa 

 

6.3.2 Hinder och svårigheter 

Under studiens gång har vi stött på vissa hinder. En svårighet var att få tag på 

intervjupersoner inom primärvården och psykiatrin. När vi kontaktade primärvårdsdirektören 

för Kalmar landsting var inställningen till studien positiv. Problem uppstod dock när vi skulle 

få tag på läkare och sjuksköterskor ute på hälsocentralerna. Ofta svarade de att de var för 

upptagna och inte kunde ställa upp. Detta trots att ledningen visat ett stort intresse för studien 

och dess resultat. Så småningom fick vi tag på en läkare och en sjuksköterska som kunde 

ställa upp. Vi har även försökt få någon från psykiatrin att medverka men från denna aktör har 

ingen haft möjlighet att ställa upp. Däremot framkom det i den mailkontakt vi haft med 

psykiatrin att Kalmar län inte har någon särskild enhet för äldre personer med psykisk ohälsa. 

 

Vi har även försökt kontakta olika myndigheter, t.ex Sveriges kommun och landsting (SKL) 

och socialstyrelsen för att få hjälp att skriva vinjetter. Tyvärr fanns inget material att tillgå, 

därför fick vi konstruera våra egna vinjetter. 

 

6.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Objektivitet av stor vikt inom forskning och inom den vetenskapliga kunskapen, skriver 

Thomassen (2007, s 107). Objektivitet innebär att det sägs något om det studerade objektet 

utan att det påverkas av det studerande subjektet. Det vill säga att det skiljs på fakta och 

värderingar. För att skapa tillförlitlighet i studien har en intervjuguide använts för att kunna 

avgränsa de områden som är intressanta för studien. I denna studien har vi även varit två 
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författare som tillsammans hjälpt varandra att behålla objektiviteten och att alltid ha ett 

kritiskt tänkande i åtanke.  

 

Ett annat stort och viktigt begrepp inom forskning är begreppet validitet. Validitet innebär att 

det som ska undersökas har undersökts (Bryman, 2011, s. 465). Föreliggande studie har haft 

som syfte att beskriva och analysera hur kommunens äldreomsorg, primärvården och 

frivilligorganisationer arbetar och samverkar kring äldre med psykisk ohälsa för att 

förebygga, uppmärksamma och hantera den psykiska ohälsan hos äldre. Genom 

transparens(se kapitel 6.3) blir det lättare för läsaren att se att det som skulle undersökas har 

undersökts. 

Ett grundläggande kriterium i en kvalitativ studie är tillförlitlighet, skriver Bryman (2011, s. 

353). Tillförlitligheten i studien baseras på fyra olika kriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 

 

Trovärdighet innebär att studien följer de etiska riktlinjer som finns och att studiens resultat 

presenteras för de intervjupersonerna som medverkat för att bekräfta att deras berättelse har 

uppfattats korrekt (Bryman, 2011, s. 353–354). I hela denna studien har vi följt de 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Efter studiens avslut skickades studiens resultat till alla som 

medverkade. På detta sätt kan en bekräftelse försäkras om att rätt uppfattning har getts. 

 

Överförbarhet innebär att forskaren återger de kontextuella villkoren under intervjuerna, 

vilket i sin tur ska möjliggöra att resultatet kan replikeras på andra miljöer. Pålitlighet innebär 

att forskaren ska genom ett kritiskt tänkande redogöra alla faser av forskningsprocessen 

(Bryman, 2011, s. 355). Alla faser som har gjorts i studien har så noggrant och detaljerat 

redovisats i studiens metodavsnitt. Sista kriteriet som är möjlighet att styrka och konfirmera, 

innebär att forskaren inte medvetet har låtit personliga värderingar, åsikter eller teoretiska 

inriktning påverka utförandet och slutsatserna i studien. Det är forskarens uppgift att försöka 

säkerställa att detta inte har skett (Bryman, 2011, s. 355). Eftersom en av oss i denna studie 

har tidigare erfarenhet inom detta område kan det ha påverkat oss. Dock har vi varit medvetna 

om detta och försökt hålla oss objektiva och kritiska under hela processen. 

6.5 Bearbetning av data och analys 

Analysering av resultatet sker bäst genom att få distans till intervjuerna och tills de är 

avslutade, men det är av vikt att skriva ner goda idéer som uppkommer under intervjun eller i 

relation till dem direkt, skriver Trost (2010, s. 149). Det som Trost nämner har vi tillämpat i 
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vårt genomförande av analysarbetet. Efter varje intervju reflekterade vi över vad som 

framkommit och vilka likheter samt skillnader som fanns mellan de olika intervjuerna. De 

flesta av intervjuerna innebar en resväg vilket gjorde det möjligt att diskutera och analysera 

under färden. Transkriberingen av intervjuerna delade vi upp och kodade all data. 

Transkribering är ett sätt för författarna att lära känna sitt material och tolka det. Tolkningen 

sker redan under lyssnandet och skrivandet, skriver Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s. 

51) samt Kvale och Brinkmann (2014, s. 220). 

 

Efter lite avstånd från genomförandet påbörjades bearbetning och analysering av materialet. 

Ur ett etiskt perspektiv anser Trost (2010, s. 157) att användning av talspråk i citaten är 

oetiskt, eftersom intervjupersonerna kan uppleva det negativt. Dessutom är det ett annat språk 

än det skriftliga. Citaten som använts i analysarbetet har redigerats så att talspråket minskats 

genom att ta bort ord som exempelvis, “eeh” och “mmh” som inte medför något till citatet.  

 

I föreliggande studie har en tematisk analys använts. Tematisk analys innebär att intervjuerna 

analyseras med hjälp av kategorier och teman (Bryman, 2011, s. 527). Dessa olika teman och 

kategorier används för att hitta olika mönster i det insamlade materialet. För att urskilja dessa 

olika mönster har vi använt oss av färgkoder.  Färgkoder används för att få en lättare 

överblick, skriver Trost (2010, s. 154–155). Utifrån färgkoderna framkom det tre olika teman; 

sociala aspekter, diagnostisering och samverkan. Med hjälp av dessa olika teman kunde vi 

urskilja likheter och skillnader mellan de olika aktörerna, vilket hjälpte oss besvara vårt syfte 

och frågeställningar. Därefter analyserade vi det som framkommit utifrån tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter samt egna tankar och reflektioner. 

 

6.6 Forskningsetiska övervägande 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innehåller 

bestämmelser om etiska riktlinjer och att varje forskning som rör utsatta människor ska 

etikprövas. Eftersom studien inte avser att intervjua utsatta människor och är en studie på 

kandidatnivå omfattas inte studien av lagen. Studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (s. 6, 7–10 & 12-14). Enligt vetenskapsrådet finns det fyra allmänna krav på 

forskningen för att minska risken att forskningsetiska dilemman ska uppkomma. För att 

uppfylla informationskravet har informanterna informerats om att deltagandet är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill utan negativa följder. Dessutom har de 

informerats om undersökningens syfte och att de är anonyma. Vidare uppfyllts 
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samtyckeskravet då informanternas samtycke har inhämtats skriftligt där de ännu en gång 

påminns om att det är frivilligt att medverka. Dessutom fick de själva bestämma hur länge och 

på vilka villkor de vill delta på. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom kodning av 

personer, känslig information och geografisk plats. Dessutom har alla uppgifter som samlats 

in förvarats inlåst under studiens gång och raderats efter att studien slutförts. Författarna har 

även ingått en tystnadsplikt gällande uppgifter om den enskildes identitet. Slutligen har det 

insamlade materialet endast använts till studien och inte till något annat, på detta sätt 

uppfyller studien nyttjandekravet. 

 

Erble och Meader (2016 s. 129) skriver att när en organisation studeras finns risk att de som 

deltar i studien eller cheferna som läser studien och känner igen berättelsen om den egna 

organisationen har andra åsikter eller inte alls håller med det som står. Detta kan skapa 

konflikter inom organisationen, vilket kan leda till att informanter inte vill delta eftersom de 

inte vill riskera den position de har i organisationen. För att undvika detta etiska dilemma så 

gott det går har alla historier och information från informanter kodas och anonymiseras i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Alla informanter informerades om att anonymisering 

och kodning av materialet kommer ske, om de känner att de inte längre vill delta får de 

avsluta sin medverkan när de vill. 

 

Nygren (2012 s. 30) skriver att ett annat etiskt dilemma vid intervjuer kan vara känslor som 

uppstår och situationen kan bli påfrestande, särskilt om intervjupersonen behöver berätta om 

traumatiska eller obehagliga saker. Detta har undvikits då intervjupersoner inte är brukare och 

inte i en utsatt situation, utan professionella. Däremot kan intervjuer medföra konstruerade 

svar, det vill säga, svar som tänkts igenom innan intervjun för att få organisationen låta så bra 

som möjligt. Detta har tagits i beaktning under de intervjuer som genomförts samt i analysen 

genom att författarna varit medvetna om detta möjliga problem. 

 

Studien har genomförts i äldreomsorgen i en mindre och en större kommun. Samt 

primärvården i en större och en mindre kommun. Med tanke på konfidentialitetskravet har vi 

valt att inte benämna kommunernas namn. Detta eftersom risken finns att avslöja identiteten 

på de som arbetar i en mindre kommun.  
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6.7 Arbetsfördelning 

Eftersom vi har haft en viss förförståelse och olika synvinklar på det empiriska materialet har 

vi valt att arbeta med materialet tillsammans. För att skapa en röd tråd, en enhetlig bild av 

problemet och få en bättre förståelse har vi diskuterat och analyserat alla delar tillsammans. 

Både har varit med i framtagningen av artiklar, litteratur och intervjupersoner. 

Sammanställningen av litteraturen och artiklarna gjorde vi tillsammans för att båda skulle få 

samma kunskapsbas inom ämnet. Intervjuerna har vi tillsammans genomfört medan 

transkriberingen delades upp. Anledningen till att vi valt att göra mestadels tillsammans är för 

att vi både ska kunna stå bakom studien och bidragit lika mycket. 

 

6.8 Förförståelse  

Lina har tidigare praktiserat inom äldreomsorgen både som enhetschef och 

biståndshandläggare. Dessutom arbetar Lina även som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen vilket har gett henne en förförståelse inom ämnet. Sarah har varit på 

studiebesök hos en biståndshandläggare och hos en enhetschef inom socialpsykiatrin. Detta 

innebär att vi innan uppsatsen påbörjades hade en förförståelse som kan påverka den tolkning 

och analys som görs. Andersson & Swärd (2008 s. 247) skriver att som skribenter har vi ett 

ansvar att ge läsaren en insyn i våra analyser och tolkningar av materialet och vad de bygger 

på. 

 

6.9 Metoddiskussion  
De metoder som använts i studien är vinjettstudien samt semistrukturerade intervjuer. Som 

tidigare belyst har dessa metoder för och nackdelar (se kapitel 6.1.1 samt 6.1.2). Vi anser att 

vi uppnått studiens syfte och frågeställningar med hjälp av valda metoder. Andra metoder som 

skulle fungera för studien hade varit att bara använda semistrukturerade intervjuer, men 

eftersom vinjettstudierna ger möjlighet att föra en diskussion kring arbetet inom 

äldreomsorgen på ett annat sätt anser vi att denna metod har varit bättre för föreliggande 

studie.  

 

7. Resultat och analys 

Studiens syfte har varit att undersöka hur kommunens äldreomsorg, primärvården och 

frivilligorganisationer arbetar och samverkar kring äldre med psykisk ohälsa för att 

förebygga, uppmärksamma och hantera den psykiska ohälsan hos äldre. När materialet 
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samlats in kunde tre teman urskiljas ur materialet. Dessa teman följer de teman som 

presenterats i problemformulering samt de teman som använts i intervjuguiden, det vill säga: 

Sociala aspekter, diagnostisering och samverkan. Inom varje tema kommer resultatet 

analyseras utifrån studiens teoretiska ansatser (stigma och social exkludering, diagnosens 

makt, socialpsykiatriska fältet samt samverkan), tidigare forskning, studiens insamlade 

material och tolkning.  Det har gjorts fyra intervjuer och två vinjettstudier. Intervjuerna 

gjordes med två representanter från två olika frivilligorganisationer, en sjuksköterska och en 

läkare. Vinjettstudierna gjordes med äldreomsorgen, en i en mindre kommun och en i en 

större kommun.   

 

7.1 Sociala aspekter 

7.1.1 Ensamhet 

Stigma och social exkludering kan vara en följd av psykisk ohälsa. Ofta finns en bild av 

psykisk ohälsa som gör att vissa inte vill närma sig den med anledning av kunskapsbrist. 

Speciellt i den äldre generationen. Läkaren och sjuksköterskan vi intervjuat berättade att äldre 

sällan berättar att de mår psykiskt dåligt. Detta kan vara en följd av att psykisk ohälsa har 

varit så pass stigmatiserat i deras liv att de tycker att det är inget något man pratar om. Som 

Starrin (2013, s.80-84) skrev så kan en känsla av skam skapa att man känner sig socialt 

utdefinierad, vilket kan leda till att man tar till den sista hanteringsformen av stigmatisering; 

att dra sig undan. Vilket även framkommit i intervjuerna, de isolerar sig själva, på grund av 

skamkänslor, och en social exkludering skapas, vilket leder till att de som lider av psykisk 

ohälsa blir ensamma. Men det kan även vara åt det andra hållet, att ensamhet även är en stor 

bidragande faktor till att äldre drabbas av psykisk ohälsa. I alla intervjuer och vinjetter som 

genomförts har ensamhet varit på tal flertalet gånger, där benämns ensamhet som en 

bidragande faktor till att psykisk ohälsa skapas.  

 

Den större kommunens äldreomsorg säger så här: 

“Ec- Sen är det ensamheten, den blir ju påtaglig för alla till slut. För det är egentligen ingen som 

vill vara själv. För så ensam som man vet att dem är ibland. 

O- Ja och en del sitter ju bara och väntar på att vi ska komma liksom 

Ec- Precis. 

O- Att livet kretsar runt oss liksom” 

 

Även sjuksköterskan menar att ensamheten påverkar den äldres psykiska ohälsa:  
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“Ensamheten är en stor faktor till att den äldre drabbas av psykisk ohälsa.  En del vill vara det 

och känner sig tillfredsställda men andra tycker det är jättetråkigt och ensamt “ 

 

Detta visar att ensamheten är påtaglig hos äldre. Ett sätt att förebygga psykisk ohälsa kan då 

vara olika aktiviteter och sociala nätverk som gör att den äldre inte känner sig lika ensam. 

 Läkaren beskriver vikten av närstående eller hemtjänst som följande:  

 

“Fråga: Vilka sociala nätverk tror du är viktigast för äldre med psykisk ohälsa? 

Läkare: Det är särskilt de närstående är det viktigaste, som när vi har intervju om psykisk ohälsa 

med någon äldre, det blir jättesvårt att utföras ensam. Även om de har jättebra kognitiv förmåga, 

har jättebra syn och hörsel är det viktigt med närstående. Närstående betyder exempelvis hans 

sambo, man eller barn eller barnbarn. Närstående kan också handla om de som tar hand om 

honom, hemtjänst eller hemsjukvård. De har också bra kontakt, de kan också larma om det är 

något oroande. Så de, jag tycker att samtalet blir bättre om någon närstående är med så man vet 

allt.”  

 

Utöver hjälp vid läkarsamtal kan närstående eller hemtjänstpersonal jobba med att motivera 

den äldre till att gå på aktiviteter och sociala sammanhang för att förebygga psykisk ohälsa. 

Som Sobak (2009, s 47) tog upp så definieras resurser vid psykisk ohälsa främst med sociala 

nätverk som exempelvis familj och vänner. 

 

7.1.2 Aktiviteter 

Hemtjänsten arbetar mycket med motivationsarbete för att förebygga den psykiska ohälsan 

och sjuksköterskan menar att för många räcker det med att man har hemtjänstbesök. 

Hemtjänsten kan försöka få med dem ut på promenader, få iväg dem till träffpunkter och 

allaktivitetshus eller bara sitta och prata med dem i hemmet. Ett bra exempel ger 

äldreomsorgen i den lilla kommunen när de diskuterade en av vinjetterna:   

 

“O1- Men ja, det är svårt, om det nu är så att han har gett upp. Men vi ger ju aldrig upp, vi 

fortsätter liksom och frågar och pushar.   

O2- Och får honom kanske att känna lite mer att han betyder något, asså för det är väl det, man 

tänker, hans fru gick bort hastigt och nu känner han att han bara är till besvär. Att man kan ge 

honom lite extra, liksom att man går ut och “ska vi fika”, ja, eller att man bara är hos honom, att 

man sitter lite längre. Så att han känner att han betyder något.  

O1- Ja han sitter ju bara i en rullstol och har hjälp med allting.  
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EC- Frågan är om man skulle hitta någon uppgift han skulle kunna göra. Sen kan det vara svårt i 

det tillståndet han verkar befinna sig, att kanske få honom till att göra det första gången. Men det 

där man kan bli lite bekräftad i att ´oh det här hade vi inte kunnat göra utan dig, vilken tur´. Att 

få känna att man verkligen är en människa fortfarande, inte bara någon som människor tar hand 

om hela tiden.”  

 

Även äldreomsorgen i den större kommunen påtalar vikten av motivationsarbete flertalet 

gånger. Ensamheten kan påverka mycket, vilket kan leda till att den äldre behöver motivering 

till att exempelvis komma ut på olika aktiviteter. Ett bra exempel kan vara att komma iväg på 

olika träffpunkter eller aktivitetshus. Sjuksköterskan påpekade i intervjun att för vissa räcker 

det med att få komma iväg på någonting. Då kan ett aktivitetshus eller träffpunkt vara ett bra 

ställe. Det kan även vara skönt att bara komma iväg till affären, något som hemtjänsten eller 

närstående kan hjälpa till med. Det finns även en viktig del i att ha närstående. 

Äldreomsorgen i den lilla kommunen berättade att ibland vill inte de äldre att de ska komma 

dit för de tycker att det är jobbigt. Då blir det problematiskt om den äldre inte har några 

närstående men är i behov av sociala kontakter. Hemtjänsten kan erbjuda social aktivitet men 

om den äldre inte släpper in dem skapas ett problem. De säger att även om de behöver 

sällskap så kanske inte hemtjänstens sällskap är bra, det handlar om kvalitet för den äldre och 

inte bara kvantitet. Sjuksköterskan påpekar även att för vissa räcker det inte oavsett hur 

många besök man har från goda vänner, släktingar, en del blir aldrig nöjda.  

 

En annan organisering som kan aktivera och få ut äldre är frivilligorganisationer som kan 

erbjuda olika sorters aktiviteter eller stöd. För som Österström (2007) skrev så är det tänkt att 

frivilligorganisationerna ska göra något kommunen inte gör.  

 

7.1.3 Frivilligorganisationer  

Frivilligorganisationer kan erbjuda olika sorters stöd för de äldre, Röda korset kan bland annat 

erbjuda stöd på sjukhuset i form av sjukhusvärdinnor medan en rikstäckande organisation som 

arbetar med psykisk ohälsa har mer aktiviteter såsom minigolf och bowling. De erbjuder även 

medlemmarna ett ställe där de kan umgås och socialiseras i en miljö som liknar hemmet där 

de även kan äta gott för en liten peng. Det är viktigt att det känns som en hemmiljö där de 

träffas menar hen, detta för att inga krav ska ställas på medlemmarna. Eftersom de redan mår 

så dåligt är det viktigt att komma till ett ställe utan krav, där de kan slappna av, är viktigt. 
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Fortsättningsvis berättar hen att de personliga kontakterna som medlemmarna får när de 

kommer till dem är de viktigaste.  

 

Äldreomsorgen i den mindre kommunen skulle kunna tänka sig att frivilligorganisationer 

skulle kunna tillföra något till deras arbete genom att dela med sig av egna erfarenheter. Men 

detta medför även en problematik i att allt material äldreomsorgen vill ha hjälp med behöver 

avidentifieras med tanke på sekretessen. Även sjuksköterskan belyser detta problem och säger 

att det inte går att samverka med frivilligorganisationer på samma sätt som de samverkar med 

kommunen på grund av sekretessen.  

 

Det finns även andra nackdelar med frivilligorganisationer. Eftersom det är baserat på 

frivilliga krafter är det dåligt med resurser, både personella och ekonomiska resurser säger 

den rikstäckande organisationen. Detta skriver även Österström (2007, s. 97), frivilliga 

organisationer oftast är uppbyggda på en eller flera personer och försvinner dem är det svårt 

att ersätta dem. De menar att de har svårt att få stöd och förståelse för andra. När det är för få 

personella resurser blir det även svårt att vara till stöd för de medlemmar som finns och vara 

tillgänglig dygnet runt. De menar även att det är svårt att agera samtalspedagog när man inte 

är utbildad till det. Detta är något som även representanten från Röda korset tog upp. Tidigare 

har de haft en besöksverksamhet som kunde åka hem till äldre som mådde dåligt för att prata 

en stund. Men denna verksamhet lades ned på grund av resursbrist. De menar att det var svårt 

att få frivilliga som kunde ställa upp på detta, det gäller att det är någon som arbetat med det 

tidigare och vet hur man ska hantera det som kommer fram i samtalet. De hade även ett 

problem med att få de resurser de hade att räcka till och alla fick därför inte samma stöd och 

gav exempel på detta:  

 

“Varför besöker vi inte Helge som mår dåligt när vi besöker Astra som bor i trappan bredvid”. 

 

En annan nackdel kan vara att ett problem med kontinuiteten uppstår. Äldreomsorgen i den 

mindre kommunen belyser detta:  

 

“EC- … Och särskilt inte, har du sådan här problematik så kan du oftast absolut inte göra det 

utan då behöver man liksom ha kontinuiteten med samma personal och tryggheten i det än att 

det ska bollas in människor som man egentligen inte har någon naturlig kontakt med över huvud 

taget.”  
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De menar att det kan vara en bra idé att etablera frivilligorganisationer via aktivitetshus eller 

träffpunkter för att få in en naturlig kontakt mellan den äldre och frivilligorganisationen. Men 

det kan vara svårt att ha med dem i det vardagliga arbetet på grund av att kontinuiteten inte 

blir densamma. Vi kommer närmare presentera kontinuitet och dess påverkan på äldre med 

psykisk ohälsa i nästkommande avsnitt.  

 

7.1.4 Kontinuitet 

Som Österström (2007, s.96) skrev så brister frivilligorganisationer i kontinuitet eftersom de 

oftast är personbundna. Kontinuitet är viktigt för den enskildes välmående, speciellt när de 

lider av psykisk ohälsa. Läkaren berättade att det är svårt för äldre, speciellt med psykisk 

ohälsa, att byta miljö. Därför är det viktigt att ha liknande rum på sjukhus och inom psykiatrin 

och även att ha möjlighet att ha samma läkare. Även äldreomsorgen i både den större och 

mindre kommunen arbetar för att få så bra kontinuitet som möjligt. Den större kommunen 

berättade att de arbetar mycket med kontinuitet just nu för att de äldre ska känna sig trygga. 

“Det är ju ändå en del av deras välmående. För dem vill ju att det är samma personer som 

kommer, så vi försöker verkligen minska det”.  

 

Kontinuitet leder ofta till en trygghet hos den äldre då hen lär känna de som kommer och 

hjälper hen i vardagen. Om en trygghet skapas kan psykisk ohälsa förebyggas eftersom man 

kan känna sig lite mindre ensam. Det är även enklare för de som möter den äldre att upptäcka 

psykisk ohälsa om man känner den äldre bättre. Träffar man den äldre varje dag skapas en 

relation och en trygghet som gör att psykisk ohälsa lättare upptäcks.   

  

 

7.1.5 Tabubelagt och stigmatiserande 

Som tidigare diskuterat söker ofta äldre inte för sin psykiska ohälsa. Detta kan vara något som 

beror på den kultur och generation de levt i. Att ha psykisk ohälsa var lite tabubelagt och 

ingenting man pratade om. Sjuksköterskan berättade att en del kanske lever kvar i det gamla, 

att man inte söker för sådana besvär. Att det är ingenting man pratar om. Även läkaren 

berättar om detta. Hen berättade att ofta när den yngre generationen söker hjälp kan de säga 

att hen känner sig deprimerad, har ångest eller mår dåligt psykiskt över lag. Men när det gäller 

äldre patienter så brukar de inte berätta att de inte mår så bra utan oftast kommer larm om 
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psykisk ohälsa hos äldre från hemtjänsten eller hemsjukvården. Representanten från Röda 

korset berättade följande vid frågan om psykisk ohälsa bland äldre kan vara lite tabubelagt:   

 

“Absolut! Jag tror inte man vill erkänna det bara. Jag är övertygad om det. Det är nästan lite 

skämmigt. Jag skulle tippa på det”. 

 

Något som tidigare tagits upp är kulturdiagnoser och hur de ändras med tiden. En 

kulturdiagnos som växt fram mer under senare år är samlingsbegreppet psykisk ohälsa. Vi kan 

genom kulturdiagnoser analysera och få en förståelse för äldres agerande gällande psykisk 

ohälsa. Under deras livstid har begreppet varit stigmatiserat och nedtystat. Det är först på 

senare år som psykisk ohälsa börjat bli mer accepterat. Att de växt upp i ett samhälle där 

psykisk ohälsa inte är något man pratar om kan vara en bidragande faktor till att de själva inte 

vill prata om psykisk ohälsa eller söka hjälp för det. En annan faktor kan vara att det finns en 

rädsla att bli socialt exkluderad om de får en diagnos om psykisk ohälsa. 

  

 

7.2 Diagnostisering 

“Det känns som lite att det är lag att när man blir gammal då, asså om man säger att man har psykisk 

ohälsa i bagaget och har haft det hela livet, när man sen då blir gammal då blir man det istället. Asså 

någonstans blir det som att det kan inte överlappa varandra verkar vara inställningen. Utan antingen är 

man det ena eller det andra. Och så funkar det ju inte, det kan ju både trappas upp och trappas ned när 

man blir äldre liksom. Det är lite trist men det känns inte som att det prioriteras. Utan det är mest ´nej 

men han är så gammal´”  

-Omsorgsassistent i mindre kommun  

 

7.2.1 Diagnosens fastställande 

När en diagnos om depression ska sättas så använder sig primärvårdens läkare av en modell 

som heter DSM4 berättar läkaren. Denna modell utgår från sju kriterier varav två 

obligatoriska och fem övriga. För att få diagnosen depression behöver minst en av de två 

obligatoriska kriterierna vara uppfyllda samt tre av de övriga. Detta kan vara problematiskt, 

berättar läkaren, eftersom många äldre uppfyller många av kriterierna utan att de har psykisk 

ohälsa utan de kommer som en följd av andra sjukdomar. Något som belyses mer i avsnitt 

8.2.4 Svårigheter. 
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7.2.2 Påverkan 

När en person fått en diagnos kan detta påverka personen på olika sätt. Som Hallerstedt 

(2009, s. 21) skrev kan en diagnos vara ett svar på ett sökande gällande identitet. Diagnosen 

kan även skapa en kollektivisering där människor med samma diagnos tar stöd av varandra. 

Han skriver även att en människa hellre väljer en diagnos som identitet än ingen identitet alls. 

Dock kan diagnosen även innebära stigmatisering, förlust och utanförskap enligt Johannisson 

(2009, s.31) 

 

Det som framkommit i intervjun med sjuksköterskan är att en del blir asociala eller 

initiativlösa när de fått en diagnos, de vill inte träffa folk eller ta tag i det. Ofta behövs 

initiativ tas från omsorgen för att förbättra den äldres situation. Även läkaren bekräftar det 

initiativlösa genom att berätta att många äldre hellre vill ha medicin istället för en 

samtalskontakt eller kbt. Detta tror hen beror på att de är vana med att när man är sjuk så får 

man medicin. Oavsett om medicinerna är beroendeframkallande upplever hen att de hellre vill 

ha det. Ofta får hen svar vid diskussion om beroendeframkallande mediciner att “jag struntar i 

det, jag har inte så många år kvar att leva och det är bättre att jag blir av med ångesten och 

känner att jag fungerar normalt istället för att fortsätta så här med ångest och bli ännu värre”. 

Detta kan i sin tur påverka hur äldreomsorgen ser på primärvården. Äldreomsorgen upplever 

ofta att äldre får medicin istället för psykologisk behandling som exempelvis kbt och tror att 

detta beror på resursbrist. Men i själva verket beror det på synsättet de äldre växt upp med.  

 

När äldre drabbas av psykisk ohälsa kan de, som tidigare förklarat, bli initiativlösa och stänga 

in sig. Detta, och andra symptom på psykisk ohälsa, kan vara svårt för närstående att förstå 

och se vad de beror på. Om den äldre då får en diagnos om psykisk ohälsa kan det skapa en 

större förståelse vilket kan göra det lättare att bemöta. Detta är något som samtliga som 

intervjuats tror och upplever: att det är enklare att bemöta och hantera den äldre och dess 

ohälsa när de vet vad som är bakomliggande. Även Johannisson (2009, s.31) skriver att 

diagnosen kan innebära en bekräftelse för världen och ge en avlastning för känslor som ansvar 

och skuld. Diagnosen kan även fungera som en tröst för närstående i och med förståelsen.  

  

7.2.3 Resurser inom primärvården 

De flesta psykiska problem bland äldre förblir ofta obehandlade och behandlas oftast sent, 

ofta försenat med månader eller år, skriver Moak (2011, s. 274). Detta kan vara en 

konsekvens av resursbrist., något som framkommer i alla intervjuer. Resursbristen 
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framkommer på olika sätt, läkaren upplever att de har tidsbrist och sjuksköterskan upplever en 

läkarbrist, vilket kan förklara varför läkaren upplever en tidsbrist. Finns det inte tillräckligt 

med läkare så kommer de läkare som finns få mer att göra och mindre tid. 

  

“Fråga: vad tror du är den största faktorn till att äldre drabbas av psykisk ohälsa?  

Läkare: … Det finns också en faktor som ligger på oss också: att vi koncentrerar oss på somatisk 

försämring och vi har inte tid att lägga på psykisk ohälsa.  

Fråga: Det är lite resursbrist där då? 

Läkare: Tidsbrist ja.”  

 

Det som menas med detta är att läkaren upplever att de lägger ner mer tid på de fysiska 

försämringarna framför psykisk ohälsa eftersom de inte har tiden till båda. Läkaren berättade 

att tiden för en hälsokontroll är 45 minuter och för ett akutbesök är det 30 minuter. Hen 

berättar att denna tiden inte räcker till för de äldre eftersom många har multisjukdomar, alltså 

många olika sjukdomar som behöver tid. Flertalet äldre har även hörsel eller språksvårigheter 

som gör att det tar längre tid. Därför prioriteras ofta psykisk ohälsa bort. Detta problem skulle 

eventuellt kunna lösas med fler läkare. Detta eftersom om fler läkare finns kommer de ha mer 

tid till varje patient och då även kunna lägga tid på psykisk ohälsa. Sjuksköterskan som 

intervjuades sa: 

 

“Till exempel med läkartider, hade man haft flera resurser så hade man kunnat boka fler 

patienter och uppföljningar tänker jag”  

 

Mer läkarresurser hade alltså inte bara resulterat i mer tid att lägga på psykisk ohälsa utan 

också att hinna med uppföljningar och se till att behandlingar fungerar som de ska, men också 

för att kunna samverka bättre med andra aktörer. 

 

Även äldreomsorgen upplever att primärvården behöver mer resurser. Den mindre kommunen 

berättar att ofta prioriteras fysiska sjukdomar samt uppföljningar inte alltid görs, något som de 

skulle vilja förbättra. De berättar vidare att uppföljningar ofta hamnar på den äldre, vilket är 

svårt när man har psykisk ohälsa. Därför måste det finnas människor runt den äldre som kan 

göra det om primärvården inte gör uppföljningar. Däremot berättar sjuksköterskan att den 

samverkan som sker inom kommunen gör att resursbristen inte syns så tydligt.  
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Däremot har samtliga från äldreomsorgen och primärvården lyft upp problematiken med att 

psykiatrin inte lägger fokus på äldres psykiska ohälsa utan det läggs över på kommunens 

äldreomsorg och primärvården. Som Soback (2009, s. 47–48) skriver räcker inte resurserna 

till för människor med psykisk ohälsa då psykiatrin endast får 10 procent av Sveriges totala 

sjukvårdskostnader. Detta är något som kan få konsekvenser. 

 

7.2.4 Svårigheter 

Det finns svårigheter med att ställa en diagnos. Läkaren berättar att sättet de ställer diagnoser 

på, speciellt för depression, är svårt. Hen berättar att ofta uppfyller de flesta äldre de flesta 

kriterierna för depression, men ofta beror det också på andra sjukdomar. Detta gör att det är 

svårt att sätta en diagnos om psykisk ohälsa, eftersom symtomen ofta kan hänga ihop med 

andra sjukdomar. Läkarna inom primärvården är utbildade allmänläkare vilket gör det svårt 

för dem att ta beslutet om det är psykisk ohälsa eller inte. Hen önskar därför att psykiatrin 

skulle ha mer resurser för att kunna ta emot äldre. Hen önskar att en specialistläkare från 

psykiatrin skulle sätta diagnos om psykisk ohälsa på äldre, detta för att en specialist bättre kan 

avgöra om det är psykisk ohälsa eller om symtomen beror på någon annan sjukdom.  

 

En anledning till att psykiatrin inte tar emot äldre patienter kan vara som Järkestig-Berggren 

(2010, s. 32) skriver. Att inom människobehandlande organisationer finns en ständig 

resursbrist och därför måste de se till vilka patienter som är mest berättigade hjälp. Det blir en 

prioriteringsfråga där äldre prioriteras bort. Men även om äldre skulle prioriteras av psykiatrin 

kan det finnas svårigheter att fastställa en diagnos även där. Brante (2009, s. 93) skriver att 

det enda man har att gå efter vid identifiering av psykisk ohälsa är patientens beteende och 

berättelse vilket gör att fastställande av en orsak inte är möjlig. Detta kan vara svårt när 

patienten är äldre och kanske inte kan tala för sig själv säger läkaren som intervjuats. Där är 

en samverkan med kommunens äldreomsorg viktig då de kan slå larm om 

personlighetsförändringar och symptom om psykisk ohälsa.  

 

Vi kan även se begreppet färdigbehandlad som en svårighet. Sobak (2009, s. 52–53) skriver 

att när en patient fått en diagnos och medicin och inte behöver mer vård från psykiatrin skrivs 

de ut och lämnas till kommunen. Även här finns ett synligt behov av en samverkan mellan 

landstinget och kommunen för att de äldre inte ska lämnas åt sitt eget öde. 
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7.3 Samverkan 

7.3.1 Samsyn och samarbete 

Som tidigare nämnt beskriver Österström (2007, s. 81) hur samverkan som förvaltningen har 

med landstinget fokuserar på att vara kostnadseffektiva. Utifrån den rikstäckande 

frivilligorganisationen verkar detta kostnadseffektiva fokus även gälla på andra arenor. 

Frivilligorganisationen beskriver hur deras arbete på något sätt måste gynna individen men att 

detta är svårt att göra utan några resurser. De känner att kommunen har motarbetat dem och 

inte tillstått med de resurser de behöver för att kunna göra sitt arbete på allra bästa sätt. Detta 

anser frivilligorganisationen är en av orsakerna till att samverkan inte fungerar i och med att 

de själva inte får tjäna pengar på deras verksamhet. Frivilligorganisationen uttalar sig på 

följande sätt: 

 

 “Jag önskar att det fanns ett samarbete men allt måste ha ett värde”  

 

Detta tyder på att en bättre samverkan kan behöva utvecklas mellan kommunen och 

frivilligorganisationer. Men enligt Österström (2007, s. 11–2 & 28–30) finns det även brister i 

samverkan mellan kommunen och landstinget. Även Melin-Emilsson (2009, s. 430) skriver 

att ett teamarbete finns men det är svagt och det exkluderar läkarna från omsorgen, vilket 

även vi uppmärksammat. Äldreomsorgen i den mindre kommunen uttrycker att det finns en 

bristande samsyn mellan dem och primärvården: 

 

“Det är väl inte kanske alltid man känner att man är på samma nivå som läkare sådär, man 

tänker på olika sätt” 

 

Detta kan bero på att de som arbetar inom äldreomsorgen och de som arbetar inom 

primärvården har olika utbildningar. Detta problem kan och har lösts genom att kommunens 

sjuksköterskor används som en mellanhand. Sjuksköterskan vi intervjuat ger ett bra exempel 

på detta:  

 

“Det är ju positivt att vi har god samverkan för att kommunsköterskorna ringer till oss och vi 

ringer dem. Man vet ju att de hör av sig till oss så är det ju så eller att det stämmer man behöver 

inte dubbelkolla. Man litar på varandra. Det är ju fördelen med att vi känner varandra så väl.” 

 

Kommunens sjuksköterskor medverkar på kommunens team (se avsnitt 8.3.2.1) och för sedan 

vidare information till primärvården. Detta eftersom kommunens sjuksköterskor kan ha en 
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samsyn med både hemtjänsten och primärvården. De har en samsyn med hemtjänsten då de 

arbetar parallellt med dem dagligen och möter samma människor och diskuterar lösningar 

tillsammans med dem. De har även en samsyn med primärvården då de har samma eller 

liknande utbildningar. 

 

7.3.2 Team vs icke-team 

7.3.2.1 Team  

Abendstern m.fl (2014, s. 65) skriver att kommunikationen i multiprofessionella team blir 

bättre än om teamen inte skulle finnas. Ett exempel på detta är de team som finns inom 

kommunerna. Inom den mindre kommunen som sjuksköterskan arbetar har de ett 

demensteam/ äldreteam. I dessa team finns en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), 

kommunsköterska, rehab, hemtjänstpersonal och biståndshandläggare. Även den större 

kommunen har de något liknande som kallas hemteam, där samlas enhetschefen med sina 

omsorgsassistenter, biståndshandläggare, rehab och kommunsköterskorna från hemsjukvården 

och diskuterar hur de kan arbeta på bästa sätt och vad som är bäst för de äldre. Detta gör det 

lätt att följa upp och diskutera med andra professioner hur de upplever den äldres situation. På 

så sätt tar man del av varandras kunskap och expertis. Inom dessa hemteam ingår dock inte 

primärvården. De blir istället inkluderade genom kommunsköterskorna som agerar lite som en 

mellanhand mellan primärvården och kommunens äldreomsorg. Det blir en slags samverkan 

utan team. 

 

7.3.2.2 Icke-team 

Även fast primärvården inte ingår i det hemteam vi beskrev att den större kommunen hade i 

föregående avsnitt finns ändå en samverkan mellan dem och kommunen. Som tidigare 

beskrivit fungerar detta genom att kommunens sjuksköterskor blir som en mellanhand mellan 

primärvården och kommunen. Detta berättar både kommunernas äldreomsorg och 

sjuksköterskan och läkaren från primärvården. Detta kan vara en konsekvens av att Sverige 

har en socialt inriktad och inte en medicinskt inriktad äldreomsorg som Melin-Emilsson (2009 

s. 426) skriver. 

 

7.3.3 Psykiatrin och frivilligorganisationer 

I de flesta intervjuerna/vinjetterna framkommer det att nästan alla skulle vilja ha en bättre 

samverkan med psykiatrin. I dagsläget känner de att de får ta alla ärenden, både hemtjänst och 

primärvård får ta de ärenden som rör psykisk ohälsa bland äldre. Detta eftersom psykiatrin 
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prioriterar de yngre och inga av de äldres ärenden kommer dit. Inom frivilligorganisationer 

känner de samma frustration där många av deras medlemmar inte söker hjälp då de inte har 

någon tilltro till psykiatrin, de får ofta vänta i flera timmar och i slutändan skickas de hem 

alldeles för tidigt. Frivilligorganisationerna upplever att de har en bristande samsyn och 

samarbete med psykiatrin och de flesta insatserna i kommunen.  

 

En lovande metod för att förbättra vården av psykisk ohälsa inom primärvården är genom 

samarbete mellan de olika instanserna inom vården, skriver Moak (2011, s. 274, 276 & 278). 

Samvård innebär att psykiatrins tjänster befinner sig på samma plats som primärvården och 

att primärvårdspersonal samarbetar med psykiatrin. Detta skulle eventuellt kunna ske genom 

att ta in specialistläkare på äldrepsykiatri inom primärvården. Dessa skulle kunna hjälpa till 

med diagnostisering av psykisk ohälsa bland äldre samt förbättra vården för dem.   

 

Sjuksköterskan uttryckte ett intresse att samarbeta med något café eller någon dagverksamhet 

som kan få den äldre att gå ut och få en social gemenskap. Exempelvis har Röda korset ett 

café där uppemot 90 personer kommer och äter eller socialiserar. Hit kommer det alla sorters 

olika människor och det är svårt att veta vem av dem som har psykisk ohälsa men det är 

säkerligen många som har det berättar representanten. Innan hade Röda korset en 

besöksverksamhet där frivilliga gjorde hembesök hos de äldre och pratade med dem. Detta 

finns tyvärr inte idag berättar hen. Denna besöksverksamhet är något som sjuksköterskan 

beskriver i intervjun och att detta hade varit något positivt mot ensamheten som många äldre 

känner. Dessutom hade besöksverksamheten varit en bra avlastning för hemtjänsten som inte 

alltid har tid att stanna och prata.  

 

7.3.4 Vad krävs för en bättre samverkan  

I tidigare forskning av Karlsson m.fl (2005) framkom att det behövs en bättre 

hemvårdsorganisation med bra medicinsk kunskap. Detta är något som finns i Kalmar län. De 

arbetar med hemsjukvård och använder ofta hemsjukvården som en mellanhand för 

kommunikation mellan hemtjänst och primärvården. Detta kan hänga ihop med att samverkan 

blir bättre. Att när det finns en hemsjukvård utvecklas möjligheterna till samverkan då 

hemsjukvården kan fungera som en mellanhand som är lite insatt i både hemtjänsten och 

primärvården. Som tidigare nämnt önskar alla parter som intervjuats att det finns en bättre 

samverkan med psykiatrin, något som de tror inte sker på grund av resursbrist. Denna 

resursbrist påverkar de äldre då de inte får den vård och omsorg de kanske behöver. Även de 



 

42 

 

som arbetar med äldres psykiska ohälsa påverkas då de får ta hela lasten med de äldres hälsa 

trots att de inte är specialister på psykisk ohälsa. Skulle mer resurser finnas inom psykiatrin 

skulle de kunna ge handledning till primärvård och äldreomsorg i svåra fall med psykisk 

ohälsa. De skulle även, i bästa fall, kunna ta emot äldre som lider av psykisk ohälsa och 

utveckla en samverkan med kommunens äldreomsorg och primärvården.  

 

Frivilligorganisationer är den aktör som övriga aktörer samverkar minst med. En samverkan 

kan behöva utvecklas mer mellan kommunen, primärvården och frivilligorganisationer. Ett 

problem som de medverkande upplevt påverkar samverkan mellan dem och 

frivilligorganisationer är sekretessen. Det är svårt att samverka med en frivilligorganisation 

eftersom det är frivilliga som inte är sekretess bundna som arbetar där. 

Frivilligorganisationerna upplever även en resursbrist som gör att det blir svårt att samverka. 

Det är ofta svårt att kunna göra saker, dels för att det finns en ekonomisk resursbrist, menar 

den rikstäckande organisationen. Men det blir även påfrestande för personalen som frivilligt 

ställer upp att räcka till för medlemmarna. 

 

7.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av resultatet och analysen av studien kopplas till 

studiens syfte och frågeställningar. Studien syftar till att se hur aktörer arbetar och samverkar 

för att förebygga, uppmärksamma och hantera äldres psykiska ohälsa.  

 

7.4.1 Kontinuitet   

Både primärvården och äldreomsorgen arbetar mycket med kontinuitet för att den äldre ska få 

så bra vård och omsorg som möjligt. Primärvården arbetar med att man ska ha samma läkare 

som känner en och ens sjukdomshistoria för att bättre kunna uppmärksamma och hantera 

psykisk ohälsa. Äldreomsorgen arbetar mycket med kontinuitet för att, precis som 

primärvården, uppmärksamma och hantera, men även för att förebygga psykisk ohälsa hos 

äldre. Om kontinuiteten är hög och få omsorgsassistenter är hos den äldre bidrar det till att en 

relation skapas mellan den äldre och personalen. Detta kan bidra till att den psykiska ohälsan 

förebyggs bättre, uppmärksammas tidigare och att den blir lättare att hantera. Genom att ha 

samma personal lär man känna varandra och personalen kan lättare hjälpa den äldre och 

upptäcka om hen börjar må dåligt. På så sätt uppmärksammas den psykiska ohälsan tidigare 

än om flertalet omsorgsassistenter skulle gå dit dagligen.  
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Kontinuitet är även viktigt om den äldre redan har en psykisk ohälsa som behöver hanteras. 

Då omsorgsassistenten känner den äldre bättre vet hen vad den äldre tycker om att göra. Detta 

leder till att omsorgsassistenten bland annat kan sitta och prata med den äldre om saker hen 

tycker om. En omsorgsassistent i den större kommunen sa följande vid en fråga om vad de 

gör för att förebygga psykisk ohälsa:  

 

“Nej men det här att man är hos dem, minuterna man är där så är man hos dem liksom, fullt 

fokus på dem.” 

 

Genom detta kan den äldres ensamhet minskas och eftersom ensamhet är en stor bidragande 

faktor till att äldre drabbas av psykisk ohälsa kan detta hjälpa dem att hantera psykisk ohälsa. 

I och med att omsorgsassistenten känner den äldre kan det även vara enklare för hen att 

motivera den äldre till att gå på olika aktiviteter som är bra för den äldre. 

 

7.4.2 Motivation 

Hemtjänsten hanterar ofta äldres psykiska ohälsa genom att motivera de äldre till att komma 

ut till sociala sammanhang. Detta gör de genom att ta med dem på promenader och motivera 

dem att gå på olika aktiviteter. Kommer de äldre ut på aktiviteter där de möter människor kan 

psykisk ohälsa förebyggas. Detta eftersom ensamhet är en stor bidragande faktor till att 

psykisk ohälsa uppstår. Om då den äldre kommer ut och rör på sig, träffar andra människor, 

får vara en del i en gemenskap eller bara får någon att prata med kan det hjälpa den äldre att 

må bättre. På så sätt kan psykisk ohälsa förebyggas och hanteras. 

 

7.4.3 Samverkan 

Aktörerna samverkar för att förebygga, uppmärksamma och hantera den psykiska ohälsan hos 

äldre. Samverkan sker genom att kommunens äldreomsorg har tät kontakt och samverkan 

med kommunens sjuksköterskor som sedan har kontakt med primärvården. Hemsjukvården 

fungerar därför som en mellanhand mellan hemtjänsten och primärvården, något som enligt 

både äldreomsorgen och primärvården fungerar bra. Denna täta kontakt kan hjälpa till att 

förebygga psykisk ohälsa till viss del, eftersom hemtjänsten kan rådfråga sjuksköterskorna hur 

de ska gå tillväga om de märker att en äldre börjar må dåligt. Sjuksköterskorna kan även de 

signalera till hemtjänsten om de uppmärksammat något varningstecken för psykisk ohälsa 

som gör att hemtjänsten kan gå in och motivera eller prata med den äldre för att försöka 

förebygga den psykiska ohälsan. Genom den täta kontakten och eventuella team använder sig 
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alltså de olika aktörerna sig av varandras expertis. Där kan de fråga och ge varandra tips på 

hur de ska gå tillväga i specifika situationer för att det ska bli så bra som möjligt för den äldre. 

Samverkan är därmed viktig för att kunna förebygga, uppmärksamma och hantera den äldres 

psykiska ohälsa. 

 

7.4.4 Förbättring  

En förbättring som behövs i arbetet med äldres psykiska ohälsa är att psykiatrin behöver bli 

mer aktiva. Eftersom det verkar finnas brist på resurser inom psykiatrin prioriteras de äldre 

bort vilket kan påverka att de inte får den hjälp de skulle behöva. De slussas istället till 

primärvården som inte har samma erfarenhet och kompetens som specialistläkare inom 

psykiatrin har. Detta kan göra att den psykiska ohälsa som finns hos äldre inte blir tagen på 

lika stort allvar som hos yngre personer. För som en omsorgsassistent sa i en av intervjuerna: 

 

“... vad har du förväntat dig, människan är 92 år liksom”  

 

Med det menar hen att när man blir äldre så tas man inte på samma allvar som en ung 

människa med psykisk ohälsa på grund av sin ålder.  

 

8. Diskussion, slutsatser och förslag på vidare forskning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur kommunens äldreomsorg, primärvården och 

frivilligorganisationer arbetar och samverkar kring äldre med psykisk ohälsa för att 

förebygga, uppmärksamma och hantera den psykiska ohälsan hos äldre. Detta har resulterat i 

följande frågeställningar: 

 

- Hur upptäcks och uppmärksammas den psykiska ohälsan hos äldre och hur går aktörerna 

vidare när den uppmärksammats? 

- Hur använder aktörerna varandras expertis och hur gagnar detta den äldre som drabbats av 

psykisk ohälsa? 

- På vilket sätt samverkar olika aktörer för att förebygga psykisk ohälsa som kan uppstå 

hos äldre?    

 

Psykisk ohälsa hos äldre upptäcks och uppmärksammas bland annat genom att försöka ha en 

hög kontinuitet. Genom denna kontinuitet träffar omsorgstagaren få ur personalen och en 

relation kan skapas mellan dem. Den nära relationen kan bidra till att det blir lättare för 
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hemtjänstpersonal att upptäcka om den äldre börjar må dåligt. Om hemtjänstpersonal, 

kommunens sjuksköterskor eller rehab upptäcker att en psykisk ohälsa börjar utvecklas hos en 

omsorgstagare kan de, i den större kommunen ta upp det på kommande hemteams möte. På 

dessa hemteam medverkar enhetschef för hemtjänsten tillsammans med sin personal, 

kommunens sjuksköterskor samt kommunens rehab. Där diskuterar de omsorgstagare och 

eventuella förändringar i deras mående. Dessutom kan de diskutera hur de ska gå vidare med 

den äldre för att hen ska må bättre. Även den lilla kommunen har tät kontakt med 

kommunsjuksköterskorna som gör att de kan diskutera dessa saker. Åtgärderna kan skilja sig 

från person till person, men ofta arbetar hemtjänsten med motivationsarbete för att den äldre 

ska må bättre. De arbetar då med att försöka få den äldre att göra saker som hen tidigare i livet 

har tyckt om att göra. Därför är det viktigt att ha en hög kontinuitet som skapar relationer 

mellan personal och omsorgstagare, först då kan personalen lättare veta vad den äldre tycker 

om och hur hen ska arbeta med den äldre.  

 

Skulle det behövas en läkarkontakt till följd av den äldres psykiska ohälsa kan kommunens 

sjuksköterskor agera som en mellanhand mellan äldreomsorgen och primärvården. Genom att 

kommunens sjuksköterskor jobbar relativt nära hemtjänsten förstår de varandra bättre än vad 

hemtjänsten och primärvården skulle göra utan denna länk. De har även liknande eller samma 

utbildning som de som arbetar på primärvården. Kommunens sjuksköterskor blir därför en 

naturlig mellanhand mellan primärvård och hemtjänst då de förstår bådas sidor. Genom detta 

kan hemtjänsten ta del av primärvårdens expertis och primärvården kan ta del av den expertis 

som finns i hemtjänsten. Kommunens sjuksköterskor kan förmedla den information som 

respektive aktör vill förmedla. Detta blir till fördel för den äldre eftersom hemtjänsten och 

primärvården blir mer sammanlänkade, vilket gör att de kan skapa en gemensam vård- och 

omsorg som inte går emot varandra.  

 

Aktörerna samverkar alltså för att förebygga psykisk ohälsa genom hemteamen där de 

diskuterar de äldres mående. Det förebyggande arbetet sker främst av hemtjänstpersonal och 

kommunens sjuksköterskor. Primärvården arbetar inte förebyggande på samma sätt men när 

psykisk ohälsa uppstår är de behjälpliga med att ställa diagnoser och ge behandling.    

 

Trots detta kan förbättringar i samverkan och arbetet med psykisk ohälsa göras. Under 

studiens gång har det framkommit att en samverkan behövs mellan psykiatrin och de övriga 
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aktörerna, även samverkan mellan kommun och frivilligorganisationer skulle kunna utvecklas 

mer. 

 

Resultatet har visat att kommun och landsting arbetar och samverkar för att förebygga och 

uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre men att det kan behövas en bättre-, och utökad-, 

samverkan med psykiatrin för att hantera problematiken på ett bättre sätt. De känner att 

genom kontinuitet, motivering och samverkan arbetar de för att förebygga och upptäcka 

psykisk ohälsa men att kompetensen inte alltid räcker till när det kommer till hur den psykiska 

ohälsan ska hanteras när den väl uppstått. I intervjuerna har det pratats om att kommunens 

äldreomsorg önskar handledning och föreläsningar av psykiatrin som kan hjälpa dem i sitt 

arbete att hantera den psykiska ohälsan bland äldre. Detta då äldre inte kommer till psykiatrin 

på grund av en påtalad resursbrist från psykiatrins sida. Skulle psykiatrin ha mer resurser hade 

de kunnat lägga mer resurser på äldres psykiska ohälsa istället för att denna grupp ska bli 

bortprioriterade och överlämnade till kommun och primärvård.  

 

Utöver detta skulle en bättre samverkan med frivilligorganisationer även kunna hjälpa 

ytterligare i arbetet att förebygga och hantera äldres psykiska ohälsa. Detta eftersom en 

frivilligorganisation kan vara ett ställe där den äldre kan känna sig som alla andra och inte 

någon som ständigt behöver hjälp. Istället blir den äldre som “en i gänget” vilket kan resultera 

i att den äldre får ett sammanhang som ger mening, hen blir en del av något. Detta kan bidra 

till att psykisk ohälsa förebyggs.  

 

Den tidigare benämnda resursbristen är en fråga som kan behöva diskuteras närmare på en 

nationell nivå för att en skillnad ska ske. Om resursbristen skulle lösas kan en bättre vård och 

omsorg erbjudas som på sikt kan förebygga och hantera äldres psykiska ohälsa. Genom att ta 

upp frågan om resurser på nationell nivå och resurser tillkommer till aktörer som arbetar med 

äldres psykiska ohälsa kan en bättre samverkan skapas, vilket leder till en förbättrad vård och 

omsorg för de äldre. 

 

8.1 Förslag på vidare forskning  

Med avseende på allt som framkommit i denna studie och de olika aktörernas perspektiv, 

hade det varit intressant och viktigt för forskningen kring detta område, att forska vidare om 

hur brukarna med psykisk ohälsa upplever hälso- och sjukvården. Kommer de uppleva vården 

på samma sätt som de olika aktörerna har gjort i föreliggande studie eller skiljer upplevelserna 



 

47 

 

sig åt? Ytterligare ett område som bör utforskas vidare är kulturella och generationsskillnader 

angående psykisk ohälsa. 
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Bilaga A  
Informationsbrev till äldreomsorgen 

Hej! 

Vi heter Lina Enochsson och Sarah Olsson och läser för närvarande vår sjätte termin på̊ 

socionomprogrammet på̊ Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren kommer vi att skriva vårt 

examensarbete och inom ramen för detta genomföra vi en vetenskaplig studie. Vår studie syftar till att 

undersöka hur kommunens äldreomsorg arbetar och samverkar med andra aktörer kring äldre med 

psykisk ohälsa.   

 

Vår förhoppning är att en enhetschef kan medverka tillsammans med 2-3 personer ur sin 

personalgrupp på̊ en fallstudie och kan avsätta en timmes tid, som en del av vår studie. Syftet med 

fallstudien är att höra hur ni arbetar kring äldres psykiska ohälsa och hur ni hanterar vissa situationer. 

Under vår tid hos er kommer tre fall delas ut som ni diskuterar och sedan berättar hur ni skulle lösa 

situationen. 

 

Vid genomförandet av undersökningen är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpliga. 

Dessa innebär i korthet följande: 

– Deltagandet i studien är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att avstå̊ från att besvara enskilda 

frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan i undersökningen. Trots detta 

kommer samtycket inhämtas skriftligt vid medverkan. 

– För att underlätta transkriberingen materialet har vi en önskan om att få spela in intervjuerna. 

Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart vår uppsats godkänts av examinatorn 

kommer inspelningsfilen och intervjuutskrifterna att förstöras. 

– Intervjupersonernas namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. 

Förslag på̊ datum: 

• XX 

• XX 

• XX 

 

Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss via våra respektive 

studentmailer eller via telefon: Lina: le222mi@student.lnu.se, tel.: 070-XXX XX XX eller Sarah: 

 so222jw@student.lnu.se, tel.: 072- XXX XX XX 

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Jan Petersson, via mail: jan.petersson@lnu.se 

Stort tack på̊ förhand! Vänliga hälsningar 

Lina Enochsson & Sarah Olsson  

mailto:le222mi@student.lnu.se
mailto:so222jw@student.lnu.se


 

II 

 

Bilaga B  
Informationsbrev primärvård  

Hej! 

Vi heter Lina Enochsson och Sarah Olsson och läser för närvarande vår sjätte termin på̊ 

socionomprogrammet på̊ Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren kommer vi att skriva vårt 

examensarbete och inom ramen för detta genomföra vi en vetenskaplig studie. Vår studie syftar till att 

undersöka hur kommunens äldreomsorg arbetar och samverkar med andra aktörer kring äldre med 

psykisk ohälsa.   

 

Vår förhoppning är att en sjuksköterska och en läkare är intresserade av att ställa upp på̊ en intervju 

och kan avsätta en timmes tid, som en del av vår studie. Studien kommer förhoppningsvis i framtiden 

kunna gagna ert utvecklingsarbete i frågan. Syftet med intervjun är att ta reda på hur ni arbetar med 

äldres psykiska ohälsa. Vi vill även ta reda på hur ni samverkar med kommunens äldreomsorg. Under 

intervjun kommer vi utgå från en intervjuguide. Detta för att få en djupare förståelse för arbetet kring 

äldres psykiska ohälsa.       

 

Vid genomförandet av undersökningen är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpliga. 

Dessa innebär i korthet följande: 

– Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att avstå̊ från att besvara 

enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan i undersökningen. Trots 

detta kommer samtycket inhämtas skriftligt vid medverkan.  

– För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att få spela in 

intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart vår uppsats godkänts av 

examinatorn kommer inspelningsfilen och intervjuutskrifterna att förstöras. 

– Intervjupersonernas namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. 

IX 

Förslag på̊ datum 

• XX 

• XX 

• XX 

 

Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss via våra respektive 

studentmailer eller via telefon: Lina: le222mi@student.lnu.se, tel.: 070-XXX XX XX eller Sarah: 

 so222jw@student.lnu.se, tel.: 072- XXX XX XX 

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Jan Petersson, via mail:  jan.petersson@lnu.se 

Stort tack på̊ förhand! Vänliga hälsningar 

Lina Enochsson & Sarah Olsson  

mailto:le222mi@student.lnu.se
mailto:so222jw@student.lnu.se
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Bilaga C  
Informationsbrev frivilligorganisationer  

Hej! 

Vi heter Lina Enochsson och Sarah Olsson och läser för närvarande vår sjätte termin på̊ 

socionomprogrammet på̊ Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren kommer vi att skriva vårt 

examensarbete och inom ramen för detta genomföra vi en vetenskaplig studie. Vår studie syftar till att 

undersöka hur kommunens äldreomsorg arbetar och samverkar med andra aktörer kring äldre med 

psykisk ohälsa.   

 

Vår förhoppning är att en representant från er är intresserade av att ställa upp på̊ en intervju och kan 

avsätta en timmes tid, som en del av vår studie. Studien kommer förhoppningsvis i framtiden kunna 

gagna ert utvecklingsarbete i frågan. Syftet med intervjun är att ta reda på hur ni arbetar med äldres 

psykiska ohälsa. Vi vill även ta reda på hur ni samverkar med kommunens äldreomsorg. Under 

intervjun kommer vi utgå från en intervjuguide. Detta för att få en djupare förståelse för arbetet kring 

äldres psykiska ohälsa.       

 

Vid genomförandet av undersökningen är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpliga. 

Dessa innebär i korthet följande: 

– Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att avstå̊ från att besvara 

enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan i undersökningen. Trots 

detta kommer samtycket inhämtas skriftligt vid medverkan.  

– För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att få spela in 

intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart vår uppsats godkänts av 

examinatorn kommer inspelningsfilen och intervjuutskrifterna att förstöras. 

– Intervjupersonernas namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. 

IX 

Förslag på̊ datum 

• XX 

• XX 

• XX 

 

Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss via våra respektive 

studentmailer eller via telefon: Lina: le222mi@student.lnu.se, tel.: 070-XXX XX XX eller Sarah: 

 so222jw@student.lnu.se, tel.: 072- XXX XX XX 

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Jan Petersson, via mail:  jan.petersson@lnu.se 

Stort tack på̊ förhand! Vänliga hälsningar 

Lina Enochsson & Sarah Olsson  

mailto:le222mi@student.lnu.se
mailto:so222jw@student.lnu.se
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Bilaga D 
Vinjetter till äldreomsorgen  

 

Vinjett 1  

Berit 87 

Berit lever ensam i en tvårumslägenhet. Hon har besök dagligen av hemtjänsten i form av stöd vid 

måltider och bädda sängen. Hon har även sedan flera år tillbaka stöd med tvätt och städning en gång 

varannan vecka. Hon har även ett trygghetslarm. Berit har starr på ena ögat som hon opererats för utan 

framgång. Hon har även opererat höften för 1,5 år sedan efter ett fall i hemmet. Berit går med hjälp av 

rullator.  

 

De senaste veckorna har ni uppmärksammat att Berit har börjat äta mycket mindre och börjat gå ned i 

vikt, hon sover väldigt lite men ligger i sängen större delen av dagen. När ni frågar henne om det 

berättar hon att det är för att hon har ont i sina axlar och rygg. Hon berättar även att hon ofta känner 

sig illamående, yr och att hon har hjärtklappning. Hon säger att hon känner sig svag och att hon därför 

inte vill göra något på dagarna.  

 

Diskutera hur ni skulle gå vidare med Berits fall 

 

Vinjett 2  

Ove 92 

Ove bor ensam i en trygghetslägenhet efter att hans maka hastigt gick bort för 3 månader sedan. Ove 

har ett amputerat ben sedan 20 år tillbaka och har även haft en stroke. Han har hemtjänstinsatser 

dagligen då de hjälper honom med förflyttningar, måltider, städning, tvätt, dusch, personlig hygien och 

stöd med inköp via internet. Ove har även ett trygghetslarm. Han har även insatser från hemsjukvården 

dagligen.  

 

Ove har under ungefär en månads tid uppträtt lite märkligt. Han har tidigare varit glad och pigg trots 

sitt nedsatta allmäntillstånd. Han verkar vara väldigt nedstämd och har inte längre lust att följa med till 

träffpunkten, något som han tidigare älskat, detta trots mycket bra försök att få med honom. Han sover 

merparten av dagarna och uttrycker ofta skuldkänslor över att hemtjänsten behöver hjälpa honom så 

mycket. Han säger att det vore bättre om han bara dog, på det sättet behöver han inte “vara till besvär”.  

 

Diskutera vad ni skulle göra i fallet med Ove 

 

Vinjett 3  

Helene 79  



 

V 

 

Helene bor tillsammans med sin make Rolf i ett hus på landet. Där har de bott tillsammans i 40 år. 

Tillsammans har paret 3 barn, två söner och en dotter. Helene har nyligen genomfört en operation som 

gör att hon har svårigheter att röra sig. Hon har därför fått hemtjänstinsatser beviljade i form av 

ledsagning, inköp, trygghetslarm samt stöd med förflyttningar.  

 

Helene och Rolf har tidigare haft ett aktivt liv men Rolf berättar att under det senaste året har Helene 

stängt in sig och inte velat träffa någon. Han berättar att hon uppträder märkligt och att hon tidigare 

varit väldigt social av sig men att hon nu det senaste året mest håller sig för sig själv. Hon har ont i 

ryggen och är även ofta torr i munnen enligt Rolf. Något han tror beror på att hon får hjärtklappning 

och andnöd inför nya, främmande saker. Han berättar att Helene har sagt att hon känner en oro och 

rädsla för att träffa nya människor och att hon inte ville genomföra sin operation på grund av att det är 

mycket folk på sjukhuset. Hon uttrycker även en rädsla för döden.  

 

Diskutera hur ni skulle gå till väga i Helenes fall. 

 

Följdfrågor:  

• Hur skulle ni önska att det fungerade för personerna i fallbeskrivningarna? 

• Hur fungerar det i verkligheten hos er?   

• Vad behöver ni göra för att det ska fungera bättre hos er? 

• Var brister samordningen? Hur kan ni arbeta med det? 

• Var brister ansvarsfördelningen? Hur kan ni arbeta med det? 

• Vilka personer i era organisationer behöver ytterligare involveras i arbetet? 

• Vilken typ av beslut behöver fattas för att ni ska kunna rätta till det som inte fungerar? 

• På vilken nivå i beslutshierarkin i organisationerna behöver beslut fattas? 

• Upplever ni att psykisk ohälsa bland äldre är vanligt? 

• Uppmärksammas äldres psykiska ohälsa? Hur? 

• Vad gör ni för att förebygga psykisk ohälsa? 

• Hur upptäcker och uppmärksammar ni psykisk ohälsa? 

• Hur hanterar ni situationer där den äldre uttrycker en psykisk ohälsa? 

• Hur kan en diagnos påverka ert arbete? 

• Får äldre med psykisk ohälsa den vård- och omsorg som de har behov av? 

• Känner ni till några frivilligorganisationer som skulle kunna stötta de äldre i sitt mående? 

• Hur samverkar ni med primärvården angående psykisk ohälsa bland äldre?  



 

VI 

 

Bilaga E 
Intervjuguide till primärvården  

 

Inledande frågor  

• Hur länge har du arbetat med äldres psykiska ohälsa? 

• Hur upplever ni att äldre söker hjälp för sitt psykiska mående?  

• Hur arbetar ni med äldres psykiska ohälsa?  

 

Tema socialt  

• Hur påverkas äldre som lider av psykisk ohälsa?  

• Vad ser ni som den största faktorn till att äldre drabbas av psykisk ohälsa?  

• Hur tror ni de äldre påverkas av samhällets normer och värderingar gällande synen på psykisk 

ohälsa? Utifrån svaret tror ni att de söker hjälp? 

• Vilka sociala nätverk anser ni är viktigast för den enskilde som har drabbats av psykisk 

ohälsa? 

 

Tema diagnos  

• Hur kommer de äldre med psykisk ohälsa i kontakt med er? Söker de för sin psykiska ohälsa 

eller andra fysiska åkommor?  

• Hur ställs diagnosen om psykisk ohälsa bland äldre?  

• Vilka känslor tror ni kan uppkomma efter en diagnos? 

• Vilka samband finns mellan psykisk ohälsa och fysiska besvär hos äldre?  

• Kan de fysiska besvären påverka diagnostiseringen av de psykiska besvären? Hur? 

• Hur kan en diagnos påverka den enskilde?  

• Hur går ni vidare efter en diagnos har ställts? Uppföljningar etc? (eventuellt kontakt med 

kommun?)  

 

Tema samverkan 

• Hur ser ni på samverkan? Fördelar & Nackdelar 

• Vilka samverkar ni med? 

• Hur samverkar ni? 

• Vilka hade ni velat samverka med om ni fått möjligheten till? 

• Vem har ni bäst/ sämst samverkan med? 



 

VII 

 

• Finns det förbättringsområden gällande er samverkan? I så fall hur och på vilket sätt? 

• Hur påverkar samverkan ert arbete? 

• Samverkar ni något med frivilligorganisationer? Exempelvis RSMH?  

• Vilka personer i era organisationer behöver ytterligare involveras i arbetet? 

• Vilken typ av beslut behöver fattas för att ni ska kunna rätta till det som inte fungerar? 

• På vilken nivå i beslutshierarkin i organisationerna behöver beslut fattas? 

 

Avslutande fråga  

•  Hur ser resursfördelningen ut? Räcker de resurser som finns för att tillgodose de behov som 

finns?  

• Vilken förbättring skulle ni helst vilja se att man satte av nya resurser till? Insatser eller 

personal? 

 



 

VIII 

 

Bilaga F 
Intervjuguide frivilligorganisationer  

 

Inledande frågor  

• Hur länge har du arbetat med äldres psykiska ohälsa? 

• Hur upplever ni att äldre söker hjälp för sitt psykiska mående?  

• Hur arbetar ni med äldres psykiska ohälsa?  

• Upplever ni att äldre får den hjälp och stöd de behöver?  

• Berätta om ert arbete 

• Upplever ni att psykisk ohälsa bland äldre är vanligt?  

• Vilken roll har ni i detta område?  

• Verkar som ni är väldigt frikopplade från socialtjänsten, är det så? Fördelar och nackdelar 

• Hur fungerar ert arbete med äldre? 

 

Tema socialt  

• Hur påverkas äldre som lider av psykisk ohälsa?  

• Vad ser ni som den största faktorn till att äldre drabbas av psykisk ohälsa?  

• Hur tror ni de äldre påverkas av samhällets normer och värderingar gällande synen på psykisk 

ohälsa? Utifrån svaret tror ni att de söker hjälp? 

• Vilka sociala nätverk anser ni är viktigast för den enskilde som har drabbats av psykisk 

ohälsa? 

• Medverkar ni i den sociala anpassningen för de äldre? Ibland kan man kalla er kamratförening 

hur tänker ni kring det? 

 

Tema diagnos  

• Hur kommer de äldre med psykisk ohälsa i kontakt med er? 

• Behövs en diagnos för att komma i kontakt med er? 

• Hur tror du en diagnos kan göra skillnad? 

• Vilka känslor tror ni kan uppkomma efter en diagnos? 

 

Tema samverkan 

• Hur ser ni på samverkan? Fördelar & Nackdelar 



 

IX 

 

• Vilka samverkar ni med? 

• Hur samverkar ni? 

• Vilka hade ni velat samverka med om ni fått möjligheten till? 

• Vem har ni bäst/ sämst samverkan med? 

• Finns det förbättringsområden gällande er samverkan? I så fall hur och på vilket sätt? 

• Hur påverkar samverkan ert arbete? 

• Samverkar ni något med äldreomsorgen? Primärvård? Psykiatri? 

 

 

 


