
Nära vård och rätt stöd
till psykisk hälsa – tema 
äldre

Tisdag 30 november 2021



14.30-14.35 Välkommen, introduktion Susanne Steen, Martin Rödholm, Ulrika Elmroth, 

Lisbeth Löpare Johansson, Ing-Marie Wieselgren, 

SKR

14.35-14.50 Hjälp att komma ur mörkret och hitta tillbaka till livet igen –

erfarenheter från äldre och närstående

Maria Cavalli, Alzheimerguiden och Demenslotsen

14.50-15.05 Mobila team till äldre i Skåne Magnus Kåregård, allmänläkare, medicinsk rådgivare, 

Region Skåne

15.05-15.20 Gemensam sjuksköterska för psykisk hälsa i kommun och 

vårdcentral

Åke Åkesson, vårdcentralschef, Borgholm

15.20-15.35 Paus

15.35-15.50 Må bra med kultur och natur i Östergötland Maria Linderström, Region Östergötland

15.50-16.05 Telefonbaserad KBT-behandling till äldre med depression Johnny Pellas, leg. psykolog, doktorand, Region 

Västmanland

16.05-16.25 Tid för frågor och dialog Martin Rödholm, Ulrika Steen

16.25-16.30 Avslutning Lisbeth Löpare Johansson





Hjälp att komma ur mörkret och hitta tillbaka till livet igen –
erfarenheter från äldre och närstående
Maria Cavalli, Alzheimerguiden och Demenslotsen



Social entreprenör?

En bra plats (2009)



Några anhörigcitat:
”Så fort jag fick reda på min mans diagnos satte 

jag igång att söka information på nätet, men man 

orkar inte med för mycket. Tillslut orkar man inte 

läsa längre. Det är en så gräslig sjukdom”.

”Jag lade ner många timmar på internet och i 

andra forum för att bara hitta vart jag skulle 

vända mig med mina frågor”.

”När min man blev sjuk upplevde jag att det fanns 

ingen hjälp att få och jag kände mig väldigt 

ensam”. 



En idé om hur man tekniskt skulle kunna 
lösa behoven att få relevant kunskap om i 
rätt tid. 

Regionalt samverkansprojekt med 
utgångspunkt från fyra hållplatser på 
”anhörigresan”. 

Projektgrupp med Helsingborgs stad, 
workshops med anhöriga och professionen. 



Film



Finns inte detta för mig?



Alzheimerguiden

Alzheimerguiden ska ge kunskap, och hopp  

samt tillgång till andra personers erfarenheter 

efter en diagnos.

Ett digitalt stöd som sållar och automatiskt 

skickar ut information längs resans gång efter en 

diagnos i syfte att personen ska må så bra som 

möjligt, så länge som möjligt.



Bygger på behov och 
engagemang från många

• Nationellt samverkansprojekt

Alzheimer Life, Regioner och kommuner

- workshops med patienter, anhöriga och 

olika professioner

• Behovskartläggning 

- enkäter, fokusgrupper och referensgrupp



Diagnostillfälle

”Från dag ett skulle vi behövt träffa nån som ärligt 

förklarade sjukdomens förlopp...och någon som 

kunde lyssna när paniken kom….”



Leva livet

”Hjälp att efter en diagnos komma ur mörkret och 

hitta hem igen”



Rättigheter

”Läkaren ringde och sa att han skulle ta körkortet, det 

var så kränkande. Vad gäller egentligen?”



Relationer

”Jag vill min familj får utbildning om sjukdomen. De 

blir så arga och irriterade på mig när jag glömmer 

och det är väldigt jobbigt för mig att hantera”



Hjälpmedel för hjärnan och livet

”Jag skulle vilja ha tips på verktyg som skyddar min 

hjärna mot stress”



Träffa andra

”Jag känner mig så ensam med mina tankar. Jag 

skulle gärna vilja träffa någon annan…över en kopp 

kaffe”



Innehållet en blandning av fakta och personliga erfarenheter 



Nationellt stöd med precisionsinformation 



Länkar

www.alzheimerguiden.se I www.demenslotsen.se I www.enbraplats.se

BPSD-registret: https://bpsd.se I

Stiftelse med podcast: www.alzheimerlife.se

SNUA – Svenska Nätverket Unga Anhöriga: https://www.kognitivsjukdom.se/snua/

Rapport "Alzheimers sjukdom - en utmaning för Sverige" (2021)

https://quantifyresearch.com/wp-content/uploads/2021/07/Alzheimers-sjukdom-en-utmaning-for-Sverige-20210701.pdf

Axplock forskning och utveckling:

EDAP https://www.lu.se/forskning/sarskilda-forskningssatsningar/vara-tematiska-samverkansinitiativ/edap-tidig-diagnostik-av-
alzheimer

BioFINDER: https://biofinder.se

PREDEM https://www.vinnova.se/p/predem-precisionsdiagnostik-behandling-av-kognitiva-sjukdomar-och-prevention-av-
demensutveckling/

http://www.alzheimerguiden.se/
http://www.demenslotsen.se/
http://www.enbraplats.se/
https://bpsd.se/
http://www.alzheimerlife.se/
https://www.kognitivsjukdom.se/snua/
https://quantifyresearch.com/wp-content/uploads/2021/07/Alzheimers-sjukdom-en-utmaning-for-Sverige-20210701.pdf
https://www.lu.se/forskning/sarskilda-forskningssatsningar/vara-tematiska-samverkansinitiativ/edap-tidig-diagnostik-av-alzheimer
https://biofinder.se/
https://www.vinnova.se/p/predem-precisionsdiagnostik-behandling-av-kognitiva-sjukdomar-och-prevention-av-demensutveckling/


Kontakta gärna mig! 
Maria@edumed.se



Mobilt vårdteam Malmö

Ett samarbete mellan Malmö stad, 

primärvården och Skånes 

universitetssjukhus Malmö.

211130 Magnus Kåregård

magnus.karegard@skane.se



Uppdraget omfattar

• Akut punktinsatsteam med läkare från medicinkliniken och 

sjuksköterska anställd av Malmö stad

• Medicinskt ansvar för drygt 500 ”inskrivna” patienter i 

ordinärt boende

• Medicinskt ansvar för Malmös samtliga korttidsboenden



MÅLSÄTTNING

• Bättre trygghet och tillgänglighet för den äldre patienten

• Undvika påfrestande transporter

• Minska konfusionsrisk genom att minska antalet olika 
vårdmiljöer.

• Snabbare bedömning i samband med akut sjukdom

• Förbättrat medicinskt stöd till hemsjukvården



MÅLSÄTTNING

• ”Onödiga” inläggningar och återinläggningar undviks

• Minska inflödet till akutmottagningen

• Utveckla samarbetet mellan sjukhus/PV/kommunen kring 

akut insjuknande hos de mest sjuka äldre.



Punktinsatsteamet

1. Akut försämring hos sköra äldre patienter 
med nedsatt fysiskt och/eller kognitiv 
funktionsförmåga.

2. Känd av kommunen med insatser enligt 
SOL, HSL eller LSS

3. Svårigheter att själv ta sig till VC/Sjukhus



4. Ordinärt eller särskilt boende i Malmö

5. Det ska finnas en viss sannolikhet för att det går att 

undvika inläggning på sjukhus/besök på 

akutmottagningen genom insatser från teamet.



6. Kliniskt bedömda av dsk i hemsjv/läkare 

samt vitalparametrar tagna. 

Remittering från ordinarie läkare.

7. Även 1177 samt  ambulans kan kontakta     

teamet för rådgivning

Punktinsatsteamet



KONTAKTORSAK



Åtgärder



Mobilt vårdteam - inskrivna

• Samarbete med flertalet vårdcentraler i Malmö –privata 

och offentliga

• Tar över medicinskt ansvar på primärvårdsnivå

• Ordinärt boende

• Bemannas av specialister i allmänmedicin och geriatrik, 

cirka 100 pat./läkare, tillsammans med ordinarie 

distriktssköt. och hemtjänst



• På remiss från ordinarie VC alternativt på 

initiativ av Dsk i hemsjukvården

• En ny SIP (samordnad individuell plan) 

upprättas i samband med inskrivning

• Möjlighet till akuta och planerade 

hembesök för bedömning och behandling

• Möjlighet till parenteral behandling och 

blodtransfusion

• Möjlighet till direktinläggning på 

sjukhusavdelning dagtid



Region Östergötland

Må bra med kultur och Natur
Kultur- och naturaktiviteter som komplement till vård och behandling



Region Östergötland 34



Region Östergötland

Forskning och evidens visar 
att kulturaktiviteter på flera 
sätt kan vara en 
hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande kraft

Kultur berör oss emotionellt 
och skapar positiva processer 
i kroppen.  

Varför kultur och hälsa?



Region Östergötland

Må bra med kultur och Natur
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• Region Östergötland har beslutat att kultur ska 
ingå i hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande 
arbete

• Folkhälso- och Statistikenheten
• Hälso- och sjukvårdsnämnden
• 2012 ordinarie arbete
• 300-400 patienter/år besvarat enkät 

genomförd aktivitetsserie (2018, 2019)



Region Östergötland

• Böcker

• Dans

• Måleri & skapande 

• Sång

• Slöjd

• Natur

• Trädgård

• 8-10 träffar inom ett och 
samma kulturuttryck

• Fokus på det lustfyllda 

och prestationsfria

• 40-tal serier årligen

fördelat på 4 orter

• Det finns också ett 
ungdomsspår (13-18 år)

Aktiviteter med länets kultur-och 
naturaktörer
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Region Östergötland

Inkludering

Må Bra-modellen 



Region Östergötland

Komplement till vård och 

behandling - två världar ska 
mötas!

Målgrupp:
Patienter 

Ungdomar 
med stress,
smärta, oro

Programutbud 
på 

kulturaktörens 
arena

Anmälan via 
vårdkontakt/
elevhälsa/ 

ungdomshälsa

Hälso-och 
sjukvården har 
avtal med 
institutioner, 
bildningsförbund, 
fria aktörer

Det 
medicinska 
ansvaret

Ansvaret 
för innehåll 

och 
bemötande



Region Östergötland

• Personcentrerad vård

• Nära vård

• Det livslånga lärandet

• Innehållet

• Social spegling

• Ett självskattat bättre 
mående

Att möta sig själv och andra
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Maria Linderström, Utvecklingsledare, 
Folkhälso- och statistikenheten,
Region Östergötland
maria.linderstrom@regionostergotland.se

mailto:maria.linderstrom@regionostergotland.se

