
Projektet för att minska ensamheten bland äldre 

 

Projektet genomförs av SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och PRO och syftar till att finna 

metoder för att minska ensamheten bland äldre. Under hösten 2018 genomförs ett inledande 

projektarbete, som ska skapa en grund för ett större satsning under kommande år. Projektet 

planeras att pågå under två år. Höstens verksamhet finansieras genom ett statligt anslag, vilket 

också är en förutsättning för en eventuell fortsättning. 

 

Många äldre upplever att de är ensamma och önskar att få kontakt med andra äldre. Det var 

mot den bakgrunden som våra tre organisationer ansökte om medel för ett projekt för Att 

minska äldres ensamhet. Ofrivillig ensamhet och social isolering är en hög riskfaktor för 

psykisk ohälsa. Det innebär en lika stor riskfaktor för förtidig död som fetma och rökning. 

Pensionärsorganisationerna har goda förutsättningar för att arbeta för att motverka ensamhet. 

Ett förtroende uppstår lättare när äldre möter äldre. Många gånger möts människor med 

liknande upplevelser och erfarenheter. Vi har också i våra organisationer verksamheter som 

redan idag har inriktning mot dem som är ensamma. Mycket av det lokala föreningsarbetet 

handlar också om sociala kontakter och gemenskap. 

 

Som ett första steg ska vi ta fram och sprida metoder för hur äldre ska kunna arbeta med 

uppsökande verksamhet för att nå ensamma äldre. Vi ska nu utreda förutsättningarna för att 

starta någon form av stöd eller kontakt via telefon och i övrigt stimulera till att arrangera 

aktiviteter som särskilt passar dem vi vill nå ut till. Nu startar vi i höst med att sammanställa 

erfarenheter och kunskaper från både egna och andras verksamheter för att nå äldre ensamma. 

En hel del har gjorts men inte alltid varit så väl förberett. Lära av andra och oss själva och 

sprida goda exempel är viktigt. 

 

Vi kommer mer konkret att 

 Undersöka förutsättningarna att starta någon form av telefonverksamhet. I vår ansökan 

talar vi om stödtelefon men kanske gäller det istället någon form av telefonrådgivning. 

Vi kommer under hösten att kartlägga hur stöd- och rådgivningstelefoner fungerar för 

de organisationer som bedriver sådana. 

 Vi kommer att behöva ambassadörer runt om i landet som ska vara pådrivande i det 

lokala arbetet för att nå ensamma äldre. Mot den bakgrunden planeras 4 utbildnings- 

och inspirationskonferenser, för att utbilda dessa ambassadörer. Inriktningen vid 

konferenserna ska vara planering av uppsökande verksamhet. Däremot kommer vi inte 

att utbilda uppsökare. Det kommer i nästa steg. Vi räknar med 30 personer vid varje 

konferens. 

 Studiematerial i uppsökande verksamhet och som även ger goda exempel och tips på 

aktiviteter. 

 Som komplement till Studiematerialet ska vi också bygga upp en databas med material 

som vi kan ha nytta av i vårt arbete mot ensamhet. 

 

 

 

 

 

 


