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1. Sammanfattning 
 

Seniorguide Uppsala – en väg in 

Under 2016 har enheten haft kontakt med drygt 12 000 seniorer. Fokus har som tidigare år legat på att 

göra seniorguide Uppsala känd bland kommunens äldre medborgare genom att besöka 

trygghetsboenden, seniorrestauranger och träffpunkter. Enheten har också varit inbjuden att informera 

hos sex pensionärsföreningar samt vid träffpunkten Storgatan 11, deltagit i 60plus-mässan och 

samverkat med kommuninformationen. Allt fler kontaktar seniorguide Uppsala via telefon och mejl och 

några vill besöka enheten på plats. 

 

Seniorguide Uppsala syftar till att stärka hälsofrämjande faktorer hos den äldre befolkningen i 

kommunen. I detta ingår även ambitionen att förhindra respektive skjuta upp behov av 

omvårdnadsinsatser. Seniorguiden, äldrenämndens skrift för vägledning till aktiviteter och tjänster för 

äldre i Uppsala kommun, kopplas naturligt ihop med verksamheten. 

 

 

Uppsökande hembesök  

Sedan starten 2006 har alla seniorer i Uppsala kommun som är 80 år eller äldre men som inte har någon 

insats från kommunen, erbjudits hembesök för att få en kontakt med kommunen samt få information om 

service, aktiviteter och stödinsatser. Dessutom återkontaktas alla i målgruppen som tidigare erbjudits 

hembesök och som fortfarande inte har insatser. I likhet med tidigare år uppger flertalet av seniorerna att 

de mår bra och är välinformerade. De allra flesta uppger att de vill ha en årlig återkoppling, vilket tyder 

på att de är trygga i kontakten med enheten.  

 

De hinder seniorerna upplever i sin vardag är i allt väsentligt detsamma som tidigare år. Det är tråkigt 

att hindren kvarstår, men bekräftar att enheten har rätt fokus utifrån de områden seniorerna ser som mest 

angelägna.   

 

Övrig verksamhet inom Seniorguide Uppsala 

Sedan 2008, efter införandet av eget val i hemvården, har Seniorguide Uppsala en öppen telefon på 

kontorstid för allmänheten. Lättillgängligheten och att direkt få möta en mänsklig röst, där saklig och 

objektiv information samt vägledning inom äldreomsorg lämnas, är en viktig service som uppskattas av 

medborgarna. Seniorguide Uppsala handlägger även hemtjänstärenden av servicekaraktär som 

understiger 8 timmar per månad samt administrerar hemvårdsval och tidsmätning via flera IT-system. 
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2. Syfte och målsättning 
Seniorguide Uppsala har som mål att etablera kontakt med så många seniorer som möjligt för att uppnå 

det övergripande målet med trygga och välinformerade äldre medborgare i Uppsala kommun. 

Seniorguide erbjuder information om den service kommunen och andra aktörer tillhandahåller utifrån 

vad den enskilde efterfrågar. 

 

Arbetet syftar till att stärka hälsofrämjande faktorer hos den äldre befolkningen i kommunen. I detta 

ingår även ambitionen att förhindra respektive skjuta upp behov av omvårdnadsinsatser. Därigenom ges 

förutsättningar för att möta framtidens utmaningar med ett ökat antal äldre i samhället. Att identifiera 

riskgrupper för ohälsa är en utgångspunkt i detta arbete, liksom att stärka samverkansarbetet inom de 

öppna förebyggande insatserna och med den ideella sektorn. 

 

De hembesök och samtal som erbjuds är frivilliga och sker utifrån den enskildes behov. I samtalen vid 

hembesöken berörs alltid ämnen som hälsa, socialt nätverk, boende, motion, fysisk aktivitet och tankar 

på framtiden. Målgruppen för uppsökande hembesök är Uppsala kommuns medborgare i åldern 80 år 

och äldre som inte har insatser från äldreomsorgen. Samtalen utgår från det salutogena synsättet, vilket 

innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer och friskfaktorer istället för på riskfaktorer. 

Målet är att andelen personer, där fortsatt kontakt etableras i samband med uppsökande hembesök, ska 

öka kontinuerligt.  

 

 

3. Aktiviteter och resultat 
Seniorguide Uppsala har under året haft 12 120 kontakter kring äldrefrågor. Av dessa har cirka 12 020 

varit kontakter med enskilda personer i olika ärenden. Det handlar då om information och vägledning 

per telefon eller vid hembesök. Enheten har informerat vid sex pensionärföreningar samt träffat seniorer 

i olika verksamheter, t ex Lötenträffen och några av kommunens träffpunkter. Totalt har enheten mött 

cirka 100 personer vid dessa tillfällen. Många kontakter med seniorer och medborgare har också skapats 

i och med deltagandet i 60plus- mässan. 

 

Seniorguide Uppsala  

Enheten har under 2016 besökt och informerat vid träffpunkter, seniorrestauranger, trygghetsboenden 

och pensionärsföreningar. Extra fokus har legat på risken för brott mot äldre samt fallrisker och 

fallprevention. I samband med detta har seniorer erbjudits gratis broddar för att förebygga skador.  

 

Träffpunkterna 

De kostnadsfria fysiska aktiviteter träffpunkterna erbjuder vid sina seniorgym: styrke-, core- och 

balansträning är mycket uppskattade och det är tyvärr väntetid till några av de mest populära 

aktiviteterna. En utmaning för träffpunkterna, som funnits sedan tidigare, är att möta de äldre-äldres, det 

vill säga 80-plusarnas, behov genom att exempelvis erbjuda mindre intensiva och kortare aktivitetspass. 

 

Uppsala kommun har ett femtontal träffpunkter, men träffpunkter saknas och efterfrågas i många 

seniortäta stadsdelar som centrala staden, Fålhagen, Gränby, Löten, Kungsängen samt på landsbygden. 

Många seniorer har dock upptäckt och uppmärksammat utbudet på träffpunkten Storgatan 11. 
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Seniorrestauranger 

I samtal med äldre framkommer det tydligt att seniorrestaurangerna är viktiga mötesplatser. Många 

börjar sina eftermiddagsaktiviteter eller avslutar sina förmiddagsaktiviteter med en lunch på ”sin” 

seniorrestaurang. Det finns ett tiotal seniorrestauranger i kommunen, men seniorrestauranger saknas och 

efterfrågas i många stadsdelar och i tätorterna på landsbygden. Det har, sedan flera år, uttryckts planer 

för möjligheten att seniorer ska kunna äta på kommunala skolor i områden som saknar seniorrestaurang, 

något som ännu inte realiserats. 

 

Trygghetsbostäder  

I kontakt med personer som bor i denna boendeform har det framkommit att boendet inte motsvarar alla 

inflyttades förväntningar. Många har förväntat sig restaurang och högre servicegrad via (vård)personal i 

huset, i likhet med vad de tidigare servicehusen kunde erbjuda. Många anser att kösystemet inte varit 

tillfyllest och att de inte fått relevant information inför inflyttning avseende bland annat servicenivå. 

Under året har Uppsala Bostadsförmedling övertagit det samordnade kösystemet för bostäder i Uppsala. 

 

Pensionärsföreningar 

2016 tackade sex föreningar ja till enhetens erbjudande om information om kommunens verksamheter. 

Frågor som lyftes på dessa möten berörde hemtjänst, trygghetsboende, aktiviteter på träffpunkter, 

tillgänglighet mm. 

 

 

Uppsökande hembesök 

Under 2016 har 5 228 personer som är 80 år eller äldre och som inte har insatser i form av hemtjänst 

eller särskilt boende kontaktats och erbjudits information. Av dessa var 3 079 kvinnor och 2 149 män. 

Av dessa önskade de flesta ett samtal via telefon för att sedan få information hemskickat och 510 

personer önskade ett hembesök. 196 av de personer som kontaktats ville inte ha någon fortsatt kontakt 

under året och 100 personer har enheten av olika orsaker inte lyckats nå, se tabell i bilaga 1. 

 

Antalet nya kontakter, d.v.s. de seniorer som under året blir 80 år, är relativt konstant och den gruppen 

prioriteras och kontaktas vi först. Antalet återkontakter – de enheten tidigare haft kontakt med – ökar 

årligen med cirka 800 personer. Det innebär att verksamheten successivt har vuxit i omfattning sedan 

starten 2006. Enheten har löpande kontakt med de seniorer som så önskar och utgår från de behov och 

önskemål den enskilde har. 

 

Precis som föregående år kan konstateras att det stora flertalet seniorer uppger sig må bra och upplever 

att de är friska och välinformerade, men flertalet blir ändå positivt överraskade över utbudet av tjänster 

som erbjuds. 

 

Enheten har under året särskilt uppmärksammat seniorerna om risken för brott mot äldre. Därför ingår i 

det förebyggande arbetet att ge information från Polisen men även i form av foldern Säkerhet i vardagen 

– tips och råd på äldre dar!, som utges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Information om fallrisker och fallprevention ingår också med hög prioritet. Vintertid har gratis broddar 

delats ut till alla seniorer som så önskat. 

 

De allra flesta seniorer uppger att de motionerar regelbundet, vardagsmotion som dagliga promenader, 

sällskapsdans, boule, bowling, träning på träffpunkt eller gym och inte minst trädgårdsarbete hemma 

eller/och vid fritidshuset/kolonilotten. 
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Enheten arbetar kontinuerligt med att erbjuda informationen digitalt, men också i tryckt form. Likt 

tidigare år är det många seniorer som ringer eller mejlar för att få hjälp och råd i olika frågor. Några 

ringer även med jämna mellanrum bara för att prata lite, vilket tyder på trygghet. Att antalet 

telefonsamtal och mejl ökar är positivt och visar att förtroendet för verksamhetens medarbetare är 

fortsatt starkt. 

 

Det förebyggande arbetet och det salutogena perspektivet i uppsökande hembesök genomsyrar hela 

verksamheten. Som en del i den hälsofrämjande satsningen finns sedan 2014 Hälsocoachen, en 

webbaserad satsning för seniorer på nätet. Här finns instruktionsfilmer ledda av sjukgymnaster. 

Hälsocoachen är tänkt att inspirera till, att via teknik, vårda sin hälsa, få kontakt med Seniorguide 

Uppsala och med andra samt locka till användandet av teknik för att på sikt öka till delaktighet i 

samhället. Seniorguide Uppsala har under 2016 haft informationen kring och spridningen om 

Hälsocoachen som ett utvecklingsområde, men det kan konstateras att webbplatsen under året ännu inte 

gjort eller fått det önskade och avsedda genomslaget.  

 

 

Övrig verksamhet inom seniorguide Uppsala 

Seniorguide Uppsala kontaktas via telefon och e-post samt genom besök på kontoret. Frågorna kommer 

bland annat från enskilda, anhöriga, utförare av hemvård, andra professioner i kommunen, landstinget, 

andra kommuner och myndigheter. Frågor, information och vägledning berör oftast hemvård, boende - 

främst i form av trygghetsboende - trygghetslarm, behov av hjälpmedel inför exempelvis operation, 

kommunens avgifter samt aktiviteter vid träffpunkterna. Det är också vanligt att man frågar efter hjälp i 

trädgården, snöskottning, bortforsling av grovsopor, tandvårdsintyg med mera. Andra söker 

utförargrupper, anställda och verksamheter med frågor som ligger utanför enhetens uppdrag. I dessa fall 

hänvisar enheten vidare med kontaktuppgifter. Då det är lämpligt hänvisar och vägleder enheten till 

kommunens webbplats.      

        

Tillgängligheten är god; för telefon och spontana besök på kontoret, vardagar klockan 08.00-12.00 samt 

13.00 -16.00. De som ringer uppskattar att tala direkt med en mänsklig röst och att de slipper knappval 

med väntetider. 

  

Ibland blir medarbetarna vid enheten samtalspartners i samband med svåra val, situationer och händelser 

i det dagliga livet. Många anhöriga som bor långt borta oroas över hur deras åldriga släktingar har det, 

deras framtida behov av hjälp eller ovilja att ta emot erbjuden hjälp. Boendefrågor är vanliga. 

Exempel: På grund av stora och omfattande renoveringar i stora delar av fastighetsbeståndet, med rejält 

ökade boendekostnader som följd, ser många seniorer att de måste byta bostad. Det är dock svårt att 

hitta andra (billigare) alternativ. 

 

I enhetens uppdrag ingår även att några medarbetare, tillika biståndshandläggare, handlägger 

hemtjänstärenden i form av mindre serviceinsatser som kan hanteras per telefon direkt med den 

enskilde. Vid dessa tillfällen ges även information om hushållsnära tjänster och rutavdrag som alternativ 

till ansökan om hemtjänst. Information ges också om rätten att välja hemtjänstutförare i samband med 

beslut om hemtjänst, samt om avgifter. Vid uppföljning av dessa beslut framförs ofta att kontinuitet av 

personal inom hemtjänsten är dålig samt att det ibland är svårt att få tag på utförare när man vill ändra 

något. De flesta är ändå nöjda med kvaliteten på utförandet. 
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Äldrenämndens beslut om att även trygghetslarm ska föregås av ett biståndsbeslut har inneburit en stor 

arbetsinsats - utöver ordinarie arbetsuppgifter – av medarbetarna, vilket också tydlig framgår av tabellen 

i bilaga 2. 

 

Under året har Seniorguide deltagit i WHO:s ”Äldrevänlig stad” genom att delta i möten och intervjuer 

med seniorer/medborgare 60 år och äldre i Uppsala. Arbetet fortgår under 2017.   

 

Som finskt förvaltningsområde har ett hembesök och fyra telefonkontakter med finsktalande personer 

genomförts. Telefonkontakterna har gällt information om trygghetslarm, kriterier för särskilt boende och 

ansökan om hemtjänst. 

  

Andra uppdrag Seniorguide Uppsala har är systeminläggningar. Bland annat hanteras beställningar från 

hemvårdens utförare i tidsregistreringssystemet Phoniro. Enheten registrerar också i datasystemet Prator 

för att överföring av medicinsk information för utskrivningsklarar vid Akademiska sjukhuset, ska 

komma till rätt hemvårdsutförare. Vid behov utbildar enheten också nya hemvårdsföretag som skrivit 

avtal med Äldrenämnden, om kommunens verksamheter, riktlinjer och samarbetsformer. 

 

4. Synpunkter och förslag från seniorer 
 

I kontakt med seniorerna har enheten möjlighet att fånga upp för seniorerna angelägna synpunkter och 

förslag. Enheten kan i detta arbete konstatera att det är i stort sett samma ämnen, företeelser och 

situationer som återkommer år efter år. Många av dessa synpunkter och förslag ligger utanför 

förvaltningens och kommunens ansvarsområde, men presenteras ändå här då de visar på frågor som är 

viktiga för den äldre befolkningen. 

 

Exempel på synpunkter 

 Allt sämre tillgänglighet till post/bank, sjukhus/vårdcentral/apotek, träffpunkt mm. 

 Busslinjer och – tider försämras samt att det blir dyrare. 

 Färdtjänsten förändras ofta - blir krångligare och dyrare. 

 Behov av hjälp trädgårdsskötsel och snöskottning. 

 Alternativa bostäder när områden renoveras. 

 Önskemål/krav på datasupport. 

 Stafettläkare på vårdcentraler och sjukhus - viktigt med samma läkare. 

 När man inte har dator - hur göra med exempelvis betalning avräkningar. 

 

Förslag från seniorer 

 Se till att information (= Seniorguiden) skickas hem till alla 65 +! 

 Annonsera mer i tidningarna om var träffpunkterna finns och om programmen. 

 Gratis buss för pensionärer – nu tar man istället färdtjänst (ett dyrare alternativ) eller bilen 

(dyrast). Både för enskild ekonomi och för miljön. 

 Det borde finnas en träffpunkt och en seniorrestaurang i åtminstone varje stadsdel. 

 Önskvärt att det skulle finnas äldremottagningar med läkare och personal med kunskap om 

äldre och dess problematik. 

 Starta med uppsökande hembesök vid 70–75-år.  

 Olika former av bostäder behövs för äldre. 

 Bygg fler hyresrätter.  
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 Det bör finnas fler maträtter att välja mellan vid mattjänst. 

 

 

5. Iakttagelser och frågeställningar från Seniorguide Uppsala 
 

Träffpunkter 

Kommunens träffpunkter är mycket uppskattade, särskilt de fysiska aktiviteterna. Men de yngre-äldre, 

det vill säga personer under 80 år, tenderar att ta allt större utrymme, vilket kan vara till men för de 

äldre-äldre. Det vore önskvärt att äldre-äldre prioriteras till och i träffpunkternas seniorgym – vilket 

naturligtvis medför en utmaning för träffpunkterna. Högre hjälpbehov – högre personaltäthet. 

 

Seniorrestauranger    

Då seniorrestaurangerna även fungerar som sociala mötesplatser, vore det önskvärt med fler 

seniorrestauranger på strategiska platser som har öppet alla veckans dagar. 

 

Trygghetsboende 

Det behöver förtydligas vad ett trygghetsboende innebär; vad innebär tryggheten och vilken roll har 

värdinnan? Det råder oklarheter kring detta samt att tillgängligheten till värdinnan inte är optimal. Dessa 

frågor behöver behandlas vidare. 

 

Tillgänglighet 

Enheten konstaterar att kvarstående hinder i samhället för äldre är att 

 många seniorer bor fortfarande i fastigheter utan hiss 

 det digitala samhället inte ingår i allas vardag, men fler och fler använder dator 

 busslinjedragningarna är förändrade och upplevs som försämrade 

 tillgängligheten till post och bank mm upplevs sämre 

 färdtjänst/sjukresor upplevs krångligt och dyrt   

 

 

6. Utvecklingsområden 2017 
 

Om trygghetsskapande åtgärder 

Under flera år har enheten sett en ökning av antalet brott mot äldre. Att fortsätta informera om 

förebyggande åtgärder och hur man skyddar sig mot brott, har därför varit ett prioriterat område under 

det gångna året. Seniorerna informeras om enkla metoder. 

 

Personer över 80 år är också i högre grad utsatta för bränder i eget boende och enheten fortsätter att 

informera om brandförebyggande åtgärder.  

 

Information ges också om risker och åtgärder kring fall och fallskador, om att ha ett trygghetslarm 

hemma, hur man kommer i kontakt med exempelvis Röda Korsets fixartjänst om/när man behöver hjälp 

med diverse småsaker i hemmet. Att delta i och tipsa om olika åtgärder för att öka tryggheten för de 

äldre är ett område enheten kommer att arbeta vidare med.  
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Tillgänglighet  

För att i kontakten med seniorerna och medborgarna, kunna ge korrekta svar och adekvat information 

samt synliggöra vår verksamhet, ser enheten vikten av att synas utåt. Seniorguiden (Äldrenämndens 

vägledning), kommunens hemsida samt informationsträffar/-möten är viktiga kanaler. Enheten ser också 

att det finns ett behov av alternativ information när mer och mer enbart finns i digital form. Här har 

enheten en uppgift att fylla för kommunens seniorer. 

 

 

7. Avslutning   
Genom konstruktiva möten och god information, erbjuder och ger enheten seniorer och medborgare 

möjligheter att behålla sin självständighet, sin delaktighet och sin integritet. Känslan av att själv ta 

ansvar för den egna hälsan, för sin vardag såsom matvanor, aktiviteter och sociala kontakter och för sitt 

oberoende, förstärks i kontakter, samtal och hembesök. Detta upplevs av de äldre medborgarna som en 

trygghet. 
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Bilagor: diagram och tabeller 
 

Diagram 1: Sammanställning av årets kontakter för verksamheten uppsökande hembesök 

 

 
 
 

 

 

Tabell 1: Fördelning av ärenden per telefon och mejl 2013-2016  

Fördelning av ärenden 2013 2014 2015 2016 

Kategori antal % antal % antal % antal % 

Vårdboende  250 5,6 139 3,3 222 3,5 223 3,2 

Trygghetsbostäder/seniorboende 180 4,0 198 4,7 266 4,3 169 2,4 

Insatser enligt § SoL 733 16,3 814 19,4 873 14,0 1067 15,5 

Hjälpmedel/bostadsanpassning 401 8,9 611 14,5 1840 29,4 1601 23,2 

Tidsmätningssystem Phoniro 464 10,3 420 10,0 370 5,9 376 5,4 

Söker personal internt/externt 1614 35,9 918 21,9 1368 21,9 1245 18,0 

Övrigt: trygghetsarm, avgifter, HSL, öppna 
verksamheter 

857 19,0 1077 25,6 1297 20,7 2205 32,0 

Antal besök på kontoret 1 0,0 23 0,5 18 0,3 14 0,2 

Totalsumma 4500 100 4200 100 6254 100 6900 100 

 

 
 

 

Tabell 2: Biståndshandläggning 

 2013 2014 2015 2016 

Antal beslut hemtjänst  119 148 160 2463* 

 

*Efter beslut i nämnd att inte längre bevilja trygghetslarm utan biståndsbeslut har många retroaktiva beslut fattats under 2016. 


