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1. Sammanfattning
Seniorguide Uppsala är, sedan starten av 2014, en väg in för äldrefrågor i kommunen. Då
gjordes en sammanslagning av verksamheten uppsökande hembesök och f.d.
informationsgruppen vid Kontoret för hälsa, vård och omsorg.
Det övergripande målet för verksamheten är trygga och välinformerade medborgare i Uppsala
kommun. Under 2014 har vi haft kontakt med drygt 10 000 seniorer. V i har fokuserat på att
göra Seniorguide Uppsala kända genom att besöka trygghetsboenden, seniorrestauranger och
kommunens träffpunkter. V i har också varit inbjudna att informera hos flera
pensionärsföreningar samt vid Storgatan 11, deltagit i 60+ mässan och samverkat med
kommuninformationen. Under hösten startade vi Hälsocoachen, en hälsofrämjande webbsida
för seniorer.
Seniorguide Uppsala bedriver ett arbete som syftar till att förstärka hälsofrämjande insatser
hos den äldre befolkningen i kommunen. I detta ingår även ambitionen att förhindra,
respektive skjuta upp, behov av omvårdnadsinsatser. Seniorguiden, äldrenämndens utgivna
vägledning till aktiviteter och tjänster för äldre i Uppsala kommun, kopplas naturligt ihop med
vår verksamhet.
Denna rapport sammanfattar Seniorguide Uppsalas arbete och iakttagelser under 2014.
Verksamheten uppsökande hembesök har årligen, sedan starten 2006, sammanställt en rapport
till äldrenämnden kring sitt arbete. I år har vi valt att beskriva hela arbetet som bedrivits inom
Seniorguide Uppsala där uppsökande hembesök ingår som en del i arbetet. I rapporten
beskiivs alltså verksamheten uppsökande hembesök specifikt och sedan delar som hela
Seniorguide arbetat med och iakttagit.
Uppsökande hembesök
Sedan 2006 har alla seniorer i Uppsala kommun, som är 80 år och äldre, och 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 inte
har insatser. I rapporten berättas vad vi inom ramen för vårt arbete gör och kan göra för att
förmedla information som av målgruppen upplevs som värdefull och relevant.
I likhet med föregående år uppger flertalet av seniorerna att de är pigga och välinformerade.
Många vill ha en årlig kontakt.
De hinder som seniorerna upplever i sin vardag är i allt väsentligt samma som tidigare. Även
om det är tråkigt att hindren kvarstår innebär detta även att vi känner oss stärkta i att vår
verksamhet har rätt fokus på de områden som ses som mest angelägna av de äldre (se tidigare
rapporter).
Övrig verksamhet inom Seniorguide Uppsala
Sedan 2008, inför införandet av eget val i hemvården, har vi en öppen telefon på kontorstid
för allmänheten. Lättillgängligheten och att direkt få möta en mänsklig röst, där saklig,
objektiv information och vägledning inom äldreomsorg lämnas, är en viktig service som
uppskattas av medborgarna. Telefonnumret är nu inarbetat - 727 65 00.
3
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Seniorguide Uppsala handlägger även vid behov hemtjänstärenden av servicekaraktär samt
administrerar hemvårdsval och tidsmätning via datasystemen Phoniro och Prator.

2. Syfte och målsättning
Seniorguide Uppsalas mål är att etablera en kontakt med så många seniorer som möjligt för att
på så sätt uppnå det övergripande målet med trygga och välinformerade medborgare i Uppsala
kommun. V i erbjuder information om den service som kommunen och andra aktörer
tillhandahåller samt fungerar som guider kring det den enskilde efterfrågar.
V i bedriver ett arbete som syftar till att förstärka hälsofrämjande insatser 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 helt på den enskildes villkor.
I samtalen vid hembesöken berörs alltid ämnen som hälsa, socialt nätverk, boende, fysisk
aktivitet, motion, eventuella krämpor och tankar på framtiden.
Uppsökande hembesöks målgrupp är Uppsala kommuns medborgare i åldern 80 år och äldre
och som inte har insatser från äldreomsorgen. V i utgår från det hälsofrämjande, salutogena
synsättet, genom att erbjuda samtal där meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet lyfts
fram. Målet är att andelen personer, där fortsatt kontakt etableras i samband med uppsökande
hembesök, ska öka kontinuerligt.
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3. Resultat och aktiviteter verksamhetsåret 2014
Samlat resultat
Seniorguide Uppsala har under året haft kontakt med drygt 10 000 seniorer. Av dessa har
cirka 9 000 kontakter varit med enskilda personer i olika ärenden. Det handlar både om
information och om vägledning per telefon eller hembesök. Det har alltså varit både personer
som sökt upp oss och som vi kontaktat. V i har också varit ute på drygt 35 verksamheter där
seniorer finns och träffat 6 pensionärsföreningar. Där har vi mött mellan 10-40 personer per
tillfälle. V i har även skapat många kontakter med seniorer i deltagande på mässa.
Nedanstående framgår resultatet vid de olika formerna för kontakter/information både
avseende kvantitet och innehåll.
Seniorguide Uppsala
Seniorguide Uppsala har under året lagt fokus på att besöka och informera vid träffpunkter,
seniorrestauranger, trygghetsboenden samt pensionärsföreningar.
Träffpunkterna
Vid besöken framkommer tydligt att det är mycket uppskattat med fysisk träning vid
seniorgym, t.ex. styrketräning, Core och balansträning. Aktiviteterna är gratis. Det är även
långa väntetider till dessa aktiviteter. Kommunen har idag 17 träffpunkter, men saknas och
efterfrågas bl.a. i centrala staden, Fålhagen, Gränby, Löten, Kungsängen och på landsbygden.
Många seniorer har också "upptäckt" utbudet på Storgatan 11.
Seniorrestauranger
Det finns ett 10-tal seniorrestauranger i kommunen, men saknas och efterfrågas i ett flertal
stadsdelar, bl.a. Salabacke, Fålhagen, Kungsängen, Löten samt i tätorter på landsbygden. Det
har uttryckts planer för möjligheten att seniorer skulle kunna äta på kommunala skolor i
områden som saknar seniorrestaurang.
Trygghetsbostäder
Vid besöken hos de nya trygghetsbostäderna framkommer att dessa inte motsvarar de
inflyttades förväntningar, endast tillgänglighet. Flera förväntade sig vårdpersonal och
restaurang i huset, som de f.d. servicehusen hade.
De anser att kösystemet inte var tillfyllest och att de inte fick relevant information inför
inflyttning avseende servicenivå.
Pensionärsföreningar
Efter att ha erbjudit alla kända föreningar- ett besök från Seniorguide Uppsala inbjöds vi att
informera vid 6 föreningar om kommunens verksamheter. Frågor som kom på mötena berörde
trygghetsboende, aktiviteter vid träffpunkter, tillgänglighet m.m.
Uppsökande hembesök
Under året har vi tagit kontakt med totalt 4 837 seniorer, varav 2 849 var kvinnor och
1988 var män. De seniorer som under 2014 var beviljade insatser inom hemtjänst eller bodde
på särskilt boende är inte medräknade i sammanställningen. 193 av de seniorer som vi
kontaktade ville inte ha någon vidare kontakt under året. 634 seniorer har vi inte nått av olika
orsaker (se bilaga 1 för mer information). Av de kontaktade har vissa velat ha hembesök och
andra har velat ha samtal via telefon och fått material hemskickat. V i har alltså varit i kontakt
med 87 % av målgruppen och ligger på liknande nivå som föregående år.
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Antalet nya kontakter, dvs. de seniorer som under året blir 80 år, är relativt konstant och
prioriteras högst. Antalet återkontakter, dvs. de vi tidigare haft kontakt med, ökar årligen med
ca 800 personer. Det innebär att vår verksamhet successivt har vuxit i omfattning sedan
starten 2006. V i har en löpande kontakt med de seniorer som så önskar och vi utgår från de
behov och önskemål som den enskilde har.
V i kan - som tidigare år - konstatera att det stora flertalet seniorer vi möter, uppger sig må
gott och upplever att de är friska och välinformerade. De allra flesta blir ändå positivt
överraskade över vår information om vad kommunen/samhället erbjuder.
V i uppmärksammar seniorerna om risken för äldrebrott. Därför ingår i vårt arbete
förebyggande information från dels polisen, dels från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB (Säkerhet i vardagen).
De allra, allra flesta seniorer uppger för oss att de motionerar regelbundet - dagliga
promenader, sällskapsdans, och inte minst trädgårdsarbete hemma eller/och vid fritidshuset.
V i arbetar kontinuerligt med att erbjuda informationen digitalt men också i pappersform.
Likt tidigare år är det många seniorer som ringer för att få hjälp och råd i olika frågor. Några
ringer även med jämna mellanrum bara för att prata lite, vilket visar på trygghet. Det är
positivt att förtroendet för oss som arbetar i verksamheten är fortsatt starkt.
Övrig verksamhet inom Seniorguide Uppsala
Seniorguide Uppsala kontaktas på telefonnummer 727 65 00, e-post samt genom spontana
besök på kontoret. V i kontaktas av enskilda, anhöriga, utförare av hemvård, andra
professioner i kommunen, landstinget, andra kommuner och myndigheter med flera.
Frågor, information och vägledning berör oftast hemvård, boenden, främst trygghetsboende,
behov av hjälpmedel inför operationer, avgifter och aktiviteter vid träffpunkter. Det är vanligt
att man frågar efter hjälp i trädgården, snöskottning, bortforsling av grovsopor, tandvårdsintyg
m.m. Många söker utförargrupper, andra anställda och verksamheter, m.fl. Dessa lämnar vi
telefonnummer och/eller E-postadresser. Då det är lämpligt, hänvisar och vägleder vi till
kommunens webbplats.
Ibland blir vi samtalspartners i samband med svåra val och händelser i det dagliga livet.
Många anhöriga som bor långt borta, oroas över hur sina åldriga släktingar har det, deras
framtida behov av hjälp eller ovilja att ta emot erbjuden hjälp. Boendefrågor är vanliga.
Exempelvis ser vi att samboförhållanden, där den ene avlider eller flyttal-, kan orsaka att den
andre blir bostadslös. Likaså kan äldre personer, som är inneboende, bli avhysta vid t.ex.
försäljning av fastighet. Åldriga föräldrar kan inte bo kvar hos barnen av olika orsaker.
Personer som bott utomlands, kommer tillbaka Sverige för vård och har sedan ingen bostad
här att komma hem till.
Vi har god tillgänglighet, för telefonsamtal och spontana besök på kontoret, vardagar kockan
08-12 samt klockan 13-16. De som ringer uppskattar att tala direkt med en mänsklig röst och
slippa knapptryckningar med väntetider. Ett annat uppdrag som vi har, är att några
seniorguider, tillika biståndshandläggare, handlägger hemtjänstärenden. Det är enklare
ärenden av servicekaraktär och som kan hanteras per telefon direkt med brukaren. V i
informerar då även om hushållsnära tjänster och RUT-avdrag som alternativ till ansökan om
hemtjänst. V i informerar också om rätten att välja hemtjänstutförare i samband med beslut om
hemtjänst. Vid uppföljning av dessa beslut framförs ofta att kontinuitet av personal är dålig
samt att det ibland är svårt att få tag i utförare när de vill ändra något. De flesta är ändå nöjda
med kvaliteten på utförandet.
6
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Övriga uppdrag som Seniorguide Uppsala har är systeminläggningar. Bland annat så hanterar
vi beställningar från hemvårdens utförare i tidsregistreringssystemet Phoniro. V i registrerar
också i datasystemet Prator för att överföring av medicinsk information, för utslaivningsklara
vid Akademiska sjukhuset, ska komma till rätt hemvårdsutförare. Vid behov utbildar vi också
nya hemvårdsföretag, som skrivit avtal med äldrenämnden, om kommunens verksamheter,
riktlinjer och samarbetsformer som blir aktuella.
Se bilaga 3 för resultatet avseende kvantitet av olika hanterade ärenden.
Under hösten startades Hälsocoachen, som är en hälsofrämjande satsning på webben för
seniorer i Uppsala. Här finns olika hälsotips, möjlighet att dela med sig av egna tips samt
instruktionsfilmer ledda av sjukgymnaster. Seniorguide har uppdrag som webbredaktörer av
sidan. Det är en webbplats som är tänkt att inspirera till att via teknik vårda sin hälsa, få
kontakt med oss och andra samt att locka till användandet av teknik för att på sikt öka
möjligheten till delaktighet i samhället. Då sidan är ny och fortfarande utvecklas, är det ännu
för tidigt att beskriva vad vi har gjort i arbetet med den samt vad den har medfört för Uppsalas
seniorer. Det blir ett utvecklingsarbete för 2015.

4. Synpunkter och förslag från seniorer
I våra kontakter med seniorerna - vid hembesök och telefonsamtal - har vi möjlighet att ta till
oss och fånga upp - för seniorerna angelägna - synpunkter och förslag. Några "talande" citat
får vi också med oss.
Precis som tidigare år, konstaterar vi att i stort sett samma ämnen, företeelser och situationer
återkommer.
Exempel på synpunkter
• Tillgänglighet till post/bank, träffpunkt, sjukhus/apotek med flera
• Busslinjer och - tider
• Det är dåligt med, eller inga, bussar på landet, och inga bussar går när skolbussarna
inte kör
• Att inte kunna köpa biljett på bussarna utestänger många, särskilt äldre, som bor på
landet, från att kunna nyttja bussarna vid behov
• Färdtjänsten (som ska förändras)
• Behovet av hjälp med trädgårdsskötsel och snöskottning
• Önskemål/krav på datasupport framkommer
• Jobbigt som synskadad med vårdcentralens organisation med telefonval, inskrivning
av personnummer och väntan på uppringning - vill få kontakt direkt!
• Viktigt med samma husläkare
• Tandvårdskostnaderna är för höga
Förslag från seniorer
• Skicka hem information om kommunens träffpunkter i brevlådan till alla som är 65 år
• Annonsera i tidningen om var träffpunkterna finns med telefonnummer bland annat
• Seniormässan kanske kan organiseras vartannat år - då har alla samlat på sig ny
information och har nya frågor
• Gratis broddar till oss seniorer, som i t.ex. Göteborg!
• Bygg äldreboende i Almunge - alla kan inte bo i stan!
7
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•
•

Viktigt att lokaler finns för att kunna fortsätta med sina intressen/hobbys, t.ex. träslöjd,
vid flytt till trygghetsboende
Önskvärt att det skulle finnas äldre-mottagningar med läkare och personal med
kunskap om oss äldre och vår problematik

5. Iakttagelser och frågeställningar från Seniorguide Uppsala
Träffpunkter
• Kommunens träffpunkter är mycket uppskattade, särskilt för de fysiska aktiviteterna
• Yngre-äldre tenderar att ta större plats, de orkar ett högre tempo, vilket kan vara till
men för de äldre-äldre, för vilka aktiviteterna var ämnade?
• Som en 90-åring uttrycker: "yngre har lättare att ta sig till andra gym"
• V i ser att det vore önskvärt att äldre-äldre prioriteras i träffpunkternas seniorgym
Seniorrestauranger
• Då seniorrestaurangerna även fungerar som sociala mötesplatser, vore det önskvärt
med en prioritering- flera och på lämpliga platser
Trygghetsboende
• V i ser att ett förtydligande, av vad trygghetsbostad innebär, är nödvändigt.
• Vari ligger tryggheten?
• Värdinnan har också en oklar roll och dennas tillgänglighet är inte optimal. Dessa
frågor behöver behandlas vidare
Tillgänglighet
Vi noterar att kvarstående hinder i samhällslivet för äldre är
• lång väg för att hämta ut paket
• det digitala samhället ingår inte i allas vardag, men samtidigt ökar antalet seniorer som
använder datatekniken. V i har här en uppgift att hjälpa seniorer med information i
pappersformat.
• krångligt med färdtjänst/sjukresor
• fortfarande bor många seniorer i fastigheter som saknar hiss
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6. Utvecklingsområden 2015
Hälsocoachen
Under 2015 kommer vi att informera och visa Hälsocoachen i alla fora och sammanhang där
vi som seniorguider deltar. V i kommer också, utifrån vad seniorerna tycker och hur de
använder websidan, vara med och utveckla den ytterligare.
Om trygghetsskapande åtgärder
Vi ser en ökning av antalet brott riktade mot äldre. Att fortsätta informera om förebyggande
åtgärder och hur man skyddar sig mot brott, kommer därför att vara ett prioriterat område
under 2015. V i tipsar om enkla metoder (öppna inte för okända, ha aldrig handväskan
hängande ut mot vägen/cykelbanan, häng inte handväskan över stolsryggen vid t.ex.
restaurangbesök, lämna inte plånboken/handväskan på/i rullator/kundvagn, bl.a.) och att
skaffa enkla hjälpmedel ("krog-ki'oken" - att hänga på bordet så man har uppsyn på sin
handväska, förstorad bild på display vid dörrögat, t.ex.). Personer över 80 år är också i högre
grad utsatta för bränder i eget boende. V i fortsätter att informera om brandförebyggande
åtgärder. V i informerar också om risken och åtgärder kring fallskador och tryggheten med att
ha ett trygghetslarm hemma, och hur man kommer i kontakt med Röda Korsets fixartjänst
ifall 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 vi kommer att arbeta vidare med.
Tillgänglighet/nåbarhet
För att, i kontakten med seniorerna/medborgarna, kunna ge korrekta svar och adekvat
information samt synliggöra vår verksamhet, ser vi vikten av att synas utåt.
Seniorguiden (Äldrenämndens vägledning), kommunens hemsida samt informationsträffar/möten är viktiga kanaler. V i ser också att det finns ett behov av alternativ information när mer
och mer enbart finns i digital form. Här har vi en uppgift att fylla mot våra seniorer.

7. Avslutning
Genom ett bra möte och information, erbjuder och ger vi 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 som en trygghet. V i
avslutar i år vår årsrapport med blandade citat hämtade från våra möten med seniorer.
"Det känns tryggt att höra ifrån dig, jag har blivit ett år äldre och det märks"
"Nä, gubben min är ute och springer veteranorientering."
"Visitkortet till dig sitter på mitt kylskåp, det känns tryggt"
"Det var alldeles fantastiskt vad det finns för oss gamla, och inte kostar det
något, heller."
"Extra plus till kommunens seniorrestauranger, jag har att jämföra med."
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"Adressboken blir allt tunnare i och med att man blir äldre. Nätverket tunnas ut."
"Jag skulle kunna fylla mina dagar med aktiviteter på orten där jag bor." (Storvreta)
"Det har hänt en del här i området. Flera av våra bekanta har flyttat härifrån efter
ombyggnaden och renoveringen. De hade inte råd att bo kvar." (Gränby)
" V i som bor här i Fålhagen, hade tidigare både Johanneslundsgården och Eskils servicehus att
gå till, dels för att äta lunch, men också för att träffa andra. Nu har vi ingenting kvar, och det
är långt till Årsta eller Senioren.
"Det är långt att ta sig till kommunens träffpunkt när man bor i innerstan."
"Önskemål om en träffpunktslokal med seniorgym i Kungsängen/Industristaden, och lägre
priser på teaterbiljetter för oss seniorer.
"En vän tycker det är för krångligt att boka färdtjänst, så jag kör honom".
"Jag måste skaffa frysväska när jag ska åka med färdtjänsten för att handla och hinna hem
(bor på landsbygden) inom 2 timmar så jag inte kissar på mig i bilen."
"Åren går fort när man blir gammal, kanske det beror på att man inte har något att längta till,
som när man var barn. Fängtan till födelsedagen, sommarlovet, julen, bilda familj."
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Bilaga 1
Sammanställning av årets kontakter - uppsökande hembesök
Under året har vi tagit kontakt med totalt 4 837 seniorer, varav 2 849 var kvinnor och
1988 var män.
De seniorer som under 2014 var beviljade insatser eller bodde på särskilt boende är inte
medräknade i sammanställningen.
Nedan följer en sammanställning av våra aktiva kontakter.

Kontakter 2014
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Övrig kontakt

Önskar ej kontakt

Ej nått senior

Diagram över det totala antalet kontakter under 2014, samt de vi inte nått,
fördelade mellan kvinnor och män.
Övrig kontakt - här redovisas främst telefonkontakt, då seniorerna är nöjda med att
... ha fått informationen per telefon
... få informationsmaterial hemsänt
... själva kunna ta kontakt vid behov
Önskar ej kontakt - här uttrycker seniorerna att
... de själva tar kontakt vid eventuellt behov
... de mår bra och att de inte vill ha hembesök/information i dagsläget
... de av olika anledningar "vill klara sig själva"
Ej nått senior - här redovisas antalet seniorer vi av olika anledningar
inte fått kontakt med (okänt telefonnummer, ej svar efter upp till 3 påringningar).
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Bilaga 2
Sammanställning av årets kontakter - uppsökande hembesök, fortsättning
Diagram över ny- respektive återkontakter 2014, samt de seniorer vi inte nått,
fördelade mellan kvinnor och män.
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Förklaring av staplar - se förklaring på Bilaga 1
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Bilaga 3
Sammanställning av årets övriga kontakter/antal ärenden - Seniorguide Uppsala

Fördelning informationsärenden
2014
Antal besök på

Fördelning av ärenden
2013
2014
Vårdboende
250
139
180
Trygghetsbostäder/seniorboende
198
Insatser enligt § SoL
733
814
Hjälpmedel/bostadsanpassning
401
611*
Tidsmätningssystem Phoniro
464
420
1614
Söker personal internt/externt
918
Övrigt: Larm, avgifter, HSL, öppna verksamheter
857
1077
1
Antal besök på kontoret
23
4500 4200**
Totalsumma
Kommentarer: *Ökat antal då landstinget hänvisar till Seniorguide Uppsalaför uppgift om
var arbetsterapeut i hemvården finns.
** Lärre ärenden än 2013 p.g.a. ökad tillgänglighet, per telefon, hos mottagningsteamet,
SHB.
2013
Biståndshandläggning
Handläggning av nya Hemtjänst service-ärenden
119
Kommentar: Aktiva ärenden för uppföljning är ca 425.

2014
148
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