
Hjälp oss att ta fram bättre information! 

Att upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos äldre i ett tidigt skede kan ge både 
den som drabbas och dennes anhöriga en bättre livskvalitet. Socialstyrelsen vill 
därför gärna träffa och tala med äldre personer med psykisk ohälsa, deras anhöriga 
eller andra som har funderingar och tankar om ämnet. Vi har i uppdrag att ta fram 
information om psykisk ohälsa, för att underlätta i olika skeden och situationer. För 
att göra detta behöver vi ta del av erfarenheter och upplevelser av den information 
som finns och få synpunkter på vilken information som saknas i ämnet. Vi bjuder 
därför in ett antal personer till samtal med vår utredare. Samtalet varar ungefär en 
timme och kräver ingen förkunskap eller förberedelse.

Ämnen som vi kommer att ta upp under samtalets gång är till exempel hur du 
får information om sjukdomar, vård och möjligheter till stöd. Vi kommer också att 
fråga om vilken information som kan underlätta för dig, när du behöver den och 
hur den kan utformas för att på bästa sätt vara till nytta. Arbetet ingår i ett större 
samarbete mellan flera myndigheter för bättre kunskap om äldres ohälsa. 

Intervjuerna äger rum i Stockholm med omnejd under september och oktober 
månad vid den tidpunkt vi kommer överens om. Du som anmäler ditt intresse 
kommer att kontaktas av utredare Emma Berisson. Uppge gärna hur du vill bli 
kontaktad.

Kontaktuppgifter:
Emma Berisson, utredare 
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Tel växel 075-247 30 00, direkt 075-247 39 88
emma.berisson@socialstyrelsen.se

För bättre kunskap om äldres psykiska ohälsa
Tidig upptäckt och rätt behandling kräver kunskap. Psykisk ohälsa hos äldre kan 
vara svår att upptäcka och kräva en annan behandling än för yngre personer. 
Myndigheter med uppdrag inom vård och omsorg arbetar tillsammans för att ta 
fram bättre kunskap om psykisk ohälsa hos äldre. Vi vill veta mer om hur kun-
skap kan spridas på ett bra sätt till alla som behöver den: de äldre själva, anhöriga 
liksom personal inom vård och omsorg. I uppdragen kommer vi att arbeta tillsam-
mans med dessa grupper. Resultatet ska rapporteras under 2018.


