
   

Samtalsgrupp på äldreboende i Nässjö och Jönköpings kommun. 
 
 
Vi som samverkat ihop på ”Bästa platsen att åldras på” 
Ing-Marie Jonsson, ing-marie.jonsson@jonkoping.se 
Anna Sundling, anna.sundling@nassjo.se 
Malin Frank, malin.frank@nassjo.se 
 
Jönköpings kommun, äldreomsorgen. 
Nässjö kommun, äldreomsorgen. 
 
Bakgrund  
Enligt en nationellt utskickad enkät under 2019 framkom att hyresgäster på äldreboenden 
upplevde ensamhet oftare/mer än de personer som fortfarande bodde kvar i ordinärt boende. 
Det finns flera studier som visar på att ofrivillig ensamhet leder till psykisk ohälsa. 
 
Jönköpings kommun 
I några av de äldreboenden i Jönköpings kommun som stack ut när det gällde upplevd ensamhet 
startades samtalsgrupper. Syftet var att få personer att vara med på en aktivitet som i sin tur 
skulle kunna leda till nya bekantskaper och mod att vara med på andra gemensamma aktiviteter 
som arrangeras på äldreboendet. 
 
Nässjö kommun 
I Nässjö har flera enhetschefer uppmärksammat ett behov av existentiella samtal på säbo. 
Malin o Anna gick samtalsledarutbildningen som regionen erbjöd sommaren 2021.  
 

Baslinje  
 
Jönköpings kommun 
Utgångsläget i Jönköpings kommun var noll samtalsgrupper. Vi startade under hösten 2021 upp 
tre samtalsgrupper på tre olika äldreboenden. 
Det har varit mellan tre-sex deltagare inklusive samtalsledare som i vårt fall varit 
aktivitetssamordnaren på äldreboendet. En person som inte är specifikt knuten till en avdelning 
utan ansvarar och samordnar aktiviteter för hela äldreboendet.  
I respektive samtalsgrupp har det varit samma antal deltagare med alla tio träffar.  
Under 2022 har ytterligare fem äldreboenden kommit igång.  
 
Nässjö kommun 
Samma utgångsläge i Nässjö – inga samtalsgrupper igång tidigare. Malin och Anna körde ett 
boende i Nässjö under hösten -21 och hann precis börja med en grupp på ett demensboende när 
vi fick bryta för pandemin strax innan jul. Något som tyvärr inte har startats upp igen då 
verksamheten under våren pga. många olika anledningar till följd av pandemin. Något som 
däremot har efterfrågats är individuella samtal som vi har haft igång sedan hösten -21 och är 
pågående. Vi har övat på en anhöriggrupp till närstående med kognitiv svikt samt en 
personalgrupp med palliativ inriktning inom äldreomsorgen 
 
I vår första grupp hade vi ca 4 deltagare och i den grupp vi precis hann börja med var det tre 
deltagare 
 
 
Det här vill vi uppnå  
 
Jönköpings kommun 
Vi hoppas att de samtalskort vi använder i grupperna kan vara till hjälp för all 
omvårdnadspersonal att ta till vid olika tillfällen. Korten kan med fördel användas även vid 
samtal mellan två personer det måste inte vara en grupp.  
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Vi hoppas även att deltagandet i samtalsgrupperna ger ringar på vattnet och gör att deltagarna 
kommer att hitta nya bekantskaper.  
 
Nässjö kommun 
Vi hoppas på att utveckla en metod för att utföra existentiella samtal/vardagssamtal på 
äldreboenden. 
 
Mål  
 
Jönköpings kommun 
En minskad upplevd ensamhet och tillfällen att möta nya bekanta för hyresgäster boende på 
kommunens äldreboende. 
 
Nässjö kommun 
En minskad upplevelse av existentiell ensamhet på Nässjös särskilt boende. Att utveckla en 

fungerande metod för existentiella samtal på särskilt boende 

 

 

Analys av baslinjen  

 

Jönköpings kommun   Vad?  Hur? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En minskad upplevd ensamhet 

och tillfällen att möta nya 

bekanta för hyresgäster 

boende på kommunens 

äldreboende. 

 

Arbetsmaterial 

Samtalsgrupper 

Hur går vi 

vidare? 

• Info om äldrekonsulenternas 

uppdrag från äo-ledning 

• Uppstartsmöte 

• Uppföljningsmöte 

• Utvärderingsmöte 

• Välja ut tre äldreboenden 

 

• Bilda nätverk för samtalsledare 

– internt och externt 

• Kontinuerligt välja ut tre nya 

äldreboenden 

• Följa upp brukarenkät  

• Sprida samtalskorten till  

hemtjänstgrupper 

• Ta fram handledning 

• Ta fram samtalskort 

• Utforma enkät – hyresgästernas 

upplevelse 

 

Mål 



   

Mätning 

 

 

     

Analys av baslinjen  

Nässjö kommun 

 

   Vad?   Hur? 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hitta en genomförbar struktur 

och metod för existentiella 

samtalsgrupper på SÄBO 

 
Arbetsmaterial 

Samtalsgrupper/ 

Samtalsgrupper 

individuellt 

Hur går vi 

vidare? 

• Informera alla enhetschefer inom 

ÄO att vi erbjuder existentiella 

samtal både i grupp med även 

enskilt. 

• Bjuda in aktivitetsombuden på 

respektive enhet för introduktion i 

metoden vardagssamtal 

 

• Bilda nätverk för samtalsledare  

- internt med aktivitetsombuden     

- externt med Jkpg 

 

• Kontinuerligt inventera samt 

efterfråga nya grupper på 

särskilt boende (1–2 gånger per 

termin) 

 

• - Förenkla samtalsmetoden till    

samtalskort för vardagssamtal 

- Lägga till meningar från Jkpg, 

- Blanda upp träffen med 

bildkort och trädgårdskort för att 

föra samtalen framåt 

 

 

• Samtalskort och trädgårdskort – 

när livet utmanar.- Livsmod, 

livsglädje, livsmening 

• Bildkort om 8 existentiella teman 

• Utvärdering Smiley-gubbar       

• Förenklade samtalskort för 

vardagssamtal 

Mål 

PGSA  

 

P Samtalsgrupper på SÄBO, 5 gånger 

per boende/grupp. 1h/gång En 

gång/vecka. 

Bjuda aktivitetsombuden till 

aktivitetsombudsträff till hösten för 

genomgång av den metoden för 

vardagssamtal  

 

G 1–2 gånger per termin inventera 

behovet för existentiella samtal i 

grupp. Erbjuda efter behov både i 

grupp men även enskilda samtal. 

 

S  

 

A 

 



   

Förändringar/tester som har gjorts  
 
Jönköpings kommun 

Vi fick en bra och tydlig utvärderingsenkät som deltagarna fyller i, av Nässjö kommun som vi 
började använda oss av.  
 
Nässjö kommun 

Vi såg behovet av att kunna skruva lite på frågeställningarna till de samtalskort som vi använder 
i våra grupper. Vi har fått ett antal frågeställningar från Jkpg som vi planerar att använda oss av i 
kommande grupper på säbo. 
 
Se bifogade samtalskort. 
 
Resultat – mätning av förändringen Nässjö kommun 
”Man får vad man behöver för att utvecklas som individ” 

” Jag behöver sova på saken” 

” Framtiden är min” 95-årig dam  

” Tacksam över att få bli årsrik” 

” Livet är en gåva” 

” Alla människor har rätt att få vara, men låt då också alla få vara” 

” Lättare att leva när man får uttrycka sig” 

” samtalen inspirerar till en hoppfullhet om att kunna börja leva igen” 

” Jag älskar att leva trots det att jag är gammal” 

” Jag är färdig med livet, men inget spöke tar det andra spöket så jag får snällt vänta på min tur” 

” Hela dagen är jag glad när jag vet att du ska komma” 

” Åh jag har saknat ditt uttryck och din röst, du är äkta och ger mig sådan trygghet” 

” Lättnad att få prata med dig, känns som en stor sten har lossnat”  

” Jag vill aldrig att dem här samtalen tar slut, det ger mig energi resten av dagarna” 

” Jag har leva igen” 

” Jag reflekterar och hör sådant som jag inte hört på många år” 

” Tack vare er så känner jag mig mindre ensam”  

” Jag är tacksam om jag också kan dela med mig av något till dig som du tar med dig framåt i   

livet” 

 
Resultat – mätning av förändringen – Jönköpings kommun 

• Vid start – 3 samtalsgrupper 
• Hösten 2022 – 8 samtalsgrupper 
• Majoritet av deltagarna har upplevt sig mer glada efter samtalet. Några har även börjat 

vara med på gemensamma aktiviteter vilket de tidigare inte varit. 
 
Målgruppens delaktighet i förbättringsarbetet 
Målgruppen är utgångspunkten för utformandet av samtalsmetoden. 

 
Så blev det bättre för målgruppen 
Se resultat. 
 
Nästa steg  
 
Jönköpings kommun 
Starta upp samtalsgrupper på fler äldreboenden. 
Starta ett nätverk för samtalsledarna. 
 
 



   

Det vi tagit med oss från samtalsledarna är att det finns önskemål om att döpa om samtalsgrupp 
till något mindre ”tungt” som t ex ”Snacka om livet”. Vi kommer starta upp ett nätverk för 
samtalsledarna.  
Vi har under perioden kommit igång med samtalsgrupper på ytterligare två äldreboenden. Ett 
tredje startar upp direkt efter semestern.  
Vi planerar för ett möte med samtliga samtalsledare och starta upp på ytterligare tre 
äldreboenden efter semestern.  
 
Efter beslut i äldreomsorgsledningen ska samtliga äldreboenden i kommunen starta upp 
samtalsgrupper. 
 
Nässjö kommun 
Informera/utbilda aktivitetsombud i samtalsmetoden vid två tillfällen. 

 


