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FÖREBYGGA ENSAMHET FÖR ÄLDRE



INLEDNING
Kevinge är intressant för utveckling av aktiviteter för seniorer med målet att 
förebygga ensamhet.

Danderyds kommun har redan idag ett brett utbud av förebyggande insatser för 
äldre.

Kevinge seniorboende användes som testpilot under hösten 2020.

Det finns 99 seniorbostäder i Kevinge, och huset rymmer restaurang, lokaler för 
socialkontorets aktiviteter och föreningar. I huset finns också gymnastiksal 6x4 
m, snickeri, bastu, vävsal, datasal, biljard och gemensamhetslokaler, frisör och 
fotvård.

Seniorbostädernas bestånd som helhet och regler för tilldelning och kö 
hanteras utanför denna rapport.



Erfarenheterna från piloten

Referensgrupp

Frågor

Citat från referensgruppens arbete



Frågor

Hur ska boendet vara funktionellt utformat?

Vilken service önskas från kommunen, trygghetslarm, avtal med företag om 
köpa tjänster osv?

Service och omvårdnad?

Anställd personal/värd/värdinna? 

Aktivitetssamordnare erbjuder aktiviteter el grupp som arrangerar själva för de 
som vill?

Vilka gemensamma utrymmen önskas ex gym, matsal, mötesrum etc.?

Trädgårdsskötsel (vacker trädgård)?

Skulle annat sätt än medlemskap vara möjligt och då göra föreningen mer 
tillgänglig för fler seniorer. Vissa seniorer kanske önskar deltaga ibland. kan en 
engångsavgift vara möjlig el liknande?



Citat från referensgruppen

”För många är det ensamheten som är svårast att hantera när man blir äldre. Det 
ska finnas olika aktiviteter som utvecklar den boendes hälsa, intellekt och fysik.”

”Gärna en person som är tillgänglig i receptionen dagtid 
vissa tider.” 

”Vi behöver en värd/värdinna som hjälper till med att organisera aktiviteter.”

” Dock verkar det som om lokalen på Edsviksvägen 1A 2 tr. nästan alltid är 
upptagen. Medan ofta tomt i gympasalen. Skulle vilja veta mer om tillgång till 
lokaler.



Fler citat från referensgruppen

”Ökad användning av välfärdsteknik kan också skapa mervärde för oss 
äldre, så att vi med välfärdsteknik och e-hälsa så långt som möjligt kan 
leva oberoende och självständigt.”

”Lägenheterna ska också vara tillgängliga och inrättade med alla tekniska 
möjligheter som finns att tillgå, så att man kan klara sig så långt möjligt 
själv. Wi-Fi en självklarhet. 

”Restaurang och mat som tillagas med kärlek( nyttigt)”

Fler citat finns i rapporten



Aktivitetssamordnare
Aktivitetssamordnarens roll utvecklades i 
piloten

Servicen till boende stärktes.

Samordningen med seniorträffarna 
utvecklades.

Digitala inslag kunde samordnas.

Aktivitetssamordnarens placering i 
receptionen i A-huset har bedömts vara en 
viktig del för bästa möjliga samordning och 
tillgänglighet för de boende.



Är projektets mål uppnådda?

Mål för piloten

1 Motverka ensamhet bland äldre

2 Utveckla och renodla aktiviteter som finns på Kevinge seniorboende



Måluppfyllelsen blev påverkad av 

pandemin men en hel del aktiviteter har 

ändå kunnat ske:

- Utomhusaktiviteter

- Seniorsida för ökad spridning av information för seniorer och ökad 

digitalisering

- Aktivitetssamordnaren har fyllt ett socialt behov

- Aktivitetssamordnaren har kunnat ta emot frågor och vidarebefordra 

till rätt instans

- Aktivitetsamordnaren har samordnat kommunens aktörer 

kopplat till Kevinge

- Informationsskärm i receptionen för digital information till seniorer i 

huset



Tack för att ni lyssnade!
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