
Inte ensam 

 

Ett projekt tillsammans med PRO SPF och SKPF pensionärerna 

Regeringen beviljade 2018 de första pengarna till pensionärsorganisationerna som 

då starta projektet för att minska den ofrivilliga ensamheten bland de äldre. S.k. 

ambassadörer har utbildats som skall arbeta aktivt för att inspirera och engagera 

medlemmar i hela landet och försöka nå de som inte deltar i någon verksamhet. 

Mars 2020 beviljade Socialstyrelsen ytterligare stöd till projektet. Planen var att 

utbilda fler ambassadörer och att fördjupa kunskaperna bland de som är aktiva inom 

organisationerna genom studiecirklar. Det diskuterades också om en stödtelefon för 

äldre personer där dessa kunde få kontakt med någon för hjälp eller samtal samt hur 

en sådan stödlinje kan och bör fungera och finansieras. 

Coronapandemin har gjort att projektet planerats om efter rådande förutsättningar. 

Därför genomförs nu digitala seminarier som fokuserar på hur vi kan arbeta med att 

nå äldre i ofrivillig ensamhet under en tid av social distansering.                                                                                   

Man pratade också om hur vi får fler att använda digitala verktyg för att upprätthålla 

sociala kontakter och skaffa nya. En viktig betydelse nu men också den dagen vi kan 

återgå till en normal vardag och verksamheterna öppnar upp igen för samvaro med 

kära och vänner. 

Lite tankar och tips om hur människor tänkt och hur de sysselsatt sig hämtade från 

skriften ”Liv i Coronans tid” som finns på www.inteensam.org 

”I början kändes faran så avlägsen, långt borta i Kina. Sedan kom den allt närmare 

och vi började bli oroliga. Nu smög sig Coronarädslan på mer och mer. Ett besök hos 

ortoped, ögonläkare, tandläkare eller frisör fick övervägas noga och efter besöket 

gick flera i skräck efteråt och kände efter hur de mådde. Hade de fått Corona 

symtom.                                                                                            Den oskuldsfullhet 

som vi kände i början av året, formuleras av många av våra författare. Vi kunde inte 

tänka oss vad som skulle hända. Så kom mars och mycket stängdes.” 

Skriva dagboksanteckningar har många gjort och många promenader har avverkats. 

Det har blivit många mil tillsammans med någon eller ensam.     

Undertecknad har levt sitt liv vid havet i ett års tid med smörgåsar och en 

termoskaffe. Sommarens tidsfördriv gav 5 par dubbelvirkade grytlappar, bokläsning 

och promenader. Fick nya vänner att prata med och dela mitt kaffe med stående eller 

sittande på behörigt avstånd. Många tankar och frustration har delgetts mig under 

året som gått. Både glada och sorgsna. 

En kvinna i 75-års åldern berättade för mig nedanstående lilla glädjehistoria.  

Påsken 2020 närmade sig och vår hyresvärd kom med en uppmuntran till oss 70-

plussare som sitter instängda i våra lägenheter på grund av Corona pandemin.                                                             

Den 8 mars låg det en påse med bullar och kakor utanför våra dörrar. Ett påskkort 

finns också där med önskan om en glad påsk från hyresvärden och en uppmaning 

om att sätta oss i våra dörröppningar och dricka kaffe tillsammans på behörigt 

avstånd men med möjlighet att se varandra och samspråka. Initiativet gav oss idén 

att varje onsdag inta fika med kaffe till uteplatsen och på så sätt skingra ensamheten.  

När mars nu gjort sitt intåg med de första vårtecknen och solen börjat lysa mer och 

mer, har det blivit nytt ljud i skällan, som man sa förr. Nu möter jag samma människor 

i hamnen men de har börjat se framåt och var framtidsvisioner igen. Nya glada 

ansikten dyker också upp. 
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