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Behov for sterke tiltak for eldres psykiske og fysiske helse 

Eldreombudet ber Regjeringen legge en nasjonal plan og raskt bevilge penger til kraftige 
tiltak for å berge eldres helse og livskvalitet ut av koronatida. Ellers risikerer vi store og 
langvarige skadevirkninger av pandemien.  

Ekspertgruppen som Peder Kjøs har ledet, peker på at eldre som er mye alene, er blant dem 
som har hatt det vanskeligst under pandemien. Det understreker behovet for tiltak som 
hjelper eldre. 

Pandemien har hatt store og dramatiske konsekvenser for eldre over 80 år, viser en fersk 
rapport fra Norges Røde Kors. Mange har fått mindre sosial kontakt under nedstengningen. 
Mange har blitt mer ensomme og fått bevegd seg lite ute, går det fram av rapporten.  

Eldreombudet har fått høre om mange eldre som kjenner på tungsinn og depressive tanker 
etter måneder med isolasjon. Venner og bekjente kan oppleves mer perifere etter et år med 
lite eller ingen fysisk kontakt. Pårørende til personer med demens kan oppleve at deres 
kjære har glemt dem siden de sist kunne besøke dem.  

Det er ikke bare eldre i institusjon som er rammet, det er også hjemmeboende eldre.  

Revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2022  

I revidert nasjonalbudsjett og i statsbudsjettet for 2022 må det satses sterkt på tjenester som 
ivaretar helsa og livskvaliteten til eldre. Det trengs både akutte og langsiktige tilbud. 

 Kommunene må få midler til å gi langt flere eldre et lavterskeltilbud om psykisk 
helsehjelp. 

 Mange flere eldre må få tilbud om trening og annen fysisk aktivitet, både 
hjemmeboende eldre og eldre i institusjon. 

 Kommunene må settes i stand til å kartlegge grundig hvordan pandemien har 
påvirket livskvaliteten og helsa til den enkelte eldre. 
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 Eldre som trenger det, må få ukentlige besøk av psykiske helseteam, enten de bor i 
en helse- og omsorgsinstitusjon eller i egen bolig. Flere personer med demens må få 
et dagaktivitetstilbud. 

 Det må også settes inn sterkere folkehelsetiltak på alle samfunnsområder – i 
samarbeid med frivillige organisasjoner. 
 

Jobben må i stor grad gjøres i kommunene, men staten må bevilge pengene som trengs. 
Også de statlige tjenestene som skal ivareta eldres psykiske helse, må styrkes. Det må skje 
raskt. 

Engangsbevilgningene som er gitt til tiltak mot ensomhet blant eldre i koronatida, er langt ifra 
nok. 

Sett inn tiltak 

Nå må vi gjenreise en trygg, sosial og aktiv hverdag for eldre. Å gi vaksine og fjerne strenge 
restriksjoner er bare første steg.  

Uansett hvordan helsa var før pandemien, kan den ha blitt dårligere etter et år med lite sosial 
kontakt, mindre fysisk aktivitet og endrede vaner. Å motivere seg ut av en isolert tilværelse, 
kan kreve mer enn det et enkeltmenneske har igjen av ressurser etter et år med pandemi. 

Som samfunn må vi mobilisere for å bygge opp det som er ødelagt. Jobben er for stor til at 
den kan overlates til den enkelte. Det må regjeringen og helsemyndighetene forstå – og ta 
konsekvensen av. 

 

Med vennlig hilsen 

Bente Lund Jacobsen    Kjetil Heggem 
Eldreombud      Seniorrådgiver 
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