
 

Pressmeddelande den 16:e december 2021 

Hemstöd vill utrota ensamheten för äldre 
Nu när Covid-19 fortsätter att ställa till problem ökar även hälsoriskerna med ensamheten hos 

äldre. Det här motverkar Hemstöd med en ny förmedlingstjänst som kopplar samman människor 

med sammanfallande intressen.  

”Många äldre behöver sällskap och stöd i vardagen, deras anhöriga behöver stöd i att ta hand om 

sina närstående, och pigga seniorer kan både hjälpa till och samtidigt dryga ut sin pension, de här 

intressena passar ihop”, menar initiativtagare Jonas Lindahl.  

Hos Hemstöd kan aktiva seniorer registrera sig som medmänniskor. Då kan äldre och deras anhöriga 

hitta och anlita dem för sällskap och stöd i vardagen.  

Det kan vara allt ifrån promenadsällskap, någon som kan följa med på ärenden, spela spel eller ta en 

kopp kaffe till mer direkt hjälp som personlig hygien eller på/av-klädning.  

Studier från bland annat Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, visar på 

stora hälsorisker med ensamhet. Därför menar Jonas att vi måste motverka ensamheten men på ett 

coronasäkert sätt.  

I och med Hemstöds upplägg är det alltid samma person som kommer och medmänniskan behöver 

inte gå direkt mellan olika stödmottagare vilket minskar risken för smittspridning. Samtidigt kan man 

hålla avstånd, använda skyddsutrustning som mask och handskar samt vid behov ses utomhus.  

Hemstöd är en digital lösning vilket gör att de finns över hela landet på en gång utan att behöva bära 

kostnader för lokalkontor eller personal som ska förmedla kontakterna. Det gör beställaren själv med 

sin telefon eller surfplatta direkt inne i systemet. På så sätt kan Hemstöd hålla nere kostnaderna så 

att så många som möjligt kan ha råd med stödet. De flesta tjänsterna ger dessutom rätt till RUT-

avdrag. 

”Ja, men säkerheten är också viktig”, fortsätter Jonas. ”Därför kontrollerar vi bl.a. utdrag från 

belastningsregistret på alla medmänniskor, verifierar identiteterna med BankID och ger användarna 

möjlighet att lämna omdömen efter uppdrag.” 

Systemet är nu i gång och har mött stort intresse. ”Ja, vi får in flera registreringar varje dag och vi 

hade nästan 400 personer som registrerade sitt intresse redan innan systemet var i drift”.  

Mer information om Hemstöd hittar man på deras hemsida www.hemstod.se där man också kan 

registrera sig som medmänniska eller hitta stöd till sig själv eller en närstående.  

Bolaget heter Hemstöd Förmedling i Sverige AB och har sitt säte i Linköpings kommun.  
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