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Handläggare: Hans Cagnell

Yttrande över motion av Juan Carlos Cebrián m.fl (s) om
en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjuka
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden skall yttra sig
över motionen.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att överlämna förvaltningens förslag till yttrande.
att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Motionären föreslår att landstinget ska erbjuda de äldsta med psykisk sjukdom en
röd matta in i vården och anför som bakgrund att psykiska sjukdomar bland äldre
idag är ett slags folksjukdom. I Sverige har en tredjedel av alla äldre någon form av
behandlingskrävande psykisk sjukdom. Många äldre deprimerade får inte adekvat
behandling. Av fokusrapporten Äldrepsykiatri i SLL framgår att stora delar av
länet saknar lokal tillgång till särskild äldrepsykiatrisk närsjukvård.
Motionären pekar på allvarliga brister i vården av äldre med psykisk sjukdom i
länet. Landstingsmajoriteten har uppmärksammat bristerna, och i landstingets
Budget 2009 betonas därför att den psykiatriska vården för äldre med psykisk
sjukdom ska utvecklas i samarbete med geriatrik och primärvård.
I den år 2008 genomförda upphandlingen av psykiatrisk vård har målgruppen
äldre betonats i kravspecifikationen rörande suicidprevention. Resultatet av
upphandlingen är att äldrepsykiatriska team och suicidteam kommer att inrättas.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har under hösten 2008 inlett ett
samarbete mellan enheterna för psykiatri, geriatrik och närsjukvård på basis av en
aktuell kunskapsöversikt rörande äldre med psykisk sjukdom i länet. Avsikten är
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att i de kommande vårdavtalen för år 2009 skärpa kraven på omhändertagande av
äldre med psykisk sjukdom inom såväl psykiatri som geriatrik och primärvård. De
skärpta kraven ska också innefatta ett utökat samarbete mellan de tre
vårdgrenarna.
I avtalen med de sju vuxenpsykiatriska klinikerna i länet kommer det således år
2009 att ställas krav på att varje klinik ska erbjuda specialiserad psykiatrisk
öppenvård för äldre med psykisk sjukdom och därvid erbjuda bl.a. följande
vårdtjänster: poliklinisk ECT-behandling, sjukgymnastik, stöd efter suicidförsök,
tidsbegränsad samtalskontakt med kognitiv inriktning, fobiträning, patient- och
närståendeutbildning rörande depression och ångest, läkarkonsultation till
geriatrik och primärvård samt rådgivning till kommunens äldrepersonal.
Vid den kommande upphandlingen av öppen och sluten psykiatrisk vård i länets
nordöstra del under våren 2009 kommer samma krav att ställas.
Inför 2010 planeras ett Äldrepsykiatriskt Kompetenscentrum med tillhörande
slutenvård. Redan idag genomförs många utbildningsaktiviteter kring
äldrepsykiatri genom Stockholms Läkemedelskommittéer, framförallt Södra
Läkemedelskommittén - en verksamhet som kan utvidgas.
Forskning och kompetensutveckling om äldrepsykiatri, anhörigas roll samt äldre
med invandrarbakgrund bör utvecklas inom ramen för länets psykiatriska FOUUenhet.
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