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Interpellation 2005:07 av Gunilla Thorsson (fp) om vård av äldre med psykiska problem
Gunilla Thorsson (fp) har ställt följande frågor:
1. Kommer förslagen i rapporten att genomföras?
2. När kommer den psykogeriatriska vården att vara väl utbyggd i Stockholms län?
Som svar vill jag anföra följande:
I fokusrapporten ”äldrepsykiatri i SLL” beskrivs det stora och delvis otillfredsställda behovet av
psykiatrisk vård för äldre i Stockholms län. Rapporten lyfter också fram konkreta förslag på hur
vården kan förbättras. Förslagen handlar både om centrala resurser som bör tillskapas och om
lokala förändringar som den enskilda kliniken kan genomföra inom givna ramar.
Rapporten beskriver också nuvarande utbudet av verksamheter för målgruppen. Det finns inom
SLL en vårdavdelning med 14 vårdplatser för äldrepsykiatriska patienter på Norra Stockholms
psykiatri (S:t Görans psykiatriska klinik). Med utgångspunkt från samma klinik finns också
äldrepsykiatrisk öppenvård, konsultationsenhet, samarbete med kommunens företrädare och
omfattande utbildningsverksamhet för olika kategorier. Dessutom finns det mindre
äldrepsykiatriska mottagningar med sjuksköterske- och läkartimmar i Spånga, Bromma och
Traneberg. Liljeholmen har också ett litet äldrepsykiatriskt team som tillhör Huddinge
Psykiatriska klinik.
Det som idag framförallt är en brist är att det i norra länsdelen helt saknas särskilda resurser för
äldre med psykiatriska problem. Resurser har därför avsatts i budget 2005 för dessa. För att
tydliggöra allmänpsykiatrins ansvar, har man i den länsgemensamma uppdragsbeskrivningen för
allmänpsykiatrin uppmärksammat gruppen äldre med psykisk sjukdom. I uppdragsbeskrivningen
ställs krav på att psykiatrin skall samverka kring kunskapsuppbyggnad kring äldrepsykiatri.
Samarbetet skall också utvecklas med husläkarna, geriatriken och kommunens hälso- och
sjukvård vid utredning av odiagnostiserad psykisk sjukdom hos äldre.
I samband med uppföljningen av 2005 års avtal ska beställaren med särskilt fokus på
åldersgruppen äldre följa upp vilka åtgärder som vidtagits och vilka insatser gruppen har erhållit.
Numera så har också alla psykiatriska kliniker i uppdrag att vårda psykiskt sjuka äldre, vilket
tidigare saknades i flera avtal. Det troliga är dock att det kommer ta ett antal år innan alla
psykiatriska kliniker har förändrat sitt arbetssätt, så att äldre med psykisk sjukdom får ett fullgott
omhändertagande i hela Stockholms län.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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