Motion av Mats Skoglund (v) m.fl. om utveckling av äldrepsykiatrin i
Stockholms läns landsting
Psykisk ohälsa finns i alla åldrar men förutsättningarna förändras under livet. Psykiatriska
tillstånd får olika konsekvenser i olika åldrar och faser i livet. När människan åldras ökar
risken för psykisk ohälsa samtidigt som vårdens insatser att möta psykisk ohälsa är sämre för
äldre.
Av rapporten ”Äldres hälsa och välbefinnande” som tagits fram av Stiftelsen Äldrecentrum
2001 framgår att cirka 15% av alla personer över 75 år har någon form av psykiatrisk diagnos.
Undersökningar visar att risken för depression är fyra gånger större efter 65 år. Var fjärde
äldre drabbas av psykisk ohälsa som kräver insatser från hälso- och sjukvården. Då har
personer med demenstillstånd inte medräknats. Behoven av insatser vid psykisk ohälsa hos
äldre kommer att öka i framtiden i takt med att antalet äldre blir allt fler.
I rapporten som tagits fram av Programrådet för Äldrevård framgår att resurserna för
äldrepsykiatrisk vård är ojämnt fördelade över länet. I vissa delar av länet finns det ett väl
fungerande vårdutbud, medan det i andra delar av länet i princip saknas vård och resurser för
att möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa och sjukdom.
Rapporten pekar också på brister i kunskaps- och kompetens utveckling för personalen som
arbetar med äldre med psykisk ohälsa. Primärvården, som ska fungera som första linjens
psykiatri, har svårigheter att i tillräcklig utsträckning identifiera psykiska sjukdomar hos äldre.
Dessutom finns det tecken på underbehandling av tillstånd som skulle kunna behandlas
framgångsrikt. De psykiska problemen hos äldre riskerar ofta att hamna i bakgrunden när
olika kroppsliga sjukdomar tillkommer med stigande ålder.
För att utveckla och förbättra äldrepsykiatrin i Stockholms läns landsting krävs ett strategiskt
arbete för att öka kunskapen om den ökande psykiska ohälsan hos äldre, i synnerhet inom
primärvården. Det är viktigt med expertkunskap kring äldre och psykisk sjukdom i hela länet.

Därutöver finns det behov av ytterligare utbyggnad av äldrepsykiatriska team med
specialistkompetens med tillgång till särskilda vårdplatser som är anpassade för äldre med
psykisk sjukdom. Centrala resurser bör avsättas för att kunna genomföra kunskaps och
fortbildningsinsatser till personalen som möter människor med psykisk ohälsa.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att ta fram ett program för kunskaps- och kompetensutveckling om psykisk ohälsa hos äldre
för hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms läns landsting, med särskilt fokus på de som
arbetar inom primärvården.
att en strategi för att utjämna skillnaderna i tillgången till resurser för äldre med psykisk
ohälsa tas fram.
att tillskapa två nya äldrepsykiatriska team med specialistkompetens med tillgång till
särskilda vårdplatser i Stockholms läns landsting.
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