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Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta
en äldrepsykiatrisk enhet i norra länsdelen
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över rapporten och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning.
Motionärerna framhåller behovet av särskilda enheter för äldre med
psykiska besvär och att det idag inte finns någon sådan enhet inom norra
länet varför en sådan enhet bör inrättas.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen besluta att yttra sig enligt förvaltningens
synpunkter i detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens synpunkter
Under våren 2004 genomförde Beställarkontor Vård, tillsammans med
dåvarande Norra länets produktionsområde, en strukturöversyn av den
psykiatriska vården för befolkningen inom de 14 kommunerna i norra länet
(LS 0302-0980).
Ett av direktiven i det arbetet var att utreda äldres behov av psykiatriska
insatser. Vid den kartläggning som gjordes avseende åren 2002 och 2003
konstaterades följande:
År 2002 utgjorde åldersguppen 65 år och äldre 81 110 personer. Av dessa
hade 1138 personer vårdats inom psykiatrisk vård varav 375 i slutenvård.
År 2003 utgjorde åldersgruppen 82 679 personer och 1084 personer fick
vård inom den psykiatriska vården, varav 339 i slutenvård.
Merparten vårdades under diagnoserna depression, ångest och konfusion
(förvirring).
En heltäckande bild av vårdkonsumtion på grund av psykiska besvär där
även husläkar- och geriatrisk verksamhet inkluderas var svårt att ta fram då
det i dessa verksamheter ej gick att sära ut de som vårdats under psykiatrisk
diagnos.
Mellan den psykiatriska slutenvården på Danderyds sjukhus och Geriatriska
klinken finns ett utvecklat samarbete kring äldre med psykisk sjukdom.
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I den länsgemensamma uppdragsbeskrivning för allmänpsykiatrin som
hälso- och sjukvårdsutskottet tog beslut om i september 2004
uppmärksammas gruppen äldre med psykisk sjukdom. Krav ställs på att
psykiatrin ska samverka i kunskapsuppbyggnad kring äldrepsykiatri. Vidare
ska samarbete utvecklas med husläkarna, geriatriken och kommunens hälsooch sjukvård vid utredning av odiagnostiserad psykisk sjukdom hos äldre.
Hur omhändertagandet och vården organiseras för behovsgruppen åvilar
vårdgivarna.
Vid uppföljningen av 2005-års avtal ska beställaren med särskilt fokus på
åldersgruppen äldre följa upp vilka åtgärder som vidtagits och vilka insatser
gruppen erhållit.
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