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Inledning  

I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar 

framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år eller äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en 

av våra största folksjukdomar.1  

I den nya överenskommelsen som har tecknas mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och regeringen har äldres psykiska ohälsa lyfts fram i särskild 

ordning. Detta är ett viktigt steg i att rikta särskilda insatser till just äldre med en 

psykisk ohälsa. 

Liksom tidigare finns det en samordningsfunktion på SKL och en inom 

regeringskansliet. Ing-Marie Wieselgren (SKL) och Kerstin Evelius 

(Regeringskansliet) från dessa respektive funktioner var värdar för den här hearingen 

om äldres psykiska o-/hälsa 20 maj 2015. Ing-Marie Wieselgren och Kerstin Evelius 

hälsade välkomna och inledde dagen. Susanne Rolfner Suvanto modererade dagens 

presentationer och gruppsamtal.  

Kerstin Evelius förklarade att den nya regeringens intention är att ta ett bredare grepp 

kring psykisk hälsa än vad regeringen har gjort tidigare. Målsättningen är att fortsätta 

med särskilda satsningar men bredare. Arbetet ska fokusera på det förebyggande, på 

tidiga respektive specialistinsatser vid omfattande problematik. Kerstin kommer i sin 

roll som psykiatrisamordnare att fokusera på att träffa så många som möjligt under 

året, t ex, menade Kerstin, finns det många undergrupper som inte har fått tillräckligt 

med uppmärksamhet, däribland äldre med en psykisk ohälsa. Hearingen i dag handlar 

om dagens utmaningar och dagens lösningar. 

Ing-Marie Wieselgren berättade att när de inom Uppdrag Psykisk Hälsa 

(www.uppdragpsykiskhalsa.se) är ute i kommuner och landsting och ser och hör om 

behoven, så försöker SKL se hur de kan stödja beslutsfattare så att de kan fatta bra 

beslut som möjliggör att de som arbetar kan göra ett riktigt bra jobb. I årets satsning 

Uppdrag Psykisk Hälsa, som skiljer sig från det tidigare Psynk-projektet, tas ett 

bredare grepp. Det är positivt, samtidigt är det lätt att det blir övermäktigt, menar Ing-

Marie.  

Ing-Marie konstaterade att vid varje enskilt tillfälle har 11-15 procent av befolkningen 

över 65 år en depression. Detta betyder mellan 210-280 000 personer i Sverige. 

Fördelar man detta länsvis kan man se att det rör sig om stora grupper i samtliga län. 

Ser man till åldersgruppen 95 år och äldre, lider 17 procent av icke-dementa av 

                                                 
1 http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldrespsykiskahalsa (2013) 

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldrespsykiskahalsa
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldrespsykiskahalsa


 

 

depression. Vi vet att depression är den viktigaste faktorn bakom självmord hos äldre 

och föreligger hos minst 65 procent av alla äldre som begår självmord.2  

Avseende ångestsjukdomar har studier visat att 5-10 procent av de äldre har en 

ångestsjukdom, ofta tillsammans med depression. Bland personer över 65 år har 3-4 

procent psykossjukdomar.3 Riskkonsumtionen av alkohol för 75-åringar åren 2005-

2006 var 15 procent för män och 10 procent för kvinnor. Oroväckande är då att endast 

28 procent av kommunerna har aktuella rutiner för intern samordning mellan 

socialtjänstens missbruksverksamhet och äldreomsorgen.4  

Det är viktigt att komma ihåg att årsrika personer som grupp inte är så olika från alla 

andra åldersgrupper, menade Ing-Marie. På samma sätt som inom andra åldersgrupper 

finns många olika undergrupper inom gruppen äldre med psykisk ohälsa. Ytterligare 

viktiga fokusområden är: personer födda i ett annat land (nyanlända, anhöriga, de som 

har funnits i Sverige i många år), HBTQA-personer, personer med trauman, äldre med 

kroppsliga tillstånd som kanske samvarierar eller på annat sätt påverkar psykisk 

ohälsa, samt skilda utmaningar som kan möta äldre med psykisk ohälsa i tätort 

respektive i glesbygd. 

Vad vet vi i dag?  

Bättre liv för sjuka äldre 

Maj Rom, projektchef Bättre liv för sjuka äldre, SKL 

Bättre liv för sjuka äldre var en miljardsatsning som pågick mellan 2010-2014 och det 

som arbetades fram inom ramen för den satsningen finns som en utgångspunkt för att 

arbeta vidare med konstaterade Maj Rom. Varför tecknade då SKL den här satsningen 

med regeringen? Bakgrunden är att det stod klart att det system för vård och omsorg 

som fanns inte passade för de mest sjuka äldre, fler skulle dessutom bli allt äldre och 

det fanns nya möjligheter och nya förväntningar. I och med detta var man tvungen att 

hitta nya strategier.  

Maj menade att med så mycket pengar som det handlade om måste man också 

bestämma sig för att man vågar satsa lite stort. Hon beskriver att de jobbade med alla 

– alla landsting, alla kommuner, alla verksamheter, alla professioner. Inom ramen för 

projektet valde man fem områden. Maj beskriver att de hade velat arbeta mycket mer 

                                                 
2 Läkartidningen 2013:110:CHYE 
3 Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Slutrapport, Socialstyrelsen 2013. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19080/2013-6-3.pdf 

 
4 Waern et al, 2013, Öppna jämförelser: missbruks- och beroendevård, 2015 
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med psykisk ohälsa men att de satte upp stränga kriterier att det skulle finnas mål, 

mått och koncept för att sprida i vid skala för de insatser de valde.  

De fem områden som man valde, som uppfyllde kriterierna om mål, mått och koncept, 

var: 

1. Optimal läkemedelsbehandling 

2. Vårdpreventivt arbetssätt 

3. En god demensvård 

4. Sammanhållen vård och omsorg 

5. Värdig vård i livets slut 

Maj beskrev hur de verkligen ville göra skillnad och att det då inte räcker att arbeta 

med den politiska nivån. Då behöver man arbeta med alla, i vardagen. Mycket av 

arbetet gick ut på att implementera standardiserade, strukturerade arbetssätt. 

Hörnstenar i arbetet var: nya arbetssätt, stöd till förbättringsarbete, ledarskap och 

senior medverkan.  

Maj menade att mot bakgrund av det arbetet som har gjorts finns det en helt annan 

mognad i dag. Det finns strukturer för hur man leder ett gemensamt arbete. Dessa 

måste dock vårdas. Effekterna av arbetet som har gjorts har också noga dokumenterats 

och uppföljningar visar goda resultatet av arbetet. 

Senior alert, som är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att 

förbättra det förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar och åtgärder som 

vidtas, diskuterades. Frågan kom upp om man kan lägga in frågor/en modul om 

psykisk hälsa i Senior alert. Maj Rom konstaterade att det viktiga är att frågorna är 

evidensbaserade. Utgångspunkten är att man måste kunna göra något åt det man hittar.  

Behandling av depression hos äldre 

Göran Bertilsson, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

SBU har gjort en systematisk litteraturöversikt och metaanlys av behandling av 

depression hos äldre. Rapporten är en del av SBUs äldreprojekt, en av åtta olika delar.  

Cirka 10-15 procent av personer över 65 år har en depression. På särskilt boende har 

ca 20-25 procent symtom på depression. 

Äldre är en komplex patientgrupp vilket påverkar behandlingsstrategier och relevanta 

effekter kan skilja sig åt jämfört med andra åldersgrupper. Faktorer som påverkar är 

miljö, genetik, flera samtidiga sjukdomar, flera samtidiga läkemedel etc. 



 

 

De insatser som SBU studerade avseende behandling av depression hos äldre var: 

antidepressiva läkemedel, psykologisk behandling, fysisk aktivitet och övriga 

behandlingar. SBU studerade effekter, biverkningar, etik och hälsoekonomi. Göran 

berättade att de fick 6 600 träffar när de sökte efter relevanta artiklar, de läste 1 000 

artiklar i fulltext, varav endast 40 inkluderades i rapporten. Det är få artiklar som 

kvalificerar sig menade Göran. 

Slutsatser från arbetet: 

 Antidepressiv behandling är vanlig. Effekten på kort sikt är tveksam. 

Underhållningsbehandling förebygger återinsjuknande.  

 Läkemedlet duloxetin har utvärderats vid återkommande depression hos äldre. 

Det har en något bättre effekt än placebo på kort sikt, men ger ofta 

biverkningar.  

 Problemlösningsterapi kan minska symtom, men tillgången är nästan 

obefintlig.  

 Avseende fysisk aktivitet hittade man inget av större betydelse i litteraturen.  

 Oklart hur depression ska behandlas hos de mest sköra äldre. Det är svårt att 

göra studier på dessa grupper. 

 Individanpassning är viktigt. Många äldre blir inte tillräckligt bra behandlade 

med läkemedel. Kombinationsbehandling kan vara viktigt. 

 Viktiga kunskapsluckor: kombinationsbehandlingar, närståendepåverkan, 

livskvalitet, svårt sjuka äldre och långtidsuppföljning. 

Äldres psykiska ohälsa – behov av satsningar 

Niklas Bjurström, Socialstyrelsen 

Niklas Bjurström konstaterade att han har sett en positiv utveckling över tid. Tidigare 

kunde man t ex se att det var få som sökte stimulansmedel för insatser kring psykisk 

ohälsa och nu är det inte så. Niklas konstaterade också att vi vet väldigt mycket i dag, 

vi har mer kunskap.  

Niklas lyfte inledningsvis självmordsstatistiken i sin presentation. Den visar att det är 

många självmord bland män i stigande åldrar, jämför med kvinnor i samma 

åldersgrupper. Har vi rätt instrument för att upptäcka äldre män med suicidrisk, 

frågade Niklas. Han menade att vi behöver ett genusperspektiv i det här arbetet. 

Tidigare kunde man se att äldreomsorgen i stor utsträckning var av kvinnor, för 

kvinnor.  



 

 

I Socialstyrelsen lägesrapport av missbruksvården kan man se länsvis vilka insatser 

som ges till personer inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård. 

Uppföljningen visar att insatser hänger ihop med var man bor, inte vilka behov man 

har, konstaterade Niklas. Vidare kan man tydligt se att det finns en 65-årsgräns i 

många verksamheter. Det är viktigt att fundera på varför det ser ut så här menade 

Niklas. 

Saker som Socialstyrelsen har uppmärksammat: 

 Något händer vid 65 år. Det krävs samverkan inom kommunen för att hantera 

den eventuella övergången för enskilda individer. 

 En annan viktig del är kompetens och utbildning. Vi hade omvårdnadslyftet 

(2011-2014) och det var en viktig del. Satsning med Första hjälpen till psykisk 

hälsa är en otroligt viktig del.  

 Ingvar Karlsson, professor i äldrepsykiatri, gjorde en 

kunskapssammanställning, Socialstyrelsen ska försöka att utveckla denna 

ytterligare. Vi ska se om vi kan göra denna lättillgänglig för läkare, 

distriktsjuksköterskor etc.  

 Öka den professionsöverskridande vården. Många äldre behandlas i dag på de 

somatiska avdelningarna. En stor andel lider av en psykisk ohälsa också. 

 Bemanna primärvården utifrån uppdrag/behov – t ex med kuratorer. Susanne 

Rolfner Suvanto gjorde en rapport 2008 om psykisk ohälsa bland äldre. 

Frågeställningarna är tyvärr fortfarande aktuella menade Niklas. 

 Utveckla samverkan och samarbetet mellan huvudmännen och mellan enheter. 

Finns ny lagstiftning och nya krav, Socialstyrelsen håller på att uppdatera sin 

vägledning Att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa – vägledning för 

verksamhetsansvariga inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt 

primärvård 

(http://www.socialstyrelsen.se/sitecollectiondocuments/vagledning-

ansvariga.pdf). Samverkan mellan enheter oberoende av huvudmännen. 

Samverkan är komplicerat, ytterligare så med allt fler privata utförare. T ex har 

biståndshandläggare på Södermalm över 100 privata utförare att hålla koll på.  

 Äldreperspektiv i myndigheters arbete. Det har hållits en hearing på 

Socialdepartementet med alla berörda generaldirektörer. Det är viktigt att 

utveckla ett äldreperspektiv i planeringen av all vård och omsorg.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/sitecollectiondocuments/vagledning-ansvariga.pdf
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Äldretelefonen – ger medmänskligt stöd 

Marie-Louise Söderberg, MIND 

Mind – för psykisk hälsa har funnit sedan 1931 (tidigare Föreningen för psykisk 

hälsa). Mind arbetar med opinionsbildning, kunskapsspridning, konferenser och 

seminarier, därutöver publiceras föreningen tidskriften Psykisk Hälsa, ett nyhetsbrev 

och har tre stödverksamheter: Föräldratelefon, Självmordsupplysning och 

Äldretelefon.  

Bakgrunden till att Mind startade Äldretelefonen var att äldres psykiska hälsa var 

eftersatt. Det fanns attityder som speglade föreställningar om att det är väl inte 

onaturligt eller onormalt att bli ledsen eller må dåligt när man blir gammal. Vidare är 

det tre gånger vanligare med depression, det begås ett självmord per dag av personer 

över 65 år. Många upplever åldrandet som en räcka av förluster – arbete, funktioner, 

närstående, vänner etc. Man går från att vara någon till att känna sig som ingen. 

Samtidigt så kan vi se att ”att bli äldre” i dag är något helt annat. Rockgenerationen, se 

på Mick Jagger, Bob Dylan är 74 år. De nya äldre är äldre, friskare och har mer 

pengar och resurser.  

Äldretelefonen är ett komplement till den offentliga vården. Äldretelefonen bidrar 

med det volontära engagemanget och kunskapen. Vi tar tillvara äldres kunskap och 

erfarenheter menade Marie-Louise. Mind arrangerar grundutbildningen, sedan är den 

stora utmaningen att nå ut. Det är det som är svårast, d v s att nå de som mår dåligt.  

Mind för egen statistik. Första året kunde de se att det var i första hand stödjande 

samtal som hölls, men 15 procent var annat. Intressant var också att det var en stor 

andel (31 procent) som var under 65 år som ringde, en del var närstående, en del är 

sjukpensionärer som ser sig som äldre. Mind har kunnat konstatera att nästan70 

procent ringer igen. Och en central utgångspunkt är att Mind inte avvisar någon. Det 

som de som ringer vill prata om och det som är problemet är framför allt psykisk 

hälsa, ångest och oro och ensamhet. Den viktigaste åtgärden är att lyssna. Att någon 

har tid och ork att lyssna är det som uppskattas mest. Det är inte terapi, inte 

behandling – det är medmänskligt stöd, ångestlindring och tröst i stunden.     

Psykisk hälsa hos äldre 

Ingvar Karlsson, Svensk Förening för Äldrepsykiatri (SFÄP) 

”Det händer en del när man blir äldre” konstaterar Ingvar Karlsson. En av 

utmaningarna är att vi inte vet vad som är orsakat av rent biologiska förändringar och 

vad som snarare beror på att man går i pension, att man kanske inte använder hjärnan 

på samma sätt som tidigare.  



 

 

Området åldrande och psykisk hälsa kompliceras således av att normala psykiska 

funktioner förändras vid åldrande, psykiska sjukdomar är vanliga och påverkar oftast 

på ett negativt sätt, kognitiv störning blir vanligt och förändringar i livssituation och 

kroppslig hälsa påverkar. Det finns också en dubbelriktad påverkan mellan psykisk 

sjukdom, kognitiv störning och kroppslig sjukdom som det inte har fokuserats så 

mycket på. T ex har man kunnat se att en kroppslig sjukdom fördubblar risken för 

depression och vice versa. 

En viktig parameter är att orsaker till nydebuterande psykisk sjukdom vid åldrandet 

skiljer sig jämfört med yngre. Det är, liksom alltid, viktigt att se om orsaken till 

insjuknandet är något man kan göra något åt. En depressionsdiagnos bör inte innebära 

att enbart läkemedel skrivs ut. Ett individanpassat åtgärdsprogram som omfattar också 

en rad andra faktorer och åtgärder behöver göras.  

Ett annat viktigt fokusområde är att det ofta är svårt att urskilja psykisk sjukdom och 

att vi inte vet var gränsen går mellan normalitet och en depression. Det kan ta sig 

andra uttryck som ökad oro, ångest, ensamhet och känsla av utanförskap. Det är 

samtidigt viktigt att inte ha en överdiagnostik. En utmaning är att äldrepsykiatriska 

sjukdomar inte har egna kriterier. Ingvar menade att man inom äldrepsykiatrin famlar 

lite, det handlar om vad vi tror är sjukdom och vad vi tror är annat.  

När är nedstämdhet en sjukdom? Ingvar Karlsson menade att många av samtalen till 

Äldretelefonen är tecken på depression. Likaså visar man ofta inte sin nedstämdhet 

när man går till läkare och då missas depressioner. Det här ökar dödligheten med 

uppskattningsvis 50-60 procent. Det finns en underdiagnostik som är avsevärd 

menade Ingvar.  

Det finns således ett stort kunskapsglapp i dag. Äldrepsykiatri är ett eget 

kunskapsområde och en egen tilläggsspecialitet, men kunskapen om äldrepsykiatri är 

otillräcklig inom allmänpsykiatrin och allmänläkarna har ofta huvudansvaret men 

bristande kunskaper. Få orter har i dag äldrepsykiatrisk vård och ännu färre i 

tillräcklig omfattning.   

Vad är viktigt för äldre? 

Joakim Erdtman, Pensionärernas riksorganisation (PRO) 

PRO representerar 1,7 miljoner äldre i Sverige, organisationen har cirka 400 000 

medlemmar och bedriver en stor social verksamhet. Joakim Erdtman betonar särskilt 

värdet av den sociala verksamheten. Många äldre känner sig ensamma. Har man få 

sociala sammanhang att vistas i kan man riskera att bli deppig och nedstämd. Vi 

försöker bryta ensamheten menar Joakim. Det är viktigt att kommunerna satsar på 

träffpunkter som betyder mycket för många äldre.  



 

 

En viktig åtgärd är också att prata om psykisk hälsa/ohälsa. Det är slående att så 

många äldre inte söker vård för psykisk ohälsa och när de väl söker, så är det snarare 

så att de lyfter de kroppsliga besvären snarare än de psykiska. PRO vill att fler 

regioner/landsting satsar på äldrevårdscentraler. Organisationen betonar att 

kompetensen och kunskaper om hur det ser ut från äldre behöver förstärkas. 

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning (Att uppmärksamma äldre med psykisk 

ohälsa – vägledning för verksamhetsansvariga inom socialtjänst, kommunal hälso- 

och sjukvård samt primärvård) och det är viktigt att den kunskapen sprids på 

vårdcentraler och inom äldreomsorgen. Det finns inga snabba lösningar. Det krävs ett 

målmedvetet arbete. Likaså att vi satsar på insatser och de strukturer som redan finns 

och inte bygger upp nytt – t ex vårdcentralerna och äldreomsorgen. Men, det räcker 

inte att vi satsar på vården, vi måste bryta tabut kring psykisk ohälsa. Vi vill se att 

frivilligsektorn tar ett steg framåt säger Joakim. Ensamheten måste vi lyckas bryta i 

framtiden.  

 

  

  



 

 

Gruppsamtalen  

Moderatorn inledde gruppövningarna med en kort summering:  

Vi har fått presentationer som har visat att vi bl a behöver mer forskning på området 

och vi behöver få ut kunskap på många olika områden. Det har också framkommit att 

vi ofta glömmer bort de som har psykiska sjukdomar och som blir äldre. Det omfattar 

alltså äldre som utvecklar en psykisk ohälsa och de som har levt ett liv med en psykisk 

sjukdom som blir äldre. Det har t ex visat sig att den senare gruppen inte får stöd från 

äldreomsorgen som alla andra.  

Våra föreställningar av såväl äldre personer som av psykisk sjukdomar styr hur vi 

agerar även i professionella situationer. Det finns bilder som vi bär med oss och vi har 

det rastret framför ögonen när äldre och psykisk ohälsa diskuteras.  

En annan central aspekt som har lyfts under förmiddagen är kontinuitet – för att 

upptäcka att någon mår dåligt krävs att man har en relation över tid. 

Prioriterade områden och viktiga åtgärder  

Deltagarna delades in i fyra grupper och diskuterade samt skrev ned vilka områden 

inom äldres psykiska o-/hälsa som behöver lyftas samt vilka åtgärder som skulle 

kunna leda till förbättringar. Samtliga deltagare fick sedan möjlighet att individuellt 

prioritera bland dessa och vilka som särskilt bör prioriteras kortsiktigt och vilka som 

bör prioriteras i det långsiktiga arbetet.  

Ett viktigt område som flera grupper lyfte var behovet av att höja kompetensen om 

psykisk ohälsa hos äldre. Det omfattar att höja kunskapen inom alla yrken och på alla 

nivåer, t ex äldreomsorg, primärvård, bland de äldre själva och deras anhöriga. Att 

kompetensen höjs är en förutsättning för att kunna identifiera psykisk ohälsa, ställa 

rätt frågor, göra orsaksanalyser och behandla. Det här bör enligt deltagarna prioriteras 

högt både på lång och kort sikt. 

Kompetensutvecklingssatsningar som enligt deltagarna bör prioriteras är bl a Första 

hjälpen till psykisk hälsa, webbutbildningar i kombination med gruppdiskussioner 

(blended learning), t ex bör sjuksköterskor besöka pensionärsorganisationer, läkare m 

fl bör komma till personalgrupper konsultativt, webbutbildningar med fall, 

webbutbildningen Våga fråga – våga se!. Handledning till Mind och idéburna 

organisationer. Nätverksledar- och gruppledarutbildning för alla vårdyrken. Dessa 

utbildningssatsningar bör prioriteras både på kort och lång sikt.  

Samverkan betonades av fler deltagare som ett område som behöver prioriteras både 

på kort sikt och på lång sikt. Framför allt ska verktyget samordnad individuell 

planering (SIP) användas, men det föreslogs också att man borde ändra lagstiftningen 



 

 

och göra det som en skyldighet likt LSS. Det är viktigt att komma ihåg att SIP 

omfattar också dem över 65 år. Överhuvudtaget menade deltagarna att huvudmännen 

bör premiera organisationsöverskridande samarbete. Nationell nivå bör styra 

långsiktigt med pengar och rutiner/riktlinjer. Direkta åtgärder som bör prioriteras, som 

skulle kunna leda till konkreta förbättringar på kort sikt var att få till mer samordnad 

individuell planering. Vikten av att ha en fungerande vårdkedja för att information ska 

komma fram lyftes. Vikten av kontinuitet lyftes vidare, att det finns en ansvarig från 

varje profession. Att det finns tid att prata med individen och att det finns en 

karriärstege för personal som bygger på kompetens.   

Se till att nationella direktiv som styr aktörerna samt framtidsvisioner innefattar 

psykisk ohälsa hos äldre. Det spelar roll, menade deltagarna, att just detta område har 

lyfts i årets överenskommelse mellan SKL och regeringen. Detta är långsiktigt av vikt.  

Att starta fler äldremottagningar anses som en insats att prioritera långsiktigt. På 

kort sikt bör man på vårdcentraler ändra sina bokningssystem så att de är bättre 

anpassade efter äldres förutsättningar och behov. I dag måste man ringa dagen innan, 

på kvällen/på natten för att komma först i kön dagen efter. De äldre klarar inte det. 

Telefontillgängligheten har blivit bättre, men är fortfarande ett problem.  

I det preventiva arbetet är det viktigt att distriktsjuksköterskor får tid för stöd och 

prevention av psykisk ohälsa genom speciella anslag. Likaså ska biståndsbedömarna 

utgå från individens behov vid beslut om insatser, inte utifrån att de ska hålla budget.  

En annan konkret åtgärd som lyftes särskilt var att få in en modul om psykisk ohälsa i 

Senior alert. Detta bör prioriteras redan på kort men också på lång sikt. Det omfattar 

att identifiera enkla processer och resultatmått med rimlig evidens, att börja registrera 

för att veta hur det ser ut, att testa någonstans, för att senare implementeras nationellt. 

Ett annat viktigt område att prioritera på lång sikt är att arbeta med attityder, 

värderingar och fördomar kring både äldre och kring psykisk ohälsa. Att motverka 

det negativa stigmat som psykisk ohälsa har i dag, framför allt för de över 65 år som 

ofta är resurssvaga efter lång tids sjukdom.  

Åtgärder som långsiktigt ansågs vara viktiga var utvecklandet av t ex en TV-serie eller 

dylikt, likt Skärgårdsdoktorn, som visar nya bilder av åldrandet, likaså filmer på 

Youtube. Deltagarna menade att vi behöver avdramatisera psykisk ohälsa, prata om 

det! Mer långsiktigt behöver vi också satsa på stigmaforskning menade deltagarna. 

Börja med att göra en kunskapsöversikt och ge sedan anslag för forskning där det 

behövs och sedan implementera projekt med bas i den forskningen. En deltagare lyfte 

att projektet Hjärnkoll fortfarande pågår. Kanske kan de fokusera på också äldre? 



 

 

Att arbeta med prevention lyftes som ett särskilt område att satsa på både på kort och 

på lång sikt. Att arbeta med prevention inom vården, socialtjänsten, samhället, kyrkan 

och andra i frivilligsektorn. 

Att åstadkomma en kontinuitet i omhändertagande av äldre med psykisk ohälsa 

betonades också som en fråga som bör kunna hanteras på kort sikt.  

Ett viktigt område som lyftes återkommande och som anses prioriterat både på kort 

och på lång sikt är att riva 65-årsgränsen och ge vård och stöd utifrån behov och inte 

ålder. 

Vikten av att särskilt prioritera jämlik vård lyftes också, likaså personcentrerad vård 

och psykologisk behandling. 

Att större fokus läggs på psykisk sköra äldre är något som kan åstadkommas redan 

på kort sikt – det omfattar nätverk, ombud, mötesplatser. Skapa mötesplatser och 

boenden för att förebygga ensamhet.  

Att utöka och förbättra den äldrepsykiatriska kompetensen på vårdcentraler och 

inom allmänpsykiatri (jfr BUP) är en viktig uppgift som kan påbörjas redan på kort 

sikt, men som också är viktigt att långsiktigt finna ett system för. Det lyftes att detta 

kunde vara en uppgift för SKL.  

Att göra brukarrevisioner bör prioriteras både kortsiktigt och långsiktigt. Långsiktigt 

bör man också arbeta med att utarbeta och implementera modeller för att psykiatriska 

patienter ska kunna utvärdera sin behandling. Detta bör införas som ett krav enligt 

nationella avtal.  

Bedriva forskning om äldre med psykiska funktionsnedsättningar och deras behov är 

viktigt både på kort och på lång sikt. Det är viktigt att addera forskning och 

undersökningar på det utvecklingsarbete som görs. Det fanns i senaste översikten 40 

vetenskapliga studier som omfattar behandling för äldre med psykisk sjukdom, 30 

studier kring förebyggande arbete. Vi måste veta vad vi gör menade deltagarna. 

En viktig åtgärd som kan påbörjas redan på kort sikt är att i större utsträckning sprida 

kunskap om pågående projekt och forskning.  

Andra viktiga områden som lyftes var: 

1. Att våga se/berätta. 

2. Att äldre med psykisk ohälsa får del av somatisk behandling, att man ser 

helheten. 

3. IOP-modell (Idéburet Offentligt Partnerskap) bör utvecklas. 



 

 

4. SKL borde synkronisera olika utbildningar. 

5. KBT-psykoterapi oavsett ålder. 

6. Ta vara på äldres kompetens – t ex i volontärarbete. 

Andra åtgärder som lyftes var: 

1. Att utbilda personal med olika språklig bakgrund. Forskning på betydelse av 

språkliga barriärer, forskning på social och kulturell bakgrund och hur det 

påverkar psykisk ohälsa och biståndsbeslut. 

2. Platser och sammanhang för gemenskap i samhällsplaneringen. Alltifrån soliga 

parkbänkar till stadsvandringar, kaféer öppet för alla med aktiviteter. Finns det 

andra arenor för prevention? 

3. Sekretessknapp i journalen. 

4. Läkare från vårdcentraler till psykosmottagningar. 

  



 

 

Återkoppling och arbetet framåt  

Ing-Marie Wieselgren och Kerstin Evelius ledde en gemensam gruppdiskussion kring 

återkoppling från gruppsamtalen och arbetet framåt. 

Ett centralt medskick för arbetet framåt var att det kommer att bildas en tankesmedja 

för äldres psykiska hälsa för att generera och diskutera idéer. Mind kommer att vara 

sammankallande och svara för lokal. 

Kerstin Evelius ville inledningsvis problematisera hur vi ska nå ut till dem inom olika 

professioner som inte är engagerade, kunniga och kompetenta? Att få dem som kan 

och vill att göra rätt saker är inte den stora utmaningen, menade Kerstin. 

Ing-Marie lyfte önskemålet om att utbilda fler utbildare i Första hjälpen till psykisk 

hälsa. Det behövs för att utbilda fler instruktörer, som i sin tur utbildar Första 

hjälpare. Ing-Marie lyfte frågan om detta bör införlivas i öppna jämförelser, värdet av 

att man visar och jämför vad man gör har visat sig vara stort. 

Ing-Marie lyfte fråga om hur ”vi ska få det att hända.” Ing-Marie menade att SKL ofta 

får höra: ”styr oss mer”. Ing-Marie fråga till deltagarna var: På vilket sätt? Vad är det 

som fungerar?  

En deltagare menade att landstingen och kommunerna kan arbeta mer med SIP, men 

att det inte räcker. Det måste tas upp på lagstiftarnivå och lagen görs mer tvingande, 

som t ex LSS. Man bör åtminstone undersöka att utvidga det till att utgöra en 

skyldighet att upprätta SIP. Lagen avspeglar vilka intentioner vi har för det här 

området. Det lyftes att en risk med att göra det till en skyldighet innebär att man 

specificerar ett antal insatser och ”faller du utanför är du utanför”, SIP kan i dag 

rymma olika saker. Dessutom har man redan i dag en skyldighet att samverka, vilket 

framgår av portalparagraferna i Hälso- och sjukvårdslagen och i Socialtjänstlagen. En 

viktig erfarenhet är också att SIP trädde i kraft 2010. Det räcker inte med lagstiftning. 

Ing-Marie lyfte dock att en sak som vi kan göra på kort sikt är att ge mer stöd kring 

hur man gör SIP i olika lägen. Erfarenheter visar att man krånglar till det ibland i dag. 

Vi kan tydliggöra äldre som grupp i SIP-kollen, i dag urskiljs enbart personer under 

26 år respektive vuxna över 25 år. 

Att få in en modul i Senior alert bedömdes som viktigt. Det ger förutsättningar för att 

kunna följa upp och tydliggöra. Det gäller att hitta mått som det finns rimlig evidens 

för och införliva dem.  

Ing-Marie lyfte frågan som betonats av flera deltagare – att nå ut med kunskap. Ing-

Marie frågade om myndighetssamarbetet kring kunskapsstyrning kunde fylla en 

funktion. Kerstin berättade att styrning genom kunskap, startar till sommaren. 



 

 

Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna arbetet. Rådet för 

styrning med kunskap, som består av myndigheternas generaldirektörer, bestämmer 

vad som kommer att prioriteras. Det finns både ett förebyggande och ett främjande 

perspektiv. Det är en bra arena menade Kerstin och sa att hon tror mycket på den 

konstruktionen.  

Ing-Marie frågade om användningen av kunskapsguiden.se. Hon lyfte också frågan 

om det behöver finnas mer material på 1177. Finns det sådant som kan utvecklas 

relativt enkelt? Tycker personal som går in på Kunskapsguiden.se att de hittar vad de 

behöver? Hittar enskilda vad de behöver på 1177? 

Ing-Marie lyfte frågan om varför det ibland verkar som att vi inte vill lära oss. En 

deltagare menade att ”vi vill lära oss”, men vi behöver sätta oss i mottagarens stol, t ex 

avseende nationella riktlinjer. De behöver presenteras i en förpackning som fungerar 

ute i vardagen. Det ska göras enkelt utan att vi förenklar. I dag finns det kliniska 

riktlinjer för äldrepsykiatri. Dessa skulle kunna förpackas på ett enklare sätt.  

För att ha en god kunskap om personen som har en psykisk ohälsa krävs kontinuitet i 

relationen. Det är viktigt att personalen känner patienten över tid och har tid i stunden. 

Ing-Marie menade att man då skulle behöva fundera över ersättningsmodellerna. På 

vilket sätt skulle ersättningsmodellen behöva utformas för att främja det som man har 

konsensus om är viktigt, d v s kontinuitet. 

En annan fråga som lyftes i den gemensamma diskussionen var frågan om man kan 

samla alla webbaserade utbildningar på en gemensam plats där det också framgår 

vilka utbildningar är för olika personalkategorier. Behovet finns av en sammanhållen 

portal. Frågan kom upp om SKL skulle ansvara för den? Är Kunskapsguiden en 

möjlighet, frågade Ing-Marie? Optimalt skulle vara om man som chef skulle kunna få 

sammanställningar av vilka utbildningar personalen har gått. En deltagare lyfte att det 

är viktigt att se till att folk får tid i sitt arbete att gå utbildningar.  

Ing-Marie poängterade att mer tid kräver mer resurser och lyfte frågan om man t ex 

kan låta frivilligorganisationer ha träffpunkter. I Norge har man slutit avtal kring 

detta. Den ideella sektorn kommer att behövas mer och mer.  

I det preventiva arbetet lyftes vikten av att i samhällsplaneringen föra in 

förutsättningar för möten t ex mötesplatser, parkbänkar i solen och aktivitetscentrum. 

Ensamhetsproblematiken är inte bara att man är krasslig och därför blir ensam, den är 

bredare än så.  

Ett återkommande tema var att: Vi mäter inte vad vi gör i psykiatrin. Personer får inte 

skatta sitt tillstånd när de går in i vården och efter ett tag. En deltagare menade att: vi 

måste utvärdera så att välutbildade terapeuter gör bra saker. Det lyftes att man borde 



 

 

satsa forskningsmedel på att studera kortare behandlingar och gruppbehandlingar. Ing-

Marie lyfte också att man kanske borde ha en statistikhållande myndighet. 

Kerstin lyfte frågan om forskning och konstaterade att vi behöver bättre forskare och 

bättre forskning. Ett exempel är Hjärnfonden, de menar att de inte får in tillräckligt bra 

ansökningar inom detta område. En deltagare lyfte att Forte förra året hade flera 

riktade utlysningar. En möjlighet skulle kunna vara att Forte får ett regeringsuppdrag 

eftersom de kan göra den typen av riktade utlysningar. 

Ing-Marie sammanfattade diskussioner och konstaterade att de främsta 

fokusområdena för arbetet framåt är: 

 Äldres psykiska hälsa ska in som en punkt i en ny överenskommelse mellan 

SKL och regeringen. 

 Att deltagarna fortsätter diskussionerna och är engagerade i en tankesmedja. 

 På kort sikt – mer kring SIP, utbildningssatsningar, enkelt och bra 

kunskapsinformationsunderlag som man kan förpacka på ett bättre sätt. 

 Se över innehållet i Kunskapsguiden.se avseende äldres psykiska ohälsa. 

 Se över innehållet i 1177 avseende äldres psykiska ohälsa. 

 Se över om en modul kan införlivas i Senior alert. 

 Titta på olika frågor om tillgänglighet, inte minst vårdcentralerna och deras 

bokningssystem. 

 Att arbeta för att 65-årsregeln skippas.  

 Mer forskning om äldre med psykisk ohälsa. 

 

Tack för er medverkan! 

  



 

 

Referenslista och länkar 

 

Källor 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldrespsykiskahalsa (2013) 

Karlsson, Ingvar (2013) Psykisk sjukdom hos äldre vanligare än demens, 

Läkartidningen 2013:110:CHYE 

P. Wiberg, M, Waern, E. Billstedt, S. Östling, I. Skoog (2013) Secular trends in the 

prevalence of dementia and depression in Swedish septuagenarians 1976-2006. In 

Psychological medicine vol 43:12 

Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Slutrapport, Socialstyrelsen 2013 

Öppna jämförelser: missbruks- och beroendevård, 2015 

 

Länkar 

http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/psykiskhalsaaldre.1167.html 

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Aldrespsykiskahalsa/Sidor/default.as

px 

http://www.nestorfou.se/nestor_utbildningar/vaga-fraga-vaga-se-webbutbildning-om-

aldres-psykiska-ohalsa1/ 

http://www.svenskpsykiatri.se/Riktlinjer/SPF_Aldrepsykiatri-%20slutversion.pdf 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldrespsykiskahalsa
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldrespsykiskahalsa
http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/psykiskhalsaaldre.1167.html
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Aldrespsykiskahalsa/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Aldrespsykiskahalsa/Sidor/default.aspx
http://www.nestorfou.se/nestor_utbildningar/vaga-fraga-vaga-se-webbutbildning-om-aldres-psykiska-ohalsa1/
http://www.nestorfou.se/nestor_utbildningar/vaga-fraga-vaga-se-webbutbildning-om-aldres-psykiska-ohalsa1/
http://www.svenskpsykiatri.se/Riktlinjer/SPF_Aldrepsykiatri-%20slutversion.pdf

