
   

 

 

 

  

 

 

Vård och stöd till äldre personer med 

psykisk ohälsa/sjukdom 
 

– behovsinventering och plan för 

kompetensutveckling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektrapport 

Jönköpings län, februari 2014 

 

Anita Andersson, Iréne Josephson 

FoU-ledare, FoUrum, Regionförbundet Jönköpings län 

  

www.smalandsbilder.se 



 

 

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom   2 

Sammanfattning 
Under senare år har äldres hälsa kommit allt mer i fokus. Ett av de områden som identifierats 

som eftersatt gäller äldres psykiska hälsa. Psykisk ohälsa/sjukdom anses vara ett av de 

vanligaste hälsoproblemen under åldrandet och lika vanlig bland äldre personer som bland 

yngre. Flera undersökningar pekar på att psykisk ohälsa/sjukdom hos äldre är 

underbehandlad. Underbehandlingen kan vara en konsekvens av den komplexitet som 

framträder i kombinationen av psykisk ohälsa/sjukdom och åldrande. Det kan bland annat 

handla om okunskap om psykisk ohälsa/sjukdom hos äldre och hur ohälsan/sjukdomen ska 

behandlas. Med detta som grund rekommenderade Läns-LAKO länets kommuner och 

landsting att inventera behov av kompetensutveckling inom äldreomsorg, psykiatri och 

primärvård. 

 

Syftet med inventeringen är att beskriva och belysa hur behovet av vård och omsorg hos 

äldre med psykisk ohälsa/sjukdom uppfylls, samt med vilken typ av insatser.  Vidare avses 

att inventeringen ska ligga till grund för en handlingsplan. Utgångspunkten för inventeringen 

är att vård och omsorg om äldre med psykisk ohälsa/sjukdom bör baseras på ett salutogent 

förhållningssätt. Det vill säga att medarbetare inom involverade verksamheter bör kunna se 

och förstå samt möta enskildas behov utifrån ett hälsoperspektiv snarare än ett 

sjukdomsperspektiv. Vidare innebär detta att helhetsbedömning om möjligt görs i samråd 

med den enskilde/närstående inför beslut om vilka insatser och interventioner som är 

aktuella, samt att dessa insatser och interventioner vid behov samordnas mellan involverade 

aktörer. 

 

Inventeringen genomfördes under perioden augusti 2012 till juni 2013. Data samlades in 

genom fokusgrupper med företrädare för äldreomsorg, samt genom enkäter till företrädare 

för primärvård och specialiserad psykiatri. Insamlad data bearbetades med beskrivande 

statistik och kvalitativ innehållsanalys. Resultatet speglar hur företrädare för kommuner och 

landsting uppfattar och upplever att deras verksamhet möter upp till behoven hos äldre med 

psykisk ohälsa. 

 

Resultatet presenteras i en processorienterad matris innefattande tre systemnivåer: ledning 

och styrning, samverkan och insatser samt interventioner; med vardera tre aspekter: attityder 

och förhållningssätt, kunskap och kompetens samt verktyg. För att behoven hos äldre med 

psykisk ohälsa/sjukdom ska tillgodoses krävs medvetenhet och handlingar inom samtliga 

dessa aspekter och på alla tre systemnivåerna. 
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Förkortningar  
 

Lagstiftning  

HSL = Hälso- och sjukvårdslagen 

SoL = Socialtjänstlagen 

 

Verksamheter 

ko = Kommun 

ps = Specialiserad psykiatri 

pv = Primärvård 

 

Yrkeskategorier 

A = Annan 

AT = Arbetsterapeut 

L = Läkare 

SG = Sjukgymnast 

SK = Skötare 

SSK = Sjuksköterska 

USK = Undersköterska 

 

Övrigt 

FAR = Fysisk aktivitet på recept 

LAKO = Landsting och kommuner i samverkan, politisit organ 

SIP = Samordnad individuell plan 

k = kvinnor 

m  = män 

rg = referensgrupp 
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Bakgrund 

Det finns föreställningar om att åldrandet är en period i livet där ledsnad och livsleda är en 

naturlig del. Sådana föreställningar kan bidra till att äldres behov av professionella insatser 

för att bota eller lindra psykisk ohälsa/sjukdom kommer i skymundan. För att synliggöras, 

bör äldres behov belysas ur ett helhetsperspektiv, det vill säga i ett livssammanhang med 

olika grader av hälsa – ohälsa. För att helhetssyn ska vara möjlig att tillämpa inom hälso- och 

sjukvård och socialtjänst behövs en samlad strategi. En sådan samlad strategi bör omfatta 

ledning och styrning, samverkan mellan alla berörda aktörer, samt att både professionella 

och personer i den enskilda individens sociala nätverk har inflytande i beslut om insatser och 

interventioner. Socialstyrelsen (21) påtalar vikten av att öka stödet till äldre med psykisk 

ohälsa. Den nationella överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) (25) om att satsa på äldres psykiska hälsa är en del i en nationell strategi för 

bättre liv för äldre. Lagstiftningen (HSL och SoL) skärptes 2010 vad gäller samordning av 

insatser (15). Den här rapporten är en del i en regional strategi för den offentligt finansierade 

vården och omsorgen i Jönköpings län, i avsikt att utveckla kompetens som möter behoven 

hos äldre med psykisk ohälsa/sjukdom. Inventeringen görs på uppdrag av kommunernas och 

landstingets gemensamma politiska organ Läns-LAKO (14). 

Problemets komplexitet 

Psykisk ohälsa/sjukdom är enligt Berg (4) det allvarligast hotet mot en bra ålderdom men 

svår att upptäcka. Äldres psykiska ohälsa/sjukdom är ett område som befinner sig i 

gränslandet mellan psykiatri, geriatrik, äldreomsorg och primärvård (20). Att finnas i ett 

gränsland kan förmodligen öka risken för att ingen tar ett samlat ansvar för vård och omsorg. 

Kvalitativ uppföljning av vård och omsorg om multisjuka äldre i Sverige visar stora brister 

inom områden som kan härledas till samverkan mellan olika huvudmän, organisationer och 

inte minst med de äldre själva och deras anhöriga (26). Det innebär att äldre (≥ 65 år) med 

psykisk ohälsa/sjukdom löper stor risk att förbli en osynlig och bortglömd grupp i samhället. 

Genom att utveckla och sprida kunskap om hur psykisk ohälsa/sjukdom yttrar sig hos äldre 

personer ökar möjligheten att äldre får tillgång till adekvat intervention vid psykisk 

ohälsa/sjukdom.  

 

Kompetens betraktas vanligen i termer av evidensbaserad praktik. Det vill säga att 

kompetensutvecklingen ska baseras på sammanvägning av brukarens erfarenheter, den 

professionelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (28). Genom senare 

års forskning har ett salutogent sätt att betrakta hälsa/ohälsa vuxit fram. Antonovsky (2) 

beskriver hälsa med en salutogen teori utifrån termerna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Det handlar om hur man förstår och hanterar sin situation samt huruvida 

man finner sin situation meningsfull. Dessa aspekter anses ha betydelse för upplevelsen av 

hälsa och förmågan att leva ett hälsosamt liv eller att skaffa sig god hälsa efter en period av 

sjukdom, och realterar därför i den här inventeringen till äldre med psykisk ohälsa/sjukdom. 

Det salutogena förhållningssättet avser hela livssituationen och inte bara sjukdom. Därför 

kan det salutogena förhållningssättet användas i relation till sociala aspekter, så som 

människors förhållningssätt till sitt arbete. Det vill säga hur man förstår och hanterar sitt 

arbete samt huruvida man finner sitt arbete meningsfullt, vilket i den här inventeringen 

relaterar till personer i organisationer.  
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Enligt evidensbaserad praktik ska brukarens erfarenheter i möjligaste mån beaktas i beslut 

om vård och omsorg. Ett sätt att fånga brukarens erfarenheter är genom brukarmedverkan, 

vilket betonar de personliga preferenserna och har med demokrati att göra. Brukarmedverkan 

är en aspekt av medborgarperspektivet vilket har att göra med allas lika värde och rätt att 

uttrycka sina åsikter, oavsett livssituation och hälsotillstånd, och omfattar alla som bor och 

lever i ett samhälle. Med den bakgrunden blir det naturligt att involvera den enskildes 

kunskap och erfarenhet i den egna vården och omsorgen.  

 

Det underliggande synsättet i rapporten är att personer i och genom sitt yrkesutövande, 

oavsett på vilken systemnivå de befinner sig, kan påverka hur psykisk ohälsa/sjukdom hos 

äldre uppmärksammas, uppfattas, bemöts och behandlas.  

Vad är psykisk ohälsa?  

Det är svårt att hitta en entydig definition på vad psykisk ohälsa/sjukdom är. Ett sätt att 

definiera psykisk ohälsa/sjukdom är utifrån en hierarkisk indelning (figur 1). Psykisk ohälsa 

och problematik kan anses vara en naturlig del av livet och något som alla kan drabbas av. 

Psykisk sjukdom och ohälsa innebär tillstånd som kan diagnostiseras i medicinska termer 

och som kräver insatser av vårdprofession. Med psykisk funktionsnedsättning avses 

konsekvenser av psykoser och andra begränsande tillstånd som varat en längre tid. I 

rapporten används genomgående psykisk ohälsa/sjukdom för att undvika exkludering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över hierarkin mellan olika förekommande begrepp och hur de 

betraktas och används i den här delrapporten. 

 

Hur vanligt är psykisk ohälsa/sjukdom bland äldre?  

Utbredningen av psykisk ohälsa/sjukdom hos länets äldre befolkning och dess 

sammansättning med allt från allvarligt psykiskt sjuka personer till äldre med mildare 

depressioner är svår att fånga. Olika definitioner på psykisk ohälsa/sjukdom innebär att 

uppgifter om förekomst av psykisk ohälsa/sjukdom blir osäkra. Några olika sätt att beskriva 

psykisk ohälsa/sjukdom hos äldre är genom den egna upplevelsen av psykisk ohälsa, genom 

uppgifter om diagnoser avseende psykisk sjukdom, och genom uppgifter om behandling av 

psykisk ohälsa. Den senaste folkhälsoundersökning som baseras på befolkningens 

självrapporterade upplevelser indikerar att psykiskt välbefinnande ökar med stigande ålder, 

samtidigt som hälsan i övrigt försämras (22). Den undersökningen begränsar deltagandet till 

personer som har förmåga att läsa och besvara enkätfrågorna i folkhälsoundersökningen, 

vilket innebär att resultatet sannolikt inte är representativt för äldre personer med omfattande 

hälsoproblem. Även den nationella brukarundersökningen intresserar sig för egna 

upplevelser av psykisk ohälsa/sjukdom hos äldre (≥ 65 år) hos personer i olika 

Psykisk ohälsa och problematik 

Psykisk sjukdom och ohälsa 

Psykisk funktionsnedsättning 
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boendeformer. Av de som deltog i den nationella brukarundersökningen 2012 (19) hade 

knappt hälften (48 %) av de som bodde i ordinärt boende med hemtjänst och/eller 

hemsjukvård och drygt hälften (60 %) av de som bodde i särskilt boende lätta eller svåra 

besvär av ängslan, oro eller ångest. Skillnader mellan de olika kommunerna i Jönköpings län 

är påtaglig (tabell 1). 

 

Tabell 1. Nationella brukarenkäten 2012, Jönköpings län och riket. Andel i procent som 

uttrycker lätt eller svår ängslan, oro och/eller ångest, för personer som bor i ordinärt 

boende och har hemtjänst/hemsjukvård respektive personer som bor i särskilt äldreboende. 

           Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? 

 Ordinärt boende + hemtjänst Särskilt äldreboende 

 Ja, lätta besvär 

(%)  

Ja, svåra besvär 

(%) 

Ja, lätta besvär 

(%) 

Ja, svåra besvär 

(%) 

Aneby 32,8 9,8 58,8 0 

Eksjö 36,5 5,1 40,5 5,4 

Gislaved 39,2 3,1 37,4 12,2 

Gnosjö 35,0 2,5 35,1 5,4 

Habo 42,7 8,0 60 11,4 

Jönköping 43,1 5,8 47,9 13,1 

Mullsjö 41,8 3,6 47,6 4,8 

Nässjö 37,0 7,3 47,5 12,6 

Sävsjö 33,8 9,2 36,8 5,3 

Tranås 47,5 3,6 50,7 9,6 

Vaggeryd 41,2 3,1 55,2 17,2 

Vetlanda 40,6 5,7 47,2 10,7 

Värnamo 41,5 5,8 42,4 14,1 

Riket 41,8 6,5 47,5 12,6 

Kommun med  

bäst resultat 

(riket) 

29,6 0 31,3 0 

 

Diagnos är ett annat sätt att beskriva psykisk ohälsa/sjukdom. Oavsett om personer med 

demenssjukdom inkluderas eller ej kan förekomsten av psykisk ohälsa/sjukdom anses 

relativt hög i Sverige. Knappt en tredjedel (29 %) av personer utan demens i åldern 95 år 

anses ha någon slags psykiatrisk problematik (5). De vanligaste typerna av psykisk 

ohälsa/sjukdom i denna åldersgrupp är enligt Börjesson-Hanson, et al. (5) depression (17 %) 

följt av oro, ångest (9 %) och psykossjukdom (7 %). Bland personer på särskilt boende tycks 

förekomsten av psykisk ohälsa vara högre. En aktuell översyn i Värnamo kommun våren 

2011 (8). Av samtliga 402 personer hade 177 (44 %) av någon form av psykisk ohälsa, 

inräknat demens. Av dessa 177 hade 60 (34 %) diagnosen depression eller behandlades för 

depression, 16 (9 %) hade en annan psykiatrisk diagnos, medan 101 (57 %) personer 

besvärades av oro och ångest.  Eftersom diagnos påverkar vår syn på friskt och sjukt samt 

vad som behöver behandlas, och vad som är möjligt att behandla, kan det betraktas som 

angeläget att diagnosticera psykisk ohälsa/sjukdom och därtill relaterade behov. Det kan 

också finnas andra förklaringar än diagnoser till hur en människa mår. Psykisk 

ohälsa/sjukdom hos äldre är ofta relaterad till biologiska, medicinska och sociala faktorer (4, 

16) och kan vara svår att upptäcka jämfört med hos yngre personer. Det finns ett tydligt 
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mönster vad gäller könsskillnader där kvinnor är överrepresenterade vad gäller oro och 

ångest och män vad gäller depression (20). 

Behov hos äldre med psykisk ohälsa/sjukdom 

Om omfattningen av psykisk ohälsa/sjukdom hos äldre är oklar, är de äldres behov än 

otydligare. Svårigheter att beskriva förekomst av psykisk ohälsa/sjukdom leder oundvikligen 

till svårigheter att beskriva behoven hos personer med psykisk ohälsa/sjukdom. Under åren 

1996, 2001, 2005 och 2011 genomfördes en inventering av psykiskt funktionshindrades 

behov som underlag för planering av insatser inom Jönköpings kommun (6). Denna 

inventering hade inte något specifikt åldersperspektiv vilket innebär att resultatet inte per 

automatik kan appliceras på den äldre befolkningen.  

Psykisk ohälsa/sjukdom och sociala relationer 

Ett annat sätt att betrakta psykisk hälsa är genom socialt deltagande. Folkhälsoinstitutets 

undersökning (22) visar att det sociala deltagandet minskar markant med stigande ålder. 

Undersökningen presenterar uppgifter som visat andel personer som uppger att de har ett lågt 

socialt deltagande: 55-64 år (19-24 %); 65-74 år (28-33 %); 75-84 år (43-46 %). Samtal med 

äldre som bor inom särskilda boenden i en av länets kommuner tyder på att den psykiska 

hälsan påverkas av beroendeställningen till personalen (8). De äldre uttryckte i intervjuer att 

de saknade personalens förståelse för sin situation, var rädda för att stöta sig med personalen, 

inte ville vara till besvär, och kände sig samtidigt ensamma och isolerade.  

 

Bemötandet av personer med oro och ångest kan sannolikt påverka symptomens utveckling. 

Socialstyrelsen rapporterar att äldre oavsett hälsotillstånd upplever brister i bemötandet och 

varierad grad av trygghet (19).  

Den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa/sjukdom 

Suicid är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa/sjukdom. Enligt Socialstyrelsens 

dödsorsaksregister (18) var suicidförekomsten år 2011 lägre i Jönköpings län (11 %) än i 

riket (18 %) för personer över 65 år (diagram 1). Könsskillnaden är tydlig: högre andel män 

än kvinnor begår suicid.  

 
Diagram 1. Diagrammet visar antal avlidna i suicid, dödstal per 100 000, uppdelat på kön 

och ålder, i Jönköpings län och riket, år 2011. 
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Behandling av psykisk ohälsa/sjukdom 

Samtidigt som psykisk ohälsa/sjukdom anses vara ett av de vanligaste hälsoproblemen under 

åldrandet (4) löper psykiskt sjuka äldre enligt Socialstyrelsen (20) risk för 

underdiagnostisering och därmed för att vara obehandlade. De två typer av behandling som 

framförallt rekommenderas vid psykisk ohälsa är psykofarmaka och psykologisk 

samtalsterapi (4). Nationella uppgifter om läkemedelsförskrivning förstärker bilden av att 

psykisk sjukdom hos personer 65 år och äldre ökar med stigande ålder (7). Regionala 

uppgifter om läkemedelsuttag (3) (tabell 2) stödjer den bilden. Uppgifterna avser minst ett 

uttag under år 2012 av antipsykotiska, antidepressiva, ångestdämpande och/eller sömnmedel 

(3). I samtliga åldersgrupper och kommuner var psykofarmaka vanligare bland kvinnor än 

bland män utom i åldersgruppen 85+ i Habo kommun. 

 

Tabell 2. Antal individer som hämtat ut minst ett receptbelagt läkemedel ur en eller flera av 

följande läkemedelsgrupper; antipsykotiska, antidepressiva, ångestdämpande och 

sömnmedel (atc-koder N05A, N05B, N05C, N06A) under år 2012. Uppgifterna redovisas per 

kommun, åldersgrupp och kön. 

 Antal individer Antal invånare 
Antal individer i förhållande 

till invånare (%) 

Ålder (år) 65-74 75 - 84 85 + 65-74 75 - 84 85 + 65-74 75 - 84 85 + 

Aneby 167 157 105 739 393 201 23 40 52 
k/m 106/61 88/69 79/26 348/391 208/185 133/68 30/16 42/37 59/38 

Eksjö 493 466 323 1 977 1 244 646 25 37 50 

k/m 329/164 310/156 230/93 1 018/958 706/538 415/232 32/17 44/29 55/40 
Gislaved 628 594 407 2 971 1 766 820 21 34 50 

k/m 393/235 396/198 271/136 1 474/1 496 994/773 528/293 27/16 40/26 51/46 

Gnosjö 205 183 126 942 522 235 22 35 54 
k/m 125/80 129/54 84/42 465/477 301/221 144/91 27/17 43/24 58/46 

Habo 264 184 119 1 095 481 186 24 38 64 

k/m 161/103 123/61 72/47 533/563 267/215 113/73 30/18 46/28 64/64 
Jönköping 3 554 3 151 2 110 12 644 7 627 3 635 28 41 58 

k/m 2 277/1 277 2 101/1 050 1 540/570 6 575/6 069 4 425/3 202 2 469/1 166 35/21 47/33 62/49 

Mullsjö 200 149 103 864 391 209 23 38 49 
k/m 117/83 102/47 72/31 420/444 214/177 133/76 28/19 48/27 54/41 

Nässjö 797 711 561 3 260 1 959 1 119 24 36 50 

k/m 475/322 477/234 398/163 1 598/1 661 1 126/833 701/418 30/19 42/28 57/39 
Sävsjö 285 286 176 1 215 822 402 23 35 44 

k/m 176/109 186/100 121/55 592/624 465/356 243/158 30/17 40/28 50/35 

Tranås 557 532 361 2 222 1 411 670 25 38 54 
k/m 336/221 359/173 266/95 1 140/ 1 082 800/611 439/231 29/20 45/28 61/41 

Vaggeryd 315 274 187 1 363 761 401 23 36 47 

k/m 194/121 185/89 129/58 689/674 429/333 255/146 28/18 43/27 51/40 
Vetlanda 768 688 399 3 096 1 893 894 25 36 45 

k/m 456/312 427/261 285/114 1 548/ 1 548 1 031/862 567/327 29/20 41/30 50/35 
Värnamo 801 803 529 3 454 2 191 1 038 23 37 51 

k/m 507/294 537/266 387/142 1 774/1 680 1 261/930 686/352 29/17 43/29 56/40 

Summa 9 034 8 178 5 506 35 842 21 462 10 455 25 38 53 

 

Bedömningar som omfattar både medicinska, psykiatriska och sociala aspekter har potential 

att leda till ökat välbefinnande för individen om insatser och interventioner anpassas till 

bedömningen. En nationell undersökning pekar på ett samband mellan ålder och typ av 

behandling (4). Undersökningen visar att förskrivning av läkemedel ökar successivt i relation 

till stigande ålder, och att remittering till samtalsterapi i motsvarande grad successivt 

minskar i takt med stigande ålder. Dessutom tyder användningen (=regelbunden uthämtning 

av förskrivna läkemedel) av psykofarmaka (antipsykotiska, antidepressiva, ångestdämpande 

och sömnmedel) på att gruppen äldre personer är föremål för olämplig läkemedelsbehandling 

samtidigt som gruppen underbehandlas (4). En undersökning på särskilda boenden i en av 

kommunerna i Jönköpings län bekräftar att psykisk ohälsa/sjukdom hos äldre är 
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underbehandlad (8). Enligt landstingets IT-baserade dokumentationsstöd Cosmic var 

samtalsbehandlingar inom landstinget sällsynt förekommande för personer 65 år och äldre 

jämfört med personer yngre än 65 år (tabell 3), medan förskrivningen av psykofarmaka var 

betydligt högre för personer 65 år och äldre. Uppgifterna omfattar dokumenterade besök hos 

kurator, psykolog, psykoterapeut, socionom och samtalsterapeut. 

 

Tabell 3. Tabellen beskriver antal kontakter som kan tolkas som samtalskontakt för personer 

65 år och äldre, fördelat i åldersgrupper per sjukvårdsområde och verksamhetsområde. 

Verksamhets- 

område 

0-64 

år 

Antal per 

1000 inv 

65-79 

år 

Antal per 

1000 inv 

≥80 

år 

Antal per 

1000 inv 

Totalt 

Psykiatrisk klinik 1 361 11 23 1 2 0 1 386 

Primärvård 3 435 29 240 13 32 4 3 707 

Jönköping total 4 796 40 263 14 34 4 5 093 

Psykiatrisk klinik 1 671 21 54 3 5 1 1 730 

Primärvård 2 255 28 166 11 21 3 2 442 

Höglandet total 3 926 49 220 14 26 4 4 172 

Psykiatrisk klinik 1 533 22 39 3 7 1 1 579 

Primärvård 1 680 24 143 12 22 4 1 845 

Värnamo total 3 213 46 182 15 29 6 3 424 

Psykiatrisk klinik 4 565 17 116 2 14 1 4 695 

Primärvård 7 370 27 549 12 75 4 7 994 

Totalt landstinget 11 935 44 665 14 89 4 12 689 

 

Remissförfarande 

Organiseringen av vård och omsorg styr var olika typer av behov och symptom behandlas. 

Om primärvården uppmärksammar behov som man inte själv kan behandla finns möjlighet 

att remittera till specialistklinik. Enligt Cosmic skickades år 2011 858 remisser från 

primärvård till psykiatrisk klinik inom Jönköpings län. Dessa remisser rör 583 patienter 

(diagram 2). Det tyder på att för varannan av dessa personer skrevs två remisser till 

psykiatrisk klinik under ett år. En mindre skillnad kan iakttas mellan de olika länsdelarna. 

Inom Höglandets sjukvårdsområde skrevs 1,3 remisser/patient, inom Värnamo 

sjukvårdsområde 1,4, och inom Jönköpings sjukvårdsområde 1,5 remisser/patient. 
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Diagram 2. Antal remisser som skrivits till psykiatrisk klinik år 2012, för personer födda 

1947 eller tidigare.

 
 

Svensk förening för äldrepsykiatri (1) rapporterar att resurserna inom äldrepsykiatri i Sverige 

är lägre år 2006-2007 jämfört med år 1999-2000. Resurserna avser både organisation och 

kompetens liksom all psykisk sjuklighet hos äldre (≥ 65 år) (1). Minskning av 

äldrepsykiatriska resurser samtidigt som förekomsten av psykisk ohälsa/sjukdom ökar kan 

betyda att äldre med psykisk ohälsa inte får tillgång till den behandling de behöver. Det kan 

också betyda att beslutsfattare på olika systemnivåer av olika skäl nedprioriterar behov hos 

äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom. 

Regional kontext 

Som en del i att förbättra vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa/sjukdom i 

Jönköpings län har politiska beslut fattats, överenskommelser författats, avtal skrivits och 

arbetssätt utvecklats i samverkan. Dessa åtgärder är inte tillräckliga. Med utgångspunkt från 

att utredningar och behandlingar av äldre med psykisk ohälsa/sjukdom inte tillgodoses fullt 

ut, rekommenderar Läns-LAKO i Jönköpings län (14) kommunerna och Landstinget att i 

samverkan inventera kompetensutvecklingsbehov inom äldreomsorg, psykiatri och 

primärvård. Läns-LAKOs beslut är en del i den länsövergripande ramöverenskommelsen om 

samverkan kring person med psykisk ohälsa/sjukdom som ska ligga till grund för lokala 

avtal i länets kommuner. Med inventeringen som grund ska en handlingsplan för att bättre 

tillgodose behoven hos äldre med psykisk ohälsa/sjukdom utarbetas (14).  

Avtal och överenskommelser inom Jönköpings län 

Följande avtal styr ansvarsfördelningen avseende psykisk ohälsa/sjukdom hos befolkningen 

inom Jönköpings län: Regelbok primärvård (9), Hemsjukvårdsavtal (10) samt Fakta-

dokumenten Huvudriktlinjer för samverkan mellan primärvård och psykiatri (11) och 

Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna (12, 13). I Eksjö 

(Höglandets sjukvårdsområde) finns ett lokalt organiserat gemensamt resurs- och 

bedömningsteam. Detta team bedömer strikt efter gemensamma prioriteringsgrunder, och en 

psykiatrisjuksköterska är anställd av kommunerna och landstinget gemensamt. Planer finns 

på liknande arbetssättet inom Jönköpings sjukvårdsområde i samarbete mellan Länssjukhuset 

Ryhov och psykosociala teamet vid vårdcentralen Hälsan I.  

 

436 

207 215 

858 

282 

164 149 

583 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Jönköpings
sjukvårdsområde

Höglandets
sjukvårdsområde

Värnamo
sjujkvårdsområde

Total

Antal remisser

Antal patienter



 

 

  
Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom 13 

I regelboken för primärvård (9) uppges att vårdcentralen ska ha kompetens för att bedöma, 

utreda och behandla lättare till måttlig psykisk ohälsa/sjukdom som inte kräver psykiatrisk 

specialistvård. Vårdcentralen ska också erbjuda insatser från psykosocialt team. I Fakta-

dokumenten rekommenderas att bedömningsinstrumenten MADRS-S, HAD och BDI 

används vid bedömning av svårighetsgrad av depression hos enskilda personer. Inget av 

dessa dokument anpassas till olika åldersgruppers förutsättningar. Av hemsjukvårdsavtalet 

(10) framgår att kommunerna sedan 1 januari 2013 övertar ansvaret för psykiatrisk 

hemsjukvård på primärvårdsnivå. Detta innebär att kommunerna ansvarar för hälso- och 

sjukvårdsinsatser dygnet runt, oavsett ålder och diagnos. Ansvaret omfattar insatser till och 

med specialistsjuksköterska, inklusive distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Ansvaret omfattar också planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på 

primärvårdsnivå till personer i ordinärt boende, samt specialiserad somatisk och psykiatrisk 

hemsjukvård från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättas.  
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med inventeringen är att skaffa ett underlag för en samlad strategi 

som säkerställer att äldre med psykisk ohälsa/sjukdom har tillgång till god och säker vård. 

Det specifika syftet är att belysa vilken kunskap och kompetens som finns tillgänglig 

avseende att identifiera och möta behoven hos äldre personer (≥65 år) med psykisk 

ohälsa/sjukdom, där ansvaret för insatser och intervention förflyttas mellan primärvård, 

psykiatri och äldreomsorg. Inventeringen förväntas identifiera utvecklingsområden som kan 

ligga till grund för en handlingsplan för kompetensutveckling inom kommun och landsting. 

Inventeringen förväntas ge svar på följande frågeställningar: Hur fungerar samordningen 

kring enskilda ärenden i kontakter mellan olika verksamheter? Hur ser de olika 

yrkeskategoriernas möjlighet till kunskap och kompetens ut? Vilka åtgärder behöver göras 

för att säkerställa rätt kompetens till berörda personal grupper? 
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Metod  

Intervju- och enkätundersökningen genomfördes i Jönköpings län under perioden augusti 

2012 till juni 2013. 

Kontext  

Länets befolkning uppgick 1 nov 2012 till 338 907 invånare varav 68 625 var 65 år eller 

äldre (24). Vid tiden för inventeringen bestod länet av 13 kommuner och landstinget av tre 

sjukvårdsområden med vardera en psykiatrisk klinik. Primärvården omfattades av 52 

vårdcentraler, varav 34 drevs i offentlig regi, Bra liv, och 18 i privat regi. Den specialiserade 

psykiatrin bestod av 28 vårdenheter varav 18 mottagningar och 10 vårdavdelningar.  

Genomförande  

Deltagare intervjuades i fokusgrupper respektive besvarade enkäter. Insamlade uppgifter 

analyserades. Tidslinje över genomförandet presenteras i figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2012    2013            

sep okt nov dec jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec 

 

Figur 2. Tidsplan för projektets genomförande 

 

Deltagare 

Verksamhetsföreträdare för landsting och kommuner deltog i inventeringen.  

Från länets tretton kommuner deltog verksamhetschefer inom äldreomsorg, individ- och 

familjeomsorg och socialpsykiatri, biståndshandläggare, enhetschefer, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS), socialchefer samt utvecklingsledare. Sextionio personer deltog i 

fokusgrupperna och två personer intervjuades via telefon. Sammantaget deltog 71 personer 

med en spridning från två till tolv deltagare per kommun.  

 

Samtliga verksamhetschefer vid länets vårdcentraler (n=52) och samtliga verksamhetschefer 

(n=3) och vårdenhetschefer (n=28) inom de psykiatriska klinikerna samt biträdande 

verksamhetschef (n=1) vid psykiatriska kliniken Ryhov, undantaget barn- och 

ungdomspsykiatriska avdelningar, informerades via mail om inventeringen.  

 

En referensgrupp (n=10) med företrädare från länets olika verksamheter bjöds in att 

gemensamt diskutera inventeringen och preliminärt resultat. 
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Referens-
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Bortfallsanalys 

Sammanlagt 22 (42 %) verksamhetchefer inom primärvården samt 21 (66 %) 

vårdenhetschefer inom den specialiserade psykiatrin besvarade enkäten. Det innebär ett 

förhållandevis stort bortfall framför allt inom primärvården (58 %) men också inom den 

specialiserade psykiatrin (34 %) (figur 3). Inom primärvårdens två driftsformer, fördelades 

deltagandet mellan 32 verksamhetschefer för offentlig vårdcentral och 20 verksamhetschefer 

för privata vårdcentral. Inom den specialiserade psykiatrin svarade sju vårdenhetschefer för 

öppenvården och 14 vårdenhetschefer för vårdavdelning. 

 

   
Figur 3. Andel som svarade respektive inte svarade på enkäten inom primärvård respektive 

specialiserad psykiatri 

 

Motsvarande bortfallsanalys är inte möjlig vad gäller deltagande från länets kommuner.  

Datainsamling  

Data samlades in genom intervjuer och enkäter med gemensamma frågeområden om hur 

äldrevården är organiserad och hur äldre tas omhand. Frågeområden var: tillgång till 

respektive förekomst av olika slags insatser och interventioner; planering och 

informationsöverföring i samverkan; tillgänglig kompetens i relation till behov; samt 

hantering av tecken på livsleda och förekomst av suicid. 

Intervjuer 

Företrädare för kommunerna intervjuades gruppvis efter semistrukturerad intervjuguide 

(bilaga 1). Respektive verksamhet utsåg deltagare. Intervjuerna genomfördes under perioden 

oktober 2012 till april 2013.  

Enkäter 

En elektroniskt ifyllbar enkät konstruerades i esMaker och utformades i två varianter. Den 

ena varianten anpassades till primärvården och den andra varianten anpassades till den 

specialiserade psykiatrin. Enkäten distribuerades via mail och följdes av två påminnelser. 

Sammantaget var enkäten öppen 13 arbetsdagar.  

Dataanalys  

De respektive materialen analyserades först var för sig och integrerades därefter till större 

sammanhängande enheter. Resultatet presenteras som olika aspekter som återkommer i olika 

systemnivåer. Innehåll i fokusgrupper och öppna enkätfrågor hanterades som kvalitativa 

data. Slutna enkätfrågorna behandlades som beskrivande statistik. I resultatredovisningen 

förekommer såväl antal som andel som svarat vad på specifik fråga.   

svar 
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Resultat  

Resultaten av inventeringen presenteras i en processorienterad matris med tre aspekter: 

Attityder och förhållningssätt, Kunskap och kompetens och Verktyg som återkommer i tre 

systemnivåer: Ledning och styrning, Samverkan och Insatser och interventioner (figur 4). 

Dessa systemnivåer och aspekter betraktas som tätt sammanlänkade i ett komplext system.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Systembild över relationerna mellan huvudresultatets olika nivåer och aspekter. 

Ledning och styrning, samverkan samt insatser och interventioner utgör tre systemnivåer 

som påverkar varandra i horisontal riktning. De tre aspekterna Attityder och 

förhållningssätt, kunskap och kompetens samt verktyg påverkar varandra i vertikal ritning 

och genomsyrar systemnivåerna. 

 

Flödet i systembilden beskrivs av praktiska skäl i horisontal riktning från vänster till höger 

samt i vertikal riktning nerifrån och upp. I praktiken influerar systemnivåer och aspekter 

varandra i flera olika riktningarna.  

 

Attityder och förhållningssätt handlar om att synliggöra och bli medveten om den enskilda 

personens livssituation och därmed behov. Men också om att man som enskild medarbetare i 

en större organisation ser den egna möjligheten att arbeta salutogent inom den systemnivå 

man verkar inom. Kunskap och kompetens handlar om att medarbetare har den kunskap och 

kompetens som behövs för att förstå och möta kraven inom den systemnivå där man verkar, 

det vill säga avseende ledning och styrning, samverkan samt insatser och interventioner. 

Verktyg handlar om att identifiera och använda praktiska redskap som underlättar och 

färdighet att hantera vardagliga situationer, i relation till den systemnivå man befinner sig 

inom. I samtliga aspekter och nivåer är salutogent förhållningssätt tillämpbart. 

Ledning och styrning 

Ledning och styrning behandlar bland annat politiska och organisatoriska beslut, men också 

om möjligheter till användning och utveckling av kunskap och kompetens inom och mellan 

verksamheter. Ett verktyg som ledning och styrning har till sitt förfogande är målsättningar 

som anger riktningen för verksamheten. Sammantaget anger ledning och styrning ramar för 

verksamheten. 
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Attityder och förhållningssätt 

Attityder och förhållningssätt handlar om insikt om och följsamhet till politiska och 

organisatoriska beslut och lagstiftning, samt om värdegrundsarbete. 

Lagstiftning och beslutsfattande 

Bland verksamhetsföreträdare inom både kommun och landsting fanns okunskap om 

gällande lagstiftning och överenskommelser. I en del verksamheter baserades beslut på ålder. 

Till exempel påverkade en patients/ brukares ålder om remiss skrevs och hur remiss togs 

emot. Referensgruppen ansåg att prioriteringar bör gälla alla, oavsett ålder. Tillgång till 

boendestöd är ett exempel där ålder verkar ha avgörande betydelse. Förekomst av och 

tillgång till boendestöd varierade inom länets kommuner. Boendestöd beskrevs som en 

behovsbedömd insats där åldern uppgavs vara utan betydelse för beslut. Trots det drogs i 

flera av kommunerna boendestödet in vid 65 års ålder och ersattes med äldrevård. Äldre 

personer med känd psykisk ohälsa/sjukdom integrerades på särskilda äldreboenden i 

samtliga av länets kommuner. I nio av kommunerna fanns boenden med särskild 

psykogeriatrisk inriktning, samt boenden för personer under 65 års ålder med möjlighet att 

bo kvar från 65 års ålder. 

Värdegrundsarbete 

Värdegrundsarbete pågick nationellt och i kommunerna med varierande aktivitetsnivå. Flera 

av kommunernas företrädare hänvisade till pågående värdegrundsarbete men det framgick 

inte hur värdegrundsarbetet påverkade vård och omsorg om äldre med psykisk 

ohälsa/sjukdom. 

Kunskap och kompetens 

Kunskap och kompetens handlar på lednings- och styrningsnivå om att skapa förutsättningar 

inom och mellan verksamheter. Det vill säga att säkerställa att rätt kunskap och kompetens 

finns för att verksamhetens kärnverksamhet ska kunna genomföras. Det betyder att 

medarbetarna har möjligheter att införskaffa och utbyta olika slags kunskap och kompetens. 

Det handlar om såväl formell utbildning, fortbildning, råd och stöd som handledning. De 

som efterfrågade stöd av olika slag, upplevde att de fick gehör för sina förfrågningar. 

Formell utbildning 

Tillgång till och uppfattning om behov av specialiserad kompetens i form av formell 

utbildning varierade mellan de enskilda verksamheterna men också mellan organisationerna.  

 

Specialiserad kompetens i form av formell utbildning uppgavs finnas inom åtta av länets 

tretton kommuner. Den specialiserade kompetensen beskrevs i termer av yrkeskategorier: 

psykiatrisjuksköterska och arbetsterapeut inom socialpsykiatriskt team, skötare och 

demenssjuksköterska; samt ämnesrelaterad utbildning såsom psykogeriatrik 10 p, och 

demens. I en kommun fanns en särskild hemtjänstgrupp för äldre med psykisk 

ohälsa/sjukdom men gruppens kompetens framgick inte. Planer på att anställa 

psykiatrisjuksköterska fanns i några kommuner. Inom en kommun arrangerades 

omvårdnadslyftet med inriktning psykiatri i samverkan med Komvux. Medarbetare 

benämndes ibland som ”mer utbildad” med hänvisning till särskilt verksamhetsområde, till 

exempel funktionshinderområdet. Specialutbildning arrangerades vid uppstart av särskilt 

boende men upprepades eller fördjupades inte. Inom en av kommunerna planerades en 
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utbildning tillsammans med psykiatrin, men den genomfördes inte på grund av brist på 

finansiering. I en av kommunerna utbildades delar av personalen i Ett självständigt liv.  

 

Sjutton av verksamhetscheferna inom primärvården uppgav att personalen hade rätt 

kompetens avseende äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom. Alla ansåg inte att 

nödvändig kompetens fanns, men att berörd personal hade grundläggande kunskap och 

läkarna god kunskap. Det fanns kompetens i neuropsykiatri och demens. Psykolog och 

kurator anlitades när övriga personalkategorier behövde hjälp. 

 

Inom specialiserad psykiatri uppgav 17 av de deltagande cheferna att kompetensen var 

tillräcklig, men att det fanns skäl till fortsatt fördjupning inom alla områden. Eftersom den 

specialiserade psykiatrin väldigt sällan jobbade med äldre personer så fanns det ingen färsk 

erfarenhet av äldre med psykisk ohälsa/sjukdom, men kontakter med andra togs vid behov. 

Fortbildning 

En av frågorna i enkäten handlade om fortbildning, dels tillgång till fortbildning och dels 

erbjudande om att ge fortbildning.  

 

Tillgång till fortbildning 

Tillgång till fortbildning varierade mellan både organisationer och yrkesgrupper (diagram 3). 

Inom primärvården erbjöds fortbildning om äldres psykiska ohälsa/sjukdom som intern 

utbildning för läkare vid 16 vårdcentraler och som extern utbildning vid fem vårdcentraler. 

Sjuksköterska erbjöds fortbildning internt vid elva och externt vid tre, och undersköterska 

internt vid två och externt vid en vårdcentral. Arbetsterapeut erbjöds intern fortbildning vid 

tio och extern vid två vårdcentraler. Sjukgymnast erbjöds intern utbildning vid sex 

vårdcentraler och extern vid två. För annan, såsom psykolog och kurator, 

psykiatrisjuksköterska och distriktssköterska, erbjöds fortbildning efter behov.  

 

Inom den specialiserade psykiatrins verksamheter erbjöds fortbildning till läkare vid nio 

vårdenheter, sjuksköterska vid tolv, skötare vid elva, arbetsterapeut vid fyra, sjukgymnast 

vid två och annan (kurator, psykolog) vid två vårdenheter.  
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Diagram 3. Diagrammet visar andelen verksamheter där respektive yrkesgrupper hade 

tillgång till intern och/eller extern fortbildning. Andelen beräknades efter exkludering av de 

som svarat nej därför kan staplarna skilja sig från vad som redovisas i text. 

 
 

Erbjuder fortbildning 

Erbjudande om fortbildning varierade mellan både organisationer och yrkesgrupper (diagram 

4). En stor andel yrkesverksamma verkade ha god tillgång till fortbildning, men få 

yrkesverksamma erbjöd fortbildning till andra verksamheter. Detta överensstämmer med vad 

kommunernas företrädare beskrev i intervjuerna.  

 

Inom primärvården erbjöds fortbildning avseende psykisk ohälsa/sjukdom till andra 

verksamheter kring specifika vårdärenden i följande omfattning: av läkare vid åtta 

vårdcentraler, sjuksköterska vid fyra, arbetsterapeut vid tre och av sjukgymnast vid en 

vårdcentral. Undersköterska erbjöd ingen fortbildning. Bland kommentarerna nämns att 

läkare, psykiatrisjuksköterska och arbetsterapeut kan utbilda varandra liksom sjuksköterska i 

telefonrådgivning. Kurator och psykolog erbjöd fortbildning vid behov.  

 

Inom den specialiserade psykiatrin erbjöds fortbildning om psykisk ohälsa/sjukdom kring 

specifika vårdärenden till kommunal verksamhet av läkare vid fem vårdenheter, 

sjuksköterskorna vid sju, skötare vid fyra och av arbetsterapeut vid en vårdenhet. 

Sjukgymnast erbjöd ingen fortbildning. Kommentarer var att i huvudsak erbjöd läkare 

fortbildning, och vid vissa specifika frågeställningar även andra professioner.  

 

Inom den specialiserade psykiatrin erbjöd läkare vid tre vårdenheter fortbildning till 

primärvården kring specifika vårdärenden, sjuksköterska vid två, skötare vid två, och annan 

vid två vårdenheter. Annan kunde vara case manager, och i vissa specifika frågeställningar 

även andra professioner. Arbetsterapeut och sjukgymnaster erbjöd inte fortbildning.  
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Diagram 4. Diagrammet visar andelen verksamheter och respektive yrkesgrupper som 

erbjöd fortbildning, samt vilken annan verksamhet som erbjöds fortbildning. 

 

Råd och stöd, samt handledning 

Möjligheten att få råd och stöd respektive handledning avseende psykisk ohälsa/sjukdom 

inom äldreomsorgen varierade, men tycktes överlag begränsad. Detsamma gällde 

verksamheternas erbjudande av råd och stöd respektive handledning till annan verksamhet. 

 

Tillgång till råd och stöd samt handledning  

Tillgång till råd och stöd samt handledning varierade främst avseende yrkesgrupper (diagram 

5). I tre av länets kommuner saknades helt möjligheten att få råd och stöd. I andra kommuner 

upplevdes skillnader relaterat till organisation, det vill säga primärvård respektive 

specialiserad psykiatri. I andra kommuner upplevdes skillnader beroende på person såsom 

vid skifte av läkare inom psykiatrin. En kommun uppgav att det fanns skillnader mellan olika 

boenden. I en av kommunerna fanns möjlighet till stöd internt av psykiatri- respektive 

demenssjuksköterska. I en kommun noterades stöd av kurator (primärvård = pv), 

psykiatrisjuksköterska (pv), psykolog (pv), case manager (psykiatri = ps), läkare (ps), samt 

sjuksköterska (ps), och i vissa specifika frågeställningar även andra professioner (ps). 

 

Primärvårdens personal hade möjlighet att regelbundet få råd och stöd eller handledning i 

specifika vårdärenden i följande omfattning: läkare vid elva vårdcentraler, sjuksköterska vid 

tio, undersköterska vid fyra, arbetsterapeut vid sex och sjukgymnast vid sex, samt annan vid 

3 vårdcentraler. I annan inkluderas kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterska.  

 

Inom den specialiserade psykiatrin hade personalen möjlighet att få råd och stöd eller 

handledning i följande omfattning: läkare vid fem vårdenheter, sjuksköterska vid nio, skötare 

vid nio, arbetsterapeut vid tre, sjukgymnast vid två, samt annan vid fyra vårdenheter. 

Regelbunden handledning gavs till all personal, dock sällan med fokus på äldre. 
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Diagram 5. Tillgång till råd och stöd respektive handledning för olika yrkesgrupper, inom 

primärvården respektive den specialiserade psykiatri. Staplarna visar andel verksamheter 

som svarat ja.  

 
 

Erbjudande av råd och stöd samt handledning  

Primärvårdens yrkeskategorier erbjöd råd och stöd eller handledning till andra verksamheter 

i följande omfattning: läkare vid tio vårdcentraler, sjuksköterska vid fem, undersköterska vid 

en, arbetsterapeut vid två, och sjukgymnast vid två vårdcentraler. Vid en vårdcentral uppgavs 

möjlighet att ge stöd till Seniorcentral, hemsjukvård på särskilt boende, samt på förfrågan till 

kommunens personal. 

 

Den specialiserade psykiatrin gav råd och stöd eller handledning till kommunal verksamhet 

av läkare vid tre vårdenheter, sjuksköterska vid fem, skötare vid tre, arbetsterapeut vid en 

vårdenhet, annan (psykolog, socionom, case manager) vid två och inte alls av sjukgymnast. 

De svarande ansåg att det fanns en flexibilitet, så att akuta situationer löstes.  

 

Inom psykiatrins verksamheter gav personal återkommande råd och stöd eller handledning 

till vårdcentralerna av läkare vid tre vårdenheter, och inte alls av sjuksköterska, skötare, 

arbetsterapeut och sjukgymnast. En verksamhetschef kommenterade att andra verksamheter i 

första hand efterfrågade råd och stöd av läkare, men även av psykolog och socionom.  
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Diagram 6. Andelen verksamheter som erbjöd råd och stöd/handledning till annan 

specificerad verksamhet. Resultatet fördelas på yrkesgrupp som erbjöd råd och 

stöd/handledning. 

 
 

Verktyg 

Verktyg handlar på lednings- och styrningsnivån om målsättningar för den egna 

verksamheten. Övergripande mål med fokus på situationen för äldre personer med psykisk 

ohälsa/sjukdom var sällsynt förekommande.  

Övergripande mål på organisationsnivå 

Några av kommunerna resonerade om generella mål utifrån helhetsbedömning av individers 

behov och värdegrund istället för specifika mål för särskilda åldersgrupper. De uppgav att 

värdegrundsgaranti och helhetssyn utövades vid biståndsbedömning. En av kommunerna 

hänvisade till övergripande mål på nationell och regional nivå inom Bättre liv för sjuka äldre, 

som bröts ner på individnivå. En annan kommuns mål utgjordes av rutiner för det 

verksamhetsnära arbetet med äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom i särskilt boende. 

Dessa rutiner omfattade både individrelaterade insatser såsom att uppmärksamma den 

enskildes hälsotillstånd, och organisatoriska aktiviteter såsom kvalitetssäkring men också 

tillgång till handledning och utbildning. 

 

Primärvårdens företrädare uppgav att samma mål gäller för äldre som för yngre patienter 

med psykisk ohälsa/sjukdom, med hänvisning till Fakta-dokument, landstingets 

förskrivningsmål avseende långtidsverkande bensodiazepiner, neuroleptika i APO- dos, 

minskad förskrivning av vissa läkemedel, årliga läkemedelsgenomgångar och minskat antal 

återinläggningar på sjukhuset. 

 

Psykiatrins företrädare uppgav att behovet av psykiatrisk vård för äldre fanns med i 

Guidenskrivningen (= Landstingets verksamhetsledningssystem). Beroendevården upplevde 

svårigheter relaterat till äldre personer med beroende som inte kan återgå till sitt boende. 

Personerna blev oftast kvar på avdelningen i väntan på plats på korttidsboende. 

Samverkan  

Med samverkan menas här samordning av insatser och interventioner mellan olika 

huvudmän och olika professioner. Attityder och förhållningssätt handlar om synen på den 
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egna verksamheten i relation till andra verksamheter. Kunskap och kompetens avser system 

för informationsöverföring medan verktyg handlar om rutiner för remisshantering och 

informationsöverföring. 

Attityder och förhållningssätt 

Attityder och förhållningssätt till samverkan kring äldre med psykisk ohälsa handlar om 

synen på den egna verksamhetens uppgifter i relation till andra verksamheters uppgifter. 

Deltagarna hade varierande kännedom om gällande avtal och överenskommelser, med 

skillnader mellan länets olika geografiska områden. Flera av kommunernas företrädare 

tillstod att de var osäkra på vilka avtal som fanns, men nämnde ett länsövergripande avtal. 

Primärvårdens vårdcentralschefer hänvisade till Fakta-dokument som det avtal som tydliggör 

samverkan rörande äldre med psykisk ohälsa/sjukdom. Vårdenhetschefer inom den 

specialiserade psykiatrin hänvisade till Komhem-avtalet, vårdriktlinjer enligt Fakta-

dokument, samverkansavtal mellan kommun, landsting och primärvård. Dessutom nämndes 

en översyn av ett övergripande avtal som reglerar samverkan mellan kommunen, 

primärvården och den specialiserade psykiatrin inom Jönköpings kommun.  

Kunskap och kompetens 

Kunskap och kompetens handlar på den här systemnivån om system för 

informationsöverföring och innefattar kunskap om varandras verksamhet, samt om 

remissförfarande och informationsöverföring. Analysen av remissförfarande baseras på 

uppgifter från dokumentationsstöd. Uppfattningar och erfarenheter om 

informationsöverföring speglas från respektive verksamhets perspektiv och värdering av hur 

väl informationsöverföringen fungerar. Analysen visar att kunskapen om remissförfarande 

och informationsöverföring är begränsad.  

Andra verksamheter 

Kommunerna önskade klarare struktur kring vart man vänder sig med olika frågeställningar. 

Primärvården önskade större stöd från den specialiserade psykiatrin vid bedömning av 

enskilda äldres personers psykiska hälsotillstånd, medan den specialiserade psykiatrin var 

tillfreds med situationen.  

 

Primärvården menade att kommunernas personal hade stort behov av ökad kunskap om 

psykisk ohälsa/sjukdom. Det fanns oklarheter om vilken profession, vem, hur många som 

skulle delta i specifika patientärenden, och var man gör störst nytta? samt kommentarer om 

att det var svårt med helheten (rg). Tranås kommun och Eksjöklinikerna berättade om sin 

gemensamma psykiatrisjuksköterska, och om hur den lösningen underlättade samverkan. 

Informationsöverföring 

Informationsöverföringen upplevdes överlag fungera tillräckligt bra, men med skillnader 

relaterat till verksamhet (diagram 7). Informationsöverföring skedde i olika steg mellan olika 

verksamheter beroende på typ av ärende och var i vårdprocessen patienten/brukaren befann 

sig. I huvudsak upplevde deltagarna att informationsöverföringen fungerade tillräckligt bra, 

men det gavs exempel på begränsningar som kunde ha med specifik verksamhet att göra. 

 

 



 

 

  
Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom 25 

Diagram 7. Andel som upplever att informationsöverföringen fungerar mycket bra, 

tillräckligt bra, mindre bra respektive dåligt i relation till olika verksamheter.  

 
 

Informationsöverföring inom primärvården 

Primärvården uppgav att informationsöverföringen kring enskilda äldre personer med 

psykisk ohälsa/sjukdom fungerade mycket bra och tillräckligt bra mellan vårdcentralerna. 

Från nitton vårdcentraler uppgavs att det fungerade mycket bra eller tillräckligt bra, och från 

två vårdcentraler att det fungerade mindre bra. 

 

Informationsöverföring mellan kommunerna och primärvården 

Kommunerna uppgav att informationsöverföringen mellan kommunerna och primärvården i 

huvudsak fungerade bra. Från två av vårdcentralerna uppgavs att informationsöverföringen 

kring enskilda ärenden fungerade mycket bra till de kommunala verksamheterna, fjorton att 

det fungerade tillräckligt bra, och fem vårdcentraler att informationsöverföringen fungerade 

mindre bra. Även i de kommuner där informationsöverföringen fungerade bra önskades att 

läkare visade större intresse för de äldre. 

 

Informationsöverföring mellan den specialiserade psykiatrin och primärvården 

Femton av vårdenhetscheferna inom den specialiserade psykiatrin uppgav att 

informationsöverföringen kring enskilda ärenden mellan dem och primärvården fungerade 

tillräckligt bra, två att det fungerade mindre bra och en vårdenhetschef att det fungerade 

dåligt. 

 

Primärvården uppgav att informationsöverföringen mellan dem och den specialiserade 

psykiatrin fungerade mycket bra vid en vårdcentral, tillräckligt bra vid nio, mindre bra vid 

åtta samt dåligt vid tre vårdcentraler. 

 

Informationsöverföring mellan kommunerna och den specialiserade psykiatrin 

Kommunerna ger varierade beskrivningar av hur samarbetet mellan kommunerna och den 

specialiserade psykiatrin fungerade. Kommentarerna handlade om att sjuksköterska hade 

kontakt med den specialiserade psykiatrin och att det fanns möjlighet att ringa 

psykiatrisjuksköterska, samt att man jobbade för att få in läkare. Flera kommuner uppgav att 

rapporteringen behöver förbättras. Framför allt behövde rapportering mellan boendet och den 

specialiserade psykiatrin förbättras. Kommentarerna handlade om att äldre personer som 

skickades till den specialiserade psykiatrin snabbt kom tillbaka och ibland med 
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frågeställningar från psykiatrin om vad som skulle göras. Det kunde vara svårt att få hjälp i 

akuta ärenden, vilket ansågs mycket komplicerat. 

 

Även inom den specialiserade psykiatrin varierade upplevelserna av hur 

informationsöverföringen kring enskilda personer med psykisk ohälsa/sjukdom fungerade 

mellan dem och de kommunala verksamheterna. Från en vårdenhet uppgavs att 

informationsöverföringen fungerade mycket bra, 18 att det fungerade tillräckligt bra, och en 

vårdenhet att informationsöverföringen fungerade mindre bra. 

Verktyg  

Verktyg på lednings- och styrningsnivå handlar om förekomst av rutiner och riktlinjer för 

informationsöverföring och samordning av insatser. Ett område som nämndes av företrädare 

för länets kommuner, var överflyttning från landstingets verksamheter till kommunal 

äldreomsorg i samband med 65 års ålder. Hur sådana överflyttningar gick till varierade på 

typ av landstingsverksamhet respektive länsdel.  

Utskrivning och individuella planer 

Den specialiserade psykiatrin uppgav att när en enskild person flyttades över från den 

specialiserade psykiatrin till äldreomsorgen gjordes en samordnad individuell planering vid 

19 av vårdenheterna. Deltagare vid utskrivningsplanering redovisas i diagram 8. Den 

enskilde uppgavs som deltagare av 19, och närstående av 18, kommunens hemsjukvård 

uppgavs som deltagare av 17, särskilt boende av 16, och vårdcentraler av åtta. Annan som 

nämndes av åtta, kunde vara olika personer som stod patienten nära och var viktiga för 

honom eller henne, såsom biståndsbedömare från kommunens socialtjänst, kontaktman från 

vårdavdelning, ibland läkare, eller aktuell behandlare på psykosmottagningen.  

 
Diagram 8. Antal psykiatriska vårdenheter som svarat ja på frågan om vilka 

personer/företrädare för verksamheter som närvarade vid enskilda personers 

utskrivningsplanering från den specialiserade psykiatrin.  

 
 

Den specialiserade psykiatrins uppgift var att tillhandahålla medicinsk kompetens, rapportera 

pågående behandling, ställa prognos med mera; att framföra behov som framkommit under 

vårdtiden; vara stödjande och informerande; sammankallande och samordnande, vilket också 

innebar ansvar för att upprätta en vårdplan.  
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Görs systematisk uppföljning i samverkan, och vilka deltar?  

Variationerna var stora mellan länets kommuner vad gäller offentligt respektive privat drivna 

vårdcentralers och specialiserade psykiatrins medverkan vid utskrivningsplanering. Det 

fungerade inte alls, eller inte så bra, i en del kommuner, medan processen var påbörjad i 

andra kommuner. En avgörande faktor var om personen ifråga var inskriven i hemsjukvård 

eller inte. Var personen inskriven i hemsjukvård fungerade det bra medan det var svårare 

kring personer som inte var inskrivna i hemsjukvård. En av kommentarerna var att 

uppföljning av individuella planer för de som var inskrivna i hemsjukvården skedde inom 

den kommunala verksamheten sedan 1 januari 2013. Beroende på patientens behov deltog 

från vårdcentralen distriktssköterska, läkare, psykolog och/eller kurator.  

 

Vad gäller primärvård följdes den individuella vårdplanen upp systematiskt vid nio 

vårdcentraler. Vid dessa deltog den enskilde vid sju, närstående vid fyra, kommunens 

hemsjukvård vid sex, särskilt boende vid tre och övriga vid tre vårdcentraler medan den 

specialiserade psykiatrin inte deltog alls. 

 

Inom den specialiserade psykiatrin gjordes systematiska uppföljningar vid nio av 

vårdenheterna. Vid uppföljningen deltog den enskilde vid nio vårdenheter, närstående vid 

åtta, kommunens hemsjukvård vid sju, särskilt boende vid sju och vårdcentral vid en den 

specialiserade psykiatrin vårdenhet. En kommentar var att berörda deltog, och att 

vårdplaneringen följdes upp i öppen vård och i regel efter att patienten lämnat slutenvården. 

Insatser och interventioner 

Den här systemnivån handlar om insatser inom socialtjänst och interventioner inom hälso- 

och sjukvård och förknippas med individperspektiv. Det vill säga dels enskilda äldre 

personer i behov av vård och eller omsorg, och dels medarbetare som utför insatser och 

interventioner. Det innebär att attityder och förhållningssätt handlar om enskildas syn på 

andra enskildas livsbetingelser och livsvillkor, medan kunskap och kompetens utgörs av 

evidensbaserad praktik och behovsbedömningar, och verktyg av användning av specifika 

instrument och metoder. 

Attityder och förhållningssätt 

Attityder och förhållningssätt handlar om synen på människan och hens livsbetingelser och 

livsvillkor. Inom den specialiserade psykiatrin betonades att vården var likvärdig oavsett 

ålder. Inom primärvården betonades att insatser och interventioner baserades på ålder, 

intresse och behov. Kommunernas företrädare betonade att behov var viktigare än ålder. I 

referensgruppen ifrågasattes om medarbetare inom de berörda verksamheterna vet vad äldre 

med psykisk ohälsa/sjukdom vill ha.  

Kunskap och kompetens 

Kunskap och kompetens handlar om evidensbaserad praktik och behovsbedömning, det vill 

säga vilka insatser och interventioner som står till buds för äldre med psykisk 

ohälsa/sjukdom.  
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Typ och omfattning av insatser och interventioner som erbjuds 

Förekommande insatser och interventioner var samtalsterapi, läkemedel, fysisk aktivitet på 

recept, kultur på recept samt annat (diagram 9). Annat från primärvården innefattade 

lunchmöten och stavgång. Annat från den specialiserade psykiatrin innefattade ECT, NADA 

akupunktur, arbetsterapi, sjukgymnastik, stödsamtal, behovsbedömda insatser efter ADL-

utredning, patient- och anhörigutbildning, livsstilsgrupp, neurokognitiv träning samt taktil 

massage.  

 

Diagram 9. Illustration av olika typer av insatser fördelat mellan vanligt förekommande och 

sällan förekommande samt fördelat mellan den specialiserade psykiatri och primärvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalskontakt 

Primärvården uppgav att samtalsterapi erbjöds och var vanligt förekommande till äldre 

personer med psykisk ohälsa vid hälften av vårdcentralerna, och sällan förekommande vid 

övriga.  

 

Inom den specialiserade psykiatrin uppgav nio av vårdenheterna att samtalsterapi var vanligt 

förekommande, sällan förkommande vid nio och aldrig vid en av vårdenheterna. 

 

Läkemedel 

Vid 21 vårdcentraler uppgavs att läkemedel var vanligt förekommande och vid en 

vårdcentral sällan förekommande. 

 

Den specialiserade psykiatrin uppgav att läkemedel var vanligt förekommande vid 17 

vårdenheter, sällan vid två och inte alls vid en vårdenhet.  

 

Referensgruppen talade om felkombination av läkemedel, orsakad av okunskap om effekter. 

 

Fysisk aktivitet på recept 

Fyra av vårdcentralerna uppgav att fysisk aktivitet på recept var vanligt förekommande.  

 

Nio psykiatriska vårdenheter uppgav att fysisk aktivitet på recept sällan förekom och elva att 

fysisk aktivitet på recept inte alls förekom. 
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Kultur på recept 

Tre vårdcentraler uppgav att kultur på recept sällan förekom, och övriga att kultur på recept 

inte alls förekom. 

 

Tre psykiatriska vårdenheter uppgav att kultur på recept förekom sällan, och övriga att kultur 

på recept inte förekom alls. 

 

Social stimulering/meningsfull aktivering 

Kommunernas företrädare talade allmänt om vikten av att sociala dimensioner lyfts i 

biståndsbedömningen för enskilda personer. Möjligheter till deltagande i gemensamma 

aktiviteter inom särskilda boenden påtalades.  

 

Boendestöd 

Boendestöd organiserades utifrån behovsbedömning som såg ut att baseras på en skiljelinje 

mellan geriatriska problem och psykiatriska problem. Om det psykiatriska problemet ansågs 

dominera kvarstod ärendet inom psykiatrin, medan om åldrandeproblematiken ansågs 

dominera övergick ärendet till äldreomsorg och insatser gavs av hemtjänst. När en enskild 

person inte deltog i specifika göromål övergick boendestödet till hemtjänst, oavsett ålder. 

 

Vid bedömning av boendestöd gavs yrkesspecifikt stöd till biståndshandläggares 

behovsbedömning, såsom psykiatrisjuksköterska, -handläggare. Annat som beaktades vid 

bedömning av boendestöd var: ålder (≥ 65 år), diagnos, psykisk sjukdom, omvårdnadsbehov 

samt tidigare placering vid psykiatriskt boende. Förekomst av behov nämndes ofta utan att 

behovet definieras närmare. En av kommunerna planerade att se över sina riktlinjer. 

Om det man erbjuder är tillräckligt 

Sextiofyra procent av de primärvårdsenheter som svarade, samt 60 % av de svarande vid de 

psykiatriska vårdenheterna, ansåg att de insatser som erbjöds var tillräckliga. Den 

specialiserade psykiatrin ansåg att kunskap om psykisk ohälsa hos äldre, äldres behov, samt 

uppmärksamhet av äldres behov av rehabilitering saknades. Dessutom behövdes resurser i 

form av tid och personal samt gruppbehandling. Primärvårdens verksamhetschefer uppgav 

avsaknad av distriktsläkare samt av fysisk aktivitet och kultur på recept. Kommunernas 

företrädare redogjorde för att personal upplever otrygghet, vilket kan vara en konsekvens av 

att de insatser man erbjuder uppfattas som otillräckliga.   

Läkemedelsuppföljning 

Företrädare för länets samtliga kommuner uppgav att de hade årliga uppföljningar av 

läkemedelsanvändning. Någon uppgav att årliga uppföljningar gällde personser som var 

inskrivna på särskilt äldreboende, medan andra beskrev skillnader beroende på typ av 

hälsoproblem. I en av kommunerna fanns ett uppbyggt system för uppföljning inom somatisk 

vård men inte inom psykiatrisk vård. I en annan av kommunerna tycktes det vara svårigheter 

med uppföljningen för de som var 85 år och äldre och hade hemtjänst. 

 

Vid 22 av vårdcentralerna uppgavs att de följde upp läkemedelsanvändningen, varav en gång 

per år vid 19, och oftare än en gång per år vid tre av vårdcentralerna. 
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Tolv psykiatriska verksamheter följde upp läkemedelsanvändningen. Vid sju vårdenheter 

gjordes uppföljningen en gång per år, vid fyra oftare än en gång per år och vid tre 

vårdenheter följdes läkemedelsanvändningen inte upp. 

Uttalad livsleda och suicidförekomst 

Suicid är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa/sjukdom. Inom kommunernas 

verksamheter påtalades att medarbetarna försökte nå personer som uttalar livsleda, samt att 

personalen sökte hjälp från sjuksköterska eller läkare inom hemsjukvård eller psykiatrisk 

mottagning. Flera av kommunföreträdarna uttryckte att det kunde vara svårt för personalen 

att möta människor med svår ångest och uttalad livsleda. I en av kommunerna hade de flesta 

enhetscheferna gått utbildning i suicidprevention, vilket de uppgav var mycket bra. 

Kommunernas företrädare beskrev ett generellt behov av utbildning om suicid, påtalade att 

en del äldre saknade kontaktperson i primärvården, och att äldre med psykiatrisk 

ohälsa/sjukdom slussades tillbaka.  

 

Primärvården redogjorde för att uttalad livsleda eller suicidtankar behandlades enligt samma 

rutiner oavsett ålder. En vårdcentral uppgav att de hade lokala rutiner för suicidprevention. 

Vid allvarliga suicidhot med planer och suicidförsök remitterades patienten akut till 

psykiatrin på Ryhov. Sju av vårdcentralernas företrädare svarade att ingen äldre person 

begått suicid inom deras verksamhet under åren 2011 och 2012, medan 15 saknade 

motsvarande kunskap. 

 

Inom den specialiserade psykiatrins verksamheter uppgavs att fyra äldre personer begått 

suicid år 2012. Dessa skedde inom fyra olika vårdenheter. Inom elva vårdenheter inträffade 

inget suicid medan fem verksamhetsföreträdare svarade att de inte kände till om någon 

begått suicid inom vårdenhet. 

Verktyg  

Verktyg handlar om bedömningsinstrument samt om specifika insatser och behandlingar. 

Det vill säga specifika rutiner och redskap för att bedöma tecken på och konsekvenser av 

psykisk ohälsa/sjukdom, samt för att planera och genomföra specifika insatser och 

interventioner. Begränsningar i att bedöma och hantera psykisk ohälsa/sjukdom inom de 

deltagande verksamheterna tyder på att befintliga verktyg är otillräckliga. Två exempel gavs 

av referensgruppen. Det ena var att de bedömningsinstrument för psykisk ohälsa/sjukdom 

som rekommenderas i Faktadokument för depression inte alltid var tillämpbara i praktiken. 

Det andra var otydliga bedömningsnivåer, särskilt vid remittering.  
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Diskussion  

Inventeringen utfördes i syfte att skaffa ett underlag för att säkerställa god och säker vård 

och omsorg för äldre med psykisk ohälsa/sjukdom. Resultatet tyder på att både attityder och 

förhållningssätt, kunskap och kompetens, samt verktyg avgränsas till 1) den egna 

verksamheten respektive professionen, samt till 2) vad den specifika verksamheten kan 

erbjuda snarare än till vad den enskilde äldre personen med psykisk ohälsa/sjukdom behöver.  

Inventeringen kompletterar tidigare kända uppgifter från register och dokumentation, men 

begränsas till deltagande verksamhetsledares uppfattningar och erfarenheter. 

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras med utgångspunkt från de tre aspekterna attityder och förhållningssätt, 

kunskap och kompetens, samt verktyg.  

Attityder och förhållningssätt 

Kombinationen av geriatrik och psykiatri bidrar otvetydigt till särskild komplexitet (25), 

vilket innebär särskilda krav på berörda verksamheter och dess medarbetare (1,20,21). 

Verksamhetsledarna som deltog i inventeringen ger intryck av att vara medvetna om 

komplexiteten men inte om dess konsekvens. Omedvetenheten om konsekvensen av 

komplexiteten visar sig genom de olika verksamheternas olika slags prioriteringar grundade 

på olika faktorer. För att de äldre som bor i länet ska få tillgång till lika vård och omsorg bör 

prioriteringar baseras på samma villkor. 

 

Det var förvånande att gällande avtal och överenskommelser (9-15) inte var kända av alla 

verksamhetsföreträdare. Omedvetenhet om avtal och överenskommelser kan bero på olika 

saker men en konsekvens är att det finns äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom i 

Jönköpings län som inte tas om hand i enlighet med politiska beslut. För att politiska beslut 

ska ha genomslagskraft måste avtal och överenskommelser vara kända, det är endast då de 

kan få effekt.  

 

Även om verksamhetsledarnas medvetenhet om helhetssyn var framträdande, tycks goda 

föreställningar om helhetssyn inte ha omsatts i handling. Livsbetingelser och livsvillkor för 

äldre med psykisk ohälsa/sjukdom bör få ett större fokus och insatser och interventioner 

grundas på salutogent synsätt.    

 

Äldre behöver garanteras adekvat vård och behandling vid psykisk ohälsa/sjukdom på 

samma villkor som yngre vuxna. Därutöver behöver äldres ökade känslighet för läkemedel, 

annorlunda symtombild och ökade behov av omvårdnadsinsatser beaktas. Skillnader mellan 

länsdelarna vad beträffar remittering till psykiatrisk klinik, kan dels betyda att invånarna i de 

olika länsdelarna har olika behov av kontakt med psykiatrisk klinik, att remissförfarandet 

skiljer sig åt i de olika länsdelarna, eller olika tillgång till psykiatrisk kompetens. Skillnader i 

antal remisser jämfört med antal patienter som remitteras tyder på att remisser avvisas och 

patienter remitteras på nytt. Konsekvensen av ett sådant förfaringssätt kan vara förlängda 

handläggningstider och att väntetider därmed uppstår eller ökar, och därmed att enskilda 

personer löper risk att utveckla mer omfattande psykisk ohälsa/sjukdom än vad som annars 

skulle ha varit fallet.  
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Ett sätt kan vara att varje enskild verksamhet tydligt och konsekvent följer de nationella 

indikatorer som lyfts fram inom Bättre liv för sjuka äldre (25,26), även verksamheter vars 

primära målgrupp inte är personer över 65 år. 

Kunskap och kompetens 

De tre områden som lyfts upp här är: ansvarsförhållanden; uppmärksamhet av olika slags 

psykisk ohälsa hos äldre; samt att förstå och hantera uttryck för livsleda.  

 

Inventeringen tyder på att det finns oklarheter i ansvarsförhållanden mellan de olika 

verksamhetsnivåerna. Det handlar bland annat om okunskap om vart personal inom främst 

kommunerna vänder sig med olika frågeställningar. Detta kan tyda på behov av ökad 

tydlighet avseende ansvarsfördelning främst mellan primärvård och specialiserad psykiatri. 

Otydliga ansvarsförhållanden kan handla om bristande kunskap om gränssnitten mellan de 

olika verksamhetnivåerna, men också om bristande kompetens kring den kombination av 

geriatrik och psykiatri som förekommer hos äldre med psykisk ohälsa/sjukdom. Ett sätt att 

sprida kunskap är att dela med sig genom till exempel handledning kring enskilda personer, 

eller att erbjuda generell fortbildning till enskilda verksamheter vid behov. Inventeringen 

tyder på att det finns ett gap mellan var kompetens finns och var kompetens behövs. 

Inventeringen synliggör skillnad mellan å ena sidan uttryckt behov av handledning och råd 

och stöd och å andra sidan tillgång till handledning och råd och stöd. Tillgång till kompetens 

i aktuella situationer i det dagliga arbetet kan anses nödvändig för att enskilda medarbetare 

ska känna sig trygga och säkra i sitt arbete. Sådant kunskapsutbyte kan förmodligen gynna 

samverkan mellan verksamheter och professioner.  

 

För att förstå vilken kompetens som är relevant respektive nödvändig behövs kunskap om 

äldres livsvillkor och livsbetingelser, och om hur psykisk ohälsa yttrar sig hos äldre. Utan 

sådan kompetens är det svårt att uppmärksamma och avläsa äldres behov av psykiatrisk vård. 

Propositionen (15) som ligger till grund för skärpt lagstiftning om samordning av 

individuella planer, kan användas som stöd för hur professionella inom olika verksamheter 

tillsammans kan ta del av den enskildes syn på sin situation och tillsammans samordna sina 

insatser. På så sätt kan de olika verksamheterna och de olika professionella yrkesgrupperna 

komplettera varandra istället för att lämna tomrum emellan sig. 

 

Ett annat angeläget kunskapsområde rör livsleda och suicid. Inventeringen tyder på att 

uttryck för livsleda hos de äldre väckte reaktioner av otrygghet och osäkerhet hos 

personalen. Om personalen inte vet hur de ska agera har de förmodligen svårt att stötta den 

enskilde i hans/hennes situation. Verksamhetsföreträdarna redogjorde för att deras personal 

behövde råd och stöd eller handledning för att veta hur de skulle agera. Ett sätt att hantera ett 

sådant kompetensbehov kan vara att utveckla samarbetet så att handledning mellan 

verksamheterna blir en naturlig del i arbetet. Otrygghet kan också vara en konsekvens av att 

de insatser man erbjuder inte är tillräckliga. 

Insatser och interventioner 

Inventeringen visar att även om flera verksamheter anser att de erbjuder tillräcklig vård och 

omsorg till äldre med psykisk ohälsa/sjukdom är det ungefär lika stor andel som upplever att 

de inte erbjuder tillräckligt. Inventeringen visar också att utbudet av insatser och 

interventioner är smalt, vilket kan innebära att bara vissa av de äldres behov tillgodoses.  
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Några verksamhetsföreträdare uppger att samtalsterapi är vanligt förekommande i deras 

verksamhet medan andra uppger att det är sällsynt förekommande. Eftersom 

registeruppgifter tyder på låg förekomst av samtalsterapi i jämförelse med läkemedel (3) 

tyder inventeringen på att tillgången till samtalsterapi inte bara är låg utan också varierar 

beroende på inom vilken del av länet den äldre bor och lever. På senare år har hälso- och 

sjukvården getts möjlighet att remittera patienter till fysisk aktivitet och kultur.  

Metoddiskussion  

Inventeringen baseras på verksamhetsföreträdares föreställningar och erfarenheter. Ett annat 

sätt att undersöka kompetens och kompetensbehov hade varit att undersöka förekomst av 

formell kompetens hos verksamheternas medarbetare, i relation till vilken kompetens som är 

möjlig att hämta hem via lärosäten, samt i relation till hur den formella kompetensen 

används. En sådan metod skulle ha varit värdefull men inte gett samma kunskap om de 

attityder som styr vilken kompetens som finns och hur den används i praktiken.  

 

Det förhållandevis stora bortfallet i enkäterna försvagar resultatet. Samtidigt bidrar 

omfattningen av bortfallet till bilden av äldre med psykisk ohälsa/sjukdom som en osynlig 

grupp. Möjligen hade andelen medverkande varit högre om den högsta landstingsledningen 

involverats i den praktiska delen av inventeringen, det vill säga besvarande av enkäter. Å 

andra sidan borde det vara i respektive kliniklednings eget intresse att delta i undersökningar 

med så nära anknytning till den egna kliniska verksamheten som den här inventeringen.  

 

Resultatet har abstraherats som ett sätt att visa olika systemnivåers betydelse avseende 

kompetensutveckling. Även om den konkreta vården och omsorgen sker i möten mellan 

professionell och enskild, kan handlingar på olika systemnivåer och avseende olika aspekter 

med hög sannolikhet påverka skeenden i enskilda möten. 

Slutsats  

Resultatet tyder på att: attityder och förhållningssätt till äldre med psykisk ohälsa behöver 

utvecklas i salutogen riktning; möjligheter att utveckla kunskap och kompetens inom och 

mellan verksamheter behöver öka; ett sätt kan vara flexibel samverkan vid specifika 

situationer; samt att utbudet av insatser och interventioner anpassas till salutogent synsätt så 

att äldres sammansatta behov tillgodoses. Sammantaget tyder begränsningarna på risk för att 

behoven hos äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom inte tillgodoses. Tänkbara orsaker 

kan ha att göra med synen på äldre personers livsbetingelser, såväl som med uppfattningar 

om ansvar. 

Praktisk tillämpning 

Resultatet kan ligga till grund för reflektioner inom och mellan de systemnivåer som belyses. 

Genom reflektioner på arbetsplatsträffar såväl som av verksamhetsledningar kan 

kompetensen hos de medarbetare som utför de direkta vård- och omsorgsinsatserna 

synliggöras, tas tillvara och utvecklas i respektive arbetsgrupp.  Här presenteras tre områden 

som kan vara av betydelse för att bättre möta behoven hos äldre med psykisk 

ohälsa/sjukdom. Resultatet indikerar att ledning och styrning behöver försäkra sig om att 

behoven hos äldre med psykisk ohälsa uppmärksammas och behandlas, för att säkerställa 

god och säker vård på lika villkor för äldre med psykisk ohälsa/sjukdom.  
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Salutogent förhållningssätt. Vården och omsorgen om äldre personer med psykisk ohälsa 

tycks inte vara begriplig och hanterbar i tillräcklig omfattning och därmed inte heller 

meningsfull. Genom att utveckla och kombinera ett salutogent förhållningssätt med 

värdegrundsarbetet kan sannolikt relationerna mellan den äldre och personalen bli mer 

meningsfulla för alla parter. Tillämpning av salutogent förhållningssätt förutsätter att 

kunskap om geriatrik och psykiatri kombineras med kunskap om livsbetingelser och 

livsvillkor. Innebörd av salutogena arbetssätt och praktisk tillämpning bör förmedlas via 

utbildningsinsatser som beaktar den äldres livsbetingelser. Vård- och omsorgspersonal 

behöver ha kunskap och kompetens för att uppmärksamma och hantera tecken på psykisk 

ohälsa/sjukdom. Ett sätt kan vara tillgång till relevant vägledning och handledning i det 

praktiska arbetet. Ett annat sätt kan vara att genom basutbildning om psykisk ohälsa sprida 

kunskap om första hjälpen.  

 

Psykogeriatriskt team 

Äldres sammansatta behov av medicinsk, psykiatrisk och social karaktär innebär att den 

äldre behöver tillgång till samlad kompetens i form av insatser från både hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. Ett sätt kan vara att utveckla ett specifikt psykogeriatriskt 

utrednings- och behandlingsteam som kompletterar och stödjer övriga verksamheter. 

 

Evidensbaserad praktik 

Evidensbaserad praktik innebär att brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap sammanvägs till gemensam grund för insatser och 

interventioner. För att evidensbaserad praktik ska vara verklighet krävs att praktik, 

utbildning, utveckling och forskning integreras med den enskildes behov som gemensam 

utgångspunkt.  
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Bilaga 1. Intervjuguide kommun 

Uppgifter 

Datum; Kommun; Deltagare: Namn, titel  

 

Hur är äldreomsorgen organiserad i kommunen? 

Finns det i kommunen öppenvårdspsykiatri? ja/nej     Om ja beskriv organisationen 

1. Finns det några avtal på lokal nivå som tydliggör samverkan rörande äldre 

med psykisk ohälsa/sjukdom? Mellan  

a. Kommunen och primärvården  ja/nej      

b. Kommunen och privat vårdcentral  ja/nej      

c. Kommunen och öppenvårdspsykiatrin  ja/nej      

d. Kommunen och specialistpsykiatrin   ja/nej      

2. Har kommunen några speciella mål som är anpassade till målgruppen äldre 

med psykisk ohälsa/ sjukdom? ja/nej     Om ja, vilka? 

3. Finns det i kommunen särskilda boendeenheter för äldre med psykisk 

sjukdom?  ja/nej     Om ja, vilka boenden?  

Vad är det som avgör vem/vilka som blir beviljade detta/dessa 

boenden? 

4. Finns det i kommunen specialiserad kompetens att tillgå för äldre med 

psykisk ohälsa/sjukdom? ja/nej     Om ja, vad då? 

5. Finns det i kommunen boendestöd för de personer som är 65 år och äldre? 

ja/nej      

a. Om ja, vad inbegriper boendestödet, hur är det organiserat? 

Omfattning? 

b. Om nej, på vilket sätt och av vem/vilka får den enskilde med psykisk 

ohälsa/sjukdom hjälp med sina insatser? 

Anser Ni att de insatser som ges till personer med psykisk ohälsa/sjukdom är 

tillräckliga? JA/NEJ Om nej, vad saknas? 

 

Planering, informationsöverföring i samverkan 

6. Görs det någon planering i samverkan med den enskilde och äldreomsorgen 

då den enskilde flyttas över till äldreomsorgen (överlämnande från 

sjukvården till kommunen) ja/nej     Om nej, hur får kommunen information 

om den enskilde från 

a. från primärvården           ja/nej      

b. privat vårdcentral            ja/nej      

c. öppenvårdspsykiatrin    ja/nej      

d. specialistpsykiatrin         ja/nej      

Vad ingår i planeringen (individuell plan)? Kan exempelvis följande ingå: 

e. psykoterapi     ja/nej      

f. taktil massage   ja/nej      



 

 

  
Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom 39 

g. meningsfull sysselsättning  ja/nej      

7. Finns möjligheter för individuell social stimulering/meningsfull aktivering för 

personer med psykisk ohälsa/sjukdom? ja/nej     Om ja, vad då? 

8. Görs det någon systematisk uppföljning av den individuella planen i 

samverkan med 

a. den enskilde och primärvården       ja/nej      

b. den enskilde och privat vårdcentral   ja/nej      

c. den enskilde och specialistpsykiatrin ja/nej      

9. Görs det någon uppföljning av läkemedelsanvändningen? ja/nej     Om ja av 

vem/vilka?            Hur ofta görs uppföljningen? 

10. Har kommunens personal möjligheter till konsulthjälp (stöd och vägledning) i 

samband med att den enskildes insatser ges från kommunen (övergången) och 

i fortsättningen om det finns behov av det, från: Primärvården Bra liv/privat 

vårdcentral/ öppenvårdspsykiatrin/specialistpsykiatrin    ja/nej      

11. Hur hanteras det i verksamheten när personer uttalar livsleda eller 

suicidtankar?                                                                                                

12. Har något suicid inträffat i Era verksamheter?  ja/nej      

Rapportering, internt-externt 

13. Fungerar den psykiatriska rapporteringen mellan olika yrkeskategorier i 

kommunen? 

a. biståndshandläggare, enhetschef, omvårdnadspersonal/boendestöd/ 

sjuksköterska/sjukgymnast/övrigt   ja/nej     Om nej, vad behöver 

förbättras? 

14. Fungerar den psykiatriska rapporteringen mellan boendet och primärvården?       

Ja/nej   Om nej, kommentar        

15. Fungerar den psykiatriska rapporteringen mellan boendet och privat 

vårdcentral? Ja/nej    Om nej, kommentar       

16 Fungerar den psykiatriska rapporteringen mellan boendet och 

öppenvårdspsykiatrin? Ja/nej    Om nej, kommentar          

17 Fungerar den psykiatriska rapporteringen mellan boendet och 

specialistpsykiatrin?  Ja/nej    Om nej, kommentar 

Personal och kompetens 

18 Ges fortbildning om psykisk ohälsa/ sjukdom? Ja/nej Om ja till vilka 

personalkategorier? 

19 Har personalen möjligheter till regelbunden handledning om psykisk 

ohälsa/sjukdom utifrån den enskildes individuella behov? Ja/nej Om ja, 

vem/vilka handleder? 

20 Har personalen tillräcklig kompetens för arbetsuppgifterna vad gäller 

insatserna till personer med psykisk ohälsa/sjukdom?  Ja/nej Om inte vad 

saknas? 

Övrigt 
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Bilaga 2. Enkät primärvård  

1. Vårdcentral 

2. Antal listade invånare 65 år och äldre 

a. 0 – 499  

b. 500 – 999 

c. 1000 – 1499 

d. 1500 – 1999 

e. 2000 – 2499 

f. 2500 eller mer 

3. Antal listade personer ≥ 65 år inskrivna i hemsjukvård 

a. 0 – 99  

b. 100 – 199 

c. 200 – 299 

d. 300 eller mer 

4. antal äldreboenden 

a. inget 

b. 1 – 2 

c. 3 – 4 

d. 5 – 6 

e. 7 eller fler  

5. Finns det några avtal på lokal nivå som tydliggör samverkan rörande äldre 

personer med psykisk ohälsa/sjukdom? Ja, uppge antal/nej 

6. Har er verksamhet några speciella mål som är anpassad till äldre personer 

med psykisk ohälsa/sjukdom?  Nej/ja, uppge vilka 

7. Finns det på vårdcentralen specialiserad kompetens att tillgå för äldre 

personser med psykisk ohälsa/sjukdom? Nej/ja, uppge vilka 

8. Vilka insatser erbjuder ni till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom? 

Samtalsterapi/Läkemedel/Fysisk aktivitet på recept/Kultur på recept/ Annat

  Ja, vanligt förekommande/ja, sällan förekommande/nej 

9. Anser ni att de insatser som ni erbjuder är tillräckliga?  Ja/nej 

10. Görs det någon systematisk uppföljning av patientens individuella vårdplan? 

 Ja/nej 

11. Om ja, vilka deltar vid uppföljning av vårdplanen? Den enskilde/Närstående/ 

Kommunens hemsjukvård/Särskilt boende/Specialistpsykiatrin/Annan, uppge 

vem  

12. Görs det någon uppföljning av läkemedelsanvändningen?  Ja/nej     Om ja, 

vem/vilka deltar i uppföljningen? Den enskilde/Närstående/Kommunens 

hemsjukvård/Särskilt boende/ Specialistpsykiatrin/Annan  

Hur ofta görs uppföljningen? 

13. Har du möjlighet att anlita specialist för stöd och vägledning i samband med 

planering och/eller uppföljning av insatser för den enskilda patienten? 

Psykiatri/geriatrik/annan  
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14. Hur hanteras det i er verksamhet när äldre patienter (≥ 65 år) uttalar livsleda 

eller suicidtankar? 

15. Har något suicid inträffat bland äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom 

som är listade på er vårdcentral? 

16. Hur fungerar informationsöverföringen kring enskilda äldre personer med 

psykisk ohälsa/sjukdom inom er verksamhet? 

17. Hur fungerar informationsöverföringen kring enskilda äldre personer med 

psykisk ohälsa/sjukdom mellan er verksamhet och psykiatrin? 

18. Hur fungerar informationsöverföringen kring enskilda äldre personer med 

psykisk ohälsa/sjukdom mellan er verksamhet och kommunala verksamheter? 

19. Har personalen inom er verksamhet tillräcklig kompetens för arbetsuppgifter 

vad gäller insatser till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom? 

20. Vilka yrkeskategorier på din enhet erbjuds fortbildning om äldres psykiska 

ohälsa/sjukdom? 

Läkare/sjuksköterska/undersköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/annan 

21. Vilka yrkeskategorier på din enhet erbjuder fortbildning till andra enheter om 

psykisk ohälsa/sjukdom avseende specifika vårdärenden? 

Läkare/sjuksköterska/undersköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/annan 

22. Har personalen inom er verksamhet möjlighet att regelbundet få råd och stöd 

eller handledning om äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom avseende 

specifika vårdärenden? 

Läkare/sjuksköterska/undersköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/annan 

23. Erbjuder er verksamhet råd och stöd eller handledning om psykisk 

ohälsa/sjukdom till annan verksamhet, vilka yrkeskategorier inom er 

verksamhet erbjuder råd och stöd eller handledning? 

Läkare/sjuksköterska/undersköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/annan 

24. Andra reflektioner av värde för inventeringen av kompetensutvecklingsbehov 

avseende äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom … 
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Bilaga 3. Enkät till den specialiserade psykiatrin  

1. Verksamhet 

2. Antal listade personer ≥ 65 år på öppenvårdsmottagningen  

3. Personer ≥ 65 år som vårdats på avdelningen år 2012  

4. Finns det några avtal på lokal nivå som tydliggör samverkan rörande äldre 

personer med psykisk ohälsa/sjukdom? Ja/nej Om Ja uppge vilket/a  

5. Har er verksamhet något specifikt mål som är anpassade till äldre personer 

med psykisk ohälsa/sjukdom? Ja/nej  Om ja, uppge vilket/a 

6. Finns det på vårdcentralen specialiserad kompetens att tillgå för äldre 

personer med psykisk ohälsa/sjukdom? Ja/nej  Om ja, uppge vilken 

7. Vilka insatser erbjuder ni till äldre patienter med psykisk ohälsa/sjukdom? 

Samtalsterapi/Läkemedel/Fysisk aktivitet på recept/Kultur på recept/Annat, 

uppge vad Ja/nej 

8. Om ja, i vilken omfattning? vanligt förekommande – sällan förekommande  

Anser ni att de insatser ni erbjuder är tillräckliga?        Ja/nej 

 Kommentarer … 

a. Görs det någon samordnad individuell planering tillsammans med den 

enskilda personen och äldreomsorgen då den han/hon överförs i samband 

med 65 års-dagen? ja/nej Om ja, vilka deltar i samverkan? Den 

enskilde/Närstående/Kommunens hemsjukvård/Särskilt 

boende/Vårdcentralen/Annan, vem                             

b. Om ja, vilken roll har er verksamhet?  

c. Om nej, hur får primärvården information om den enskilda patienten?          

d. Om nej, hur får kommunen information om den enskilda patienten?             

9. Görs det någon systematisk uppföljning av den individuella planen?   Ja/nej 

a. Om ja, vilka deltar i samverkan? Den enskilde/Närstående/Kommunens 

hemsjukvård/Särskilt boende/Vårdcentralen/Annan, vem 

10. Görs det någon uppföljning av läkemedelsanvändningen?             Ja/nej 

a. Om ja, vilka deltar i samverkan? Den enskilde/Närstående/Kommunens 

hemsjukvård/Särskilt boende/Vårdcentralen/Annan, vem  

b. Hur ofta görs uppföljningen?  <1 g/år – 1 g/år– > 1 g/år  

11. Har du möjlighet att anlita annan specialist för stöd och vägledning i samband 

med planering och/eller uppföljning av insatser för den enskilda patienten? 

Ja/nej, Om ja, vem/vilka  

12. Har något suicid inträffat bland äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom 

inom er verksamhet? Ja/nej    Om ja  2012 / 2011 

13. Hur fungerar informationsöverföringen kring äldre personer med psykisk 

ohälsa/sjukdom mellan er verksamhet och vårdcentralen? 

mycket bra – tillräckligt bra – mindre bra – inte bra     Kommentarer  

14. Hur fungerar informationsöverföringen kring äldre personer med psykisk 

ohälsa/sjukdom mellan er verksamhet och kommunal verksamhet? 

mycket bra – tillräckligt bra – mindre bra – inte bra   Kommentarer  



 

 

  
Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom 43 

15. Har personalen inom er verksamhet tillräcklig kompetens vad gäller insatser 

till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom?    Ja/nej     Om nej, vad 

saknas? … 

16. Har personalen inom er verksamhet tillgång till fortbildning om äldre 

personer med psykisk ohälsa/sjukdom?   Ja/nej          Om ja, vilken/vilka 

yrkeskategorier erbjuds fortbildning om psykisk ohälsa/sjukdom? 

Läkare/sjuksköterska/skötare/ arbetsterapeut/sjukgymnast/annan, vem. 

Fortbildning erbjuds Internt/externt 

17. Erbjuder er verksamhet fortbildning om psykisk ohälsa/sjukdom till annan 

verksamhet? Ja/nej           Om ja, vilken/vilka yrkeskategorier inom er 

verksamhet ger fortbildning om psykisk ohälsa/sjukdom avseende enskilda 

vårdärenden till primärvård? 

Läkare/sjuksköterska/skötare/arbetsterapeut/sjukgymnast/annan, vem 

a. Om ja, vilken/vilka yrkeskategorier inom er verksamhet ger 

fortbildning om psykisk ohälsa/sjukdom avseende enskilda vårdärenden till 

kommunal verksamhet? 

Läkare/sjuksköterska/skötare/arbetsterapeut/sjukgymnast/annan, vem 

18. Har personalen inom er verksamhet möjlighet att regelbundet få råd och stöd 

eller handledning avseende enskilda äldre personer med psykisk 

ohälsa/sjukdom?  Ja/nej Om ja vilken/vilka yrkeskategorier? 

läkare/sjuksköterska/skötare/arbetsterapeut/ sjukgymnast/annan, vem 

19. Ger personalen inom er verksamhet regelbundet råd och stöd eller 

handledning till vårdcentral avseende enskilda äldre personer med psykisk 

ohälsa/sjukdom? Ja/nej       Om ja vilken/vilka  yrkeskategorier? 

läkare/sjuksköterska/skötare/arbetsterapeut/ sjukgymnast/annan, vem 

20. Ger personalen inom er verksamhet regelbundet råd och stöd eller 

handledning till kommunal verksamhet avseende enskilda äldre personer med 

psykisk ohälsa/sjukdom? Ja/nej           Om ja vilken/vilka yrkeskategorier? 

Läkare/sjuksköterska/skötare/arbetsterapeut/sjukgymnast/annan, vem 

21. Andra reflektioner av värde för inventeringen av kompetensutvecklingsbehov 

avseende äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom  


