Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Äldrepsykiatri,
verksamhetsåret 2012 – 2013.
Årsmötet 2012 ägde rum den 12 oktober vid Nobel Forum, Karolinska institutet. Det
vetenskapliga programmet hade titeln Psykiska och kognitiva symptom vid Parkinsons
sjukdom och var sammanställt av Johan Lökk och Karin Sparring Björkstén. Symposiet
anordnades till minne av Professor Ann-Katrine Granérus. Dagen genomfördes i samarbete
med Stockholms läns läkemedelskommitté.
Styrelsen har bestått av:
Elizabeth Aller – ordförande och web-redaktör
Ingvar Karlsson – vice ordförande
Per Allard – kassör
Patrik Mattsson – medlemsansvarig
Ingmar Skoog – vetenskaplig sekreterare
Eva Henell – sekreterare
Karin Sparring Björkstén, ledamot
Anna Lindblad, suppleant.
Universitetssekreterare Birgitta Bäcklund, Umeå universitet, har varit anställd på timbasis för
ekonomiskt-administrativa uppgifter. Malin Tornblad har på samma sätt varit anställd för
teknisk hjälp rörande hemsidan.
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden, 12 oktober, 19 november, 12 december,
10 januari, 20 februari, 28 mars, 6 maj, 26 augusti samt den 23 september.
Föreningen hade den 23 september 40 betalande medlemmar.
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkning. Föreningens stora kostnader
för möten och utbildningar täcks genom att arrangera dem i samarbete med Stockholms
Läns Läkmedelskommitté, men ger därmed inga inkomster.
2 medlemsbrev har skickats ut under gångna verksamhetsåret.
Svensk förening för Äldrepsykiatris hemsida, www.aldrepsykiatri.se uppdateras löpande
beträffande aktuella händelser och program.
Samarbetet med Svensk Psykiatrisk förening och Svensk Geriatrisk förening är utmärkt.
Styrelsen har uppvaktat Anne Ekdahl, tidigare och nuvarande ordförande i SGF, i anslutning
till hennes disputation inom geriatrik och Anna Lindblad, suppleant i SFÄP´s styrelse, vid
hennes disputation inom äldrepsykiatri.
Karin Sparring Björkstén har varit redaktör för Svenska Psykiatriska Föreningens och Svensk
Förening för Äldrepsykiatris gemensamma riktlinjer för äldrepsykiatri. Boken med titeln
”Äldrepsykiatri, kliniska riktlinjer för utredning och behandling” utkom på Gothia förlag under
mars 2013. Den presenterades bl a under Svenska Psykiatrikongressen och har mottagits väl

både i Sverige och i övriga nordiska länder. Den kan närmast jämställas med en lärobok, den
första i sitt ämne på svenska. Flera medlemmar i styrelsen för Svensk förening för
Äldrepsykiatri har medverkat i boken. Den har färdigställts med ekonomiskt stöd från
Socialstyrelsen. Utgivningen firades av Svensk förening för Äldrepsykiatri med ett glatt
releaseparty dit föreningens medlemmar inbjudits.
Föreningens sedvanliga kurs ”Äldrepsykiatri utom demenser” hölls 15-19 april 2013 i
Stockholm. Ett nytt och mycket uppskattat inslag var att professor Philip Wilkinson, Oxford
föreläste en halvdag på temat ”Psychoterapy in Old Age”.
Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om en ändring i specialitetsindelning så att
Äldrepsykiatri skall bli en tilläggspecialitet till psykiatri och geriatrik. Karin Sparring Björkstén
samt Annette Ekström, ST-läkare i geriatrik, har av Socialstyrelsen fått uppdraget att utforma
målbeskrivningen för den nya specialiteten. Förslaget kommer att gå ut på remiss.
Socialstyrelsen har på grund av överbelastning skjutit fram datum för införande av den nya
specialitetsindelningen. Svensk förening för Äldrepsykiatri har, med andra berörda
specialistföreningar, sänt ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör med önskemål om ett
möte för att diskutera när förändringen kan införas.
Föreningen var inbjuden att medverka med ett halvdagssymposium vid Svensk Psykiatrisk
kongress. Det hölls den 13 mars med Karin Sparring Björkstén som moderator på temat
Äldrepsykiatri – en ny specialitet. Anette Ekström presenterade då förslaget till
målbeskrivning. Det mottogs mycket väl och ledde till många positiva kommentarer.
Under övriga programpunkter på detta halvdagssymposium talade Maria Eriksdotter över
”Vad angår demenssjukdomar en allmänpsykiater”, Ingvar Karlsson över ”Spelar fysisk
aktivitet någon roll för äldres psykiska tillstånd?” och Per Allard om ”80-åringen hallucinerar
– vad skall jag göra?” Karin Sparring Björkstén talade kring det lagförslag om tvång och skydd
i demensvården som just då dragits tillbaka från departementet.
Svensk förening för Äldrepsykiatri medverkade under läkarstämman i Svensk Psykiatrisk
Förenings monter, där subspecialiteterna var representerade. Föreningen har också tillfrågats
om regelbunden medverkan i tidskriften Svensk Psykiatri och har haft några artiklar införda
bl a av Ingvar Karlsson om vikten av fysisk aktivitet.
Svensk förening för Äldrepsykiatri är genom Ingvar Karlsson företrädd i Socialstyrelsens
arbete att ta fram skrifter om äldrepsykiatri som skall rikta sig till primärvården och till
socialtjänsten.
Karin Sparring Björkstén är en av författarna till artikel i DN debatt 130814 om behovet av
lagstiftning för vård och omhändertagande av personer med nedsatt autonomi.
Svensk förening för Äldrepsykiatris årliga symposium kommer att äga rum fredagen den 25
oktober 2013 på Nobel Forum vid Karolinska institutet. Föreningen håller sitt årsmöte i
anslutning till det. Temat för årets nationella symposium är Sömn och sömnstörningar i
åldrandet.

