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Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-2010
Årsmötet ägde rum den 25 september 2009 i Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm.
Årsmötet tidigarelades för att utgöra ett satellitsymposium till Nordiska Psykiaterkongressen.
Det vetenskapliga programmet ”Suicide in the elderly” med Paul Duberstein, University of
Rochester som huvudtalare arrangerades i samarbete med LÄKSAK och Stockholms
Läkemedelskommitté. Stipendium för yngre läkare till Ann-Sofi Bringel-Öhmans minne
delades ut till underläkare Alexander Santillo.
Styrelsen har bestått av:
Karin Sparring Björkstén – ordförande, Ingvar Karlsson – vice ordförande, Per Allard –
kassör, Christina Rittemar Melin – sekreterare, Elizabeth Aller – webredaktör,
Patrik Mattsson – medlemsansvarig, Ingmar Skoog – vetenskaplig sekreterare
Assistent Doris Cedergren, Umeå universitet, har varit anställd på timbasis för
administrativa uppgifter, men har gått i pension under året.
Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten: 28 oktober, 1 december, 12 januari
(heldagsmöte), 16 februari, 18 mars, 17 maj, 8 juni, 25 augusti, 27 september och 25 oktober.
Föreningen hade 2010-10-15 23 betalande medlemmar, och därutöver flera aktiva medlemmar
som glömt betala, samt avgiftsbefriade ST-läkarmedlemmar och i utlandet bosatta
medlemmar.
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Föreningens stora
kostnader täcks genom att möten och utbildningar ordnas tillsammans med Stockholms
Läkemedelskommitté, men det ger inga inkomster. Styrelsen har sökt anslag för fortsatta
aktiviteter från olika fonder och från Socialstyrelsen, men fått avslag. Ett par
styrelseledamöter har låtit föreläsningsarvoden gå till SFÄP. Då Karin Sparring Björkstén
har åtagit sig att vara redaktör för Svenska Psykiatriska Föreningen nya riktlinjer om
äldrepsykiatri, och att i huvudsak SFÄP:s medlemmar kommer att skriva boken, har SPF:s
styrelse har beslutat att den del av ev. ekonomiskt överskott som skulle ha tillfallit SPF
kommer att tillfalla SFÄP.
Två medlemsbrev har skickats ut under det gångna året.
Svensk Förening för Äldrepsykiatris hemsida www.aldrepsykiatri.se har uppdaterats och
fungerar väl med Elizabeth Aller som webbredaktör och Malin Tornblad som anställd på
timbasis för teknisk hjälp.
Samarbetet med Svensk Psykiatrisk Förening och Svensk Geriatrisk Förening är
utmärkt.
Internationella kontakter och kunskapsutbyte har hållits via flera kanaler. Utländska gäster
har i enlighet med föreningens tradition tagits väl omhand vid besök i Sverige. Ingmar Skoog
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har blivit ombedd att medverka i arbetet med DSM-V. Karin Sparring Björkstén och Per
Allard har besvarat en förfrågan från European Association for Old Age Psychiatry angående
äldrepsykiatri som specialitet i Sverige.
Sveriges Kommuner och landsting har bett att få träffa representanter för styrelsen, men
detta har inte genomförts p.g.a. att SKL inte velat stå för reskostnader. Förnyad inbjudan med
löfte om täckning av reskostnad har dock kommit.
Massmedia har visat stort intresse för äldrepsykiatri och styrelsens ledamöter har haft många
massmediakontakter.
Svensk Förening för Äldrepsykiatri har medverkat i Svensk Psykiatrisk Förenings nya
riktlinjer för specialistutbildning i psykiatri där 3 månaders tjänstgöring inom
äldrepsykiatri och kurs rekommenderas till skillnad från tidigare då många specialister i
allmänpsykiatri inte hade någon äldrepsykiatri alls i sin utbildning.
Ingvar Karlsson och Karin Sparring Björkstén har i artikel i Läkartidningen nr 4/2010
påtalat behovet av äldrepsykiatrisk kompetens i vården i artikeln ”Psykisk och kroppslig
sjukdom är sammanflätade hos multisjuka äldre”.
Ingvar Karlsson har bevakat Socialstyrelsens hearing om ECT-behandling 25 februari
Stockholm SFÄP:s räkning
Svensk Förening för Äldrepsykiatri har under ledning av Patrik Mattson deltagit i Svenska
Psykiatrikongressen 17-19 mars 2010 med föreläsningar och seminarium om
tvångssyndrom hos äldre, psykossjukdom hos äldre, psykoterapi för äldre och bemötande vid
BPSD-syndrom samt övergripande problem inom vården av äldre med psykisk sjukdom. En
"roll up" har gjorts och användes för första gången på kongressen.
Ingvar Karlsson deltar i arbetet med planering av Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg
2011.
Svensk Förening för Äldrepsykiatri har i samarbete med LÄKSAK och Stockholms
Läkemedelskommittén i Stockholm för åttonde året anordnat veckolång kurs i
äldrepsykiatri för läkare 22-26 mars 2010. Kursen har varit mycket uppskattad och lockar
deltagare från hela landet. Kursledare har varit Karin Sparring Björkstén.
Svensk Förening för Äldrepsykiatri har tillsammans med Svensk Förening för Geriatrik,
Svenskt Demenscentrum och Stockholms Läkemedelskommitté arrangerat temadagar
den 14-15 april 2010 om äldrejuridik med anledning av behov av ny lagstiftning om tvång
och skyddsåtgärder i demensvården.
Dessutom har Karin Sparring Björkstén och Ingvar Karlsson deltagit i arbete tillsammans med
Svenskt Demenscentrum, som fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag till
Regeringen. Ingvar Karlsson har även deltagit i hearing 1 oktober 2010 för
frivilligorganisationer i samma fråga.
Föreningens ordförande Karin Sparring Björkstén har i april 2010 av Socialstyrelsen utsetts
till extern bedömare för uttag av specialistkompetens i psykiatri på förslag av Svensk
Psykiatrisk Förening.
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Styrelsen under året slutfört en inventering av innehållet av äldrepsykiatri i
grundutbildningen i psykiatri vid läkarutbildningarna i landet vårterminen 2008. Den
visar tydligt att grundutbildningarna innehåller alldeles för lite allmän psykiatri och
äldrepsykiatri. Ansökan om bidrag från Socialstyrelsen för detta har avslagits.
Per Allard har intervjuats om undersökningen i Dagens Medicin 26/5 2010. Den har även
uppmärksammats i flera andra media.
Ingvar Karlsson har representerat föreningen under Almedalsveckan i Visby juli 2010 på ett
tvådagarsseminarium som ordnades av bl. a. Svensk Psykiatrisk Förening och Sveriges
Kommuner och Landsting. Svensk Förening för Äldrepsykiatris nya "roll up" visades under
Almedalsveckan.
Per Allard och Ingvar Karlsson har för SFÄP deltagit i ett tredagars arbetsmöte med METISprojektet september 2010 för att skapa en METIS-kurs i äldrepsykiatri. Tidigare
styrelseledamöterna Ulla-Britt Hjelmblink och Anne Tham har också deltagit.
Ingvar Karlsson har skrivit ett remissvar till Socialstyrelsen angående ”Nationella riktlinjer
för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009”.
Föreningens ordförande har av Svensk Psykiatrisk Förening ombetts vara redaktör för en bok
om äldrepsykiatri som skall innehålla en revision av kliniska riktlinjer om äldrepsykiatri.
Flera medlemmar skall skriva olika kapitel.
Karin Sparring Björkstén har sökt statliga stimulansmedel och fått 500 000 kronor för att
arrangera fem tredagarskurser i Äldrepsykiatri för AT-läkare i Stockholms Län. Kurserna
genomförs med Medicinskt Kunskapscentrum och Stockholms läns läkemedelskommitté som
teknisk arrangör, och pengarna förvaltas där. SFÄP:s styrelse är styrgrupp. Flera kursledare
har engagerats: För kurserna i maj och augusti Ulla-Britt Hjelmblink, september Karin
Sparring Björkstén, oktober med Patrik Mattson och november Sigrid Svedmyr. Hittills
genomförda kurser har varit mycket uppskattade och kan lätt kopieras i andra landsting. Det
har även kommit en förfrågan från en tidigare deltagare att ha äldrepsykiatriska seminarier
på AT-stämman 2011.
Svensk Förening för Äldrepsykiatris årliga äldrepsykiatriska symposium kommer att hållas
den 12 november 2010 på Nobel Forum vid Karolinska Institutet i Stockholm i samband med
föreningens årsmöte. Temat blir ”Det goda åldrandet”. Som tidigare genomförs årsmötet
tillsammans med Medicinskt Kunskapscentrum och Stockholms läns läkemedelskommitté.
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