Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Äldrepsykiatri,
verksamhetsåret 2010 – 2011.
Årsmötet 2010 ägde rum den 12 november 2010 i Nobel Forum, Karolinska
institutet, Stockholm. Det vetenskapliga programmet, ”Det goda åldrandet”,
arrangerades i samarbete med Medicinskt Kunskapscentrum och Stockholms
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
Assistent Doris Cedergren , Umeå universitet, har varit anställd på timbasis för
ekonomiskt- administrativa uppgifter. Dessa uppgifter övertogs den 6 oktober
av Birgitta Bäcklund, Umeå universitet. Malin Tornblad har på samma sätt varit
anställd för teknisk hjälp rörande hemsidan.
Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten: 10 december, 7 februari, 17
mars, 18 april, 30 maj, 22 augusti samt 6 oktober. Styrelsemöte planerat till
januari fick inställas med kort varsel.
Föreningen hade per 2011-09-15 cirka 40 medlemmar, inkluderande några
aktiva medlemmar som glömt betala avgift, samt i utlandet bosatta
medlemmar. Vid årsmötet 2010 beslutades att ST-läkare betalar
medlemsavgift.
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkning. Föreningens stora
kostnader för möten och utbildningar täcks genom att de arrangeras
tillsammans med Stockholms Läkemedelskommitté, men ger därmed inga
inkomster.
Styrelsen har under 2011 gjort en inventering av fonder vars ändamål kan
överenstämma med inriktningen för arbetet i Svensk Förening för

Äldrepsykiatri. Kommande verksamhetsår planerar styrelsen att sammanställa
de projektbeskrivningar som behövs för ansökan från vissa fonder samt att
ansöka om bidrag.
Föreningen har mottagit en donation avsett för stipendium till minne av
Professor Ann-Katrine Granérus. Det är ett resestipendium som vänder sig till
yngre läkare före specialistexamen. Stipendiet presenteras på föreningens
hemsida
Ett medlemsbrev har skickats ut under det gångna året.
Svensk Förening för Äldrepsykiatris hemsida, www.aldrepsykiatri.se uppdateras
löpande beträffande aktuella händelser och program. Några psykiatriska
kongresser aviseras på hemsidan, fr a kongresser i Europa eller där styrelsens
medlemmar medverkar.
Samarbetet med Svensk Psykiatrisk Förening och Svensk Geriatrisk Förening är
utmärkt.
Svensk Förening för Äldrepsykiatri har deltagit i Svenska Psykiatrikongressen 16
– 18 mars 2011 i Göteborg. Föreningen arrangerade ett förmiddagssymposium
under rubriken Äldrepsykiatri. Det innehöll 3 sektioner: Karin Sparring Björkstén
talade om kroppslig sjukdom och depression – en ömsesidig interaktion, Ingmar
Skoog om Äldredepression – en egen entitet och Ingvar Karlsson om Kognitiv
störning vid psykisk sjukdom. Symposiet var välbesökt och uppskattat.
Svensk Förening för Äldrepsykiatri har inbjudits att anordna ett symposium
under Svenska Psykiatrikongressen 2012. Programförslag är under utarbetande
och skall i slutet av oktober presenteras av SFÄP´s ordförande Elizabeth Aller,
under SPK´s planeringsmöte
Karin Sparring Björkstén, tidigare ordförande och numera ledamot styrelsen för
Svensk Förening för Äldrepsykiatri har åtagit sig att vara redaktör för Svenska
Psykiatriska Föreningens nya riktlinjer om äldrepsykiatri. Styrelsemedlemmar
deltar i arbetet som fortgår. Som nämnts i föregående års
verksamhetsberättelse har SPF´s styrelse beslutat att den del av ev. ekonomiskt
överskott som skulle tillfallit SPF kommer att tillfalla SFÄP.

Svensk Förening för Äldrepsykiatri är genom Ingvar Karlsson representerad i
referensgrupp för Socialstyrelsen rörande psykisk ohälsa hos äldre.
Svensk förening för Äldrepsykiatri har i samarbete med Stockholms
Läkemedelskommitté anordnat dels en kurs i Äldrepsykiatri för ST-läkare, dels
en kurs för AT-läkare. Karin Sparring Björkstén har varit kursledare för båda
kurserna. Styrelsemedlemmar har medverkat som föreläsare.
Ingvar Karlsson har representerat föreningen vid Svenska psykiatriföreningens
möte under Almedalsveckan, juli 2011.
Föreningen har tillskrivit Socialstyrelsen med önskemål om att medverka i
arbetet kring ny specialitetsindelning.
Svensk förening för Äldrepsykiatris årliga symposium kommer att hållas den
fredagen 21 oktober 2011 på Nobel Forum vid Karolinska Institutet i Stockholm
i samband med föreningens årsmöte. Temat för årets nationella symposium är
”Psykologiska och kognitiva följder av stroke”. Mötet genomförs i samarbete
med Stockholms läns läkemedelskommittée och expertråden för neurologiska,
geriatriska och psykiatriska sjukdomar.

