Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006-2007
Årsmötet ägde rum den 18 oktober 2006 på Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm.
Styrelsen har bestått av:
Karin Sparring Björkstén – ordförande
Ingvar Karlsson – vice ordförande
Per Allard – kassör
Christina Rittemar Melin – sekreterare
Lars Gustafson – vetenskaplig sekreterare
Ann-Sofi Signér – ledamot
Elizabeth Aller – ledamot
Två medlemsbrev har skickats ut under det gångna året.
Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten (30 oktober, 6 dec 2006, 16
januari 2007 (heldagsmöte), 20 februari 2007, 29 mars, 25 april (heldagsmöte), 30 maj, 28
augusti (heldagsmöte) , 24 september).

Föreningen hade september 2007 47 betalande enskilda medlemmar.
Medlemsregistret har uppdaterats.
Assistent Doris Cedergren, Umeå universitet har varit anställd på timbasis för administrativ
hjälp.
Det har förelegat olika typer av bekymmer med hemsidan, som nu ligger på hyrd plats på
web-hotell. Sedan våren 2007 Malin Tornblad, Stockholms Läns Landsting anställts på
timbasis som webmaster och uppdaterat hemsidan. Ingvar Karlsson har varit webredaktör.
Sannolikt måste web-sidan hållas minimal för att den skall fungera.
Föreningens ekonomi framgår av resultat-och balansräkning. Ekonomin har fått betydande
tillskott genom en privat donation (50 000 kronor), ett bidrag från Sten A Olssons fond
(100 000 kronor) och 50 000 kronor av Socialstyrelsen för inventering av äldrepsykiatri i
Sverige. Dessa pengar har möjliggjort för styrelsen att träffas i Stockholm.
Tidigare styrelseledamot Ann-Sofi Bringel Öhman har avlidit efter en kort tids sjukdom.
Pengar har donerats för inrättande av stipendier för unga läkare i Ann-Sofi Bringel Öhmans
namn.
I anslutning till årsmötet höll SFÄP i samarbete med Södra läkemedelskommittén, Läksaks
äldreutskott i Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet ett tvådagars
internationellt symposium ”Psychosis in the elderly: Emerging challenges” på temat
schizofreni i åldrandet och interaktionen mellan genetik och miljö. Professor Barry Lebowitz,
University of San Diego, California, var hedersgäst.
Föreningen genomförde 1999 en inventering av äldrepsykiatriska vårdresurser i landet.
Under ledning av Per Allard har en förnyad inventering av nationella resurser för
äldrepsykiatri genomförts. Uppgifter från hela landet har samlats in via ca 100 informatörer.

Socialstyrelsen har bidragit med 50 000 kronor till inventeringen. Den kommer att redovisas
vid årsmötet 2007 och publiceras, förslagsvis i Läkartidningen.
Föreningen har genom Mårten Gerle inbjudits deltaga aktivt i det pågående arbetet med
”Socialstyrelsens riktlinjer om ångest och depressioner hos äldre”. Det är dock något
oklart hur arbetet skall gå till.
Ingvar Karlsson och Karin Sparring Björkstén har för SFÄP:s räkning efter noggrann
genomläsning och diskussioner med styrelsen lämnat remissvar till Socialdepartementet på
”SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården”. Remissvaret
har lagts ut på föreningens hemsida, och en eventuell lagändring kommer att vara av stor
betydelse för medlemmarnas arbete. Ordförande har därefter tagit kontakt med ansvarig
tjänsteman på Socialdepartementet för informella samtal.
Föreningen deltar aktivt genom Ingvar Karlsson och Karin Sparring Björkstén (till augusti
2007) och Elisabeth Aller i Svenska Psykiatriska Föreningens arbetsgrupp för
utarbetandet av nya målbeskrivningar för ST-utbildning i psykiatri.
Svenska Psykiatriska Föreningens tidskrift har inbjudit SFÄP att medverkan,
Kontaktperson är Per Allard.
Föreningen har (genom Lars Gustafson och Jöns Lundmark del I-III, och Lars Gustafson del
IV) tidigare översatt WHO-dokumentet om äldrepsykiatri ”Lausanne konsensusuttalande
angående äldrepsykiatri” del I-IV. Dessa återfinns på WHO:s hemsida. Del I-III trycktes på
svenska 1999 av SFÄP i samarbete med Pfizer AB i Sverige, men upplagan är sedan länge
slut.
Föreningen har i samarbete med Södra Läkemedelskommittén, Stockholms Läns Landsting
låtit trycka WHO-dokumentet om äldrepsykiatri del I-IV på svenska att distribuera i
samband med fortbildningsaktiviteter. Dokumentet har skickats till SFÄP:s medlemmar.
Föreningen har för sjätte året, nu tillsammans med Läkemedelscentrum, Stockholms Läns
Landsting anordnat en veckolång kurs i äldrepsykiatri för läkare. Kursledare har varit
Karin Sparring Björkstén. Kursen är sedan två år IPULS-certifierad, och har fått höga
utvärderingspoäng. Kursen är numera öppen även för deltagare utanför Stockholm. Kursen
hade två utländska gästföreläsare, Dr Ipsit Vahia, SUNY Downstate University och Anastasia
Alto, Oregon State University.
SOU 2006:100 ”Ambition och Ansvar”, dvs resultatet av den s.k. ”Miltonutredningen” har
utkommit i november 2006 och innehåller fyra sidor av 714 om äldrepsykiatri. Om SFÄP inte
hade deltagit hade utredningen sannolikt inte innehållit någon äldrepsykiatri alls.

Internationella kontakter och kunskapsutbyte har hållits via flera kanaler. Utländska gäster har
i enlighet med föreningens tradition tagits väl om hand vid besök i Sverige.
Styrelsen har bl.a. tack vare donationer beslutat att inrätta resestipendier för yngre läkare för
att besöka årsmötet. Årsmötet 19 oktober 2007 genomförs som tidigare tillsammans med
Södra Läkemedelskommittén i Stockholm. Huvudtalare blir Professor Cornelius Katona,

U.K. Stipendierna kan förhoppningsvis utgöra startpunkten för en större satsning på yngre
läkare med intresse för äldrepsykiatri.
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