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ÄÄLLDDRREEPPSSYYKKIIAATTRRII
Ett konsensusuttalande

Detta dokument är ett konsensusuttalande om äldrepsykiatri, som tagits fram gemensamt av
WHO och Världspsykiatriförbundets (WPA) Sektion för geriatrisk psykiatri, med medverkan
av många berörda enskilda organisationer och med deltagande av experter från länder i flera
WHO-regioner.

NYCKELORD: psykogeriatrik/äldre/definition/undersökning/behandling/organisation av
tjänster/utbildning/forskning/demens

Förutom WHO och WPAs Sektion för geriatrisk psykiatri medverkade: Alzheimer’s Disease
International, International Association of Gerontology, International Council of Nurses,
International Federation of Social Workers, International Psychogeriatric Association,
International Federation on Ageing, International Union of Psychological Science, World
Federation of Occupational Therapists och en rad namngivna experter (se appendix 1).
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Äldrepsykiatri

Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse är stolt över att presentera detta
konsensusuttalande angående äldrepsykiatri. Uttalandet är ett bidrag till ett område, som är i stort
behov av en gemensam bas och ett gemensamt språk för fortsatt utveckling och framåtskridande.

Detta är en konkret produkt av en arbetsplan, som etablerats genom långt samarbete mellan World
Psychiatric Association (WPA), särskilt dess Section of Geriatric Psychiatry (Sektion för Geriatrisk
Psykiatri). WPA är en internationell organisation med professionell relation med WHO, och vi vill
uttrycka vår stora uppskattning av dessa organisationers ansträngningar att förverkliga detta
konsensusuttalande. Uttalandet är en slutprodukt av ett möte som ägde rum i Lausanne den 5 – 7
februari 1996. Vi är synnerligen tacksamma mot Professor J Wertheimer, mötets organisatör,
Professor H Häfner (ordförande) och Dr N Graham och Professor C Katona (medrapportörer) för
den arbetsinsats som båda generöst tillfört detta projekt.

Förutom WPA har flera andra internationella organisationer deltagit i detta projekt. Vi vill särskilt
tacka Alzheimer’s Disease International, International Association of Gerontology, International
Council of Nurses, International Federation of Social Workers, International Psychogeriatric
Association, International Federation on Ageing, International Union of Psychological Science och
World Federation of Occupational Therapists, liksom de experter, som presenteras i deltagarlistan
(se appendix 1), för deras betydelsefulla medverkan under utarbetande och slutgiltiga godkännande
av detta konsensusdokument.

De huvudsakliga motiven för framtagandet av detta dokument är av två slag: å ena sidan en önskan
att uppnå en grad av samsyn på begrepp och terminologi, å andra sidan, och ännu viktigare, att bidra
till förbättringen av livsvillkoren för äldre individer med psykiskt sjukdom och deras familjer.

Dr J A Costa e Silva
Director

Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse
World Health Organisation
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Förord

En ökande livslängd är kännetecknande för världen av idag. Befolkningens stigande medelålder,
något som redan är påtagligt i industriländerna, håller också på att bli en realitet i länder, som är
mindre utvecklade. I detta sammanhang blir sjukdom hos de äldre, i synnerhet dess psykologiska
dimension, av central betydelse. Både individens hälsa vid denna tidpunkt i livet och individens
harmoniska integrering i samhället står på spel.

Den ökade förekomsten av psykiska hälsoproblem efter 65 års ålder, som kräver specifik
diagnostik, terapi och rehabilitering, är grogrunden för utvecklingen av geriatrisk psykiatri. Denna
disciplin har successivt etablerats sedan 1950-talet, definierat sitt nosografiska område, sina
utvärderingsmetoder och sin vårdorganisation. Med beaktande av ämnets mångsidighet berörs alla
specialiteter av sjukvården. Å ena sidan faller det inom ramarna för ett multidisciplinärt team, å andra
sidan kan vart och ett av dessa specialiteter enskilt konfronteras med de psykiatriska problemen.
Följaktligen blir geriatrisk psykiatri en basdisciplin för alla medikosociala åtgärder och en specialitet
för läkare och sjukvårdspersonal, som helt ägnar sig åt psykiatrisk vård av äldre.

Detta innebär viss överlappning mellan specialister och icke-specialister inom vården, speciellt mellan
somatisk geriatrisk vård och geriatrisk psykiatri, med risk för felaktigt utnyttjande av den individuella
kompetensen. Det är därför nödvändigt att definiera omfattningen av de yrken som är engagerade i
vården av de äldre. Kunskap om det egna arbetsområdet lika väl som andras är en förutsättning för
högkvalitativ samverkan.

Det är i denna kombination mellan demografiskt åldrande och komplexiteten i vården av de äldre,
som detta konsensusuttalande utarbetades av en interdisciplinär grupp som representerar de
viktigaste internationella organisationer som är berörda. Syftet är inte enbart att definiera geriatrisk
psykiatri utan också att uppmuntra utvecklingen av denna disciplin till förmån för de äldre.

Professor J Wertheimer
President

World Psychiatric Association
Geriatric Psychiatry Section
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KKOONNSSEENNSSUUSSUUTTTTAALLAANNDDEE  OOMM
ÄÄLLDDRREEPPSSYYKKIIAATTRRII

Inledning
Antalet äldre (och speciellt de mycket gamla) ökar snabbt i såväl industri- som utvecklingsländer.
Detta avspeglar förbättring av  hälsa och sociala förhållanden, vilket är något att glädjas åt. De flesta
äldre behåller såväl god mental som fysisk hälsa, och fortsätter att göra viktiga insatser för sina
familjer och samhället.

Icke desto mindre är vissa psykiska sjukdomar (t ex demenssjukdom) speciellt vanliga i hög ålder,
andra skiljer sig i kliniskt avseende och/eller ger speciella problem i behandlingen. Sociala
svårigheter, multipla fysiska problem och sensoriska handikapp är också vanliga. Adekvat diagnostik
och behandling kräver specialistkunnande och erfarenhet såväl som multidisciplinart samarbete.

Man måste prioritera dessa mentala sjukdomar, som kan medföra stor belastning, inte bara på de
gamla själva utan också på deras familjer. Detta problem förvärras av förändring i familjestrukturer.
Det blir också allt fler äldre som bor ensamma. Lämpliga åtgärder avseende ålderdomens vanligaste
mentala sjukdomar kan ofta antingen medföra effektiv behandling eller åtminstone på ett avgörande
sätt förbättra patienternas och deras familjers livskvalitet.

Det ökade antalet äldre med psykiska hälsoproblem har nödvändiggjort utveckling av en psykiatrisk
specialitet för de äldre. Tillkomsten av denna specialitet har hjälpt till att höja denna sårbara grupps
status och har också uppmuntrat forskning, som ger hopp om bättre behandling och framtid, och
som gör det möjligt att utbilda de studerande inom alla hälso- och socialvårdens yrkesutbildningar.

Denna sammanfattning av äldrepsykiatrins perspektiv är avsedd att öka medvetenhet om äldres
psykiska hälsoproblem, att initiera eller förbättra utbudet av tjänster och att uppmuntra undervisning
och forskning inom detta området.

Definition och diagnostik
Äldrepsykiatri är en gren av psykiatrin och utgör en del av det tvärfackliga utbudet av psykiatrisk
hälsovård till de äldre. Specialiteten kallas ibland geriatrisk psykiatri och psykogeriatrik.

Dess intresseområde är psykiatri för personer i pensionsåldern och äldre. Många verksamheter har
en åldersgräns vid 65, men förhållandena kan variera mellan olika länder och orter: många gånger
inbegrips även vård för yngre individer med demens. Specialiteten kännetecknas av en
samhällsinriktad och multidisciplinär syn på utredning, diagnostik och behandling.

En äldre patient som lider av psykiska ohälsa har ofta en kombination av psykologiska, fysiska och
sociala behov. Det medför att individuell bedömning, vård och uppföljning kräver samarbete mellan



WHO/MNH/MND/96.7
Page 2

sjukvård, socialtjänst och frivilligorganisationer samt vårdgivare i familjen. Psykiska hälsoproblem på
äldre dar är vanliga och förståelsen av de principer som gäller för diagnostik och vård bör vara en
självklar del av alla som arbetar inom sjukvård och socialtjänst.  Utvecklingen inom detta område
skall baseras på fakta och strikt empirisk forskning något  som den yrkesverksamme läkaren måste
sträva efter att hålla sig à jour med.

Tidigare erfarenheter och beteenden kan påverka huruvida en person kommer att utveckla en
psykisk sjukdom och hur en sådan sjukdom yttrar sig. Multipla förluster (släktingars/vänners död,
sviktande hälsa, förlust av status osv) på äldre dar kan vara speciellt betydelsefulla, även om många
äldre fortfarande klarar att hämta sig trots flerfaldiga motgångar.

Specialiteten arbetar med hela skalan av psykiska sjukdomar och deras följder, speciellt affektiva
tillstånd och ångest, demenser, de äldres psykoser och missbruk. Dessutom måste specialiteten ta
hand om äldre patienter som utvecklat psykisk sjukdom tidigare i livet. Under alla omständigheter så
förekommer psykiatrisk sjuklighet vid högre ålder ofta samtidigt med fysisk sjukdom och
kompliceras sannolikt av sociala problem. Äldre personer kan dessutom ha fler än en psykiatrisk
diagnos.

Ovanstående faktorer, tillsammans med de biologiska, sociala och kulturella förändringar som är
kopplade till åldrande kan påtagligt modifiera den kliniska bilden av en psykisk sjukdom vid hög
ålder. De nuvarande diagnossystemen (ICD-10, DSM-IV osv) tar inte tillräcklig hänsyn till dessa
faktorer.

Det diagnostiska angreppssättet är i huvudsak likt det som används för andra åldersgrupper. Icke
desto mindre finns det vissa skillnader. Äldre personer blir ofta oroade av obekanta diagnostiska
undersökningar. De bör om möjligt få sin första undersökning i hemmet eller i någon annan välbekant
miljö. Det är speciellt viktigt att få en oberoende anamnes. Invasiva eller ansträngande
undersökningar bör bara utföras om resultaten kan tänkas påverka behandlingen eller uppfylla
familjens behov av diagnostiska resultat.

Många psykiska sjukdomar vid hög ålder kan behandlas framgångsrik. Vissa sjukdomar (speciellt
demenser) är kroniska och/eller fortskridande. Lämpliga åtgärder kan dock bidra till förbättrad
livskvalitet.

Ett diagnostiskt ställningstagande bör betona patientens förmågor lika väl som brister, och beakta
den betydelse patienten och familjen tillmäter sjukdomen. Både undersökning och behandling kan
innebära gränsöverskridande mellan olika yrkesroller liksom samordning mellan servicefunktioner.

Behandling
Behandlingsmålen kan inbegripa återställande av hälsa – förbättring av livskvalitet, minimering av
handikapp, bevarande av autonomi, och hänsyn till stödpersonernas behov är lika viktiga.
Behandlingen måste vara anpassad till den individuella patientens behov och till tillgängliga resurser.
Dess genomförande kräver oftast samarbete mellan de olika yrkesgrupper som är berörda liksom
engagemang av informella vårdgivare. Tidig upptäckt och intervention kan förbättra prognosen, och
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utbildning krävs för att motverka den terapeutiska pessimismen som kan finnas hos såväl de
yrkesverksamma som hos patienten.

Behandlingen måste ta tillräcklig hänsyn till den individuella patientens önskemål; värdighet och
självbestämmanderätt måste respekteras. Samtycke till behandling från patienter som inte längre är
kapabla att fatta sådana beslut aktualiserar viktiga etiska och juridiska frågor.

Äldre med psykiska sjukdomar (speciellt depression) kan behöva längre tid för att svara på
behandling än yngre. Funktionella psykiska sjukdomar vid hög ålder har hög återfallsfrekvens, något
som kanske kan minskas genom noggrann uppföljning och fortsatt behandling.

Äldre patienter är särskilt sårbara för psykofarmakas biverkningar. Man måste också tänka på
åldersrelaterade förändringar vid användning av läkemedel. Det är också vanligt med interaktioner
mellan psykotropa läkemedel och äldre patienters (och deras) samtidigt förekommande sjukdomar.
Dessa somatiska problem hos äldre med psykiska sjukdomar måste behandlas – och därmed
underlätta behandlingen av den psykisk sjukdomen.

Aktiv forskning pågår om behandlingar för att förbättra den kognitiva funktionen hos personer med
demens och/eller för att förändra sjukdomens förlopp. Vaskulär demens kan förebyggas eller få ett
långsammare förlopp genom behandlingar som minskar risken för stroke.

Alla psykoterapeutiska metoder (till exempel stödjande, psykodynamisk och kogni-
tiv/beteendemodifierande) kan användas på äldre. Modifieringar kan krävas för att ta hänsyn till
eventuella sensoriska eller kognitiva brister.

Behandlingsåtgärder för att uppmuntra till självständighet är till exempel ADL-träning och förbättring
av säkerheten i hemmet. Tillhandahållande av praktiskt stöd och information om till exempel sociala
och juridiska rättigheter till patienter och deras stödpersoner är en viktigt insats.

Sjukvårdens organisation
De flesta äldre med psykiska hälsoproblem bör vårdas av sina familjer och/eller vänner med stöd
från primärvårdsteamet, som också står för kontinuiteten i vården. Primärvårdsteamet (och andra
vårdgivare) måste kunna remittera till äldrepsykiatrisk verksamhet när de behöver mer synpunkter
och råd och/eller för direkt specialistvård.

Den multidisciplinära specialistfunktionen inom äldrepsykiatrin kan omfatta ett brett fält av
yrkeskategorier som läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator,
socialarbetare och sekreterare, som bör träffas regelbundet för att samordna och diskutera
nyremitterade och aktuella fall. Teamet bör ha en identifierad ledare.

Den första bedömningen bör om möjligt ske i patientens hem, med medverkan av familjemedlemmar
och primärvårdsteamet. Bedömningen bör resultera i en vårdplan och uppföljning med klara mål och
definierade ansvarsområden för medlemmarna i det äldrepsykiatriska teamet och primärvårdsteamet
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(oftast med en enda utsedd ”nyckelperson”). Detta bör inbegripa erbjudande om stöd, information
och råd till vårdgivare.

För att specialistfunktionen ska kunna arbeta effektivt, måste flera typer av resurser finnas tillgängliga.
Exempel är akutavdelning, rehabilitering, dagvård, avlastningsplatser och en rad alternativa vård- och
boendeformer för personer som inte längre kan bo i egen bostad. Det är viktigt med ömsesidigt
tillgänglighet mellan äldrepsykiatrin och allmänmedicinen och (där sådan finns) geriatrisk medicin. En
koppling till kommunal service är viktig (till exempel dagcentra och stödgrupper för vårdare samt för
patienterna själva).

En allsidig äldrepsykiatrisk service bör vara patientcentrerad med tillräcklig samordning för att kunna
garantera kontinuitet i vården. Denna service som bör vara integrerad i hälsovårds- och
socialtjänstsystemen, är starkt beroende av adekvata samhälleliga, politiska, juridiska och
ekonomiska ramar.

Kvalitetssäkring måste prioriteras inom alla delar av denna service. Det är särskilt viktigt för att
garantera respekt för de som inte kan uttrycka sina behov och önskemål.

Utbildning
Specialiten äldrepsykiatri behöver en förankring i allmänpsykiatri och i allmänmedicin samt utbildning
i de speciella aspekterna av psykiatriska såväl som medicinska sjukdomstillstånd som de ter sig hos
äldre. Äldrepsykiatri bör läras ut i de olika vårdmiljöer där den praktiseras.

Utbildningsplaner för alla arbetare inom hälsovård och socialtjänst bör omfatta avsnitt om  psykisk
hälsovård för äldre. Denna utbildning bör erbjudas på såväl grundutbildningen som
specialistutbildningen samt fortsatt under den yrkesmässiga verksamheten.

Undervisning och information om psykisk hälsovård för äldre bör erbjudas allmänheten och vårdare.
Utvecklingen av lämplig undervisningsmateriel med kulturellt anpassat material bör inriktas mot alla
slags yrkeskategorier och vårdgivare.

Forskning
Forskningen inom äldrepsykiatrin täcker ett brett område, som omfattar exempelvis moleky-
lärbiologi, epidemiologi, neurokemi, psykofarmakologi, forskning om hälsovårdsadministrering (med
utvärdering av innovativa kommunala projekt) och etik.

Forskning inom detta område ger en unik möjlighet till korsbefruktning mellan fackområden. Den är
oundgänglig för specialitetens framåtskridande och kan ha positiva effekter utanför dess gränser. De
som arbetar inom detta område behöver utbildning i forskningsmetoder samt tid och tillfälle att
forska.
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Slutsatser
Det finns redan en stor mängd erfarenhet och expertkunnande som rör äldrepsykiatri. Vi får hoppas
att de riktlinjer som erbjuds i detta dokument kommer att uppmuntra de yrkesverksamma och
politiker att starta, bygga upp och förbättra tjänster, utbildning och forskning till nytta för världens
snabbt åldrande befolkning och det tillhörande ökande antalet personer med psykiska hälsoproblem.

Det är viktigt att inse att psykiatrins resurser i vissa länder är mycket begränsade, särskilt räknat i
antalet yrkesverksamma. I dessa länder kommer det att bli nödvändigt att ange rimliga prioriteringar
avseende de äldres psykiska hälsoproblem. Vi föreslår följande prioritering:

1. Utbildning i äldrepsykiatri för personal inom primärvården.

2. Utbildning av alla yrkesverksamma inom psykisk hälsovård i de äldres speciella psykiska
hälsoproblem.

3. Inrättande av multidisciplinära grupper som kan fungera som särskilda kompetenscentra.

Det vilar ett ansvar på de olika yrkesgrupper som  är verksamma inom äldrepsykiatrin att sätta press
på sina regeringar att garantera att rimlig kvalitet och tillräckliga resurser avsätts för att mota det
omedelbara behovet hos äldre med psykiska sjukdom och vars fysiska tillstånd och livsvillkor ofta
kräver särskilt hänsynstagande.

Otvivelaktigt finns det många skäl att stödja utvecklingen av specialiteten äldrepsykiatri med egna
utbildningsprogram, befordringsmöjligheter och tvärfackliga, stödjande nätverk.
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Vi vill uttrycka vår tacksamhet till fru Suzanne Scheuner, Service Universitaire de Psychogériatrie,
Prilly, Schweiz, och fröken Tina Drouillet, Division of Mental Health and Prevention of Substance
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Vi vill uttrycka vår tacksamhet för bidrag från Lundbeck (Schweiz) AG, Opfikon-Glattburg, Schweiz
för tryckning och distribution av detta dokument.


