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Vård för äldre med psykisk sjukdom

Jag är glad över att få bidraga till spridningen av detta konsensus dokument rörande organisation av
vården för äldre med psykisk sjukdom. Detta är det andra dokumentet i en planerad serie av tre,
som tagits fram av en grupp av representanter för internationella organisationer samt
Världshälsoorganisationen under ett möte organiserat av Geriatric Psychiatry Section av World
Psychiatric Association under värdskap av Lausanne University Psychogeriatrics Service i Lausanne,
Schweiz den 14 – 16 april 1997.

Betydelsen av detta ämne framgår av antalet och kvalitén hos de internationella organisationer som
sänt representanter till mötet och senare undertecknat den slutgiltiga texten. Dessa organisationer
inkluderar några av de viktigaste organisationerna inom detta område något som vi är mycket
tacksamma för: Alzheimer’s Disease International (och dess lokalavdelning, den Schweiziska
Alzheimerföreningen), International Council of Nurses, International Federation of Social Workers,
International Psychogeriatric Association, International Union of Psychological Science, Medicus
Mundi Internationalis och World Federation for Mental Health.

Vår uppskattning riktas till Professor Jean Wertheimer, professor i psykogeriatrik vid Lausanne
Universitet och president i Geriatric Psychiatry Section of World Psychiatric Association, som
organiserade och var värd vid mötet; till Professor Raymond Levy, president i International
Psychogeriatric Association, som var ordförande vid mötet; och till Dr Nori Graham, president i
Alzheimer’s Disease International och Professor Cornelius Katona från University College London
Medical School, som på ett mästerligt sätt formulerade mötets slutrapport. Konsensusuttalandets text
har sänts ut till de olika föreningar som är medlemmar i WPA för kommentarer. Dr José Manoel
Bertolote, från World Health Organisation’s Mental Disorders Control Unit, var ansvarig för den
finala utgåvan av detta dokument. Vi tackar särskilt för bidrag från Pfizer Pharmaceuticals Group till
tryckning och distribution av detta dokument.

Det är vår förhoppning att genom implementering av principerna i detta dokument åstadkomma ett
ljusare och bättre liv för äldre individer med psykisk sjukdom och för deras vårdare.

Dr J A Costa e Silva
Director

Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse
World Health Organisation
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Inledning
Jag är mycket tacksam mot Sektionen för Geriatrisk Psykiatri inom World Psychiatric Association
(WPA) och dess ordförande, professor J. Wertheimer, för samtycket till att spela en ledande roll i
utvecklingen av ett konsensusdokument i frågor som rör utvecklingen av hälsovården för äldre med
psykiska sjukdomar.

Den andel av befolkningen som uppnår hög ålder ökar i såväl industri- som utvecklingsländer, och de
tillgängliga resurserna för denna grupps hälsovård blir mer och mer begränsade. Det är därför
nödvändigt att utveckla vårdstrategier som kommer att vara såväl effektiva som rationella. Det första
steget mot att formulera dem måste vara en genomgång av vetenskapliga fakta och ett enhälligt
uttalande om det mest önskvärda tillvägagångssättet från dem som är mest berörda av
genomförandet av sådana strategier – de organisationer som representerar hälsovårds- och
socialarbetare, statliga organ, patienter och icke yrkesmässiga vårdare.

WPA:s Geriatriska Sektion har tagit sig an denna uppgift genom att bjuda in representanter för
ledande enskilda organisationer och Världshälsoorganisationen till ett möte och ta fram ett förslag till
tre konsensusdokument  – det första behandlar äldrepsykiatrins avgränsning, det andra rör
organiseringen av tjänster för äldre med psykiska sjukdomar och det tredje tar upp synpunkter på
forskning och utbildning som berör behandlingen av dessa sjukdomar. Deltagandet av internationella
organisationer som International Psychogeriatric Association, Alzheimer’s Disease International,
International Federation of Social Workers, International Union of Psychological Science, World
Federation of Mental Health och Medicus Mundi Internationalis gjorde detta till en verklig
internationell insats. De båda första texterna som denna grupp tog fram har spritts vida till individuella
experter för kommentarer och förslag. Dessutom har de sänts till medlemsförbunden i WPA i cirka
80 länder, och deras åsikter har också tagits hänsyn till vid slutbearbetningen av texterna. Den tredje
texten i serien kommer att produceras i början av 1998 enligt samma procedur.

Jag hoppas att de övriga avdelningarna i WPA kommer att följa det exempel som givits av Sektionen
för Geriatrisk Psykiatri. Utvecklingen av konsensusdokument är ett av WPA:s uttryckligen satta mål
– ett mål som aldrig har varit viktigare för psykiatrin än nu, då förekomsten av psykiska sjukdomar
ökar över hela världen och då psykiatrin har fått kunskap och metoder för att effektivt ta itu med
dem.

Professor N. Sartorius
Ordförande

World Psychiatric Association (WPA)
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Ett konsensusuttalande om organisationen av
Psykiatrisk vård för äldre.

Vården av äldre personer med psykiska sjukdomar växer i betydelse, samtidigt som den förväntade
livslängden ökar. Det senare fenomenet, som redan är en tydlig verklighet i industriländer, kommer i
ökande grad att spela en viktig roll även i utvecklingsländer. De konsekvenser som denna ökade
livslängd för med sig är omfattande, och kommer att ha stor effekt på vårt samhälle, som måste
anpassa sig till den politiska och samhällsekonomiska omgivningen, och samtidigt värna om den
strikta etik som skyddar individen oberoende av ålder.

Det är med full vetskap om vilka intressen som står på spel, som detta konsensus har tagits fram av
representanter för de primära yrkesorganisationer som är engagerade i de äldres psykiska hälsa.
Detta dokument, som är en uppföljning av ett första konsensusuttalande om äldrepsykiatri, ger grova
riktlinjer för organisation av vården av äldre.  Det är avsett att vara tillräckligt flexibelt för att
möjliggöra lokala anpassningar av grundprinciperna.

Äldrepsykiatri är ett komplext område, som ställs inför intrikata problem som rör inte bara psykisk
hälsa och psykiskt beteende, utan även fysisk hälsa och mänskliga relationer samt miljörelaterade,
andliga och sociala frågor. De situationer som denna disciplin har att möta är därmed nära kopplade
till den närmaste familjen, lokala seder och kultur, offentlig hälsovårds allmänna organisation och
samhällsstöd. Vårdorganisationen inom äldrepsykiatri måste utarbetas i linje med WHO:s
primärhälsovårdsstrategi (Alma Ata-deklarationen 1978), fokuseras på patienterna och deras
familjer, och ändå vara integrerad i det medicinska och sociala nätverk som konstruerats för
befolkningen i allmänhet och äldre i synnerhet. Men denna integrering får inte vara liktydig med
utspädning och förlust av specialisering. Tvärtom, och eftersom samarbete krävs, är det därför
absolut nödvändigt att kompetens, specifik vård och strukturer som är anpassade till äldrepsykiatri
utvecklas. Äldrevården behöver en stark insats från Äldrepsykiatrin.

Professor J. Wertheimer
Ordförande

Geriatric Psychiatry Section
World Psychiatric Assocation
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Organisation av äldrepsykiatrisk vård:
Ett  konsensusuttalande.

WHO och WPA har nyligen publicerat ett konsensus avseende äldrepsykiatrins avgränsning.1 Detta
uttalande definierar specialiteten äldrepsykiatri som en gren av psykiatrin som utgör en del av det
multidisciplinära utbudet av psykisk hälsovård till äldre personer. För att förverkliga målet för
äldrepsykiatrin behöver vi rekommendationer om hur vården inom denna ska organiseras.

Syftena med detta dokument är följande:

• Att främja debatt på lokal nivå om äldres och deras vårdgivare behov av psykisk hälsovård
• Att beskriva grundkomponenterna i vården av äldre med psykiska sjukdomar och sam-

ordningen av dem
• Att stimulera, stödja och överblicka utvecklingen av policy, program och service inom

äldrepsykiatrin i enlighet med WHO:s strategi för primärhälsovård2

• Att uppmuntra till kontinuerlig utvärdering av alla policies, program och tjänster för äldre med
psykiska sjukdomar

 

 Detta dokument är avsett att användas av alla som är engagerade i utvecklingen och genomförandet
av policys, program och tjänster för förbättring av äldres psykiska hälsa. Vi förväntar oss därför att
dokumentet får en vid spridning.
 

                                                
1  WHO, Psychiatry of the Elderly (Dok. WHO/MNH/MND/96.7). Genève, WHO, 1996.
2  WHO, Alma-Ata 1978 Primary Health Care, Genève, WHO, 1978
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 1. ALLMÄNNA PRINCIPER
 God hälsa och hög livskvalitet är grundläggande mänskliga rättigheter. Det gäller i lika hög grad för
alla åldersgrupper och för personer med psykiska sjukdomar.
 

 Alla människor har rätt till tillgång till ett utbud av tjänster som kan svara mot deras hälsobehov och
samhälleliga behov. Dessa behov bör tillfredsställas på ett sätt som passar med den kulturella miljön
och i enlighet med vetenskapligt kunnande och etiska krav.
 

 Regeringar har ett ansvar för att förbättra och vidmakthållande äldres allmänna och psykiska hälsa
samt att stödja deras familjer och vårdare genom att tillhandahålla hälsovård och sociala tjänster
anpassade till det lokala samhällets specifika behov.
 

 Äldre med psykiska hälsoproblem och deras familjer och vårdare har rätt att delta individuellt och
kollektivt i planeringen och genomförandet av sin hälsovård.
 

 Tjänster bör utformas för främjande av psykisk hälsa på ålderdomen samt för utredning, diagnostik
och behandling av hela det spektrum av de psykiska sjukdomar och handikapp som äldre kan ställas
inför.
 

 Regeringar behöver uppmärksamma den viktiga roll enskilda organisationer spelar och samarbeta
med dem.
 

 En beredskap inför ökande medellivslängd och de därmed följande hälsoriskerna kräver avsevärd
samhällsförnyelse på individ- och kollektivnivå, vilka måste grundas på en kunskapsbas som
sammanställts ur bidrag från och i samarbete med medicinsk, psykologisk och biologisk vetenskap
samt beteendevetenskaper och samhällsvetenskap.
 

 I utvecklingsländer kan det vara svårt att tillhandahålla resurser för tillgång till vård. Det upphäver
dock inte målet att hjälpa de äldre genom att tillämpa de principer som angivits ovan och de specifika
principer som följer.
 

 2.  SPECIFIKA PRINCIPER
 Vård med hög kvalitet för äldre med psykiska hälsoproblem bör vara:
 

• allsidig
• tillgänglig
• lyhörd
• individualiserad
• tvärfacklig
• ansvarsfull
• metodisk

  

 omprehensive
 ccessible
 esponsive
 ndividualised
 rans-disciplinary
 ccountable
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  ystematic
 

 

 

 En allsidig vård tar hänsyn till alla aspekter av patientens kroppslig, psykologiska och sociala behov
och önskemål samt är patientcentrerad.
 

 En tillgänglig vård är användarvänlig och lättillgänglig, så att geografiska, kulturella, ekonomiska,
politiska och språkliga hinder för att erhålla vård minimeras.
 

 En lyhörd vård är en som lyssnar på och förstår de problem som läggs fram, och agerar omgående
och på lämpligt sätt.
 

 En individualiserad vård fokuseras på varje person med ett psykiskt hälsoproblem i familjen.
Vårdplaneringen måste skräddarsys för och accepteras av individen och familjen, och bör så långt
möjligt sträva efter att behandla och stötta personen i vederbörandes hemmiljö.
 

 Ett tvärfackligt angreppssätt överskrider traditionella yrkesgränser för att optimera bidragen från
personer med ett spektrum av personliga och yrkesmässiga förmågor. Ett sådant angreppssätt
underlättar också samarbete med frivilligorganisationer och andra organ så att ett allsidigt utbud av
samhällsorienterade tjänster kan erbjudas.
 

 En ansvarsfull vård åtar sig ansvaret att säkra kvaliteten på den vård som ges och övervakar detta i
samarbete med patienter och deras familjer. En sådan vård måste vara känslig för etiska och
kulturella frågor.
 

 En metodisk  vård integrerar flexibelt alla tillgängliga tjänster så att kontinuitet i vården garanteras,
och samordnar vårdgivare på alla nivåer, inbegripet lokala, regionala och nationella myndigheter och
samhällsorganisationer.
 

 

 3. BEHOV I VÅRDEN

 Prevention
 

 Det finns åtskilliga specifika omständigheter inom äldrepsykiatrin där förebyggande strategier kan
utnyttjas. Vaskulär demens kan förhindras genom lämpliga åtgärder som minskar risken för
cerebrovaskulära incidenter. Sådana är identifiering av högriskpersoner (screening för hypertoni och
förmaksflimmer, tidig upptäckt och god kontroll av diabetes), acetylsalicylsyra i lågdos samt
uppmuntran till ett sundare liv (kost, motion, rökfrihet). På liknande sätt kan depression förhindras
genom underlättande av meningsfulla sociala kontakter och insikt om faktorer som ökar risken för
individen (deprivation, sorg, social isolering, institutionalisering, fattigdom). Uppmuntrande till fortsatt
social och intellektuell aktivitet i ålderdomen kan skydda mot såväl depression som demens.
Igenkännande av risk för vårdares utbrändhet och erbjudande av adekvat stöd kan förhindra
vårdkriser.
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 Tidig upptäckt
Tidig upptäckt av ålderdomens psykiska sjukdomar (som depression, demens, delirium, van-
föreställningar, ångest, missbruk och beroende av alkohol och droger) kan underlätta för den
drabbade kommer under vård och effektiv behandling samt minska påfrestningen på såväl individ
som vårdare. Abrupta förändring av beteende eller personlighet bör uppmärksamma det
sjukvårdsteamet på möjligheten av en behandlingsbar psykisk sjukdom. Vårdare och familjen har
bäst förutsättningar att upptäcka sådana förändringar. Screening (t ex MiniMental State Examination
för demens, Geriatric Depression Scale för depression) kan också spela en roll men kräver
utbildning i att känna igen rätt patienter och i användning av screeninginstrumentet.
 

 

 Allsidig medicinsk och social utredning (inkl
diagnostik)
 

 I så stor utsträckning som möjligt bör den första bedömningen utföras i personens hemmiljö. All
vårdpersonal bör utbildas i allsidig första bedömning och god dokumentation. Syftet med en sådan
bedömning är att notera problem (inbegripet praktiska svårigheter), resurser och behov (ur
individens och vårdnätverkets synvinkel), att ställa en arbetsdiagnos och att ta fram en första
handlingsplan (som kan omfatta ytterligare undersökning eller remittering till specialist). Ett
diagnosförslag är viktigt både för en rationell vårdplanering och för att informera patienter och
vårdgivare om den aktuella situationen, behandlingsalternativ och prognos. Lämplig remittering (till
specialist på socialtjänst, frivilligorganisationer osv) är en väsentlig del av såväl den första utredningen
som av den följande behandlingen (se nedan).
 

 Vård
 

 Vård är mer än behandling i medicinsk betydelse. En sammanhållen och allsidig vårdplan bör
noggrant se över diagnoser och beakta individens fysiska, psykologiska, sociala, andliga och
materiella behov liksom olika diagnoser. Behovet av vård nätverk och primär kommunens resurser
måste beaktas. Framsteg måste följas upp och risken för återfall beaktas. Förebyggande behandling
kan spela en viktig roll. Vårdens primära mål är att så långt möjligt bibehålla eller förbättra
livskvaliteten för patienterna och deras vårdare under det att deras självbestämmanderätt
respekteras. Vårdkvalitet omfattar också speciell omsorg om döende personer och deras anhöriga.
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 Fortsatt vård, stöd och tillsyn av individen och
dennes vårdare.
 Patienter med svåra psykiska sjukdomar, särskilt de med demens, kan behöva omfattande stöd för
att kunna klara egenvård och dagliga aktiviteter. I vissa fall kan ständig tillsyn krävas. Informella
vårdares förmåga att svara mot dessa krav och den därmed följande belastningen på vårdare måste
övervakas noggrant och uppkomna problem måste tas itu med omgående. Praktisk och regelbunden
hjälp i hushållet och med personlig hygien kan avsevärt förbättra livskvaliteten. Rådgivning och
känslomässigt stöd till vårdare kan spela en avgörande roll. En förutseende planering är effektivare
än krisåtgärder. Tilltagande fysiska problem kan kräva aktiv medicinsk behandling.
 

 Information och rådgivning
 Patienter och vårdare behöver lättillgänglig, lättförståelig och riktig information om diagnoser,
behandlingsalternativ och deras konsekvenser samt tillgängliga stödresurser. Utbildning av patienter
och vårdare samt uppmuntran till diskussion är viktiga komponenter i vårdplaneringen, som kan
medföra att föreskrifter följs bättre, speciellt vad gäller långtidsprofylax. Ett systematiskt flerfackligt
synsätt vad avser journalföring och informationsdelning (med de begränsningar som ges av
sekretesskrav) är synnerligen önskvärt.
 

 Regelbunden avlastning
 Möjlighet till avlastning från vårdandet kan vara helt avgörande för att informella vårdgivare ska
kunna fortsätta i sina vårdande roller. Sådan avlastning kan ha olika utformningar och bör vara så
flexibla och lyhörda som möjligt inför individuella behov och omständigheter. Avlastning kan behövas
vid olika tidpunkter på dagen eller natten, och kan erbjudas såväl i patientens hem som i lämpliga
alternativa miljöer som dagcentra, dagsjukvård och alternativa boenden. Att använda den knappa
tillgången på alternativt boende till avlastning snarare än enbart till kontinuerlig vård skulle kunna ge
en avsevärd ökning av dess effektivitet.
 

 Juridiska aspekter
 Patienternas lagliga rättigheter och andra personliga intressen måste skyddas. Vissa äldre med
psykiska sjukdomar (speciellt de med demens) kanske är oförmögna att tillvarata sina intressen,
sköta sina affärer eller samtycka till vad som föreslås för dem. Det är speciellt problematiskt för
patienter som är ensamma och där det finns en konflikt mellan individens och familjens intressen.
Särskilda patientföreträdare (som varken har en vårdande roll eller tillhandahåller tjänster för den
aktuella patienten) kan vara betydelsefulla, liksom hänvisning till på förhand uppställda direktiv.
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 Vård i hemmet
 Även om vården så länge som möjligt bör tillhandahållas i patientens hem, måste man inse att vård i
en alternativ boendemiljö kan vara det enda sättet att effektivt svara mot patientens behov eller
undvika outhärdlig belastning på vårdare. Det kommer alltid at finnas ett behov av sådan vård,
speciellt för personer som inte har några släktingar som är tillgängliga eller villiga att ställa upp som
vårdare.
 

 Andliga behov och rekreation
 Äldre med psykiska hälsoproblem behöver ge uttryck för och diskutera andliga behov och utöva sin
religion. Meningsfull och lämplig rekreation kan avsevärt främja livskvaliteten. Lämpligt utbud och
under stöd inom dessa områden bör övervägas både för aktiviteter  i samhället och i hemmet.
 

 4. BESKRIVNING AV OLIKA VÅRDFORMER
 Vårdens olika komponenter sammanfattas i figur 1, som illustrerar uppfattningen att enskilda
patienter, tillsammans med familj och vårdare, omges av olika vårdformer. Dessa flätas samman,
överlappar och integreras för att ge ett enhetligt system för kontinuerlig vård och bästa möjliga
livskvalitet. Strukturella hinder minimeras, som framgår av figurens streckade linjer, så att patienten
smidigt kan föras från en vårdform till en annan allt efter omständigheternas krav.
 

 I detta avsnitt beskrivs de vårdinsatser som svarar mot de vårdbehov som beskrivits i föregående
avsnitt.
 

 Ansvaret för dessa vårdformer bör i idealfallet åvila specialiserade hälsovårdsteam med utbildad
vårdpersonal som arbetar med äldrepsykiatri. När det föreligger en brist på utbildad personal
kommer det att vara nödvändigt att använda anpassade lösningar för att kunna tillhandahålla de
komponenter som krävs – samtidigt som man försöker att utveckla vårdalternativen fullt ut.
 

 Fig 1. Alternativa vårdformer.
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 A. Psykogeriatriska öppenvårdsteam
 Ansvaret för organiseringen av följande vårdkomponenter bör åvila ”multidisciplinära specialistteam”
som arbetar inom äldrepsykiatrin. Teamet kan bestå av läkare, mentalsköterskor, psykologer,
socialarbetare, arbetsterapeuter, sekreterare. Remittering till teamet görs oftast från primärvården. En
av huvuduppgifterna för teamet är specialistbedömning, undersökning och behandling av patienterna i
deras hemmiljö. I situationer när sådana personal inte finns att tillgå, kan ansvaret tas av team från
allmänpsykiatri eller geriatrisk medicin.
 

 B. Sjukhusvård
 Akutenheter skall tillhandahålla specialistbedömning och -behandling för hela skalan av psykiska
sjukdomar. Det kan i vissa fall även omfatta rehabilitering före utskrivningen.
 

 C. Dagsjukvård
 Detta är en akutvård som erbjuds utredning och behandling för de äldre som kan vårdas i hemmet
med stöd av det psykogeriatriska öppenvårdsteamet. Dagsjukvården kan inkludera  läkare,
sköterskor och arbetsterapeuter. Transportmedel kan behövas.
 

 D. Öppenvård
 Detta innebär undersökning, diagnostik och behandling av patienter som kan bo ute i samhället och
ta sig till och från mottagningen. Öppenvården bör ligga i nära anslutning till sjukhusvård och
dagsjukvård. Öppenvården kan innehålla flera specialenheter (t ex minnesklinik och kliniker för
affektiva störningar) och mobila enheter.
 

 E. Avlastningsplatser på sjukhus
 Sängplatser på sjukhus kan användas för personer med kroniska och svåra psykiska sjukdomar och
svåra åtföljande beteendestörningar för att ge deras vårdare en paus och därmed möjliggöra fortsatt
vård i hemmet så länge som möjligt.
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 F. Långtidsvård på sjukhus
 Sjukhusvård kan vara nödvändig för personer med kroniska och svåra psykiska sjukdomar och
svåra medföljande beteendeproblem. Sådan vård bör ges i en så trygg och hemlik miljö som möjligt,
och de anhöriga bör uppmuntras att medverka i vården.
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 G. Samordning
 Tjänster för konsultationer och/eller samordning bör finnas mellan de tjänster service som avser äldre
med psykiska sjukdomar och sådana som avser geriatrisk och allmänmedicinsk verksamhet,
boendeformer och de sociala myndigheterna. Detta förhållande bör vara av ömsesidig natur.
 

 H. Primärvård
 Primärvårdsteamet har det initiala ansvaret för att upptäcka, bedöma och sköta de äldres hälsa.
Beslutet att remittera till det psykogeriatriska specialistteamet fattas ofta på primärvårdsnivå.
 

 I. Stöd från samhället och socialtjänsten
 Service (både formell och informell) som gör det möjligt för äldre att bo kvar i hemmet. Detta
omfattar ett spektrum av aktiviteter (hemvård, dagvård, vård i gruppboende, avlastningsplatser,
självhjälpsgrupper m m) som tillhandahålls av frivilliga krafter eller av det offentliga.
 

 Avlastningsvård. Olika typer av korttidstjänster, begränsade i tid, i och utanför hemmet (alternativt
boende, andra vårdare, dagprogram) som stöd åt vårdare.
 

 Alternativt boende. För de patienter vars fysiska, psykologiska och/eller sociala behov inte längre
gör det möjligt att bo hemma, bör olika typer av alternativt boende finnas. Det kan röra sig om allt
ifrån serviceboende (ålderdomshem) med stöd och låg till måttlig grad av tillsyn, till enheter med
fullständiga sjukvårdsmöjligheter. Dessa bör arrangeras så att bästa möjliga livskvalitet uppnås.
 

 J. Förebyggande åtgärder
 Det äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet bör engagera sig i att förebygga återfall av sjukdom genom
omsorgsfull uppföljning. De bör också identifiera riskfaktorer för äldres psykiska sjukdomar (till
exempel hypertoni och alkohol- och drogmissbruk) och se till att de hanteras med lämpliga
medicinska och sociala strategier.
 

 Inom varje vårdaspekt, måste de förebyggande åtgärderna samordnas med ansvariga inom offentlig
och privat sjukvård. Detta kan inkludera utbildning av vårdpersonal, familjemedlemmar och
primärvårdens personal för att förbättra tidig upptäckt av psykiska hälsoproblem.
 

 5. SLUTSATSER

 Detta dokument är inte avsett att vara vare sig fullständigt heltäckande eller normgivande. Så har
exempelvis inte några detaljerade beskrivningar av behandling och vård tagits med i detta konsensus.
Behandling och vård utvecklas ständigt i ljuset av framsteg inom forskning, och tjänsteutbudet måste
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hela tiden utvärderas så att det håller jämna steg med denna ökade kunskap. Det kan också behövas
nya strukturer som låter de nya behandlingarna användas med gott resultat.
 

 I detta dokument identifieras vårdbehoven hos äldre individer med psykiska sjukdomar och några av
de sätt på vilket dessa behov f n tas om hand i olika delar i världen. Där så inte är fallet är vår
uppfattning den att de som ansvarar för utvecklingen av hälsovårdens inriktning och genomförande
tar till och handlar i enlighet med våra förslag.
 

 Lyhörda och engagerade åtgärder bör leda utvecklingen, som är anpassad till lokala förutsättningar,
hos de vårdresurser som kan avsättas för dessa behov.
 

 Sådana vårdinsatser bör integreras och samordnas till glädje för de äldre med psykiska hälso-
problem och deras vårdare, samt stödjas av tillräckliga resurser.
 

 Uppnåendet av bästa möjliga livskvalité för de äldre med psykisk sjukdom och deras vårdare är ett
allt överskuggande mål och den främsta ledstjärnan vid organisation av vården.
 

 God service skall alltid bygga på god forskning, utvärdering och utbildning. Dessa frågor kommer att
behandlas i kommande konsesusrapport som uteslutande kommer att ägna sig åt frågor rörande
undervisning och utbildning inom den äldrepsykiatriska specialitén.
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