
Förord till den svenska översättningen

 Detta konsensusdokument angående äldrepsykiatri d v s psykiatrisk sjukvård för äldre består av tre

delrapporter, som i tur och ordning avhandlar äldrepsykiatrins målsättning och  avgränsning, dess

organisation och slutligen utbildning och undervisning inom den specialiserade äldrepsykiatrin.

Innehållet är en produkt av intensivt samarbete medan WHO och World Psychiatric Association

(WPA) speciellt dess Sektion för äldrepsykiatri. Avsikten med detta konsensus är att öka

kunskapen om äldrepsykiatrins förutsättningar och arbetsinnehåll.

 

 De ursprungliga konsensusdokumenten publicerades på engelska och WHO och WPA uppmuntrar

sina medlemsländer och associerade nationella föreningar att översätta dokumenten till andra språk,

utan hinder av copyright. Svensk Förening för Äldrepsykiatri har åtagit sig att åstadkomma en svensk

översättning. Vi har i detta arbete fått ett engagerat stöd från Pfizer AB i Sverige, som tagit det

ekonomiska ansvaret för översättning, tryckning och distribution av den svenska versionen.

Undertecknade representanter för Svensk Förening för Äldrepsykiatri har medverkat i

faktagranskning och anpassning till svensk terminologi.
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 Detta dokument är ett konsensusuttalande som tagits fram gemensamt av sektionen för
Geriatrisk Psykiatri inom WPA och WHO, med medverkan av många enskilda organisationer
och med deltagande av experter från olika WHO-regioner.
 

 Det är avsett som en grundläggande vägledning för alla som är engagerad i utveckling och
genomförande av utbildning inom psykisk hälsa, vård och främjande av psykiska hälsa hos
äldre.
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 Konsensusuttalande angående psykiatri för de
äldre.

 

 Publiceringen av detta dokument representerar kulmen av tre års arbete, gemensamt utvecklat av
WHO och WPA, särskilt genom dess Sektion för Geriatrisk Psykiatri. Vi är naturligtvis mycket
stolta över detta och hoppas att det ska få samma uppmärksamhet och samma betydelse som de två
tidigare dokumenten.
 

 Det innovativa arbetssättet vid framtagandet av detta dokument är i och för sig mycket intressant.
Fastän initiativet primärt kom från WPA engagerades flera andra internationella organisationer med
stark anknytning till äldrepsykiatri, med en målsättning som inte kan ignoreras i framtida liknande
utvecklingsarbete. Dessutom stod den Psykogeriatriska kliniken vid Universitet i Lausanne för
värdskapet vid dessa överläggningar. Den Psykogeriatriska kliniken i Lausanne är WHOs
samarbetscentral för forskning och utbildning avseende psykogeriatrik. Den privata sektorn av också
engagerad genom ekonomiskt stöd från Pfizer Pharmarceupticals Inc.
 

 Vi vill uttrycka vår tacksamhet till alla de institutioner som varit engagerade liksom till dem som
deltagit vid konferensen och namnges i bilagan och särskild tacksamhet riktas till mötets två
ordföranden Prof Jean Wertheimer och Prof Tom Arie och rapportörerna Dr N Graham och C
Katona.
 

 J M Bertolote
 Department of Mental Health

 World Health Organization
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Förord
Psykiatriska problem är särskilt vanliga i hög ålder. De blir allt betydelsefullare med det
demografiska åldrandet och väcker viktiga frågor beträffande den allmänna hälsovården. Utmaningen
har redan i flera årtionden uppmärksammats i industriländerna. Den börjar nu ge sig tillkänna även i
utvecklingsländerna i och med att medellivslängden där successivt ökar.

Psykiatriska problem hos de äldre har mycket komplexa orsaker och följder, vilket bland annat
gäller hjärnsjukdom och fysisk ohälsa, personlighetsfaktorer, och sociala villkor. De blir föremål för
förebyggande åtgärder, behandling och rehabilitering. De återfinns både ute i samhället och på
institutioner (allmänna och psykiatriska sjukhus, sjukhem, öppenvårdsmottagningar, dagsjukvård
etc). Följaktligen berörs ett stort antal personer, inkluderande förutom patienten, även allmänheten i
stort, släktingar, professionella samt politiker och administratörer.

Två tidigare konsensusuttalanden har resulterat i riktlinjer för äldrepsykiatri och organisationen av
äldrepsykiatrisk sjukvård. Detta tredje dokument fokuserar på utbildning. Denna punkt är uppenbart
central för spridning av kunskap, erfarenhet och kunnande på detta område. Ämnet är skiftande och
sträcker sig från åldrandets biologi till kliniska och sociologiska aspekter. Publiken skiftar från
lekmän till professionella med olika bakgrund. Syftet är att föreslå allmänna riktlinjer, som
uppmuntrar utbildning av hög kvalitet med beaktande av ämnets komplexitet vad beträffar
undervisning och den publik som avses. Detta konsensusuttalande avspeglar de uppfattningar som
förts fram av representanter för de viktigaste internationella organisationer, som är engagerade i
äldrepsykiatri.

Professor J Wertheimer
Ordförande – Geriatric Psychiatry Section

World Psychiatric Association
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 1. INLEDNING
 Världshälsoorganisationen (WHO) och World Psychiatric Association (WPA) har nyligen publicerat
två konsensusuttalanden om äldrepsykiatrins verksamhetsfält och hur äldrepsykiatrisk vård bör
organiseras.
 

 I det första konsensusuttalandet beskrevs specialiteten äldrepsykiatri, och flera rekom-
mendationer gjordes avseende utbildning och undervisning (1).
 

• Specialiteten äldrepsykiatri kräver en grundval i allmän psykiatri och allmänmedicin samt
utbildning i de särskilda aspekterna av de psykiatriska som somatiska tillstånd som
förekommer hos äldre. Äldrepsykiatri bör läras ut i de olika sammanhang där den praktiseras.

• Utbildningsplaner för alla som arbetar inom hälsovård och socialtjänst bör även omfatta de
äldres psykiska hälsovård. Denna utbildning bör erbjudas på såväl grundutbildnings- som
doktorandnivå och även ingå i den yrkesmässiga vidareutbildningen.

• Undervisning och information om psykisk hälsovård för äldre bör erbjudas allmänheten och
vårdpersonal. Utvecklingen av lämplig undervisningsprogram med kulturellt anpassat material
bör inriktas mot alla yrkes- och vårdargrupper.

 

 I det andra konsensusdokumentet beskrevs vårdorganisation inom äldrepsykiatri. Där betonades
särskilt alla berördas behov av lämplig teoretisk och praktisk utbildning samt  information (2).
 

 Båda konsensusdokumenten beaktar uttalanden från FN och WHO som berör hälsa och tillgång till
hälsovård (3–6).
 

 Detta tredje konsensus uttalande  analyserar utbildningsfrågor mer ingående. Dess mål är att
 

• främja utveckling och agerande i dessa frågor på alla nivåer (lokal, regional, nationell och
internationell) för alla berörda

• främja förståelsen för dessa frågor och uppmuntra positiva attityder
• beskriva utvecklingen av kärninnehållet hos utbildningsprogram
• peka på de olika grupper som ska erbjudas utbildning
• uppmuntra till utvärdering och kontinuerlig uppdatering av alla dessa utbildningsaktiviteter
 

 2. PRINCIPER
 Utbildningen inom detta område bör följa moderna principer för vuxenutbildning. Den bör
 

• uppvisa klara undervisningsmål som är inriktade på elevens behov
• se till att eleverna är aktivt engagerade i inlärningen
• ta upp attityder och färdigheter lika väl som kunskaper
• vara anpassade till elevens miljö och kultur
• utvärderas systematiskt
• vara redo att ifrågasätta antaganden och medge olika uppfattningar när sådana finns
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• respektera andan i relevanta rekommendationer från FN och WHO.

 3. BEHOV
 Man måste ta ställning till vilka som skall erbjudas utbildning, vad som ska läras ut och vilka
undervisningsmetoder som ska användas.
 

 Utbildning för vem:
• yrkesverksamma inom hälsovård och socialtjänst – på grundutbildnings- och doktorandnivå

samt under den fortsatta  vidareutbildning
• chefer inom hälsovård och socialtjänst
• annan vårdpersonal som utgör majoriteten av vårdbemanningen, speciellt inom långvård och

primärsjukvården
• vårdare, grannar och andra
• arbetare inom frivilligorganisationer
• personer i yrken som inte är specifikt kopplade till hälso- och sjukvård, men som i yrket

kommer i kontakt med äldre med psykiska sjukdomar (till exempel advokater, poliser,
journalister, präster, arkitekter och formgivare)

• offentliga opinionsbildare
• allmänheten
 

 Vad ska läras ut?
 De som berörs av dessa frågor omfattar alltifrån yrkesverksamma (allmänläkare såväl som
specialister) till lekmän. Det står därför klart att de olika gruppernas behov och nivå kommer att
variera avsevärt. Icke desto mindre finns det en baskunskap som samtliga behöver.  Följden blir en
kärnkursplan som primärt utgår från den yrkesverksamma personalens behov. Attityder, kunskaper
och färdigheter är i olika grad invävda i var och en av de följande punkterna:
 

• Individens åldrandeprocess
• Demografi, ekonomi och politik i ett åldrande samhällen
• Epidemiologi, patologi, kliniskt bild, utredning, diagnostik, behandling och vård av äldres

psykiska sjukdomar med betoning av de aspekter som skiljer sig från liknande tillstånd hos
yngre

• Fysiska problem och funktionshinder som ofta uppträder vid hög ålder
• Den speciella betydelsen vid hög ålder av samspelet mellan psykiska, fysiska och sociala

faktorer
• Prevention och främjande av hälsa, inbegripet rekreation och andliga frågor
• Etiska och juridiska frågor
• Planering, tillhandahållande och utvärdering av vårdtjänster i olika miljöer
• Vårdare: behov och stöd
• Frågor rörande livets slutskede
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• Multidisciplinärt teamarbete
• Intervju- och kommunikationsfärdigheter
• Främjande av positiva attityder, insikt om skälen till negativa attityder och realistiska

förväntningar
 

 Undervisningsmetoder
 Riktlinjer:
 

• Många som arbetar med äldre gör det under press och kan känna att de inte har tid att
undervisa. Varje aktivitet i servicefunktion är ett fruktbart utbildningstillfälle, från att besöka
gamla personer i deras hem till ett möte i en vårdplaneringsgrupp.

 

• Formell undervisning bör passa till olika inlärningssätt. Det bästa sättet att uppnå detta är att
göra olika undervisningsformer tillgängliga för eleverna. Exempel är undervisning i stora och
små grupper, handledning och seminarier.

 

• Vårdare och vårdkonsumenter kan ge viktiga bidrag till multidisciplinära grupper.
 

• Utbildning för multidisciplinära grupper kan underlätta teamarbetet och få bort missupp-
fattningar om andra yrken.

 

• Undervisning gynnas av koppling till forskning och uppmuntrar eleverna till kritiskt tänkande.
Om det går, bör eleverna själva få delta i forskning.

 

 Media (radio, teve, tidningar osv) – material från dokumentärer till dramer – är utmärkta att använda
i undervisningen av patienter, vårdare, allmänheten och berörda yrkesgrupper. Sådan redan tillgänglig
information och utbildningsmateriel som är kulturellt lämpliga bör användas och vidareutvecklas.
 

 Informationsteknologin erbjuder nya metoder som distansundervisning, videokonferenser, Internet,
CD ROM-program och datorstödd inlärning. Dessa kan också vara användbara.
 

 Utvärdering
 Utvärdering av undervisningen är alltid angeläget, och är beroende av att inlärningsmål ställts upp.
Accepterade metoder för utvärdering måste användas. Denna utvärdering bör beakta:
 

• Hur nöjda eleverna är med lärare och kursinnehåll
• Mätbara förändringar i kunskap, färdigheter och attityder
• Förbättring av resultaten i vården av patienter.
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4. SLUTSATSER

 Medvetenheten om betydelsen av äldre individers psykiska hälsa har avsevärt ökat i hela världen,
speciellt i de länder där befolkningens åldrande går snabbast. I vissa länder har psykiatri för de äldre
blivit en erkänd medicinsk specialitet.

Vikten av effektiv utbildning för alla som är engagerade i vården av äldre med psykiska sjukdomar är
nu vida erkänd. Medan en hel del redan har uppnåtts, inbegripet utveckling av utmärkta
undervisningsresurser, kvarstår i många situationer ett akut behov av att utveckla och införa
undervisningsprogram. Förbättrad tillgång till befintliga resurser bör underlättas genom internationellt
utbyte och fortsatt forskning.
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