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År 1950 hade Sverige 720 000 invå-
nare över 65 år. Idag har antalet mer än
fördubblats och uppgår till 1 540 000,
varav 435 000 är över 80 år. Antalet äld-
re kommer att fortsätta öka, framför allt
vad gäller personer över 80 år. Under
1990-talet ökade åldersgruppen 85 till
89 år med 33 procent och gruppen över
90 år med hela 65 procent. Epidemiolo-
giska undersökningar har visat att före-
komsten av psykisk ohälsa ökar med
stigande ålder, vilket bl a beror på att
både demenssjukdomar och depressio-
ner uppvisar en åldersrelaterad preva-
lensökning. H70-studien i Göteborg vi-
sar att över hälften av alla 85-åringar har
en psykisk störning; 30 procent i denna
åldersgrupp har en demens och 13 pro-
cent en depression, 5 procent har en
psykossjukdom och 11 procent en ång-
estsjukdom [1]. Beräknat på befolk-
ningen i Sverige över 65 år har drygt 7
procent en demenssjukdom. Andelen
äldre med någon form av depression
uppgår i många epidemiologiska studi-
er till det dubbla (ca 15 procent) och det
finns nordiska studier i vilka inte mind-
re än 27 procent av alla individer över
65 år har en depressionssjukdom [2].
Flera undersökningar visar att äldre säl-
lan får adekvat behandling för sin de-

pression och att suicid hos äldre oftast
beror på en depression.

Utredning och behandling av psykis-
ka störningar hos äldre ombesörjs i
många fall av primärvården, medan den
specialiserade sjukvården finns inom
psykiatri och geriatrik. Gränsdragning-
en mellan dessa enheters ansvarsområ-
den skiljer sig åt i landet, vilket delvis
kan vara ett uttryck för att äldrepsykiat-
riska störningar i praktiken liknar och
överskrider gränsen till kroppsliga sjuk-
domar. Det gäller framför allt organiska
störningar i hjärnans funktion. Detta är
ett av de motiv som WHO och »World
Psychiatric Association» anger för ut-
vecklingen av en äldrepsykiatri baserad
på en bred psykiatrisk och somatisk
kompetens.

Redan 1978 gjorde en arbetsgrupp
inom Svensk psykiatrisk förening
(Anna Berggren, Göran Eberhard och
Lars Gustafson) en inventering av äld-
repsykiatrin i Sverige. En enkät skicka-
des till landets samtliga psykiatriska
kliniker. I enkäten frågades om det
fanns någon speciell avdelning, som var
avsedd enbart för äldrepsykiatri, samt
om någon läkare var förordnad som kli-
nikchef/överläkare/konsult enbart för
sådan vård. Vid 26 (36 procent) av de
kliniker som svarade fanns specialisera-
de avdelningar för äldrepsykiatri. I sex
fall fanns äldrepsykiatriska enheter
med egen klinikstatus, i ytterligare sju
leddes verksamheten av överläkare med
särskild inriktning mot äldrepsykiatri
[Anna Berggren, pers medd]. Vid en
förnyad inventering 1994 (Yvonne For-
sell, Stockholm) fanns speciella äldre-
psykiatriska enheter vid 63 (56 procent)
av de kliniker som besvarade enkäten.
Det fanns nio specialister inriktade mot
äldrepsykiatri.

Våren 1999 genomförde en arbets-
grupp inom Svensk förening för äldre-
psykiatri en ny inventering av äldrepsy-
kiatrin i Sverige (Per Allard, Umeå,
Lena Liljekvist, Sundsvall och Mikael
Franzén, Lund/Sundsvall. Den senare
avled under pågående studie och ersat-
tes av Ann-Sofi Bringel Öhman, Dan-
deryd). Med äldrepsykiatri avses här all
specialiserad verksamhet bedriven av
psykiatriska och geriatriska kliniker
riktad till personer över 65 år med alla

former av psykiska störningar oavsett
patogenes (således även demenssjuk-
vård). Uppgifter inhämtades från samt-
liga landsting/landstingsområden (ge-
mensam beteckning i fortsättningen är
»landsting») via enkäter utskickade till
kolleger verksamma inom geriatrik och
psykiatri. I vissa större landstingsområ-
den fördelades enkäterna efter sjuk-
vårdsdistrikt eller motsvarande. Tele-
fonintervju förekom i några fall för in-
hämtning av enkätsvar eller för kom-
plettering av svar.

I inventeringen indelades äldrepsy-
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Sammanfattat

• Svensk äldrepsykiatri är kraf-
tigt underdimensionerad. Det
råder brist på både öppen-
och slutenvårdsresurser.
Antalet tjänsteutrymmen för
specialister inom äldrepsykia-
tri är mindre än 5 procent av
det totala antalet specialister
inom psykiatri och geriatrik.

• Övergripande principer och
organisationsstruktur saknas.
Äldrepsykiatri förekommer i
nämnvärd omfattning endast i
och kring universitetsorter.Ut-
redning och behandling sker
fortfarande endast i begrän-
sad omfattning enligt konsen-
susprinciper. 

• Högkvalitativ äldrepsykiatrisk
sjukvård måste göras tillgäng-
lig för alla äldre med psykiska
störningar.
Utbildningen i äldrepsykiatri
måste förstärkas.
Beslutsfattare och myndighe-
ter måste verka för ökad upp-
märksamhet och resurstilldel-
ning avseende äldrepsykiatri.
Äldrepsykiatri bör få status
som särskild medicinsk speci-
alitet.



kiatri i två huvudkategorier: »demens»
och »övriga psykiska störningar». Den
senare kategorin omfattar depressiva
tillstånd, ångesttillstånd och psykotiska
sjukdomar, som exempelvis schizofreni
och paranoiska störningar. Även i den
senare huvudkategorin finns tillstånd
associerade med neurodegenerativa el-
ler vaskulära förändringar. 

Vissa frågor bestod av ett antal följd-
frågor, varför dessa frågors lydelse för-
kortas i denna framställning. Av utrym-
messkäl skrivs ej landstingens fullstän-
diga namn ut såvida inte förväxling kan
ske med stadsnamn.

Resultat
1. Finns öppenvårdsenheter för äld-

repsykiatrisk verksamhet? Var? Ange
om enheterna handlägger demens
och/eller övriga psykiska störningar.

Öppenvårdsenheter specifikt avsed-
da för demens finns i samtliga landsting
utom Dalarna och Västmanland. I Väs-
terås finns dock en sk minnesmottag-
ning. Öppenvårdsenheter med verk-
samhet gemensam för demens och övri-
ga psykiska störningar finns på ett tiotal
orter i Västra Götaland, Uppsala län,
Södermanland, Blekinge och Skåne.
Öppenvårdsenheter enbart för övriga
psykiska störningar finns på ett tiotal
orter fördelade i Västerbotten, Öster-
götland, Kalmar län och Stockholm. I
vissa orter därutöver (exempelvis
Sundsvall och Örebro) finns mottag-
ningsverksamhet endast för återbesök
från slutenvård. Som öppenvårdsverk-
samhet inom huvudkategorin övriga
psykiska störningar räknas också det
behandlingshem för äldre som finns i
Västerbotten (Umeå). För den lands-
tingsvisa fördelningen av mottagningar
för både demens och övriga psykiska
störningar respektive enbart för övriga
psykiska störningar, se Figur 1. 

Kommentar: Enligt vår undersök-
ning finns landsting som saknar öppen-
vårdsverksamhet för äldrepsykiatri.
Mer än hälften av Sveriges 21 landsting
saknar desssutom en organiserad och
specialiserad öppenvårdsverksamhet
för äldre inom huvudkategorin övriga
psykiska störningar.

2. Finns slutenvårdsenheter för äld-
repsykiatrisk verksamhet? Var? Antal
vårdplatser? Ange om enheterna hand-
lägger demens och/eller övriga psykis-
ka störningar.

För landets 1540000 personer över
65 år finns inom den landstingsägda
sjukvården enligt vår undersökning ca
750 vårdplatser specifikt avsedda för
äldre med psykisk störning. Begreppet
vårdplats inbegriper här även utred-
ningsplats. 

Några exempel på hur vårdplatserna
är fördelade efter antal invånare över 65
år framgår av Tabell I.

Omkring 2/3 av det totala antalet slu-
tenvårdsplatser för äldrepsykiatrisk
verksamhet är avsedda för patienter
med demenssjukdom. Ibland har det va-
rit svårt att dra gränsen mellan de vård-
platser som formellt ingår i reguljär ge-
riatrisk sjukvård och specifikt äldrepsy-
kiatriska vårdplatser. Enligt svaren är
vårdplatserna få i Dalarna och Väst-
manland och insprängda inom reguljär
geriatrisk och psykiatrisk verksamhet.
Från det senare landstinget rapporteras
i vår undersökning ingen specifik äldre-
psykiatrisk slutenvårdsenhet. Vårdplat-
ser för kategorin övriga psykiska stör-
ningar utgör ca 25 procent av de äldre-
psykiatriska vårdplatserna. Sådana
platser finns i 12 av landets 21 lands-
ting. Vissa av dessa har dock karaktär av
sjukhemsplatser. Resterande vårdplat-
ser (ca 10 procent) är gemensamma för

båda  huvudkategorierna och finns i yt-
terligare tre landsting.

Kommentar: Som jämförelse kan
nämnas att det enligt Landstingsförbun-
dets statistik fanns 5872 vårdplatser
inom allmänpsykiatri och 3627 inom
geriatrik vid utgången av år 1998.

Svaren visar att i omkring 1/3 av
landstingen saknas vårdplatser speci-
fikt avsedda för den stora gruppen äldre
patienter, som hör till huvudkategorin
övriga psykiska störningar.

Primärkommunala boendeformer
ingår inte i vår inventering, eftersom
dessa i strikt bemärkelse inte utgör
vårdplatser utan boende. Den landstings-
organiserade verksamheten är kopplad
till specialiserad medicinsk kompetens.
Volymmått som antal vårdplatser, antal
öppenvårdsmottagningar och tjänster
avspeglar tillsammans hur äldrepsykia-
tri prioriteras. Av dessa skäl har vi inte
heller redovisat privat verksamhet, som
finns i exempelvis Hedemora och Boll-
näs, även om landstinget remitterar dit.

I Sverige finns ingen rekommende-
rad standard för antal vårdplatser inom
det äldrepsykiatriska området. Som
jämförelse kan nämnas Storbritannien,
där The Royal College of Physicians
och The Royal College of Psychiatrists
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Tabell I. Psykiatriska vårdplatser fördelade
efter antal invånare över 65 år.

Västerbotten: 1/656 
Stockholm: 1/1 950
Västra Götalandsregionen: 1/2 100*
Skåne: 1/1 685

*Mölndals sjukhus äldrepsykiatri har 70 år som ned-
re åldersgräns. 

Figur 1. Fördelning landstingsvis av öppenvårdsmottagningar för äldre inom huvudkate-
gorin övriga psykiska störningar. Triangel avser landsting där det finns mottagningsverk-
samhet ämnad speciellt för denna huvudkategori. Kvadrat avser landsting där det finns
mottagningsverksamhet gemensam för båda huvudkategorierna. Med några undantag
finns i alla landsting öppenvårdsmottagningar för huvudkategorin demens (ej markerat på
kartan).

1. Norrbottens läns landsting
2. Västerbottens läns landsting
3. Jämtlands läns landsting
4. Landstinget Västernorrland
5. Landstinget Dalarna
6. Landstinget Gävleborg
7. Landstinget Värmland
8. Örebro läns landsting
9. Landstinget Västmanland

10. Landstinget i Uppsala län
11. Stockholms läns landsting
12. Västra Götalandsregionen
13. Landstinget i Jönköpings län
14. Landstinget i Östergötland
15. Landstinget Sörmland
16. Landstinget Halland
17. Landstinget Kronoberg
18. Landstinget Blekinge
19. Landstinget i Kalmar län
20. Gotlands kommun
21. Region Skåne



gemensamt har utarbetat riktlinjer. Man
förespråkar en vårdplatstäthet på ca 4,5
per 1 000 äldre [3]. Motsvarande kvot är
i vår undersökning 0,5 per 1 000 äldre.

3. Hur många specialistläkartjäns-
ter och ST-tjänster (psykiatri, geriatrik
eller annan specialitet) är enbart eller
huvudsakligen ämnade för äldrepsykia-
tri?

Enligt enkätsvaren utnyttjas 93 tjäns-
teutrymmen för specialistkompetenta
läkare för äldrepsykiatrisk verksamhet.
Flera av dessa utrymmen kan dock inte
formellt definieras som äldrepsykiatris-
ka utan är resultatet av en informell ar-
betsfördelning inom respektive klinik.
Majoriteten av de äldrepsykiatriska
tjänsteutrymmena finns i anslutning till
universitetsorterna. Från tre landsting
(Blekinge, Dalarna och Sörmland, ex-
klusive Södertälje) finns ingen tjänst re-
dovisad som är enbart ämnad för äld-
repsykiatri. Fördelningen mellan speci-
alister i psykiatri, geriatrik och andra
specialiteter verksamma inom äldre-
psykiatri har inte gått att fastställa ex-
akt. Antalet specialisttjänster avsedda
enbart för demens är enligt vår under-
sökning 51 (varav de allra flesta innehas
av geriatriker) och 29 tjänsteutrymmen
är ämnade för båda huvudkategorierna.
Inte heller här har fördelningen mellan
psykiatrer och geriatriker kunnat fast-
ställas exakt. Återstående 13 tjäns-
teutrymmen är inriktade mot övriga
psykiska störningar och innehas av psy-
kiatrer. Totalt i hela landet redovisas sex
befintliga eller för den nära framtiden
planerade ST-tjänster, varav en på halv-
tid. Det finns 3,5 tjänster inom geriatrik
med inriktning på demens, en har inrikt-
ning mot neuropsykiatri och en mot öv-
riga psykiska störningar. 

Kommentar: Som jämförelse kan
nämnas att enligt Socialstyrelsens re-
gister över specialister 64 år och yngre
finns 1 469 i allmän psykiatri och 571 i
geriatrik (oktober 1999). Av totalt 2 040
specialister är således mindre än 5 pro-
cent verksamma inom äldrepsykiatri
och färre än 1 procent av Sveriges psy-
kiatrer arbetar inom huvudkategorin
övriga psykiska störningar hos äldre.
Om man lägger till de 29 tjänsterna i den
blandade gruppen blir andelen tjänster
för övriga psykiska störningar 2,8 pro-
cent av det totala antalet psykiatriker.
Denna andel kan dock i praktiken inne-
bära en överskattning eftersom vi inte
har uppgifter om specialisttillhörighet
hos alla 29 i den blandade gruppen.

I Storbritannien har The Royal Col-
lege of Psychiatrists rekommenderat en
specialisttäthet motsvarande 0,5/10 000
äldre. En kvot i samma storleksordning
finns i USA. Trenden i Storbritannien är
dock att öka kvoten, bl a har The Royal
College of Psychiatrists uttryckt denna
åsikt. Kvoten 1,5 specialister per 10 000

äldre har föreslagits [4]. Motsvarande
kvot är i Sverige 0,7 per 10 000. Man
bör dock komma ihåg att äldrepsykia-
triska specialister i både  Storbritannien
och USA utgörs av läkare med formali-
serad och specialiserad utbildning inom
kompetensområdet. Den uppdelning
mellan demensverksamhet och övriga
psykiska störningar, som finns på flera

håll i Sverige, medför sannolikt att
många svenska specialister får en sma-
lare kompetens. Jämförelsen med Stor-
britannien och USA haltar därför något.

4. Bedrivs utredningsverksamhet,
enligt gängse riktlinjer, riktad till äldre
psykiskt störda patienter?

Ett oreserverat »ja» erhölls från
Norrbotten, Västerbotten, Uppsala län,
Östergötland, Skåne (Landskrona–
Lund–Orup) och Stockholm (fem sjuk-
vårdsområden). Vanligaste svar var »ja,
för patienter med demens» eller »ja, för
patienter med organiska tillstånd». Sva-
ren från de specialister som arbetar med
kategorin övriga psykiska störningar
andas inte sällan bristande tillfredsstäl-
lelse, uttryckt i kommentarer som ex-
empelvis »det finns mer att göra i den-
na fråga». 

Kommentar: Utrednings- och be-
handlingsarbete enligt konsensusprin-
ciper sker ännu i begränsad omfattning
och då huvudsakligen vid demens och
andra organiska tillstånd. Även bland
patienter som bedöms tillhöra kategorin
övriga psykiska störningar kan emeller-
tid organiska förändringar föreligga,
exempelvis vaskulära skador eller en
begynnande neurodegenerativ process,
vilka är viktiga att upptäcka inför fortsatt
behandlings- och omvårdnadsarbete.

5. Hur många psykologtjänster är
enbart eller huvudsakligen neuropsyko-
logiskt inriktade?

Det totala antalet är enligt vår studie
61 tjänsteutrymmen, halvtidstjänster
inräknade. Av dessa tjänsteutrymmen
finns 70 procent i Stockholm, Västra
Götaland, Skåne och Västerbotten, dvs
i universitetsregioner. Västernorrland
och Värmland har ytterligare 10 procent
av tjänsteutrymmena. Neuropsykolog-
tjänst för äldrepsykiatrisk utredning
saknas i Dalarna, Gävleborg och Öster-
götland. Neuropsykologerna finns till
största delen inom demenssjukvården. 

Kommentar: Det totala antalet legiti-
merade psykologer i Sverige är ca 
7 200. Således är mindre än 1 procent av
dessa ämnade för neuropsykologiskt ar-
bete inom äldrepsykiatri. 

Diskussion 
Vår enkät om äldrepsykiatrin i Sve-

rige har besvarats av 38 kolleger, såväl
psykiatrer som geriatriker, som invente-
rat resurserna inom sina respektive
landsting. Enkätmetoden har givetvis
svagheter men samtidigt en styrka i att
avspegla den aktuella situationen i lan-
det. Informationen om vissa landsting
är svårtillgänglig, ofullständig och
följdaktligen i vissa fall sannolikt något
missvisande. En reflektion i samman-
hanget är att det inte kan vara särskilt
lätt för patienten att hitta fram till äldre-
psykiatrisk kompetens. 

Undersökningen kan därför inte göra
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▲

Med »äldrepsykiatri» avses all
specialiserad sjukvård för äldre med
psykiska störningar, i regel med ned-
re åldersgräns 65 år. Inom sjukvår-
den används även de synonyma be-
teckningarna »psykogeriatrik» och
»geropsykiatri». I akademiska sam-
manhang används även beteckning-
en »geriatrisk psykiatri».

På medicinsk specialistnivå be-
drivs äldrepsykiatrisk verksamhet i
Sverige i huvudsak inom psykiatri
och geriatrik. I dag finns i landet ing-
en övergripande princip eller organi-
sationsstruktur för hur sjukvården
skall tillgodose de äldres behov av
adekvat utredning och behandling. I
många länder pågår en utveckling av
sjukvård, forskning och undervis-
ning inom äldrepsykiatri. »Old Age
Psychiatry» är en specialistsektion i
»The Royal College of Psychia-
trists» i Storbritannien sedan 1978. I
USA är »Geriatric Psychiatry» en
subspecialitet sedan 1993 [4].

Behovet av en särskild äldrepsy-
kiatrisk specialitet har uppmärksam-
mats av WHO och »World Psychia-
tric Association» (WPA) i tre kon-
sensusdokument publicerade 1996–
1998 [6-8]. I dessa framhålls att spe-
cialiteten kännetecknas av ett sam-
hällsinriktat och multidisciplinärt
arbetssätt, att den har ett särskilt ut-
bildningsansvar för alla yrkesgrup-
per som arbetar med äldre inom häl-
sovård och socialtjänst, liksom an-
svar för forskning inom området.
WHO och WPA betonar äldrepsyki-
atrins breda ansvar för psykisk ohäl-
sa, inklusive demenssjukdomar.

Svensk psykiatrisk förening ut-
gav 1998 »Kliniska riktlinjer för ut-
redning och behandling inom äldre-
psykiatri» [9]. Samma år bildades
Svensk förening för äldrepsykiatri.
International Psychogeriatric Asso-
ciation (IPA) är den största interna-
tionella organisationen för äldrepsy-
kiatri. Inom WPA finns en »Section
for Geriatric Psychiatry». I Europa
finns European Association for Ge-
riatric Psychiatry (EAG).

För vidare information:
http://www.psykiatr.lu.se/sfa/
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anspråk på att i varje kvantitativt mått
med hundraprocentig exakthet avspegla
de faktiska förhållandena. Det är dock
vår bedömning att de potentiella felkäl-
lorna inte på något avgörande sätt på-
verkar vår redovisning.

Vår undersökning visar att svensk äld-
repsykiatri är underdimensionerad och
svåröverskådlig. Varje landsting har sin
egen modell. Äldrepsykiatrin är ojämnt
fördelad i landet – med några undantag
förekommer den i nämnvärd utsträck-
ning endast i universitetsregionerna.
Den är minst förekommande i Gävle-
borg, Dalarna och i viss mån Västman-
land. 

Antalet specialister verksamma
inom äldrepsykiatri är lågt både i rela-
tion till antalet specialister inom psyki-
atri och geriatrik och till internationella
utvecklingstrender. Hög neuropsykolo-
gisk kompetens är en förutsättning för
äldrepsykiatrisk verksamhet. Det låga
antalet neuropsykologer är därför också
anmärkningsvärt och alarmerande.

Svaren från traditionellt psykiatriskt
inriktade verksamheter är än mer ned-
slående än svaren från demensinriktade
verksamheter. Äldre inom huvudkate-
gorin övriga psykiska störningar (pati-
enter med depressioner, nydebuterade
och kroniska psykoser eller ångestsjuk-
domar, störningar som ofta har organis-
ka patogenetiska komponenter) är en-
ligt vår studie de mest eftersatta grup-
perna. Tillgången till öppen- och slu-
tenvårdsresurser samt särskilda tjänster
nödvändiga för konsekvent genomförd
utrednings- och behandlingsverksam-
het är uppenbart otillräcklig. En bidra-
gande orsak till detta kan vara att äldre-
psykiatrins resurstilldelning inte sällan
styrs av prioriteringar inom en redan
krympande psykiatrisk och geriatrisk
landstingssjukvård.

Eftersom den aktuella studien även
omfattar demenssjukvård kan en direkt
jämförelse inte göras mellan den nu pre-
senterade undersökningen och de tidi-
gare två, som refererats till ovan. Om
man bortser från öppenvårdsmottag-
ningar för demens, vilka inte berörts i
de refererade undersökningarna, har an-
talet enheter för äldrepsykiatri dock
minskat sedan 1994.

I HSU 2000 är äldrepsykiatriska frå-
gor föga beaktade. I delbetänkandet om
den psykiatriska vården framgår visser-
ligen att en tredjedel av vårddagarna
inom psykiatrin gäller personer över 65
år [5]. Det saknas en bedömning av vil-
ken betydelse depressionssjukdom hos
äldre har för såväl livskvalitet och vård-
kostnader som påverkan vid samtidig
kroppslig sjukdom. Utredningen kon-
staterar dock att alla patienter med ål-
dersdepression sannolikt inte behandlas
på ett adekvat sätt. 

Skrivningen i HSU 2000 tyder på att

äldrepsykiatriska aspekter på vården
inte beaktas i den utsträckning deras
frekvens och betydelse skulle indicera.
I den statliga prioriteringsutredningens
betänkande framhålls starkt betydelsen
av att tillgodose äldres och psykiskt
svagas behov av en kompetent och ak-
tivt behandlande sjukvård. Detta har
inte beaktats tillräckligt i den pågående
sjukvårdsdebatten.

Det bör framhållas att avsaknad av
en specialiserad äldrepsykiatrisk verk-
samhet inte innebär att patienterna läm-
nas utan vård. Det är dock vår överty-
gelse att den vård som kan ges vid en
specialiserad äldrepsykiatrisk enhet är
bättre anpassad till patienternas behov
och förutsättningar. Det gäller både öp-
penvårdens och slutenvårdens organisa-
tion, personalens utbildning och hand-
ledning samt den lokalmässiga utform-
ningen. Äldrepsykiatrin bör ha en hög
kompetens och effektivitet vad gäller
utredning och behandling och vara en
tydligare nätverkskomponent i samhäl-
lets sjukvård och service för äldre med
psykisk störning. För en redan hårt be-
lastad primärsjukvård borde äldrepsy-
kiatrisk sjukvård framstå som en själv-
klar remissinstans vid svårdiagnostise-
rade eller svårbehandlade fall. 

Resultatet av vår enkätundersökning
bör mana våra politiker, tjänstemän och
och myndigheter – främst Socialstyrel-
sen och Landstingsförbundet – till ökad
uppmärksamhet på och ökad resurstill-
delning till vård och forskning rörande
äldre med psykiska störningar. Äldre-
psykiatri bör få status som en särskild
medicinsk specialitet med specifika ut-
bildnings- och kvalifikationskrav. För
att en sådan utveckling skall komma till
stånd krävs även att geriatriker och psy-
kiatrer samverkar och att man betraktar
gruppen äldre med psykiska störningar
som en gemensam angelägenhet för
båda specialistkategorierna. Det är ock-
så viktigt att andra specialiteter som all-
mänmedicin, neurologi och internme-
dicin involveras i detta utvecklingsarbe-
te. Äldre med psykisk sjukdom skall
utan hänsyn till nuvarande specialitets-
gränser kunna erbjudas en lättillgänglig
och högkompetent diagnostik och be-
handling – oberoende av var de bor i
landet.
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Inventory of geriatric psychiatry in
Sweden
In short supply where demand does not
determine resource allocation

Per Allard, Ann-Sofi Bringel Öhman, Lars
Gustafson, Ingvar Karlsson, Jöns
Lundmark

Läkartidningen 2000; 97: 2976-80.

In 1999 The Swedish Society for Old Age
Psychiatry conducted an investigation in all
Swedish counties in order to survey existing or-
ganizations and resources for medical services
intended for elderly people with psychiatric
complaints. In some counties there were no out-
patient units specifically aimed at elderly peo-
ple with psychiatric diseases, while more than
half had no out-patient units for the large group
of elderly with psychiatric ailments other than
dementia. The total number of beds  was far less
than international recommendations. Less than
5 per cent of the total number of Swedish
psychiatrists and geriatricians hold positions
exclusively for geriatric psychiatry. Access to
geriatric psychiatry resources appears to be
unevenly distributed, and may be found mainly
in or near university cities.
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