
Verksamhetsberättelse för Svensk förening för äldre psykiatri 15/9-14 - 15/9-15:

Årsmötet ägde rum den 17 oktober 2014 på Nobel Forum, Karolinska institutet, Stockholm. I 
samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté och professor Yngve Gustafsson, Umeå, hölls 
heldagssymposiet  ”Konfusion hos äldre”  samma dag på Nobel Forum. Internationell gäst var Colm 
Cunningham, Trinity College, Dublin. Rapport härom har utlagts på föreningens hemsida.

Styrelsen har bestått av Elizabeth Aller, ordförande, Ingvar Karlsson, vice ordförande, Per Allard, 
kassör till 21/7-15, Gertrud Sjövall tf 19/8 - 23/10-15, tillika tf sekreterare denna period, Ingmar 
Skoog, vetenskaplig sekreterare, Karin Sparring Björkstén, utbildnings- och årsmötesansvarig, Anna 
Lindblad, medlemsansvarig, Catrine Albemark Bergendorff, suppleant.

Eva Henell avtackades vid årsmötet efter 4 års uppskattat arbete som sekreterare i SFÄP.

Föreningen skickade blommor till revisor Elsa Andersson, som avsagt sig uppdraget efter många års 
ansvarsfullt genomfört arbete.

Universitetssekreterare Birgitta Bäcklund, Umeå, har varit anställd på timbasis för ekonomiskt- 
adminstrativa uppgifter. Malin Tornblad har på samma sätt varit anställd för teknisk hjälp rörande 
hemsidan.

Föreningen hade vid årsskiftet 76 medlemsnamn, 36 betalande, 3 nya och 37 gamla icke betalande. 
De senare skall särskilt påminnas under detta verksamhetsår.

Styrelsen har sammanträtt 6 gånger, ett konstituerande möte 19/12 2014, samt 5 telefonmöten 16/1,
26/3, 20/4, 1/6 samt 18/8 2015.

Ett flertal medlemsbrev har skickats ut under verksamhetsåret.

Årets kurs ”Äldrepsykiatri  utom demenser” i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté 
ägde rum 4-8 maj 2015. Karin Sparring Björkstén var kursledare och flera styrelsemedlemmar deltog 
som föreläsare.

Under det gångna verksamhetsåret har en tredje nationell inventering gjorts av äldrepsykiatriska 
vårdresurser i Sverige under ledning av Per Allard. Tidigare inventeringar gjordes 1999-2000 och 
2006-2007. Insamlade data berör organisation av all specialiserad psykiatrisk verksamhet för personer
över 65 år, personalstat och vårdutbud. Styrelsen hoppas kunna sammanställa enkäten, trots Per 
Allards plötsliga bortgång, för presentation på nästa års konferens anordnad av SPF, Svenska 
psykiatriska föreningen, i mars 2016.

Per Allard, en av landets främsta äldrepsykiatrer, avled hastigt 21 juli i år. Han var med om att grunda 
SFÄP, 1988. Sedan dess start har han antingen varit styrelseledamot, ordförande eller kassör. Han har 
bedrivit forskning inom äldreområdet framför allt psykossjukdomar och varit medförfattare i SBU-
rapporten 2015 ”Depression hos äldre”. Genom sitt engagemang har han på alla sätt bidragit till 
äldrepsykiatrins utveckling i Sverige.

Ingvar Karlsson och Karin Sparring Björkstén representerade SFÄP vid begravningen i Umeå. SFÄP har 
även skickat krans.



Första maj 2015 har äldrepsykiatri blivit en tilläggsspecialitet för läkare med specialistkompetens i 
psykiatri eller geriatrik. Per Allard och Karin Sparring Björkstén har av Socialstyrelsen utsetts till 
externa bedömare av ansökningar om specialistkompetens. Karin Sparring Björkstén har deltagit i 
möten på Socialstyrelsen rörande införandet av nya tilläggsspecialiteter. Bl a handlar det om att skapa
SK-kurser för de nya specialiteterna.

De tidigare utgivna ”Kliniska riktlinjer i äldrepsykiatri” har uppmärksammats och använts som lärobok
i flera sammanhang.

Karin Sparring Björkstén har deltagit i IPA:s, International Psychogeriatric Associations´, europeiska 
möte i Bryssel 3-5/12-14 med en poster om äldrepsykiatri som ny svensk specialitet. Intresset var 
stort för hur SPÄF lyckats tillskapa en egen specialitet och Karin inbjöds att närvara vid EAGP:s, 
European Association for Geriatric Psychiatry´s, styrelsemöte i London i mars detta år, vilket dock ej 
var möjligt. 

Karin Sparring Björkstén har även 24 juli 2015 träffat represententer för Socialdepartementet och 
redogjort för äldrepsykiatrins behov.

Anna Lindblad företräder föreningen när det gäller deltagande i SPF:S kongress 16-18/3 2016 i 
Stockholm.

Ingvar Karlsson är delaktig i Socialstyrelsens arbetsgrupp för att ta fram nya riktlinjer för depression 
och ångest. Detta innebär ett flertal möten fram till 2016. Tyvärr har man från Socialstyrelsens sida 
valt att inte beakta de äldres speciella behov och de kommer därför inte att finnas med på samma 
sätt som för vuxna och barn/ungdom. Det är ännu oklart hur de äldre kan inkluderas mer specifikt.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har ett pågående projekt för att upptäcka psykisk ohälsa hos 
äldre. Man har gjort ett arbetsverktyg, som är under utarbetning. Ingvar Karlsson har deltagit i dessa 
möten och kommer att bidra med expertkunskap också framgent.

SFÄP:s nästa nationella symposium kommer att hållas 23 oktober 2015, i samband med årsmötet på 
Nobel Forum, liksom tidigare i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté. Temat för året 
är ”Depression hos äldre” och symposiet hålles till Per Allards minne.
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