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Stärkt kompetens om psykisk ohälsa inom
äldreomsorgen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att
stärka kompetens om psykisk ohälsa hos personalen inom äldreomsorgen och
tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Den psykiska ohälsan bland äldre är utbredd. Uppskattningar visar att nära 20 procent
av de äldre i Sverige lider av psykisk ohälsa och att de som är över 65 år löper fyra
gånger högre risk att drabbas av psykisk ohälsa.
Många av dessa personer återfinns i äldreomsorgen i boenden och hemtjänst där det
ofta saknas kompetens inom psykisk ohälsa. När ädelreformen genomfördes i Sverige
den 1 januari 1992 innebar det att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig
service, vård och omsorg för äldre och handikappade och genom detta tog över en del
ansvar som tidigare legat på landstingen. Kommunerna fick en skyldighet att inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt
stöd. Till de särskilda boendeformerna hör ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder
och de sjukhem som överfördes från landstingen i samband med reformen.
Kommunernas betalningsansvar utökades genom psykiatrireformen 1995 som innebar
att kommunerna även fick betalningsansvar för de patienter som efter tre månaders
sammanhängande vårdtid bedöms vara medicinskt färdigbehandlade inom kvalificerad
psykiatrisk vård.
För omsorgspersonalen är det svårt att möta dessa brukare på ett adekvat sätt i deras
vardag när personalen inte har rätt kompetens. Även missbrukare blir allt vanligare
inom hemsjukvården eftersom missbruk ofta hänger ihop med psykisk ohälsa. Det blir
allt vanligare att den ”nya” generationen brukare har just missbruksproblem.
Det är en trygghet för både personal och brukare att personalen har rätt kompetens
för att hantera uppkomna situationer i samband med psykisk ohälsa. Det är därför

viktigt att de undersköterskor som arbetar i våra kommuner och landsting och hos
privata vårdföretag har en adekvat utbildning. Det är också viktigt att kunskap om
psykisk ohälsa ingår i det vanliga omvårdnadsprogrammet, även när man läser med
inriktning äldreomsorg.
Det är därför av stor vikt att regeringen arbetar för att omsorgspersonal får
kompetensutveckling, för att kunskap om psykisk ohälsa ska ingå i
undersköterskeutbildningen och för nationella riktlinjer för hur kommuner och landsting
hanterar personer med psykisk ohälsa inom äldreomsorgen.
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