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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Monica Ulfhielm utsågs att justera protokollet. 
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

Som övriga frågor anmäldes: 
• Budget 2017 
• Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 

§ 2 Studiebesök Mottagningen för äldrepsykiatri, Norra Stock
holms psykiatri 

Eva-Lii Mark informerade om mottagningen för äldrepsykiatri. 

Äldrepsykiatri omfattar såväl demenssjukdomar som depression, psykos, 
konfusion och andra tillstånd med psykiska symptom oavsett orsak. 

Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, tar främst emot 
patienter över 65 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. 

Den äldrepsykiatriska mottagningen på S:t Görans sjukhus är en av de 
största i landet. Alla som kommer till mottagningen får träffa både en geria-
triker och en psykiatriker, tillsammans kan de skapa sig en helhetsbild över 
patientens tillvaro och tillstånd. 

Äldrepsykiatri är ett relativt nytt område. Länge trodde man att det var pre
cis som allmänpsykiatri, men äldre människor har en annan livssituation. 
Man måste ta mer hänsyn till somatiska sjukdomar och till sociala och exi
stentiella frågor. 

Eva-Lii Mark sa också att antalet ADHD-undersökningar är cirka 2000 per 
år vilket innebär att resurser tas från annan psykiatri. 

Vidare nämndes att det finns ett Äldrepsykiatriskt kompetenscentrum 

Många har fysiska krämpor som kan leda till depression, man kan ha förlo
rat nära och kära, och man ska vänja sig vid en ny tillvaro utanför arbetsli
vet. Man ser de största besökstalen i åldersgrupperna 65-67 år och 83-85 år. 



Stockholms läns landsting 3 ( 4 ) 

PROTOKOLL 
2016-05-23 LS 2016-0008 

§ 5 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns 
landsting 

Folktandvården 

Har haft ett första sammanträde, ytterligare ett planerat i september. 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Bjuder in till möte angående RUFS, dock ännu inte ett råd för samverkan. 

§ 6 Övriga frågor 

Budgetprocess 2017 
Landstingsdirektören har tagit fram sitt planeringsunderlag som utgår från 
de ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige har fastställt. Planerings
underlaget har skickats på remiss till nämnder och styrelser. 

Alliansen har tagit fram ett budgetförslag, likaså de olika oppositionsparti
erna. Den 14-15 juni samlas landstingsfullmäktiges ledamöter för att debat
tera och besluta om budget 2017. 

Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 
Alliansen och miljöpartiet har kommit överens om kollektivtrafiken under 
de närmsta åren. En del i överenskommelsen är enhetstaxa, en annan att 
SL-kortet ska höjas med 40 kronor. Beslut tas av landstingsfullmäktige den 
14-15 juni. 

Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum den 12 september. En punkt på dagordning
en kommer att vara rådets roll, hur lyfts frågorna, hur går informationen 
vidare mm. 

Vid protokollet -

Agneta Marmestrand 

Justerat 
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