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DPSenes plass i alderspsykiatri, samhandling med geriatri og 

kommunehelsetjenesten 

 

Sammendrag: 

Ingen andre deler av psykiatrien vil møte de samme demografiske utfordringer som 

alderspsykiatri. Vi mener derfor at faget er et typisk vekstfag i årene som kommer. 

Alderspsykiatri representerer en unik kompetanse knyttet til alvorlige affektive tilstander, 

angst og psykoser hos eldre, samt demensrelaterte lidelser. Denne kompetansen er over år 

bygget opp ved de alderspsykiatriske avdelingene. Dersom dagens sengekapasitet i 

alderspsykiatri opprettholdes frem mot 2030, vil økningen av den eldre befolkningen i seg 

selv innebære at det relative antall behandlingsplasser blir redusert med 40 %. Antall 

døgnplasser har allerede krympet kraftig i enkelte helseforetak. Dette innebærer at 

døgnplasskapasiteten ikke må reduseres ytterligere! 

Det drives i dag betydelig poliklinisk aktivitet ved alderspsykiatriske avdelinger. Dersom 

DPSene skal overta en del av utredning og behandling av eldre med psykisk lidelse inkludert 

demens, vil det for DPS være høyst nødvendig med en betydelig kompetanseheving innen 

alderspsykiatri over tid før de kan påta seg denne oppgaven. Alderspsykiatrien kan bistå DPS 

å bygge opp denne kompetansen. Vi mener fortsatt at det innen den psykiatriske 

spesialisthelsetjenesten bør være kompleksiteten og alvorlighetsgraden av pasientens psykiske 

lidelse som skal avgjøre om pasienten må tas hånd om ved en alderspsykiatrisk avdeling, eller 

om hun/han kan behandles tilfredsstillende på et DPS.  

 

Bakgrunn:  

Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykiatri kjennetegnet av komplekse problemstillinger 

knyttet til aldringens biologi og psykologi, somatisk sykdom og farmakologi. Kunnskap om 

somatikk, nevropsykiatri, nevroradiologi og laboratoriemedisin er essensielt. Faget krever 

derfor relativt større legeinnsats enn allmennpsykiatri.  

Alderspsykiatri representerer en unik kompetanse særlig knyttet til demensrelaterte lidelser, 

alvorlige affektive tilstander, angst og psykoser hos eldre. Denne kompetansen er over år 

bygget opp hovedsakelig omkring de alderspsykiatriske avdelingene. 

Den alderspsykiatriske metode og arbeidsform er utpreget ambulant, flerfaglig og 

samarbeidsorientert, ikke minst overfor primærhelsetjenesten. Dette er i tråd med 

samhandlingsreformen. Økt antall eldre gjør sitt til at faget blir ytterligere relevant i tiden som 

kommer. En hensiktsmessig arbeids- og oppgavefordeling mellom alderspsykiatri, DPS, 

somatikk og primærhelsetjeneste er viktig. 
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Status i dag:  

Selv om Helsedirektoratets veileder (IS-1388 2006) legger vekt på at DPSene skal ta i mot 

eldre så vel som yngre pasienter, er det imidlertid slik at DPSene i liten grad tar ansvar for 

eldre pasienter. I praksis sender mange DPS rutinemessig henvisninger på psykiatriske 

pasienter over 65 år til alderspsykiatrisk poliklinikk, uansett alvorlighetsgrad eller 

kompleksitet. 

Utredning av demenstilstander gjøres i dag i spesialisthelsetjenesten både ved nevrologiske, 

geriatriske og alderspsykiatriske poliklinikker, avhengig av lokal kompetanse og organisering. 

Mange pasienter med demenssykdom har også nevropsykiatriske symptomer som f.eks angst, 

depresjon, psykose, aggresjon og utagerende atferd. Alderspsykiatrien vil være naturlig 

utrednings – og behandlingsenhet for disse pasientene. Mange steder er det etablert et 

samarbeid mellom fagområdene alderspsykiatri, geriatri og nevrologi. 

Overføring fra somatisk til alderspsykiatrisk avdeling der det foreligger atferdsmessige og 

psykiatriske symptomer tilknyttet demenssykdommen, er ofte hensiktsmessig. De somatiske 

avdelingene mangler ofte skjermingskapasitet og kompetanse til å utrede og behandle slike 

pasienter.  

 

Ønsket måloppnåelse: 

Ingen andre deler av psykiatrien vil møte de samme demografiske utfordringer som 

alderspsykiatri. Vi mener derfor at faget er et typisk vekstfag i årene som kommer. 

Det er, og vil fortsatt være, behov for et betydelig antall døgnplasser i alderspsykiatri.  

Dersom dagens sengekapasitet i alderspsykiatri opprettholdes frem mot 2030, vil fremveksten 

av den eldre befolkningen i seg selv innebære at det relative antall behandlingsplasser blir 

redusert med 40 %. Antall døgnplasser har allerede krympet kraftig i enkelte helseforetak. Det 

er viktig at denne kapasiteten ikke reduseres ytterligere! 

Per i dag varierer antall døgnplasser i alderspsykiatri pr 1000 innbyggere over 65 i hvert 

opptaksområde mellom 0,17 og 0,5. Vi foreslår som et minimum et antall på 0,4. Dette for å 

sikre et tilstrekkelig fagmiljø, når det gjelder størrelse, kompetanse og rekruttering. 

I tillegg foreslår vi en minimumsbemanning av to overleger pr døgnenhet samt to overleger pr 

poliklinisk enhet. 

Samlokalisering med viktige samarbeidspartnere som geriatri og nevrologi forenkler og 

forbedrer utredning og behandling, samt gir større rom for faglig samarbeid og 

felleskonsultasjoner.  Dette gjelder både for inneliggende og polikliniske pasienter og bør 

være gjensidig. 

Det drives i dag betydelig poliklinisk aktivitet ved alderspsykiatriske avdelinger. Dersom 
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DPSene skal overta en del av utredning og behandling av eldre med psykisk lidelse inkludert 

demens, vil det for DPS være høyst nødvendig med en betydelig kompetanseheving innen 

alderspsykiatri over tid før de kan overta denne oppgaven. Alderspsykiatrien kan bistå DPS i 

å bygge opp denne kompetansen. Vi mener fortsatt at det innen den psykiatriske 

spesialisthelsetjenesten bør være kompleksiteten og alvorlighetsgraden av pasientens psykiske 

lidelse som skal avgjøre om pasienten må tas hånd om ved en alderspsykiatrisk avdeling, eller 

om hun/han kan behandles tilfredsstillende på et DPS. Det vil være nødvendig med mer 

ressurser til polikliniske og ambulante tjenester ved de alderspsykiatriske poliklinikker i årene 

som kommer for å møte behovet i den voksende eldrebefolkningen. 

 

Utvalg for alderspsykiatri 

Norsk psykiatrisk forening 


