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Äldre med psykisk ohälsa (rapport 2020:3) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om 

staden bedriver ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och 

uppmärksamma psykisk ohälsa bland personer som är 65 år och 

äldre. Granskningen har omfattat äldrenämnden och stadsdels-

nämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Södermalm.  

Bedömning 

 Staden bedriver ett systematiskt arbete med att uppmärksamma 

psykisk ohälsa, även om det finns delar som behöver utveckla.  

 Stadens förebyggande och uppsökande arbete behöver förbättras, 

framförallt när det gäller uppföljning och analys.  

Rekommendationer  

 Samtliga granskade stadsdelsnämnder bör:  

- Se till att såväl kommunala som privata hemtjänstutförare har 

information om nämndernas förebyggande verksamhet. 

- Säkerställa att biståndshandläggare, i utredningar, konsekvent 

beaktar och dokumenterar den enskildes situation när det gäller 

psykisk hälsa och välbefinnande. 

- Följa upp samtliga biståndsbedömda insatser minst årligen. 

 Farsta stadsdelsnämnd bör:  

- Utveckla och samordna planeringen av det förebyggande 

arbetet riktat mot äldre personer. 

- Utarbeta och implementera rutiner för samverkan med 

regionen inom berörda verksamheter. 

- Utveckla en systematisk egenkontroll på berörda enheter. 

-  Utveckla en samlad uppföljning och analys av det 

förebyggande riktat mot äldre personer. 

 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd bör: 

- Säkerställa att det uppsökande arbetet riktat mot äldre personer 

bedrivs i enlighet med fastställda rutiner.  
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- Utveckla en systematisk egenkontroll på berörda enheter. 

- Utveckla analysen av det förebyggande arbetet riktat mot äldre 

personer. 

 Södermalms stadsdelsnämnd bör: 

- Utveckla ett systematiskt uppsökande arbete riktat mot äldre 

personer. 

- Utarbeta och implementera rutiner för samverkan med 

regionen inom berörda verksamheter. 

- Utveckla analysen av det förebyggande arbetet riktat mot äldre 

personer. 

 Äldrenämnden bör: 

- Säkerställa att stadsdelsnämnderna har kännedom om, samt 

utvärdera, webbutbildningen avseende psykisk ohälsa. 

- Utveckla en övergripande uppföljning och analys av stadens 

förebyggande arbete samt redovisa resultatet till fullmäktige. 

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2020-02-18 att överlämna 

rapporten till äldrenämnden och stadsdelsnämnderna Enskede-

Årsta-Vantör, Farsta och Södermalm. Yttrandet har begärts in till 

revisorsgrupp 1 senast den 29 maj 2020. 

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor Sven Lindeberg, 070-738 68 86 

Förtroendevald revisor Gunnar Ågren, 072-744 22 54 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 


