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iolan
uns skolpolitik. Pd
rndersokning frAn
rdel av fastanstdllda
ldning.
,nomin inte den besta, men en
kolan iir inte blott och bart en
. Nej, det iir en investering som
ommer att gynna kommunen.
,t kortare sikt kommer €n sats-
ri grundskolan med all saikerhet
,hovet av individuella program
rdervisning pd gymnasiet niir
:ar av att na upp till godkent re-
rr i skolan.

\ sKoLPoLtrtKEN maste ses
rmeras reielt om.det ska vara
ra andelen behririla liirare vid
6a atgarder kommer att vara
€h krava omprioriteringar av
?t, medan eter andra kan ge-
o stdrre kostnadsiikningar
re hiir en Fyggile och trivsam-
jii. En ubetsplats fri fran hot,
)ch nedsattande komentarer
hiivs, bide br liirare och elever
hiir hiijda liiner. Det iir det mest
len ocksa mest kostsamma, sat-
ll sig fler utbildade larare. De ny-
le lararDa ldmar i dag univer-
ilryhdga studieshulder och de
)rtsAtta sdka sig till andra orter
iiget iir som det iir En skola med
Iiirde 2b en satsning som maste
det ar en investering som skulle
: framtiden.

rcndet?
movalda ledamiiter Omval av
riiter som suttit i atta er eUer ar
ll motiveras sitskilt.
morna, med den insyn de ger,
om princip€rna fdr ersettning
I och ledande befattningshavare
a sbnelsearvoden.
entar seger bitradande finans-
nar Lund att detnu ar "upp till
lagen", Nu fil "naringslivet en
rpa sig nar det geller den sjelv-
rksamheten. Den har inte precis
senaste eren", fastslar Gumar

uARrr BRA om han lormulerat
rdre kiltigt. Verkligheten ar ju,
inte riktigt sa enlel som att ne-
dle vara ett enda moraliskt mo-
len politiska sfaren undantags-
moraliska dygdemiinster
?ir ju att oarterna inom nd-

uvudsak riir en del storfitretag
rfiiretagsledile, medan detr stG
ftiretag i huvudsak iir hederliga.
r inte att det tu bra med sjiilv-
)blemen uppster ner regeringen
;livets fiirtroendekris" som poli
I fiirevAndning avstar fran att
:r som behiivs lcir att stimulera
,ch tilvaxL

;kedd
ligger niira till hmds iir att aven
n har insett det orimliga i att be-
riskor frdn de nya medlemsliin-
.got somkatten har slapat in.

ir verku det dessvdrre inte va-
rtern tycls ha gett sig den pe aft
tj ecker it notoriska bidragssnyl-
r han tanker aterkoma med ett
m iiverg6lgsregler efter soma-'uppstdr problem". Och "nesk

3r riksdagen att saga ja", siiger
sta ging, siiger statsministern.

Dags for sjukvArd anpassad till iildre
Antal vArdplatser i korttidsvird per invAnare enligt OECD Ar 2000
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Den medicinska prcfessionen
km inte liingre stillatigande
as hur politiker och administ-
ratiiM stympa den wenska
eldrevArden. Det som krevs er
en vardorganistion som ar
ilpassad ftir eldre miimiskor
med flera olika siukdoma,
slciver Bengt von Zur-Miihlen,
Barbro Westerholm och
Gunna Aloer

I mars presenterade lands-
tingsfiirbundet sin rapport om
utvecklingen i svensk hiilso-
och sjukvad. Man fijrordar
fortsatt minskning av vardplat-
ser och akutsjukhus, men den-
na utveckling har skett utm att
sjukvdrden fatt behiivlig re-
sursfiirsterkning. Detta drab-
bil siirskilt vara Al&e och mul-
tisiuka. Tiden tbner an mogen
att utveckla etr integrerad
verdorganisation som Ar sar-
skilt anpassad ftir iildre perso-
ner.

Under senare tid har det
skett en ftjrskjutning frAn slu-
tenverd fill iippenverd. Detta
hil i ett liingre perspektiv mdj-
liggjorts av medicinsk utveck-
ling, elfektivare metoder och
en annorlunda behandlings-
filosofi sA att man numera kan
udiira mer sjukvdrd i dppen-
vdrd och omhiinderta iiven
svirt sjuha med hemmet som
verdplats. De-a'lha-"flsta vill ha
illlgang till hemsjukvard, men
bua omdenmotsvausal:ma
kvalitet som skulle ha getts om
mmvArdatspi sjul'hus.

En av konsekvenserna av ldr-
andringen er minskat antal
verdplatser sA att av de rr7 o38
platser som fanns vid lmdets
sjukhus 1980 eterstir nu bara
2Z 235 platser, Dema utveck-
Iing ha skett i hela OECD, men
Sverige ligger ibottenligan der
enbart Mexico ochTukiet hil
fdrre vdrdplatser per 1 ooo in-
vilare (se tabell).

fandstingsft irbundet niijt
Roger Molin, vid Lmdstings-
{tjrbundet, sade i en intervju i
Dagens Medicin i december
2oo3 att minskningen av mta-
let platser iir bdde viintad och
bnskvard. Han havdar att det
dr den medicinska utveckling-
en snarare dn landstingens
ekonomi som vtrit pidrivande
idemaproress.

Vi som arbetar ut€ i alet-
sjukvirden har dock en annan
bild av verkligheten. Platsbris-
ten har som konsekvens att de
fd som iind6 kunnat beredas
plats riskerar att skickas hem
ftir tidigt, vilket siirskilt ftjr iild-
re ar fiirenat med oro, fiirdrcijd
rehabilitering och iikad aterin-
liiggningsfrekvens. Akutsiuk-
vardens avdelningar ar rutin-
miissigt iiverbelagda och allt-
fler patienter "utlOkaliseras"

och vdrdas vid annan hlinik nn

den som har bast kompetens
att hantera den ahtuella sjuk-
domen. Det finns ddrfiir anled-
ning Elt misstanka att en stor
del av neddragningana pi se-
nare Ar har varit motiverade
mer av omtilke om budgeten
anompauenrcrna.

I(ommuner hanger inte med
Flera av reformerna inom sjuk-
verden hd fatt otinskade sidoel
fekter och hdr d?imed ytterliga-
re fcirva,rrat situationen. Ett *-
empel iir iidelreformens iiver-
flyttande av ansvil lratr lands-
tingen till komunen 1992.
Dels ha neddragningetr inom
landstingen gjorts snabbare iia
uppbyggnaden av den komu-
nala vdrden. Dels inneb:ir upp-
delningen pd tv6 olika huvud-
miin praktiska problm d6.
manga medicinskt fiirdigbe-
handlade patienter blockerar
platser i aletsiukvilden dare-
surserna i komuerna iir
otillr?ickliga. Bfiersom liikarh-
satserna fordarande Ar ett an-
sva ftir lmdstingen klinner allt-
fiir m6nga iildre i komunens

siirskilda boenden sig inte bryg-
ga vad g?iller liikatillgdngen.

Socialminister Ltrs Engqvist
har visserligetr vid upprepade
dlua[en uttalat att kostnader-
na liir sjukv6rden bdr motsva-
ra tio procent avBNP ar 2oo8,
men nestan alla av Sveriges
Iandsting dras fortsatt med sto-
ra underskott. Om man sedan
direkt j amfttr kostnaderna fdr 6
ena sidan sjukvArd med l6sta
budgetramar, och d andra si-
dan sjukpenning, diir kostna-
derna fatt skena fritt, ku mm
med fog stiilla lrAgan om resur-
serna verkligen fcirdelas till
dem som har stiirst behotr
Samtidigt har prioritedngsut-
redningen lunnit att vard av
ldngvarigt sjuka, verd i livets
slutskede och vard av patienter
med nedsatt fdrmegati[ sjAiv-
bestamande ska prioriteras
lika hdgt som akut liwiiddande
insatser. Enligt de etiska platt-
formar som utgdr grunden ftjr
de prioriteringar som alltid
kommer att behtiva g<iras i vAr-
den fdljer ett siirskilt ansvar att
beakta behoven hos de svagas-

te, diir mAnga iildre utgtir den
stiirsta patientgruppen.

Alder viktig riskfaktor
Sverige har redm enligt OECD
viirldens dldsta befolkning och
andelen av befolkningen som
iir river 65 6r kommer att fort-
setta tika kra-ftigt. Alder iir den
viktigaste rhkfaktorn ftir sjuk-
dom och iildre personer har
ddrfiir avsevdrt stone behov av
sjukvdrdande insatser iin yng-
re. Antalet varddagil lor perso-
ner 6ver 85 6r iir etta ganger
stiirre dn ftir dldersintervallet
45-64 an Utdver atalet alfue i
befolkningen sdL har dven den
medicinska utvecklingen bidra-
git till att nya teloiker med gott
resultat kao utfiiras i mycket
hcig 6lder Aldie som hamna
pdL sju-khus riskera att hospita-
Iiseras med liirlust av olika
funktioner pa grund av kom-
plqiteten vid sjukdom i hiig 6l-
der och det verdnadssatt som
ofta rader pa icke geriatriskt
specialiserade akutsjukhus.

Pilotprciekt i StockhoLn
Det kravs alltsa nytiinkande
och i Solna stad sjiisatts nu ett
pilotprojeht i samilbete mellan
Stockholms lans ledsting, Sol-
na stad och Aldreforskning
Nordvdst. Mdletdr attskapa en
verdorganisation som ar ser-
skilt anpassad lor eldre perso-
ner med komplex s.iuklighet
som kriiv€r motsvarande grad
av analys, behandling och upp-
ldljning. Det som kriivs fiir att
ftirbiittra iildrevuden iir en in-
tegrerad vdrdstruktur med ut-
gangspunkt i primervlrden -

iildrevirdscentralen (AVC) -
diir all personal har geriatrisk
kompetens, Alla specialiteter
och yrkesgrupper dr viilkomna
att delta i denna utvechling.
Nyckeln i det nya omhdnderta-
gandet baseras pa patienten
och inte behoven fdr eh klf
nik/virdenhet eller en viss yr-
kesgrupp. Journalen iir prob-
lembaserad, och inte uppdelad
fdr olika specialiteter eller yr-
lcsgrupper, vilhet gdr d€t mttj-
ligt att kontinuerligt bedriva
klinisk forskning pe hela verk-
samheten.

Fiir fa geriatriker
Specialiteten geriatrih, som ut-
gdr en generalistspeciaLitet fdr
iildre, kan och vill ha ett tydli-
gare nationellt uppdrag inom
iildrevirden, men fdr nerva-
rmde flnns alltftjr lA geriatriker
f<ir att kma ta iiver denna del
av virden. Under iiversk6dlig
tid maste det derfor sk€ ett niira
samarbete mellan geriatriker
och allniinmedicinare/hus-
ldkare ddr dessa tillsamans
fer i uppdrag att organisera pri-
miirvirden och n?irsjukvdrden
liir ?ildre. Det behiivs om-fattan-
de utbildningsinsatser som bdr
riktas mot behoven inom den
nya tivergripande vardshul*u-
ren fiir iildre. Avsilden med
AVC iir inte att ta resurser frin
akutsjulwarden utm att baftre
utnyttja de resurser som redan
flnns iprimtirvdrden,

Den medioinska professio-
nen kan ej liingre stiltatigande
leta politiker och adminishatti-
rer i landstingen stympa eller
utan tilkacklig l@mpetens i ge-
riatrik organisera den svenslca
iildrevirden. Angel?igna refor-
mer behtjver inledas omgien-
de. De vil<tigaste 6r:

att shapa en samanhelletr
viLrdorganisation anpassad fdr
dldre personer med ndra sam-
band mellan iippen- och. slu-
tenvdrd;

att bagge vardformerna iir
noga dimensionerade efter be-
hoven och

att peisonal som handlAgger
aldre personer hil utbildning i
geriatrik.

Detta arbet€ kraver ett om-
fattmde nytibkande och beh<i-
ver fd utvecklas i form av pilot-
projekt med vida mandat.
Sjukv&rden iir, siirskilt lcir iild-
re, underlinansierad och nu
maste det till resursfdrstark-
mngal

Bengtvon ZuFMiihlen
speciali$ invenesmedicin,

SiukhusHkarf iireningen i Upps6la
Barbro Wes€rholm

ordfiirande sveriges PensionArstijft und
(sPF)

GunnarAknel
styrclseordf iirande, Svensk f ijrcning ldr

geriatik och gercntologi (SfGGl
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"Vi somarbetar ute iakutsjukv&rdenhar dock
en annanbiTd. av verkligheten.

Platsbristenhar sorr.konsekver.s att de IA som
iinddkunnat beredas plats fiskerar att skickas
hem for tidigt, vilket siirskilt fdr iildre iir fiire-

ndt me d. or o, fiirdrdj d. r ehabilitering
o ch ijkad dterinliig gning sfr ekv ens."

I(ommunen har kornpetens i LSS-frflgor
Kommunen hil kompetem liir
bisHnilshandHggning i LSS-
ft5gor, slciver Randi Graun-

verksamleten. Sedan iir det
kommunens egen produktions,
eller i vissa fall privata entre-
nrendrers  sa l r  a t f  inom dessa

antas av VFN som utgair en
strategi f6r hur ndmnden ska
kunna bygga i happ sa att giil-
lande beslut han verkstellas.

nere kostnaderna.
Det zir inte helier se att perso-

ners beslut om beviljade insat-
ser hamnar i "lcommunens

de lagstiftning. Rattssakerhe-
ten inn€fattar bland annat att
en person vid behov fdr hjiilp
av sin handl?iggare att <iverliia-


