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Dagsfor sjukvArdanpassad
till iildre
Den medicinska prcfessionen
km inte liingre stillatigande
as hur politiker och administratiiM 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 landstingsfiirbundet sin rapport om
utvecklingen i svensk hiilsooch sjukvad. Man fijrordar
fortsatt minskning av vardplatseroch akutsjukhus,men denna utveckling har skett utm att
sjukvdrden fatt behiivlig resursfiirsterkning. Detta drabbil siirskilt vara Al&e och multisiuka. Tiden tbner an mogen
att utveckla etr integrerad
verdorganisation som Ar sarskilt anpassadftir iildre personer.
Under senare tid har det
skett en ftjrskjutning frAn slutenverd fill iippenverd.Detta
hil i ett liingre perspektiv mdjliggjorts av medicinskutveckling, elfektivare metoder och
en annorlunda behandlingsfilosofi sAatt man numera kan
udiira mer sjukvdrd i dppenvdrd och omhiinderta iiven
svirt sjuha med hemmet som
verdplats. De-a'lha-"flstavill ha
illlgang till hemsjukvard,men
bua omdenmotsvausal:ma
kvalitet som skulle ha getts om
mmvArdatspi sjul'hus.
En av konsekvensernaav ldrandringen er minskat antal
verdplatsersAatt av derr7 o38
platser som fanns vid lmdets
sjukhus 1980eterstir nu bara
2Z 235 platser,Dema utveckIing ha skett i hela OECD,men
Sverigeligger ibottenligan der
enbart Mexico ochTukiet hil
fdrre vdrdplatserper 1 ooo invilare (setabell).
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"Vi somarbetar ute iakutsjukv&rdenhar dock
en annanbiTd.av verkligheten.
Platsbristenhar sorr.konsekver.satt deIA som
iinddkunnat beredas plats fiskerar att skickas
hem for tidigt, vilket siirskilt fdr iildre iir fiirendt med.or o,fiirdrdj d.r ehabilitering
och ijkad dterinliig gning sfrekv ens."

den som har bast kompetens
att hantera den ahtuella sjukdomen. Det finns ddrfiir anledning Elt misstanka att en stor
del av neddragningana pi senare Ar har varit motiverade
mer av omtilke om budgeten
anompauenrcrna.

siirskilda boendensig inte brygga vad g?illerliikatillgdngen.
Socialminister Ltrs Engqvist
har visserligetrvid upprepade
dlua[en uttalat att kostnaderna liir sjukv6rdenbdr motsvafandstingsft irbundet niijt
ra tio procent avBNP ar 2oo8,
Roger Molin, vid Lmdstingsmen nestan alla av Sveriges
{tjrbundet, sadei en intervju i
Iandsting dras fortsatt med stoDagens Medicin i december I(ommuner hanger inte med
ra underskott.Om man sedan
2oo3 att minskningen av mta- Flera av reformerna inom sjuk- direkt j amfttr kostnadernafdr 6
let platser iir bddeviintad och verden hd fatt otinskadesidoel ena sidan sjukvArd med l6sta
bnskvard. Han havdar att det fekter och hdr d?imed ytterliga- budgetramar,och d andra sidr den medicinska utveckling- re fcirva,rratsituationen. Ett *dan sjukpenning, diir kostnaen snarare dn landstingens empel iir iidelreformens iiver- derna fatt skena fritt, ku mm
ekonomisom vtrit pidrivande flyttande av ansvil lratr lands- med fog stiilla lrAgan om resuridemaproress.
tingen till komunen 1992. serna verkligen fcirdelastill
Vi som arbetar ut€ i aletDels ha neddragningetr inom dem som har stiirst behotr
sjukvirden har docken annan landstingen gjorts snabbareiia Samtidigthar prioritedngsutredningen lunnit att vard av
bild av verkligheten.Platsbris- uppbyggnadenav den komuten har som konsekvensatt de nala vdrden. Dels inneb:ir upp- ldngvarigt sjuka, verd i livets
fd som iind6 kunnat beredas delningenpd tv6 olika huvud- slutskedeoch vard av patienter
plats riskerar att skickashem miin praktiska problm d6. med nedsattfdrmegati[ sjAivftir tidigt, vilket siirskilt ftjr iild- manga medicinskt fiirdigbe- bestamande ska prioriteras
re ar fiirenat med oro, fiirdrcijd handlade patienter blockerar lika hdgt som akut liwiiddande
rehabiliteringoch iikad aterin- platseri aletsiukvilden dare- insatser.Enligt de etiskaplattiir formar som utgdr grunden ftjr
liiggningsfrekvens.Akutsiuk- surserna i komuerna
vardens avdelningarar rutin- otillr?ickliga. Bfiersom liikarhde prioriteringar som alltid
miissigt iiverbelagdaoch allt- satsernafordarande Ar ett an- kommer att behtiva g<irasi vAr"utlOkaliseras" sva ftir lmdstingen klinner allt- den fdljer ett siirskilt ansvar att
fler patienter
beaktabehovenhos desvagasoch vdrdasvid annanhlinik nn fiir m6nga iildre i komunens
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te, diir mAnga iildre utgtir den
stiirstapatientgruppen.
Alder viktig riskfaktor
Sverigehar redm enligt OECD
viirldens dldsta befolkning och
andelen av befolkningensom
iir river 65 6r kommer att fortsetta tika kra-ftigt.Alder iir den
viktigasterhkfaktorn ftir sjukdom och iildre personer har
ddrfiir avsevdrt stone behov av
sjukvdrdandeinsatseriin yngre. Antalet varddagil lor personer 6ver 85 6r iir etta ganger
stiirre dn ftir dldersintervallet
45-64 an Utdver atalet alfue i
befolkningen sdLhar dven den
medicinskautvecklingenbidragit till att nya teloiker med gott
resultat kao utfiiras i mycket
hcig 6lder Aldie som hamna
pdLsju-khusriskera att hospitaIiseras med liirlust av olika
funktioner pa grund av komplqiteten vid sjukdom i hiig 6lder och det verdnadssattsom
ofta rader pa icke geriatriskt
specialiserade
akutsjukhus.
Pilotprciekt i StockhoLn
Det kravs alltsa nytiinkande
och i Solnastadsjiisattsnu ett
pilotprojeht i samilbete mellan
Stockholmslansledsting, Solna stad och Aldreforskning
Nordvdst.Mdletdr attskapaen
verdorganisationsom ar serskilt anpassadlor eldre personer med komplex s.iuklighet
som kriiv€r motsvarandegrad
av analys,behandling och uppldljning. Det som kriivs fiir att
ftirbiittra iildrevuden iir en integreradvdrdstruktur med utgangspunkti primervlrden -

iildrevirdscentralen (AVC) diir all personalhar geriatrisk
kompetens,Alla specialiteter
och yrkesgrupperdr viilkomna
att delta i denna utvechling.
Nyckeln i det nya omhdndertagandet baseras pa patienten
och inte behoven fdr eh klf
nik/virdenhet eller en vissyrkesgrupp.Journalen iir problembaserad,och inte uppdelad
fdr olika specialitetereller yrlcsgrupper,vilhet gdr d€t mttjligt att kontinuerligt bedriva
klinisk forskningpe helaverksamheten.
Fiir fa geriatriker
Specialitetengeriatrih, som utgdr en generalistspeciaLitet
fdr
iildre, kan och vill ha ett tydligare nationellt uppdrag inom
iildrevirden, men fdr nervarmde flnns alltftjr lA geriatriker
f<ir att kma ta iiver denna del
av virden. Under iiversk6dlig
tid mastedet derfor sk€ett niira
samarbetemellan geriatriker
och allniinmedicinare/husldkare ddr dessatillsamans
fer i uppdrag att organiseraprimiirvirden och n?irsjukvdrden
liir ?ildre.Det behiivs om-fattande utbildningsinsatser
sombdr
riktas mot behoveninom den
nya tivergripande vardshul*uren fiir iildre. Avsilden med
AVCiir inte att ta resurser frin
akutsjulwarden utm att baftre
utnyttja deresursersomredan
flnnsiprimtirvdrden,
Den medioinska professionen kan ej liingre stiltatigande
leta politiker och adminishattirer i landstingen stympa eller
utan tilkacklig l@mpetensi geriatrik organiseraden svenslca
iildrevirden. Angel?ignareformer behtjverinledas omgiende.De vil<tigaste
6r:
att shapaen samanhelletr
anpassadfdr
viLrdorganisation
dldre personermed ndra samband mellan iippen- och.slutenvdrd;
att baggevardformerna iir
noga dimensioneradeefter behovenoch
att peisonal som handlAgger
aldre personer hil utbildning i
geriatrik.
Detta arbet€ kraver ett omfattmde nytibkande och beh<iver fd utvecklas i form av pilotprojekt med vida mandat.
Sjukv&rdeniir, siirskilt lcir iildre, underlinansierad och nu
maste det till resursfdrstarkmngal
ZuFMiihlen
Bengtvon
speciali$invenesmedicin,
iireningen
i Upps6la
SiukhusHkarf
BarbroWes€rholm
und
sveriges
PensionArstijft
ordfiirande
(sPF)
GunnarAknel
ldr
iirande,
Svensk
f ijrcning
styrclseordf
(SfGGl
geriatikochgercntologi
2004
uNT22/4

i LSS-frflgor
I(ommunenhar kornpetens
Kommunen hil kompetem liir
bisHnilshandHggning i LSSft5gor, slciver Randi Graun-

verksamleten. Sedan iir det
kommunens egenproduktions,
eller i vissa fall privata entrenrendrers

salr atf inom

dessa

antas av VFN som utgair en
strategi f6r hur ndmnden ska
kunna byggai happ sa att giillandebesluthan verkstellas.

nerekostnaderna.
Det zirinte helierseatt personersbeslutom beviljadeinsatser hamnar i "lcommunens

de lagstiftning. Rattssakerheten inn€fattar bland annat att
en person vid behov fdr hjiilp
att <iverliiaav sin handl?iggare

