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”Every system is perfectly designed 

to produce the results it does.  

If you do not like the results  

then you must change the system”.

PauL  BaTaLDen

Director of the Institute for Leadership in Healthcare
Dartmouth, uSa, 2002
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Förord

 D
elar av denna skrift bygger på en underlags-
rapport som tagits fram på uppdrag av den 
parlamentariska äldreberedningen, SENIOR 
2005 och har tidigare publicerats i anslut-

ning till beredningens slutbetänkande: Äldrepolitik  
för framtiden, 100 steg till trygghet och utveckling 
med en åldrande befolkning (SOU 2003:91, bilaga 
del C). Författaren svarar själv för innehållet i rappor-
ten och den innehåller inga ställningstaganden från 
SENIOR 2005.

Alla kapitel har reviderats. Kapitlen Behov av reforme-
ring av svensk äldrevård, Organisation, Forskningens 
roll inom äldrevården och förslaget om Äldrevårds-
central – en integrerad äldrevårdsorganisation har 
inte tidigare publicerats.

Det är min förhoppning att denna bok ska bidra till 
en konstruktiv diskussion kring den viktiga frågan 
hur vi kan förbättra vården för äldre personer med 
komplexa problem och vårdbehov i en sammanhäng-
ande och etiskt värdig organisationsform på de äldre 
vårdtagarnas villkor.

Stockholm i april 2004

Gunnar  akner

docent, överläkare
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Sammanfattning

D
et huvudsakliga skälet till att samhället behöver ägna 
särskild uppmärksamhet åt just äldre personer och där-
med bedriva äldrepolitik är fr.a. att människor med åren 
löper en påtagligt ökad risk att drabbas av sjukdomar 

och/eller skador. En betydande grupp äldre personer ackumulerar 
med åren en omfattande multisjuklighet och multi behand ling, med 
varierande grad av funktionella konsek venser och hjälpbehov. 
Handläggningen av dessa äldre individer kräver en särskilt hög och 
kvalitetssäkrad kompetens, och därtill en vårdorganisation som är 
anpassad till handläggning av komplex sjuklighet hos äldre. Fem 
olika aspekter bör särskilt framhållas:

1. analys av hälsoproblem hos äldre skiljer sig från yngre
Analys av hälsoproblem hos äldre personer skiljer sig avsevärt 
från yngre åldersgrupper och ställer särskilda krav på kompe-
tens, tid och erfarenhet.

2. Orsakskedja: Sjukdomar/skador → Funktionsnedsättningar 

→ Vård behov
  Funktionsnedsättningar och tillhörande vårdbehov hos äldre är 

alltid relaterade till sjukdomar och/eller skador. Ofta förekom-
mer flera sjukdomar/skador samtidigt.

3. DBu-metoden: Diagnostik–Behandling–uppföljningg
 Med hänsyn till den komplicerade problembilden hos många 

äldre personer är det särskilt angeläget att arbetet med äldre  
personer bedrivs strukturerat, t.ex. enligt DBU-metoden med 
särskilt fokus på kritisk utvärdering över tid av effekten av olika 
vidtagna behandlingsåtgärder.



4. Problembaserad journal
 Ju fler samtidiga sjukdomar och/eller skador som föreligger  

hos en enskild äldre person, desto större krav ställs på en sys-
tematisk och integrerad klinisk analys. Det finns ett stort behov 
av att utveckla journalen hos äldre till ett problembaserat, ana-
lysstödjande instrument med fokus på att skapa en samman-
hängande bild av den enskilde äldre individens problem samt 
effekten av olika behandlingsåtgärder över tid. På detta sätt kan 
journaldokumentationen samtidigt användas för både reguljärt 
kliniskt arbete, klinisk forskning och verksamhetsutveckling. 
Detta innebär även mycket goda förutsättningar för undervis-
ning av vårdtagare och närstående samt vårdpersonal och stu-
denter.

5. anpassad vårdorganisation: Äldrevårdscentral (ÄVC)
 Innehållet i äldrevården (primärt) måste ligga till grund för äld-

revårdens form, dvs. dess organisation (sekundärt). Dagens 
svenska äldrevårdsorganisation är alltför vårdgivarfokuserad. 
Den innehåller många komponenter som försvårar en integrerad 
analys av hälsotillståndet med fokus på kritisk utvärdering av 
effekt av olika behandlingsåtgärder över tid. För många äldre 
individer kommer den komplicerade äldrevårdsorganisationen i 
sig att bidra till åldersdiskriminering (ageism).

  Utmaningen inför framtiden är att utforma en ny typ av äldre-
vårds  organisation, i första hand avsedd för multisjuka äldre, men 
där även äldre med lägre grad av sjuklighet kan erbjudas att lista 
sig.
 I bokens sista kapitel lämnas ett förslag till en sådan integre-
rad äldrevårdsorganisation betecknad Äldrevårdscentral (ÄVC) 
som har goda förutsättningar att lösa många av de problem som 
nu föreligger i äldrevården. Förslaget till ÄVC är utformat för att 
optimalt understödja en kvalificerad handläggning över tid av 
den ofta komplexa hälsoproblematiken hos äldre.
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k a p i t e l  1 

Behov av reformering av  
svensk äldrevård

 e
n lång rad olika utredningar har påvisat att den svenska 
äldrevården inte fungerar som man hade hoppats på när 
ÄDEL-reformen trädde i kraft 1992. Dagens äldrevård är i 
själva verket inte anpassad till handläggning av komplexa 

hälsoproblem hos äldre personer över tid och många äldre personer 
far illa i det osammanhängande äldrevårdsystemet.
 Vid en debatt på Medicinska Rikstämman i november 2003 sa 
socialminister Lars Engqvist:

”Vi har ingen tradition av god äldrevård i Sverige. Vi har inget att falla 
tillbaka på. Och äldreomsorgen är inte bra idag heller, men jag tror att 
den är på väg att bli det.”

Frågan är vad ministern menade med ”den är på väg att bli det”. 
Det kommer givetvis inte att ske av sig själv och situationen kom-
pliceras tyvärr av att många olika kraftfält bland vårdgivare inom 
dagens äldrevård (t.ex. medicinska specialiteter, kliniker/vård en-
heter, yrkesgrupper, departement, statliga verk, myndigheter, orga-
nisationer, huvudmän) låser varandra i olika konstellationer, vilket 
kraftfullt motverkar ett radikalt nytänkande. Ett ytterligare dilem-
ma är att den gällande Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) på 
flera sätt direkt motverkar möjligheter till förbättringar.

Här nedan är en lista med 14 allvarliga, sammanhängande sys-
temfel inom äldrevården, som vart och ett motverkar en ändamåls-
enlig och välfungerande äldrevård.

1. Bristande överblick av patientens samlade hälsoproblem
Det är i regel svårt att få en överblick av patientens samlade häl-
soproblematik i befintliga journaler, både i sluten vård (sjukhus-
kliniker) och i primärvård.



 Vid slutenvårdstillfällen eller besök i primärvården ligger fo-
kus vanligen på olika aktuella problem som behöver utredas/
handläggas, men den underliggande kroniska sjukligheten be-
skriven som t.ex. symtom, diagnoser, funktionsnedsättningar el-
ler riskfaktorer sammanställs inte. Detta innebär att den samlade, 
kroniska sjukligheten inte redovisas i den reguljära verksamhe-
ten; den blir bara synlig genom särskilda projekt (1). Den diag-
nosrelaterade sjukdomsstatistiken lider därför svårt av en 
omfattande underrapportering.
 Bristen på samlad översikt av hela hälsoproblematiken får gi-
vetvis särskilt ogynnsamma konsekvenser för äldre personer med 
många samtidiga sjukdomar/skador.

kOmmentar :  Det är angeläget att äldre personers samlade aktuella hälso pro

blematik, inklusive riskfaktorer, sammanställs på ett pedagogiskt väl utformat 

sätt.

2. Bristande samband mellan akut och kronisk sjuklighet
Många sjukhuskliniker (t.ex. internmedicin eller geriatrik) har 
små eller inga öppenvårdsmottagningar för kontroll av patienter-
nas tillstånd efter utskrivning från akutsjukhuset. Detta innebär 
att olika akuta problem/incidenter (t.ex. hjärtsvikt, fall med frak-
tur, akut infektion) handläggs på akutsjukhus medan uppföljning 
efter utskrivning för flertalet äldre patienter sker i primärvården 
(allmänläkare på vårdcentral). Detta föranleder ett kontinuerligt 
behov av vårdplanering, överrapportering och kvittering av över-
tagande av ansvar mellan sluten vård och primärvård.
 Eftersom olika tunga behandlingar ofta inleds på sjukhus 
innebär det att läkare och övrig vårdpersonal på sjukhus sällan 
får möjlighet att följa effekten av olika behandlingar över tid och 
anpassa handläggningen därefter.
 Bristen på återbesök efter utskrivning från sjukhus får även all-
varliga konsekvenser för specialistutbildningen: En läkare kan ut-
bilda sig till t.ex. specialist i geriatrik och tjänstgör då inom 
antingen s.k. akut geriatrik på sjukhus eller inom någon form av 
öppenvårds- eller slutenvårdsrehabilitering. Detta system tillgodo-
ser dock inte behovet av utbildning för att handlägga äldre patien-
ter i olika faser av sin sjukdom – för detta krävs ju att man 
handlägger samma patienter i akut och elektivt (icke-akut) skede.
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kOmmentar :  Det är angeläget att förbättra sambandet mellan kronisk och 

akut sjuklighet inom äldrevården, dvs. i praktiken sambandet mellan öppen 

och sluten vård, så att läkare och vårdpersonal på ömse håll får möjlighet 

att följa upp och anpassa olika behandlingar över tid beroende på hur 

hälsotillståndet utvecklas.

3. Brist på strukturerad uppföljning av behandlingseffekter
Många utredningar har kritiserat sjukvården, och inte minst äld-
revården, för att det ofta inte är möjligt att följa upp resultatet av 
verksamheten över tid för enskilda patienter eller grupper av pa-
tienter, vare sig inom en vårdenhet eller mellan vårdenheter. Che-
fen för SBU, (Statens beredning för medicinsk utvärdering), Nina 
Rehnqvist, har uttalat följande:

”det konstiga är ju, att vården trots allt tal om uppföljning, inte ens har de 
mest rudimentära utvärdering av alla data som redan finns att tillgå.”(3)

Bristen på strukturerad kritisk analys av behandlingsresultat le-
der till allvarliga konsekvenser för alla inblandade parter:
•	 De	äldre	patienterna: Det finns en betydande risk för att olika 

behandlingsmetoder ordineras utan ett system som säkerstäl-
ler att den avsedda effekten verkligen uppnås. Problematiken 
illustreras tydligt genom den omfattande, och med stor san-
nolikhet ökande, polyfarmacin (behandling med flera läkeme-
del samtidigt) inom äldrevården.

•	 Närstående:	 Närstående får inte adekvat information om 
diag nostik och behandling och får därmed sämre möjligheter 
att stödja compliance (följsamhet) till behandlingen.

•	 Vårdgivare: Olika vårdgivare tvingas arbeta isolerat kring 
olika delproblem hos de äldre patienterna, vilket kan skapa 
frustration och vantrivsel, och bidrar till den höga personal-
omsättningen i äldrevården.

•	 Politiker: Politikerna får inte adekvat underlag för ställnings-
tagande till framtida beställningar av äldrevård.

•	 Medborgare: Medborgarna märker att offentliga resurser 
(skatter) satsas på olika åtgärder som inte har en klart visad 
nytta över tid för de äldre personerna. Det urholkar tilltron till 
sjukvården i allmänhet och äldrevården i synnerhet och kom-
mer att minska stödet till en offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård.
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kOmmentar :  Det är angeläget att skapa strukturer inom äldrevården för 

regelbundet upprepad, systematisk och kritisk, analys av behandlingsef

fekter över tid.

4. äldrevården kvalitetssäkras på sekundära faktorer
Äldrevården utvärderas till övervägande del ur vårdgivarsyn-
punkt (vårdtider, personal, arbetsmiljö, arbetstider, kostnader, 
samverkan etc.), men avsevärt mindre ur vårdtagarsynvinkel. 
Detta har lett till den etiskt oacceptabla situationen att det ofta 
är svårt att avgöra vilken effekt olika behandlingar har över tid 
(se ovan).
 Exempel på detta är att sjukvården och kommunerna kvali-
tetssäkrar behandling med läkemedel som leverans av läkemedel 
(sekundärfaktor – ”det är bättre att patienten får 90 % än 80 % 
av ordinerad dos”), men inte effekter av olika läkemedel (pri-
märfaktor – ”patienten blev förbättrad”) över tid. Det finns i 
regel ett underförstått antagande att patientens aktuella välin-
ställda tillstånd beror på att läkemedel har avsedd effekt även i 
elektivt skede, långt efter att de ursprungligen ordinerades.
 Visserligen förutsätter den primära kvalitetssäkringen att pa-
tienten verkligen får och intar det ordinerade läkemedlet, men 
detta får inte leda till att man glömmer bort att undersöka om 
man verkligen når de behandlingsresultat som avses. Dagens 
kvalitetssäkringssystem kan leda till den bisarra situationen att 
systemet redovisar hög kvalitet på leverans av fel läkemedel med 
allvarliga biverkningar!

kOmmentar :  Kvalitetssäkringen inom äldrevården bör fokuseras på pri

mära kvalitetsfaktorer.

5. Bristande överblick över patienternas samlade vårdkonsumtion
En del äldre patienter behöver läggas in på akutsjukhus flera 
gånger under ett år. Ibland är orsaken helt oberoende akuta inci-
denter, ibland kopplade till någon gemensam problematik, t.ex. 
vid snabb försämring efter utskrivning från sjukhus (returpa-
tient). Det finns dock i regel ingen lätt överblickbar sammanställ-
ning över antalet vårdtillfällen och övriga vårdkon tak ter under 
t.ex. det senaste året.
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 Slutenvårdsenheter har allt kortare vårdtider, men eftersom 
vårdenheterna, redovisar och kvalitetssäkrar sina olika vårdtill-
fällen oberoende av varandra kan det uppstå situationer där en 
äldre person ligger inne på olika slutenvårdsenheter så gott som 
kontinuerligt under ett år, men där alla inblandade enheter redo-
visar allt kortare (och ur politisk synvinkel allt bättre) vård.

kOmmentar :  Patienternas samlade vårdkonsumtion i både öppen och slu

ten vård bör vara lätt tillgänglig inom äldrevården så att den löpande kan 

ingå som ett led i analysen av hälsotillståndet. Redovisningen kan med 

fördel göras grafiskt, t.ex. som en cirkel där ett varv är ett år, där alla 

slutenvårdstillfällen och öppenvårdskontakter anges som t.ex. cirkelsekto

rer respektive pilar.

6. Uppdelning på två huvudmän
Uppdelningen av det finansiella ansvaret för äldrevården, på 
medicinskt (landstingen) och socialt (primärkommunerna), leder 
till ständiga gränsdragningsproblem med försök till övervältran-
de av kostnader och till ett förhandlande om ansvars områden.
 Exempel på detta är gemensamma nämnder och avtal om lä-
karmedverkan. Runt om i landet har det förekommit ett stort 
antal samverkansprojekt till följd av det delade huvudmannaska-
pet. Ett annat exempel är att kommuner kan göra om den sär-
skilda boendeformen servicehus till seniorlägenheter och därmed 
överföra vårdkostnader till landstingen.

kOmmentar :  Äldrevården bör ha en samlad finansiering inom ramen för ett 

närsjukvårdskoncept med fokus på öppen vård. Detta kommer troligen att 

leda till stora besparingar, eftersom resurser kan allokeras till sådana 

verksamheter och åtgärder som gör bevisad nytta för de äldre. Dessutom 

undviks dubbelarbete och man slipper ägna tid och resurser åt olika sam

verkansprojekt med oviss nytta.

7. endast allmänmedicinare får vara husläkare i primärvården
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 5 får endast läka-
re med specialistkompetens i allmänmedicin vara fast läkarkon-
takt i primärvården (husläkare vid vårdcentral). Lagen innebär 
därför ett yrkesmonopol för en yrkesgrupp vilket förhindrar 
andra generalistinriktade läkare (t.ex. geriatriker och  internme-
dicinare) att fungera som husläkare. Detta bidrar till de långva-
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riga problemen med att uppnå adekvat bemanning, kontinuitet 
och kompetens inom primärvården. Äldre personer med långva-
riga, komplexa sjukdomstillstånd drabbas särskilt hårt av detta 
orimliga monopolsystem.

kOmmentar :  Hälso och sjukvårdslagen bör ändras så att alla läkare med 

generalistinriktning bör kunna få uppdrag som fast läkarkontakt i primärvården. 

För äldre patienter vore det lämpligt om denna läkare vore geriatriker, alterna 

tivt allmänmedicinare eller internmedicinare med profil kompetens i ge riatrik.

8. kommunerna får inte anställa läkare
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) §18 får kommuner-
na inte anställa läkare. Det innebär att alla läkare som är medi-
cinskt ansvariga för kommunernas särskilda boenden för äldre är 
landstingsanställda och fungerar som konsulter i den kommunala 
äldrevården, där de inte har något ansvar för t.ex. organisation, 
dokumentation eller personalutbildning. Det är svårt att se hur 
läkare enligt lag kan ha det medicinska ansvaret (teori) utan några 
reella förutsättningar att kunna	ta	det (praktik).

kOmmentar :  Hälso och sjukvårdslagen bör ändras så att läkare kan vara 

anställda inom den organisation som ska handlägga äldre patienters hälso

problem i kommunerna.

9. fragmenterad journaldokumentation
Det primära syftet med journalen är att fungera som ett arbets-
redskap för att kunna analysera, bedöma och följa upp utveck-
lingen av patientens hälsotillstånd över tid. Personal inom 
äldrevården synes dock ofta ha uppfattningen att journalen är 
till för att löpande dokumentera vad som görs (dagbok).
 Det nuvarande sättet att föra journal inom äldrevården inne-
bär att många uppgifter om den äldre patienten (t.ex. sociala 
förhållanden, tidigare sjukdomar, aktuell medicinering, över-
känslighet) skrivs om vid varje nytt slutenvårdstillfälle på be-
kostnad av en utförlig analys av förhållanden kring det aktuella 
tillståndet eller akuta insjuknandet/skadan.
 Det råder en utbredd enighet om att journalföringen i äldre-
vården är orimligt fragmenterad på olika vårdnivåer, specialite-
ter och yrkesgrupper. Den bistra sanningen är att det i regel inte 
är möjligt att utifrån tillgängliga journalhandlingar analysera 
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förloppet av olika kroniska hälsoproblem över tid och inte heller 
värdera effekten av olika behandlingar. Problemet ökar givetvis 
snabbt med antalet samtidiga sjukdomar/skador och antalet be-
handlingsmetoder och blir därför särskilt påtagligt vid vård av 
äldre med komplex sjuklighet.

 Mycket stora resurser har satsats på att ta fram olika varianter 
av lättillgängliga datorjournaler. Dessa har dock inte löst ovan 
angivna analysproblem; tvärtom har de ofta lett till merarbete 
genom att vårdpersonalen samtidigt måste föra datorjournal 
och konventionell pappersjournal.

kOmmentar :  Det är angeläget att utveckla en ny typ av helt vårdtagarfo

kuserad, problembaserad, sökbar journal som medger en grafisk illustra

tion av valfria variabler över tid med autentisk tidsskala. Journalen bör 

vara helt inriktad på vårdtagarnas hälsoproblem och inte delas upp på oli

ka specialiteter eller yrkesgrupper. På detta sätt kan journalen användas 

både för analys av enskilda äldre patienter som valfria grupper av patien

ter och därmed för löpande klinisk forskning. Den lämpar sig även mycket 

väl för undervisning.

10. Brist på vetenskapligt underlag
En färsk rapport från SBU (april 2003) visade att det veten-
skapliga underlaget för behandling är som sämst för ålders-
gruppen 65 år och äldre, som får särskilt mycket behandling 
(10). För åldrar över 75 år finns nästan inga publicerade veten-
skapliga studier av behandlingseffekter. Eftersom den stora ma-
joriteten av patienter som vårdas på sjukhus i Sverige är äldre 
(medelåldern på medicinkliniker är ca 75 år och vid geriatriska 
kliniker över 80 år) utgör detta besvärande faktum en systema-
tisk åldersdiskriminering och därmed ett, ur etisk synpunkt, 
oacceptabelt förhållande.

 kOmmentar :  Det finns mycket starka skäl för nationella, offentligt finan

sierade, strategiska satsningar på klinisk forskning hos äldre, fr.a. för 

åldersgruppen över 75 år. Forskningen ska inriktas på studier av behand

ling och prevention med fokus på kritisk granskning av effekter av olika 

åtgärder över tid.

11. avsaknad av nationell strukturplan för geriatrik
 Det är en central kvalitetsfråga att tillförsäkra äldre patienter 

rätt till geriatrisk kompetens vid all klinisk handläggning. Dess-
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värre saknas en nationell strukturplan för geriatrikens roll inom 
äldrevården. Det gäller t.ex. organisation och dimensionering 
av geriatriska kliniker eller andra geriatriska vårdenheter inom 
öppen eller sluten vård, antal tjänster för läkare, sjuksköter-
skor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

  Geriatrisk vård uppstår därför, för närvarande, genom att 
landstingens politiskt sammansatta beställarstyrelser med be-
gränsad medicinsk kompetens lägger ad hoc-beställningar av t.
ex. ett visst antal vårdtillfällen per år vid en viss geriatrisk kli-
nik eller ett visst antal läkartimmar per vecka på ett visst kom-
munalt äldreboende. Det finns däremot ingen specifikation av 
vilka arbetsuppgifter som ska utföras (vad) och med vilken kva-
litet de ska utföras i den dagliga driften (hur). På samma sätt 
inrättas t.ex. ST-läkartjänster ad hoc via beslut i de olika lands-
tingen utan nationell samordning.

  I praktiken kommer detta system att befrämja en inriktning 
mot akut incidenthantering och motverka en kritiskt analyse-
rad uppföljning av hälsotillståndet och effekter av olika be-
handlingar över tid, inom och mellan olika vårdenheter.

  En färsk utredning av geriatrikens organisation visar att det 
finns en tiofaldig variation mellan de olika landstingen vad gäl-
ler antalet geriatriska vårdplatser per invånare 65 år och äldre 
(2). I fyra landsting ansåg man uttryckligen att det inte behövs 
någon geriatrik, utan att ”det går lika bra” med allmänmedici-
nare och internmedicinare. I andra landsting ansåg man tvärt-
om att det behövs många geriatriska vårdplatser, men då 
framför allt så kallad akutgeriatrik (odefinierad term) på akut-
sjukhus utan koppling till subakuta eller elektiva vårdformer i 
öppen- eller slutenvård.
 Det rådande systemet kan sägas ge utrymme för lokala va-
riationer och lokala anpassningar, men reser principiella frågor 
om rättssäkerhet för de äldre patienterna. Den kritiska frågan 
är: Behövs det någon särskild kompetens för att handlägga äld-
re patienter inom specialiteten geriatrik (läran om sjukdomar 
under åldrandet)?
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kOmmentar :  Det är angeläget att utforma en nationell övergripande struk

turplan som tydligt definierar geriatrikens roll inom den svenska sjukvår

den med koppling till beskrivningen av specialiteten geriatrik i läkarnas 

specialistutbildning och i vidareutbildning i geriatrik för andra yrkesgrup

per. Strukturplanen bör även utformas så att det blir möjligt att jämföra 

verksamheten vid olika geriatriska kliniker och sektioner både med varan

dra och med andra specialiteter/vårdenheter som arbetar med äldrevård.

12. Brist på utbildning i geriatrik
Många vårdyrkesgrupper har helt otillräcklig grundutbildning 
och fortbildning i geriatrik.

Som exempel kan nämnas att läkarutbildningen endast inne-
håller 1–2 veckors kurs i geriatrik, i flertalet fall förlagd till 
slutfasen av grundutbildningen (termin 10 eller 11) under kur-
sen i socialmedicin. På motsvarande sätt är andra vårdyrkesut-
bildningar inte heller anpassade till det faktum att en stor andel 
av studenternas framtida patienter kommer att vara äldre (och 
enligt de demografiska prognoserna bli både fler och ännu äld-
re). Detta dilemma samvarierar med den ovan nämnda bristen 
på nationell strukturplan för ämnesområdet geriatrik inom 
sjukvården.

kOmmentar : 

•	grundutbildning: Grundutbildningen i geriatrik måste förstärkas avse

värt för samtliga yrkesgrupper som arbetar med äldre patienter. Lä

karutbildningen måste dels ha en särskild kurs om 3–4 veckor med 

egen tentamen, gärna i anslutning till medicinterminen (termin 6), dels 

ha en genomgående ”strimma” av gerontologi under hela grundutbild

ningen som diskuterar olika aspekter av åldrandet under samtliga öv

riga kurser. Denna gerontologiska strimma bör beskrivas i en särskild 

målbeskrivning kopplad till geriatrikkursen och synkroniseras av en 

särskild koordinator. Delar av denna strimutbildning bör samundervi

sas med andra vårdyrkesgrupper.

  Med hänsyn till läkarnas stora behov av systematisk träning i klinisk 

analys av komplex sjuklighet hos äldre över tid skulle det behövas en 

särskild kurs kring detta under läkarutbildningen, uppbyggd kring au

tentiska beskrivningar av äldre (avidentifierade) personers hälsotill

stånd. Denna kurs bör ligga i slutet av läkarnas grundutbildning och 

gärna vara kopplad till valfria projektarbeten.
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•	Vidareutbildning: Specialistutbildningen av läkare i geriatrik och vida

reutbildningen i geriatrik av andra vårdyrkesgrupper måste förstär

kas.

•	fortbildning: Läkare och övriga vårdyrkesgrupper som arbetar inom 

äldrevården måste ha strukturerad fortbildning i geriatrik i sina tjänst

göringsprogram. Denna utbildning måste ledas av personer med kom

petens inom geriatrik.

•	forskarutbildning: Som ett led i ovan föreslagna nationella strate

giska satsningar på klinisk forskning inom äldrevården bör universite

ten stimuleras att inrätta doktorandtjänster med fokus på klinisk 

forskning kring behandling och prevention inom geriatriken.

  Ovan föreslagna utbildningssatsningar bör synkroniseras utifrån den 

nationella strukturplanen för geriatrik.

13. Uppdelning klinisk äldrevård – klinisk äldreforskning
Vid landets sex medicinska fakulteter är avdelningarna för geri-
atrik vid universiteten organisatoriskt åtskilda från landsting-
ens kliniska drift. I flertalet fall är de även fysiskt åtskilda och 
är vid hälften av fakulteterna placerade inom storinstitutioner 
för socialmedicin eller samhällsmedicin. Geriatrik är ett kliniskt 
ämne och behovet av klinisk forskning avseende diagnostik, be-
handling och uppföljning hos äldre patienter är mycket stort (se 
ovan).

 kOmmentar :  Geriatriska kliniker vid universiteten och forskningsinriktade 

äldrevårdscentraler bör ha forskarutbildade verksamhetschefer och ett 

uttryckligt uppdrag att bedriva klinisk forskning, helst med inriktning mot 

behandling och prevention. Forskningen bör vara integrerad med kliniska 

vårdenheter som har stora patientflöden och använda en ny typ av forsk

ningsbar journal (se ovan).

14. Oklara termer och begrepp
 En rad termer och begrepp används med olika innebörd och 

tolkning av olika vårdgivare inom äldrevården, både mellan 
och inom vårdnivåer, kliniker och yrkesgrupper. Detta gör det 
svårt att jämföra olika äldrevårdsenheter med varandra.
•	 Form: Som exempel kan nämnas begrepp som geriatrik, akut-

geriatrik och rehabilitering som alla används inom sjukvår-
den för äldre, men som kan betyda påtagligt olika saker på 
olika ställen. Hur ska man kunna kvalitetssäkra och avgöra 
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vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vem som är kvali-
ficerad att arbeta inom ett område som t.ex. akut geriatrik 
om begreppet saknar en tydlig definition?

•	 Innehåll:	De flesta sjukdomar är av typen kriteriediagnoser, 
dvs. man samlar stöd för diagnoser genom olika typer av un-
dersökningsresultat (positiva eller negativa). Typiska exem-
pel på detta inom äldrevården är diagnoserna hjärtsvikt, 
depression och Parkinsons sjukdom. En förutsättning för att 
kunna bedöma de äldre personernas hälsotillstånd och ta 
ställning till förlopp av olika sjukdomar och/eller skador är 
att all personal som handlägger patienterna använder sjuk-
domskopplade termer och begrepp på samma sätt. Det är en 
fundamental rättighet för patienterna att deras hälsoproblem 
analyseras genom en stringent och koherent terminologi- och 
begreppsapparat.

kOmmentar :  Det är angeläget att utveckla en sammanhängande be

greppsapparat inom äldrevården, såväl vad avser form som innehåll.

 
Konsekvensen av alla ovan beskrivna systemfel är att läkare 
och vårdpersonal inom äldrevården inte får optimala förutsätt-
ningar att handlägga de äldre patienterna adekvat över tid. Hos 
många äldre patienter med komplexa sjukdomstillstånd mot-
verkar systemet på flera sätt möjligheten till kritisk analys av 
effekten av olika vidtagna behandlingsåtgärder. Detta leder till 
en oetisk situation, både visavi de enskilda äldre individerna, 
deras närstående, vårdpersonalen och politiker samt inte minst 
visavi medborgarna som betalar skatt och förväntar sig att re-
surser används rationellt och med avsedd nytta. Det finns 
mycket starka skäl till reformering av systemfelen, t.ex. enligt 
förslag framförda här ovan och i övriga delar av boken. Bokens 
sista kapitel ger förslag på en äldrevårdsorganisation som har 
förutsättningar att lösa många av de beskrivna systemfelen 
inom äldrevården.
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figur 1. Utvecklingen av människans funktionstillstånd under livsloppet.

k a p i t e l  2 

åldrande – förekomst av  
sjukdom hos äldre

 U
nder barndomsåren (0–18 år) är utvecklingen tämligen ho-
mogen. Trots detta följer barn- och skolhälsovården noga 
barnens utveckling enligt särskilda kurvor för t.ex. vikt, 
längd och skallomfång samt genom en rad olika funktions-

undersökningar. Efter barndomsåren följer en period då individens 
samlade funktionstillstånd är i stort sett stabilt. Från pensionsål-
dern tilltar successivt den märkbara avvecklingen av funktioner och 
”det sluttande planet” blir särskilt märkbart från 75–80 års ålder.

De olika sluttande linjerna i figur 1 kan läsas på två olika sätt: 
dels som successiv försämring av olika funktioner hos en enskild 
individ (t.ex. hjärt-, lung-, njur-, hjärn- och fysisk funktion), dels 
som en medelförsämringslinje hos en grupp olika individer. Det 
finns tyvärr inga metoder idag som kan användas för att förutsäga 
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åldrandets konsekvenser, vare sig för enskilda organfunktioner eller 
individens medelförsämring. Vi är därför hänvisade till olika typer 
av riskfaktoranalyser.

Det är viktigt att framhålla att de flesta 80-åringar i dagens Sve-
rige har en god funktionsförmåga och sköter sig själva i ett ordinärt 
boende. Några får olika art och grad av sjukdomar och/eller skador 
med olika grad av funktionsnedsättningar och behöver ta äldrevår-
dens tjänster i anspråk till varierande del. En liten del blir multi-
sjuka med multifunktionsnedsättning och kommer att konsumera 
mycket stora vårdresurser (se nedan).

Den engelske gerontologen Vladimir Korenchevsky är bl.a. känd 
för att ha bildat the British	Club	for	Research	on	Aging 1945, det 
första vetenskapliga Gerontologiska Sällskapet i världen. Han skrev 
följande 1961:

no human being has yet been identified whose old age, lifespan and 
death are physiologically normal. the aged individual is so subject to 
pathological defects that death as a natural biological phenomenon is 
yet beyond his reach.

I översättning till svenska:
ingen människa har hittills påträffats, vars åldrande, livslopp och död är 
fysiologiskt normalt. den åldrade individen är utsatt för så många 
sjukliga processer att döden, som ett naturligt biologiskt fenomen, ligger 
bortom hans möjlighet.

Ofta används begreppen	 åldersrelaterade	 sjukdomar och	 ålders
rela	terade	skador.

Tre vanliga exempel på åldersrelaterade sjukdomar:
•	 Demens
•	 Hjärtsvikt
•	 Cancer

Tre vanliga exempel på åldersrelaterade skador:
•	 Stroke	(slaganfall)
•	 Fraktur	(benbrott)
•	 Trycksår	i	huden
I själva verket är nästan alla sjukdomar åldersrelaterade i den me-
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ningen att förekomsten ökar kraftigt med åldern. Detta framgår 
tydligt av figur 2–11.

Figur 2 visar att den subjektiva förekomsten av sjukdomar och 
symtom ökar kraftigt med åldern. I åldrarna 65–84 år anger så 
många som 80 % sjukdomar i skelett/rörelseorgan, 60 % i cirkula-
tionsorgan, 30 % i nervsystem/sinnesorgan och hormonbildande 
organ samt 7  % cancer (4).

Figur 3–10 visar antalet individer som erhållit sex olika sluten-
vårdsdiagnoser (huvud- respektive bidiagnoser) respektive två ex-
empel på olika kirurgiska ingrepp fördelat på 5-åriga åldersklasser 
från 20–100 års ålder baserat på angivna ICD-10-koder1. Alla upp-
gifter avser år 2001 och har tagits fram i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån. De angivna diagnoserna och kirurgiska ingreppen 
har valts för att de är mycket vanligt förekommande hos äldre per-
soner. I alla diagram finns en vertikal linje som markerar ålders-
gruppen 75 år.
•	 Demens:	ICD-10	F00–F03
•	 Stroke:	ICD-10	I63–I64
•	 Kronisk	hjärtsvikt:	ICD-10	I50
•	 Diabetes	mellitus:	ICD-10	E10–E14
•	 Cancer	(maligna	tumörer):	ICD-10	C00–C97
•	 Höftfraktur:	ICD-10	S72.0,	S72.1,	S72.2,	S72.8	och	S72.9
•	 Operation	av	hjärtats	kranskärl	(by-pass	kirurgi):	ICD-10,
  FNA-FNJ
•	 Opertion	av	höftfraktur:	ICD-10
•	 Operation	 av	 kataract	 (grå	 starr):	 Uppgifterna	 framtagna	 av	 

dr Mats Lundström, kataractregistret i Karlskrona.

1 ICD-10 står för International Classification of Disease och är den 10:e 
versionen av World Health Organization´s (WHO) internationella 
sjukdomsklassifikation publicerad av WHO 1992–1994 (www.who.int/
whosis/icd10/). Den föreligger i svensk översättning sedan 1997 och används 
som diagnosinstrument generellt i svensk sjukvård.
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Figur 9. Antal individer med koronar bypass-kirurgi 2001.
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Figur 8. Antal individer med diagnos höftfraktur 2001.
mörk stapel = huvuddiagnos, ljus stapel = bidiagnos
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Figur 9. Antal individer med koronar bypass-kirurgi 2001.



figur 11. Förekomsten av stroke i olika åldersgrupper i fyra olika länder (figur ur  

Lancet 1992).
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Figur 10. Antal kataractoperationer 2001.

Totalt antal kataract-operationer 2001:74.266
(varav 65 % över 75 år)

Figur 11 visar att den åldersrelaterade ökningen av diagnosen  
stroke är likartad i fyra olika länder; USA, Nya Zeeland, England 
och Sverige.



Figur 13 visar hur sjukdomar/skador samspelar med subjektivt/ob-
jektivt respektive individ/grupp:
Individen upplever olika subjektiva besvär, dvs. symtom, vilka 

kan medföra lidande och eventuellt reducerad livskvalitet.
Gruppen, dvs. omgivningen som kan bestå av familjen/när-

stående, sjukvården, omsorgen eller samhället, upplever och påver-
kas på olika sätt av individens minskade autonomi.

Den ökade förekomsten av sjukdomar med åldern kan även illus-
treras med läkemedelsanvändningen uttryckt som receptutköp av 
definierade dygnsdoser (DDD) per invånare och dag i olika ålders-
grupper (figur 12, sammanställd av apotekare Björn Wettermark, 
Huddinge Sjukhusapotek 2002):

figur 12. Läkemedelsförbrukning per ålder och kön i Sverige 2001.

figur 13. Sjukdomar och skador samspelar med subjektivt/
objektivt respektive individ och grupp.
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k a p i t e l  3 

multisjuklighet hos äldre

3.1 Beskrivning av en äldre, multisjuk kvinna

 f
ör att konkretisera hur multisjuklighet kan te sig i prak tiken 
redovisas här ett patientfall där en 82-årig kvinna
•	har	23	olika	aktuella	symtom,
•	behandlas	med	11	olika	behandlingsmetoder	och	41	olika	

behandlingsdelkomponenter,
•	 under	ett	år	haft	kontakt	med	7	olika	yrkesgrupper	och	inalles	

55 olika enskilda vårdgivare.

Beskrivning av patienten
Patienten: En 82-årig ensamstående kvinna.
Arbete: Tidigare arbetat som biträde på ett ålderdomshem. Sjuk-

pensionerad vid 62 års ålder p.g.a. ledsmärtor. Inte arbetat de 
senaste 20 åren.

Familj:	Änka sedan åtta år. Två barn; en dotter bosatt i Stockholm 
och en son i Skåne.

Bostad:	Lägenhet om 2 rum och kök i en förort i norra Stock-
holm.

Matlagning:	Lagar sin mat själv. Äter frukost och ett lagat mål mat 
per dag samt ett mellanmål till TVn på kvällen. Äter nästan alltid 
ensam.

Intressen:	TV, radio, veckotidningar. Går ut ett par gånger per vecka 
under sommarhalvåret. Har aldrig rökt och dricker nästan aldrig 
alkohol.

Sociala	 kontakter: Telefonkontakt med barnen och en väninna. 
Dottern hälsar på varannan vecka.

kOmmentar :  Kvinnan delar sin situation med ett stort antal ensamstående 

äldre kvinnor och män.



aktuell symtomlista
Sömnsvårigheter:	Svårt att somna in. Vaknar tidigt nästan varje natt.
Oro/nervositet:	Oroar sig för småsaker, speciellt när något särskilt 

ska hända. Orolig för sin viktminskning, för att ramla och för att 
hon inte kan sköta sig själv.

Minnesnedsättning:	Tycker själv att närminnet försämrats påtagligt 
de senaste åren. Har svårt att minnas namn och telefonnummer. 
Tar ofta fel på datum och veckodag.

Nedstämdhet:	Känner sig nästan alltid dyster och håglös. Ser inte 
fram emot något speciellt.

Dagtrötthet: Känner sig för det mesta trött och orkeslös hemma i 
bostaden.

Andfåddhet: Blir andfådd av minsta ansträngning. Kan gå max 50 m 
på slät mark, måste därefter vila. Tycker själv att konditionen är 
”i botten”.

Hjärtklappning: Tycker att hjärtat slår ojämnt och snabbt.
Bensvullnad: Nästan alltid svullen kring vristerna och på fotryg-

garna. Periodvis även svullen en bit upp på underbenen.
Smärtor: Har smärta och värk i axlar, armar, höfter och knän. 

Känns framför allt dagtid vid rörelser/belastning, men är ibland 
sömnstörande.

Matleda:	Känner ingen matlust.
Illamående:	Vissa dagar illamående utan samband till matintag
Viktminskning:	Har minskat 5 kg (från 48 till 43 kg) ofrivilligt un-

der det senaste året.
Glappande	tandprotes: Tandproteserna sitter löst och lossnar ofta. 

Problemet har tillkommit under det senaste året i samband med 
viktminskningen.

Förstoppning:	Avföringen är hård och hon måste krysta länge innan 
den kommer ut. Har avföring ca var tredje dag.

Urininkontinens:	Urinen läcker ofta utan att hon kan kontrollera 
det, särskilt när hon hostar eller nyser.

Urinvägsinfektioner:	Under de senaste åren haft 3–4 episoder med 
blåskatarr per år.

Framfall:	Livmodern har fallit ner i slidan (prolaps).

*Mest besvärande symtom
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Sår	på	fötterna:	De senaste åren haft kalla och missfärgade fötter 
med återkommande sår på ena hälen samt på flera tår.

Synnedsättning:	Kan se TV och läsa rubriker i tidningen, dock inte 
läsa text med mindre stil.

Hörselnedsättning:	Hör ganska bra när hon talar med en person åt 
gången. Kan inte följa samtal mellan flera personer i taget.

Gång	och	balansproblem: Sedan flera år haft svårt att gå. Bety-
dande falltendens, ramlat och slagit sig flera gånger. Vid ett till-
fälle för två år sedan ådrog hon sig en fraktur i höger höft, vilket 
ledde till operation med höftprotes och bestående benlängds-
skillnad 1–2 cm. Vågar inte gå utan rollator.

Muskelsvaghet: Orkar nätt och jämt resa sig själv från sittande. 
Tycker själv att hon är ”ursvag” i både armar och ben.

Dödsönskningar:	Tycker det vore bäst om hon ”fick sluta”. Hon 
”duger ingenting till”, ”ligger bara andra till last”.

kOmmentar :  Symtomlistan omfattar 23 olika symtom. De fem symtom 

som hon tycker besvärar mest har markerats med en asterisk: oro/nervo

sitet, dag trötthet, glappande tandprotes, synnedsättning och gång och ba

lansproblem.

 Äldre personers symtom blir i praktiken aldrig sammanställda i sin 

helhet på detta sätt och får inte heller symtomen kvantifierade så att det 

blir möjligt att följa förloppet över tid. Därmed får äldrevården inte del av 

den viktigaste delen av problematiken – hur patienten själv uppfattar sitt 

samlade hälsotillstånd.

 Inget av de olika symtomen hade föranlett någon utredning eller ana

lys kopplad till bedömning av förloppen över tid.

aktuellt behandlingsprogram
Kvinnan har under årens lopp träffat många olika läkare, både på 
sjukhus och olika vårdcentraler. Hon har även haft kontakter med 
många andra vårdyrkesgrupper. För närvarande behandlas hon 
med följande elva olika behandlingsmetoder (inom parentes anges 
antalet delkomponenter inom respektive behandlingsmetod).
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Läkemedel (11)
Hon har ordinerats nio olika läkemedel att ta kontinuerligt varje 
dag och två att ta tillfälligt vid behov

tablett Zopiklon 7,5 mg 1 till natten

tablett Oxascand 5 mg 1 morgon och 1 eftermiddag

tablett Cipramil 20 mg 1 varje morgon

tablett lanacrist 0,13 mg 1 varje morgon

kapsel furix 40 mg 1 morgon och 1 mitt på dagen

kalium retard 750 mg 1 på morgonen och 1 mitt på dagen

kapsel losec mUpS 20 mg 1 varje morgon

tabl Behepan 1 mg 1 varje morgon

lösning laktulos 750 mg/ml 15 ml varje kväll

tablett Oxascand 5 mg 1 vid behov

droppar laxoberal 7,5 mg/ml 10 droppar till natten vid behov

Läkemedelsordinationen framgår av en handskriven lista från det 
senaste vårdtillfället på sjukhuset för ett år sedan. Totalt har dessa 
olika läkemedel ordinerats av fem olika läkare. Det har inte varit 
möjligt att av tillgängliga journalhandlingar fastställa exakt när de 
olika läkemedlen ordinerats respektive vilken effekt de haft över 
tid. 
 För två månader sedan ändrades ordinationen på vårdcentralen 
och ändringarna har skrivits till för hand på listan från sjukhuset. 
Först efter kontroll med journalen på vårdcentralen kunde man sä-
kert avgöra vilka ändringar som gjorts. Patienten får hjälp av di-
striktssköterskan att ladda sin dosett för en vecka i taget. Hon vet 
inte vilka läkemedel som är vilka och kan inte heller redogöra för 
varför hon tar dem, hur länge hon tagit respektive läkemedel eller 
vilken effekt de har. Hon brukar ofta låta bli att ta Furix eftersom 
denna medicin (vätskedrivande) gör att hon ”får springa på toa 
ideligen”. Hon brukar komma ihåg att ta sina mediciner på morg-
nar och kvällar, men glömmer ofta lunch- och eftermiddagsdoser. 
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När hon upptäcker detta brukar hon spola ner medicinerna i dessa 
dosettfack i toaletten.

Nutrition (mat/näring) (3)
En dietist på vårdcentralen har träffat kvinnan vid några tillfällen 
och rekommenderat följande tre åtgärder för att förbättra mat- och 
näringsintaget:
•	 Tillägg	av	ytterligare	ett	mellanmål	på	eftermiddagen.
•	 Flytande	näringsdryck	 (plastförpackning,	200	ml)	morgon	och	

kväll, flera olika smaker.
•	 Råd	om	energirik	kost	–	att	blanda	extra	smör	och	grädde	i	ma-

ten.

Dessa råd har skrivits ner för hand på ett vanligt papper. Kvinnan 
orkar inte laga det extra rekommenderade mellanmålet. Dietisten 
har ordnat landstingsbidrag för näringsdryckerna och de står i två 
stora lådor i köket. Patienten har försökt ta dessa enligt råden, men 
tycker de smakar illa och glömmer ofta att ta kvällsdrycken.

Fysisk träning (3)
Under de senaste åren har patienten träffat flera olika sjukgymnas-
ter och arbetsterapeuter, både på sjukhuset och vid vårdcentralen. 
För ett år sedan gick hon på rehabilitering två gånger i veckan un-
der tio veckor vår och höst. Hon deltog då i gruppgymnastik samt 
fick gångträning och utprovning av hjälpmedel (se nedan). Patien-
ten tyckte det var positivt att komma ut och att ”alla var så snälla 
och vänliga”. Hon kan dock inte säga om träningen gav någon sä-
ker förbättring av gång, balans eller muskelstyrka och kan inte er-
inra sig att man gjorde några särskilda tester av detta. Hon fick vid 
den senaste rehabiliteringen både muntligen och skriftligen följande 
tre råd om fortsatt gymnastik i bostaden:
•	 Träning	av	muskelstyrka	i	benen.
•	 Träning	av	balans.
•	 Träning	av	rörlighet.

Lappen har dock sedan länge försvunnit och hon har inte kunnat 
genomföra dessa träningsråd. Ingen har efterfrågat vare sig lappen 
eller effekten av råden under det senaste året.
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Social stimulans (1)
En kurator på sjukhuset samtalade med kvinnan flera gånger vid 
vårdtillfället för ett år sedan och föreslog att hon skulle delta i den 
lokala pensionärsföreningens aktiviteter. Patienten gick dit en gång, 
men tyckte inte att hon hade något större utbyte av verksamheten. 
Hon kände inga andra pensionärer där och hade svårt att höra vad 
som sades. Dessutom skämdes hon för sitt rörelsehandikapp, sina 
tänder och sin urininkontinens; tror att det luktar illa om henne.

Hjälpmedel (7)
Kvinnan har under årens lopp successivt fått följande sju hjälpmedel:
•	 Glasögon: Dessa hjälper allt sämre, hon kan endast läsa tidnings-

rubrikerna. Har fått remiss till ögonläkare, men det är minst nio 
månaders väntetid. Tror själv att hon har grå starr och är tvek-
sam till om hon vågar opereras, ”vid min ålder”.

•	 Hörapparat:	Har provat flera olika hörapparater, men tycker de 
fungerar dåligt. Hör skapligt utan hörapparat om en person i 
taget talar. I grupp ”blir det bara skräll” i hörapparaten, varför 
hon helst låter bli att använda den. Dessutom är det ”pilligt” att 
sätta på den och få in den i örat.

•	 Gånghjälpmedel: Har fått rollator via sjukhusets sjukgymnast. 
Tycker att handtagen sitter fel, varför hon får gå alltför framåt-
böjd, men har inte orkat kontakta sjukgymnast om detta.

•	 Inkontinenshjälpmedel:	Använder blöjor dygnet runt sedan flera 
år. Har svårt att få dem på rätt plats varför det ibland läcker urin 
ut i kläderna.

•	 Larm: Har fått larmklocka av kommunen och har använt den 
flera gånger i samband med fall i bostaden.

•	 Färdtjänst:	Fått färdtjänstkort via landstinget, men använder det 
endast i samband med vårdkontakter samt när hon på Alla hel-
gons dag besöker sin makes grav på kyrkogården.

•	 Dosett:	Distriktssköterskan laddar dosetten en gång per vecka.
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Bostadsanpassning (6)
I samband med höftoperationen för två år sedan gjorde en arbets-
terapeut och en sjukgymnast hembesök och ombesörjde härvid föl-
jande sex åtgärder:
•	 Breddning	av	två	dörrar.
•	 Borttagning	av	trösklar.
•	 Borttagning	av	badkar.
•	 Installation	av	dusch	med	duschhandtag.
•	 Duschstol.
•	 Telefon	med	extra	stora	knappar	med	programmerade	förval	till	

barnen och vårdcentralen.

Hemtjänst (3)
Kommunen har beviljat hemtjänst enligt följande:
•	 Städning	en	gång	varannan	vecka.
•	 Duschhjälp	en	gång	per	vecka.
•	 Handling	två	gånger	per	vecka.

Sårvård (1)
Distriktssköterskan kommer hem och lägger om sår på fötterna en 
gång per vecka.

Fotvård (4)
Kommunens fotvårdare gör hembesök en gång per månad och ut-
för då fotvård i form av följande fyra åtgärder:
•	 Fotbad.
•	 Klippning	av	tånaglar.
•	 Slipning	av	förhårdnader.
•	 Fotmassage.

Tandvård (1)
Patienten har fått tid hos tandläkare, om fyra veckor, för bedöm-
ning av tandprotesens funktion och om den går att justera.

Ögonkonsult (1)
Patienten står på väntelista för besök hos ögonläkare, om nio må-
nader, för bedömning av ögonen och ställningstagande till om nå-
got kan göras för att förbättra synen.
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kOmmentar :  Kvinnans behandlingsprogram består av totalt 11 olika be

handlingsmetoder, vilka totalt omfattar 41 olika behandlingsdelkompo

nenter. Hon har aldrig fått dem nedskrivna samtidigt inom ramen för ett 

sammanhållet behandlingsprogram, utan de har ordinerats och föreslagits 

var och en för sig under loppet av flera år av olika läkare och andra vård

yrkesgrupper. Inte för någon av de olika behandlingsmetoderna fanns nå

gon journalförd samlad analys av problematiken, dess möjliga orsaker 

respektive effekten av tidigare given behandling över tid.

 Äldre personers samlade behandlingsprogram blir i praktiken aldrig 

sammanställda på detta sätt, utan olika yrkesgrupper håller i olika delar av 

programmet och ingen har/får tillgång till helheten. Det görs heller i regel 

inga systematiska, kritiska utvärderingar av vilka effekter (positiva, ute

blivna eller negativa) de olika behandlingsmetoderna och deras respektive 

delkomponenter har över tid.

Vårdkontakter
Kvinnan har under det senaste året haft kontakt med följande vård-
givare:
•	 Sluten	vård	(18): Legat inne vid ett tillfälle under nio dagar vid 

medicinkliniken på grund av hjärtklappning, ökad bensvullnad 
och ökad falltendens. Träffade vid detta vårdtillfälle fyra läkare, 
fem sjuksköterskor, fem undersköterskor, två sjukgymnaster, en 
arbetsterapeut och en kurator. Dessutom träffade hon flera sjuk-
sköterskestuderande som hade en praktikperiod på av delningen.

•	 Öppen	vård	(11): Bedömdes av läkare vid ett återbesök efter ut-
skrivningen på medicinklinikens öppenvårdsmottagning på sjuk-
huset. Efter detta har kvinnan vid två tillfällen besökt vård centralen, 
dels för förnyelse av recept, dels för bedömning av hjärta och lung-
or. Kvinnan har fått regelbundna hembesök av distriktssköterska 
för sårvård varje vecka de senaste fyra månaderna.

  Vid dessa kontakter med vårdcentralen har hon träffat två 
olika husläkare (varav en dansk ”stafettläkare”), tre olika di-
striktssköterskor, två undersköterskor, två sjukgymnaster och en 
arbetsterapeut.

•	 Hemtjänst	(26): Har det senaste året haft hemtjänst enligt ovan 
och härvid träffat 26 olika hemtjänstbiträden, varav många med 
betydande språksvårigheter, vilket kraftigt försvårade kommuni-
kationen med kvinnan.
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kOmmentar :  Under det senaste året har kvinnan haft kontakt med sju olika 

yrkesgrupper (7 läkare, 8 sjuksköterskor, 7 undersköterskor, 4 sjukgym

naster, 2 arbetsterapeuter, 1 kurator och 26 hemtjänstbiträden). Inalles 

har kvinnan haft kontakt med 55 olika vårdgivare under detta år.

3.2 Multisjuka äldre
Begreppen multisjuka äldre, multiskröpliga äldre, äldre med sam-
mansatta behov m.fl. har börjat användas alltmer i olika svenska rap-
porter och utredningar (5, 6), men dessa begrepp är påfallande lite 
stu derande ur vetenskaplig synvinkel. I engelspråkig litteratur används 
bl.a. uttrycken co-morbidity, multiple diagnosed eller frail eldery.

Två aktuella svenska rapporter har försökt definiera begreppet 
multisjuka äldre:

1. Stiftelsen äldrecentrum i Stockholm (5)
 Definition:	Personer	över	75	år	 som	de	 senaste	12	månaderna	
vårdats	på	sjukhus	vid	tre	eller	flera	olika	tidpunkter	och	då	fått	
tre	eller	flera	olika	sjukdomsdiagnoser	registrerade.

 En opublicerad studie från Stockholm (citerad i (5)) visade att 
3,6 % av alla personer över 75 år kunde betraktas som multi-
sjuka med denna definition.

2. epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen (6)
 Definition:	Personer	75	år	eller	äldre	som	under	de	senaste	12	
måna	derna	har	varit	inneliggande	tre	eller	flera	gånger	inom	slut
envården	och	med	tre	eller	flera	diagnoser	i	tre	eller	flera	skilda	
diagnosgrupper	enligt	klassifikationssystemet	ICD	10	(7).

 En studie (6) visade att 7 % av personer 75 år eller äldre kunde 
betraktas som multisjuka. Denna siffra är högre än Äldrecen-
trums 3,4 % (se ovan), fr.a. beroende på att man använde vårde-
pisod vid bearbetningen, vilket kan inrymma flera vårdtillfällen 
för en individ.

Enligt Socialstyrelsens studie (6) finns det stora skillnader mellan 
olika delar av landet när det gäller andelen multisjuka i relation till 
befolkningen: förekomsten år 2000 var som högst (9  %) i Väster-
bottens och Norrbottens län och lägst (5 %) i Värmlands län.
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Sammantaget talar dessa två rapporter för att antalet multisjuka 
äldre uppgår till ca 5 % av alla personer över 75 år. Den sista de-
cember 2003 fanns i Sverige totalt 795.180 personer 75 år eller 
äldre. Om resultaten från studierna är representativa för hela lan-
det fanns det vid årsskiftet 2002/2003 således 39.759 eller knappt 
40.000 multisjuka individer.

Dessa individer har en hög vårdkonsumtion. Enligt Socialstyrel-
sens studie (6) utgjorde de multisjuka äldre år 2000 ca 7 % av den 
äldre befolkningen, men 24 % av alla inneliggande 75-åringar och 
äldre. Till detta ska läggas dels att de multisjukas andel av innelig-
gande personer 75 år och äldre ökat, från 20 % till 24 % under åren 
1988–2000, dels att de multisjuka äldre konsumerade knappt hälf-
ten av all sjukhusvård (total vårdtid) bland sjukhusvårdade perso-
ner 75 år och äldre (män lite mer än kvinnor). Sammanfattningsvis 
har de multisjuka äldre en mycket hög konsumtion av sluten sjuk-
vård.

3.3 Multisviktande äldre
Avsikten med att försöka definiera begreppet multisjuka äldre är att 
kunna avgränsa en grupp äldre patienter med komplexa behov och 
som kan antas behöva fortsatt stöd och samverkan mellan olika 
vård- och omsorgsgivare(5). Man betonade dock att ”Säkert kan 
många med komplexa vård- och omsorgsbehov befinna sig även 
bland dem med färre diagnoser och/eller vårdepisoder.” Efter 75 
års ålder har nedgången av reservkapaciteten i många organsystem 
gått så långt, att om ett organsystem sviktar, så belastar det andra 
system. Då flera system arbetar på gränsen till sin högsta kapacitet 
kan dominoeffekter uppstå med en multisviktande patient som 
följd. Man har därför även försökt definiera begreppet multisvi-
kande äldre enligt följande (5):

Definition: Personer	över	75	år	med	någon	eller	flera	sjukdoms
diag	noser,	problem	med	nedsatt	rörlighet	och	ork	samt	behov	av	
rehabiliterings	 och/eller	 funktionsuppehållande	 insatser	 under	
lång	tid.	Detta	innebär	sammantaget	en	skör	livssituation,	snabbt	
föränderlig	 och	med	 behov	 av	 återkommande	 omprövning	 av	
vård,	omsorgs	och	rehabiliteringsinsatser.
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Definitioner av multisjuka eller multisviktande som utgår från antal 
formella diagnoser på sjukhus utgör en avsevärd underskattning av 
antalet komplext sjuka äldre personer. I antalet sjukdomsdiagnoser 
ingår inte uppgifter från primärvården, från kommunernas äldre-
omsorg (formell äldreomsorg) eller om de omfattande hjälpinsatser 
som görs av närstående (informell äldreomsorg) och som ofta är en 
förutsättning för att kunna bo kvar i ordinärt boende.

En annan väsentlig orsak till att äldre individers multipla sjuk-
lighet underskattas är att multisjukligheten inte sammanställs i sin 
helhet inom den reguljära sjukvården. De diagnoser som ställs i 
samband med ett slutenvårdstillfälle anger bara de sjukdomar och/
eller skador som varit aktuella under vårdtiden. Syftet med registre-
ringen av diagnoser i epikriserna (slutanteckningarna) är främst att 
utgöra underlag för vårdenhetens intäkter och inte att vara till hjälp 
i den fortsatta kliniska analysen.

I ett forskningsprojekt som fokuserades på att identifiera den 
samlade kliniska problematiken hos 76 äldre individer (medelålder 
85 år) på ett äldreboende i Sundbyberg (1) hade de boende i genom-
snitt 17 aktuella kliniska problem (spridning 6–31). Här ingår då 
inte bara akuta problem utan alla de sjukdomar, symtom och ska-
dor som påverkar bedömningen och/eller handläggningen i ett elek-
tivt skede.

Här är 17 exempel på alla de totalt 227 olika sjukdomar och diag-
noser som kom fram i detta projekt(1), men som vanligen inte 
diagnos föres i samband med akut vård på sjukhus:
•	 Minnesnedsättning
•	 Sömnsvårigheter
•	 Oro/ångest
•	 Förstoppning
•	 Undernäringstillstånd
•	 Smärta
•	 Urininkontinens
•	 Gång-	och	balansproblem
•	 Yrsel

•	 Synnedsättning
•	 Hörselnedsättning
•	 Hudsår
•	 Klåda
•	 Känselnedsättning
•	 Osteoporos	(benskörhet)
•	 Hypotyreos	(underfunktion	

av sköldkörteln)
•	 Vitamin	B12-brist
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Sammanfattning
•	 Förekomsten	 av	 sjukdomar	 och/eller	 skador	 ökar	 kraftigt	

med stigande ålder. En betydande andel äldre personer får 
ett flertal samtidiga sjukdomar och/eller skador med varie-
rande grad av åtföljande funktionsnedsättningar. 

•	 Många	 äldre	 personer	 behandlas	med	 flera	 olika	 behand-
lingsmetoder utan att dessa kopplas till motsvarande grad av 
utredning och kritisk effektanalys inkluderande förlopps-
analys.

•	 Det	 finns	 ett	 mycket	 stort	 forskningsbehov	 angående	 hur	
multisjuklighetstillstånd bör klassificeras, behandlas, följas 
upp och dokumenteras.

•	 En	stor	andel	av	samhällets	samlade	vårdkostnader	går	till	
sjukvård och omsorg för multisjuka individer över 75 år. 
Hur stor denna andel är kan dock bara uppskattas med stor 
osäkerhet eftersom det saknas ett entydigt klassifikationssys-
tem. Eftersom hälsoproblem hos äldre ofta är underbedöm-
da och underdiagnosticerade är andelen äldre med komplexa 
hälsoproblem sannolikt avsevärt större än de uppskattningar 
som refererats ovan. 

•	 Det	bör	även	betonas	att	en	äldre	person	kan	vara	massivt	
multisjuk, men ha en bevarad förmåga att ta hand om sig 
själv och klara sig utan inläggningar på sjukhus. Omvänt  
gäller att en person kan ha drabbats av en sjukdom (t.ex. 
stroke eller demens) och vara i behov av hjälp med personlig 
och instrumentell ADL (activities of daily living). En viktig 
uppgift för framtida forskning är att närmare studera sam-
bandet mellan olika sjukdomar, skador och funktionsned-
sättningar.
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k a p i t e l  4

prevention hos äldre

e
n fråga som varit aktuell inom äldrevårdsforskningen se-
dan många år är i vilken utsträckning man kan förebygga 
sjukdomar och/eller skador. Många ställer stora förhopp-
ningar om att satsningar på prevention (förebyggande åt-

gärder) ska kunna förhindra utveckling av sjukdomar och/eller 
skador och att äldre skl kunna lägga fler friska år till livet och där-
med inte behöva anlita äldrevården.

Enligt Svenska Kommunförbundet (8) satsade Sveriges kommu-
ner under år 2002 ca 1,5 miljarder kronor på förebyggande verksam-
het (sedan 2003 omdöpt till öppen verksamhet), vilket mot svarade 
ca 2 % av de totalt 75,6 miljarder kronor som kommunernas äldre-
vård kostade samma år. Redan idag satsar kommunerna således 
mycket stora belopp på prevention för äldre. Det är dock oklart  
vilken effekt dessa åtgärder har. Hur stort belopp landstingen  
satsar på prevention för äldre är inte känt. För att diskussionen ska 
bli meningsfull måste man hålla isär de tre olika typerna av preven-
tion:
•	 Primär	prevention: Avser åtgärd(er) som syftar till att helt före-

bygga att sjukdom eller skada uppstår.
 Exempel: Behandling av högt blodtryck eller höga blodfetter hos 

personer utan tecken till hjärt–kärlsjukdom i övrigt.
•	 Sekundär	 prevention: Avser åtgärder som syftar till tidig upp-

täckt av ännu inte symtomgivande sjukdom.
 Exempel: Mammografi för upptäckt av små brösttumörer; cell-

prov från livmodertappen för att upptäcka livmoderhalscancer i 
tidigt skede.

•	 Tertiär	prevention: Avser åtgärder som syftar till att minska ris-
ken för fortskridande av etablerad, symtomgivande sjukdom el-
ler återfall av skada p.g.a. etablerade sjukliga förändringar.



 Exempel: Behandling av många sjukdomar, t.ex. prevention av 
en andra hjärtinfarkt efter en första hjärtinfarkt, behandling av 
förmaksflimmer med acetylsalicylsyra för att förebygga blod-
propp i hjärnan.

Socialstyrelsen har i en rapport från 2002 sammanfattat resultatet av 
21 försöksverksamheter med uppsökande förebyggande verksamhet 
hos äldre (9). Det var 21 separata, okontrollerade projekt runt om i 
landet under totalt tre år, 1999–2002. Projekten baserades på regel-
bundna hembesök och interventionerna bestod av en rad olika teman, 
olika för de olika delprojekten. I flera projekt rapporterades positiva 
effekter i olika utfallsmått. Inga projekt var dock kontrollerade, vilket 
gör att det är svårt att värdera resultaten av insatserna.

Vid en klinisk analys av äldre personers hälsotillstånd bör man 
bedöma alla aktuella riskfaktorer för ohälsa integrerat med en ana-
lys av aktuella sjukdomar och skador. I bokens avslutande kapitel 
med förslag till äldrevårdscentral (ÄVC) föreslås att ÄVC upprättar 
en riskfaktorprofil som uppdateras regelbundet vid återkommande 
hälsobesök åtminstone en gång per år hos alla listade personer.

Den vetenskapliga litteraturen vad gäller kontrollerade inter-
ventionsstudier av effekter av preventiva åtgärder hos äldre, har i 
regel fokuserat på ett preventionsområde i taget. Det finns därför 
ett stort behov av sammanställning och utvärdering av den veten-
skapliga litteraturen vad gäller olika preventiva behandlingsåtgär-
der riktade till äldre personer.

Några	 angelägna	 frågeställningar	 för	 framtida	 preventionsforsk
ning	inom	äldrevården	är	bl.a.	följande:
•	 Medborgarperspektiv: Om och i så fall hur påverkar en viss pre-

ventiv åtgärd eller en viss kombination av preventiva åtgärder 
risken för ett visst problem eller kombination av problem i olika 
grupper av äldre (65–69, 70–74, 75–79, 80–84 år etc.)?

•	 Kommunalt	perspektiv:	Hur ser sambandet intervention – effekt 
ut, dvs. hur många äldre individer behöver bli föremål för en viss 
typ av, eller en viss kombination av, preventiva åtgärder under 
hur lång tid för att ett visst problem eller en kombination av 
problem ska kunna förebyggas? Vilka resultat får landets kom-
muner av 1,5 miljarders satsning på preventiva åtgärder per år?
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tabell 1. Några exempel på preventiva åtgärder för olika angivna risker och  

hälsoproblem med relevans för äldrevården:

preventiv åtgärd exempel avses motverka

ändring av  
levnadsvanor

Rökstopp

Begränsad alkoholkonsumtion

Hjärt–kärl och lungsjukdom

Leversjukdom
Fall med frakturrisk

Fysisk aktivitet Benskörhet
Fall med frakturrisk

Kostanpassning Fetma
Undernäringstillstånd
Hjärt–kärlsjukdom
Diabetes mellitus

Ökad social gemenskap Mental ohälsa
(t.ex. depression)
Fysisk inaktivitet

Ökad kunskap, ändrade  
attityder 

Olämplig läkemedels 
behandling
Olämplig hjälpmedels 
användning
Osunda levnadsvanor
Brandrisk

läkemedel Behandling av högt blodsocker Diabetes mellitus
Hjärt–kärlsjukdom

Behandling av höga blodfetter Hjärt–kärlsjukdom

Behandling av högt blodtryck Hjärt–kärlsjukdom

Acetylsalicylsyra Hjärt–kärlsjukdom

höftskydd Frakturrisk vid fall

gånghjälpmedel Fall med frakturrisk

•	 Medicinskt	perspektiv:	Hur bör behandling av etablerade sjuk-
domar (sjukvård) lämpligen kombineras med olika preventiva 
åtgärder (hälsovård) hos äldre personer?
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Sammanfattning
Kunskapsläget inom äldrevården är tyvärr ännu inte sådant att 
det går att lämna en evidensbaserad rekommendation till kom-
muner eller landsting om vilka preventiva åtgärder som bör 
prioriteras i den reguljära driften.

Det finns starka skäl till ökad forskningsaktivitet inom om-
rådet prevention inom äldrevården. Om kommuner eller lands-
ting planerar preventiva projekt inom äldrevården bör dessa 
läggas upp som kontrollerade interventionsstudier i samarbete 
med forskningsenheter så att resultaten kan utvärderas veten-
skapligt.
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k a p i t e l  5

handläggning av sjukdom hos äldre

5.1 Äldre personers sjuklighet skiljer sig  
från yngre åldersgrupper

d
et finns ett antal faktorer som ofta påverkar och kompli-
cerar handläggningen av äldre personer jämfört med yng-
re.

Biologiskt åldrande
Äldre personer uppvisar mycket stora variationer beträffande grad 
av biologiskt åldrande, t.ex. avseende försämring av mental funk-
tion, hjärt-, lung- eller njurfunktion. Allmänna kunskaper om ge-
rontologi (läran om åldrandet) är värdefulla som bakgrundskunskap 
och för en generell beredskap på den mycket stora variationen mel-
lan olika äldre individer, men är till föga hjälp vid analys av tillstån-
det hos en enskild äldre individ. Individens kronologiska	 
ålder är lätt att bestämma, men det finns ingen känd metod att av-
göra en enskild individs biologiska	ålder. Man kan få vissa indika-
tioner om denna från bedömning av ansikte, hud, gång och allmän 
vitalitet: en 70-åring kan te sig påtagligt åldrad och en 90-åring kan 
se betydligt yngre och vitalare ut och även ha ”ungdomlig” hud. 
Dessa observationer är dock inte av något säkert värde när det gäller 
att ta ställning till patientens olika symtom och undersökningsfynd.

riskfaktorer
Vissa levnadsvanor, som utgör riskfaktorer för sjukdomar och ska- 
dor, t.ex. tobaksrökning, fysisk inaktivitet och vissa kostvanor kan 
hos äldre personer ha förekommit i många år och därmed vara svå-
rare att förändra än hos yngre personer. Detta kan försvåra behand-
lingen.



multisjuklighet
Som beskrivits ovan har äldre personer oftare än yngre flera samti-
digt förekommande sjukdomstillstånd (multisjuklighet), vilket i hög 
grad komplicerar både den kliniska analysen, handläggningen och 
utvärderingen av effekten av olika behandlingsåtgärder (se nedan).

multibehandling
Äldre personer får ofta behandling med flera olika behandlingsme-
toder samtidigt, vilket försvårar analysen av behandlingseffekter 
(se nedan).

många vårdgivare
Äldre personer har ofta många olika vårdgivare med separata jour-
nalsystem och som ofta bedömer patienterna parallellt ur lite olika 
aspekter och med olika terminologi.

Olika sjukdomsmekanismer
Olika sjukdomar kan ha olika sjukdomsmekanismer i olika åldrar, 
t.ex. hjärtsvikt. Äldre och yngre personer med samma grad av hjärt-
svikt och liknande symtombild kan ha olika sjukdomsmekanismer: 
diastolisk svikt hos äldre och systolisk svikt hos yngre. Behand-
lingen varierar givetvis beroende på sjukdomsmekanismerna.

Svårighet med symtombeskrivning
Äldre personer kan ha svårt att beskriva sina symtom, t.ex. på 
grund av nedsatt allmäntillstånd, nedsatt syn och hörsel, försämrat 
minne eller en allmän förlångsamning i hög ålder.

ökad vulnerabilitet
Äldre får ofta mer funktionella konsekvenser av sina sjukdomar på 
grund av att de ligger närmare sin vulnerabilitetströskel, dvs. när-
mare sin funktionella sviktgräns. Som exempel kan nämnas att 
äldre personer med olika akuta sjukdomar kan få
•	 försämrad	mental	funktion	(konfusion	=	förvirringstillstånd)
•	 försämrad	gångfunktion;	kanske	inte	längre	kan	gå	med	rollator	

utan måste använda rullstol
•	 försämrad	förmåga	att	hålla	urinen	(urininkontinens).
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Detta innebär att ett primärt problem som t.ex ökad hjärtsvikt kan 
å ena sidan medföra en kaskad av sekundära problem som t.ex. 
konfusion, gångrubbning och urininkontinens. Å andra sidan kan 
det primära pro blemet också ge upphov till minskade symtom och 
sjuk domstecken i andra organ. Som exempel kan nämnas att en 
primär hjärtsvikt med åtföljande minskad fysisk aktivitet p.g.a. 
ökad andfåddhet kan medföra minskade rörelse- och belastnings-
smärtor från en höftledsartros.

atypiska symtom
Äldre personer har oftare än yngre atypiska symtom och undersök-
ningsfynd, dvs. den kliniska bilden stämmer inte alltid med vad 
som gäller för yngre:
•	 En	 lunginflammation	hos	äldre	personer	ger	 inte	alltid	 typiska	

symtom som hosta, feber och andfåddhet, utan den kliniska bil-
den kan t.ex. domineras av trötthet, förvirring och oförmåga att 
sköta sig själv.

•	 En	överfunktion	 av	 sköldkörteln	 hos	 äldre	 behöver	 inte	 ge	 en	
klassisk klinisk bild som vid giftstruma med darrningar, svett-
ningar, värmekänsla, hjärtklappning och lös avföring, utan bilden 
kan domineras av trötthet och nytillkommet förmaksflim mer.

psykosociala aspekter
Äldre personer har ofta psykologiska och sociala problem, t.ex. se-
paration, sorg, ensamhet, mental och fysisk inaktivitet och ekono-
miska problem. Dessa förhållanden är ofta framträdande i hög ålder 
och bör beaktas vid den kliniska analysen och handläggningen.

Brist på kunskap om behandling
I en färsk rapport från SBU (10), redovisas antalet publicerade ve-
tenskapliga behandlingsstudier inom 19 olika problemområden 
som är centrala inom äldrevården (personer över 65 år). Det kon-
kluderas att:

för de patientgrupper som får mest sluten vård och mest multi be handling 
är det vetenskapliga underlaget som sämst.
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För personer över 75 år finns det endast enstaka publicerade kon-
trollerade behandlingsstudier. Det bör betonas att vad som under-
sökts i de redovisade behandlingsstudierna är effekten av behandling 
mot en definierad sjukdom i taget. Det finns ingen systematisk 
forskning kring behandling av olika kombinationer av samtidigt 
förekommande sjukdomar (multisjuklighet). Här används istället 
ofta begreppet geriatrisk rehabilitering (se nedan).

etik
Som framgår ovan börjar sjukdomar och skador med tillhörande 
behandlingar bli allt vanligare från 75-års ålder. Den förväntade 
återstående medellivslängden för födda 2003 var enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB) för män 77,9 år och för kvinnor 82,4 år.

Sjukdomar och skador leder ofta till ökad mortalitet (dödlighet) 
och därför kommer en stor del av äldrevården att utgöra vård i li-
vets slutskede med en kort förväntad återstående livslängd. Vid 75-
års ålder är enligt SCB den förväntade återstående medellivslängden 
9,7 år för män och 12,2 år för kvinnor. För multisjuka personer 
över 75 år är den givetvis avsevärt kortare.

I en undersökning vid ett kommunalt särskilt boende i Sundby-
berg 2002 var den årliga dödligheten 30 % (1). Den korta återstå-
ende förväntade livslängden kombinerat med det faktum att många 
äldre har många olika symtom och funktionsnedsättningar medför 
att etiska aspekter ofta får en central betydelse inom äldrevården.

Här ges två exempel på vanliga etiska problem inom äldrevår-
den:

patient med demens och akut försämring
En gravt dement 87årig man bor i ett gruppboende för dementa. Han 

behöver mycket hjälp med nästan alla delar av sin ADL. Mannen får plöts

ligt hög feber, andningsbesvär och blir omtöcknad. En sannolik bedöm

ning är att han drabbats av akut lunginflammation, med evetuell spridning 

till blodet. Om mannen förs till sjukhus kommer handläggningen där san

nolikt att omfatta utredning med blodprover och röntgen samt behandling 

med dropp, antibiotika (t.ex. penicillin) intravenöst samt kanske urinkate

ter. Om han överlever kan han efter någon vecka återföras till gruppboen

det. Närstående ställer sig dock tveksamma till att transportera honom till 

sjukhus.
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patient med stroke och nutritionsproblem
En 83årig kvinna med tillstånd efter stroke med högersidig halvsidig förlam

ning, ständiga smärtor i den förlamade sidan och stora talsvårigheter. Hon 

har tilltagande sväljningsproblem och kan nu endast svälja passerad föda. 

Hon matas vid alla måltider och kan endast med stora svårigheter fås att äta 

alls. Kroppsvikten har minskat med 5 kg under det senaste halvåret; hon vä

ger nu 40 kg och har ett BMI (body mass index = kroppsmasseindex) på 

18,2. Om kvinnan förs till sjukhus kan handläggningen komma att innebära 

tillförsel av mat/näring via plastslang till magsäcken/tarmarna (PEG = perku

tan endoskopisk gastrostomi) eller att man ger näringen via intravenöst 

dropp. Denna behandling blir sannolikt varaktig.

Ovanstående tolv faktorer illustrerar det dilemma äldrevården ofta 
står inför vid handläggning av problem hos enskilda äldre personer. 
Med åldern föreligger en betydligt ökad risk för utveckling av mul-
tisjuklighet med varierande grad av funktionsnedsättningar och 
psykosociala problem hos individer med mycket stor variation i 
den biologiska åldern. Där är även problembilden vanligen ofull-
ständigt beskriven eller atypisk och ofta underutredd. Handlägg-
ningen sker ofta av många olika samtidiga vårdgivare, som doku- 
 menterar olika aspekter av utredning, behandling och utvärdering 
av individens problematik i separata journalsystem, med bristfällig 
kontakt med varandra. Mycket ofta utvecklas en komplicerad mul-
tibehandling med oklar behandlingseffekt över tid (se exempel 
ovan).

Den mycket stora variationen och kliniska komplexiteten vid 
sjukdomar och skador hos äldre personer är det som främst karak-
teriserar äldrevård och geriatrik. Detta motiverar att äldre individer 
bör erbjudas att få sin kliniska vård inom en samlad organisation 
med en integrerad, problembaserad journalföring (se sista kapitlet 
med förslag om äldrevårdscentral).

5.2 DBUmetoden
Komplexiteten inom äldrevården gör det särskilt angeläget att ar-
beta strukturerat med standardiserade bedömningar. Här kan med 
fördel DBU-metoden användas (figur 14).
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d: diagnostik U: UppföljningB:Behandling

figur 14. DBUmetoden.

•	 DBU-Diagnostik: Här avses en utredning och analys av patientens 
symtom, olika undersökningsfynd och funktionsnedsättningar som 
utmynnar i en sammanvägd bedömning av alla aktuella kliniska 
problem inkluderande en värdering av effekter (både positiva, 
uteblivna och negativa) av olika pågående behandlingsmetoder.

•	 DBU-Behandling:	På basen av diagnostiken utformas ett individu-
ellt, integrerat behandlingsprogram där samtliga aktuella be-
handlingsmetoder specificeras, t.ex. läkemedel, nutrition, fysisk 
träning, hjälpmedel, social stimulans, hemtjänst, fot- och tand-
vård.

•	 DBU-Uppföljning: Effekten av behandlingsprogrammet följs upp vid 
regelbundet återkommande tillfällen i elektivt skede. Intervallet 
mellan kontrollerna utformas individuellt. Vid dessa kontrollsta-
tioner sker en strukturerad kritisk granskning av effekten av 
samtliga vidtagna behandlingsåtgärder visavi den ursprungliga 
diagnostiken (problembeskrivningen). Endast de behandlingsåt-
gärder som har klart positiva effekter för de äldre vårdtagarna 
fortsättes, övriga avslutas. Genom denna ihopkoppling av upp-
följning och diagnostik sluts DBU-cirkeln.

Denna integrerade diagnostik, behandling och uppföljning av äldre 
personer med komplexa medicinska, sociala och psykologiska pro-
blem utgör en kvalificerad form av klinisk analys och ställer stora 
krav på bred klinisk utbildning och praktisk erfarenhet av geriatrik.

I den framtida organisationen av äldrevården är det mycket an-
geläget att förvalta och vidareutveckla denna kliniska analys för 
äldre multisjuka individer i olika faser av deras sjukdomar med 
tillhörande funktionsnedsättningar.

Här nedan diskuteras de tre delarna i DBU-metoden mer utför-
ligt med fokus på klinisk analys av sjukdomar och skador hos äldre 
personer.
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5.3 DBU – Diagnostik
Diagnostiken består av tre delar:
•	 Datainsamling
•	 Analys
•	 Bedömning

datainsamling
Denna del avser olika undersökningsmetoder för att samla in upp-
gifter om patientens tillstånd. Här ges exempel på några vanliga 
undersökningsmetoder (det finns många fler):
•	 Anamnes	 (sjukhistoria),	 dvs	 uppgifter	 som	 patienten	 spontant	

ger kompletterade med en intervju.
•	 Status	presens	(kroppsundersökning).
•	 Blod-	och	urinprover	(laboratorieundersökningar).
•	 Röntgen,	t.ex.	av	lungorna.
•	 Ultraljudsundersökning,	t.ex.	av	buken.
•	 EKG	(undersökning	av	hjärtats	elektriska	aktivitet).
•	 Fysisk	funktion,	t.ex.	arbetsprov	på	testcykel,	gångtest.
•	 Skattningsskala,	 t.ex.	 av	 kognitiv	 funktion	 eller	 hälsorelaterad	

livskvalitet.

En av hörnstenarna i diagnostiken är sjukhistorien och därför gäl-
ler det att ha tillräckligt med tid att diskutera igenom problemati-
ken med patienten, om möjligt tillsammans med närstående. Som 
ovan nämnts har äldre ibland svårt att beskriva sina symtom och 
har därtill ibland atypiska symtom på sjukdom. Under samtalet 
kring sjukhistorien föreligger dessutom ett utmärkt tillfälle att ut-
röna patientens egen inställning till sin hälsa – hans/hennes motiva-
tion och vilja att försöka göra något åt problemen; att värdera olika 
aktuella riskfaktorer samt inte minst möjlighet att informera och 
undervisa patienten och närstående om situationen.

Det tar dock betydligt längre tid att få grepp om äldre patienters 
sjukhistoria jämfört med hos yngre. Geriatrikprofessorerna Bertil 
Steen och Alvar Svanborg har i sin lärobok kommenterat detta på 
följande sätt:

Det	 tar	dubbelt	 så	 lång	 tid	att	 informeras	om	och	 informera	en	genom	- 
snittligt	fungerande	70-åring	än	en	30-åring	(11).
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Om 70-åringen dessutom är sjuk och/eller skadad tar informations-
utbytet givetvis avsevärt längre tid. Om patienten har flera olika 
vårdgivare behöver man inhämta journalkopior för att ta del av 
resultat av tidigare undersökningar (blodprover, röntgen etc.) och 
försöka utröna effekten av tidigare behandlingar (se nedan).

Symtomlistan hos äldre personer omfattar ofta många olika 
symtom. Den 82-åriga kvinnan som diskuterades i fallbeskrivning-
en ovan hade en lista med 23 olika symtom.

analys
Här beskrivs översiktligt analysprocessen i tre olika steg. I en un-
dersökningssituation genomföres dock analysen av de olika stegen 
delvis parallellt:

Steg 1: Sortering av den 82-åriga kvinnans symtomlista i olika kate-
gorier, t.ex. på följande sätt:

neuropsykiatri Minnesnedsättning
 Nedstämdhet
 Dödsönskningar
 Sömnsvårigheter
 Oro/nervositet
hjärta–kärl/lungor Andfåddhet vid ansträngning
 Hjärtklappning
mag–tarm Illamående
 Förstoppning
njurar/urinvägar Urininkontinens
 Urinvägsinfektioner
gynekologiskt Framfall av livmodern
nutrition Matleda
 Glappande tandprotes
 Minskat 5 kg ofrivilligt i vikt
hud Sår på flera tår
Sinnesorgan Synnedsättning
 Hörselnedsättning
Smärtor Flera olika lokaler
allmänna symtom Dagtrötthet
 Bensvullnad
 Gång och balansproblem
 Muskelsvaghet
Socialt Ensamhet, isolering
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Det bör framhållas att symtom i regel är ospecifika och kan vara 
relaterade till flera samtidiga organ- eller systemproblem. Inom äld-
revården är det mycket angeläget att lägga ner tid och kraft på att 
få fram en samlad, sorterad symtomlista som täcker in så många 
problem som möjligt som påverkar individen i dennes vanliga livs-
miljö. Symtombeskrivningen är ju vårdtagarens subjektiva pro-
blembeskrivning och därmed en avgörande del av den kommande 
uppföljningen (se nedan).

Steg 2: Nästa steg är att ta del av resultaten från olika komplette-
rande undersökningar (se ovan). För att kunna dra slutsatser bör 
olika mätvärden samlas in på ett standardiserat sätt.

Exempel: Kroppsvikten bör mätas på en elektronisk våg av god kva-
litet där individen fastar före frukost, har tömt urinblåsan och är 
enbart iförd underkläder. Om kroppsvikten mäts på detta sätt och 
redovisas grafiskt över tid ger denna billiga undersökning mycket 
värdefull information om den äldre individens hälsotillstånd.

På samma sätt är det med andra mätvärden som t.ex. blodtryck, 
blodprover (t.ex. Hb och blodsocker), mått på olika kroppsfunk-
tioner (t.ex. minne, nedstämdhet) och avföringslistor.

Resultaten av utredningen bör sorteras på motsvarande sätt som 
symtomlistan där man försöker koppla symtom och undersök-
ningsfynd till organ- och systemproblem.

Figur 15 visar att de fyra olika symtomen (aptitlöshet, trötthet, 
illamående och andfåddhet) potentiellt kan kopplas till (i detta fall) 
fyra olika problemområden. Frågan är dock om de bidrar i lika hög 
grad eller om något eller några problemområden har starkare kopp-
ling till symtomen än de andra.

Steg 3: Nästa steg är att försöka få uppgifter om tidsaspekten. När 
uppkom de olika symtomen och hur har symtom och olika under-
sökningsfynd utvecklats över tid? Hur har patientens funktionella 
tillstånd utvecklats och vilka undersökningar och behandlingar har 
tidigare utförts över tid? När, var och varför har patienten varit in-
lagd på sjukhus för vård? Bäst och mest överskådligt vore om alla 
dessa aspekter kunde illustreras grafiskt för varje patient, men detta 
förekommer tyvärr inte inom äldrevården.
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Akuta – kroniska problem
Det är viktigt att hålla isär akut äldrevård från elektiv äldrevård. 
De flesta sjukhuskliniker som vårdar äldre personer (t.ex. geria-
triska kliniker) gör detta p.g.a. någon akut försämring. Det kan 
t.ex. röra sig om en infektion, hjärt–lungsjukdom, fall med smärtor 
och rörelsesvårigheter (med eller utan fraktur) eller misstänkt slag-
anfall. Under ett dylikt akut vårdtillfälle är det i regel varken möj-
ligt eller lämpligt att gå igenom den samlade problematiken, 
eftersom patienten är akut försämrad (dekompenserad) och inte be-
finner sig i sitt habitualtillstånd (normala tillstånd). I detta läge är 
det närmast ogörligt att ta ställning till den bakomliggande sym-
tomlistan enligt ovan, utan detta kan ske först efter det att det aku-
ta problemet handlagts. Det förutsätter givetvis att det finns ett 
system för elektiva återbesök i lugnt skede där man kan gå igenom 
den samlade, sorterade symtomlistan och komplettera med erfor-
derliga undersökningar.

Bedömning
Analysprocessen leder fram till en sammanfattande bedömning som 
kodifieras i olika diagnoser. Praxis inom den slutna äldrevården är 
att endast ange de diagnoser som varit aktuella under vårdtillfället 
i form av en eller flera s.k. huvuddiagnoser samt en eller flera s.k. 
bidiagnoser som handlagts under vårdtiden. Som diskuteras ovan 

figur 15. Koppling av symtom till potentiella problemområden.
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Organ-
diagnoser

System- 
diagnoser

Funktions- 
diagnoser

Symtom-
diagnoser

misstänkt  
läkemedels- 
biverkning

*Hjärtsvikt Högt blodtryck *Minnesnedsättning Dagtrötthet Dagtrötthet

*Diabetes  
mellitus

*Undernärings 
tillstånd

Synnedsättning Förstoppning Minnesnedsättning

*Demens  
(Alzheimer)

*Anemi (blod 
brist)

*Hörselnedsättning *Huvudvärk Muskelsvaghet

*Njursvikt *Depression Nedsatt kondition Aptitned 
sättning

Huvudvärk

Prostataförstoring *Bensvullnad Gång och balansproblem *Sömnbesvär Förstoppning

under multisjuklighet innebär detta system i regel en mycket kraftig 
underrapportering av den ”sanna” multisjukligheten, vilket ger en 
missvisande bild av den totala sjukligheten hos äldre personer.

Ett mer rättvisande alternativ till denna en-dimensionella diag-
nostik vore att redovisa en flerställig diagnostabell (dylika tabeller 
används för närvarande inte inom äldrevården).

Tabell 2 visar ett exempel på en bedömning av en 85-årig kvinnas 
samlade kliniska problematik i en 5-ställig diagnostabell. Observe-
ra att tabellen endast anger de problem som föreligger (kvalitativt) 
utan att svårighetsgraden graderas (kvantitativt).

En sådan tabell illustrerar patientens samlade problematik bätt-
re än en 1-ställig konventionell diagnoslista, men de olika diag-
noskategorierna är delvis överlappande.

Som exempel kan tas symtomdiagnosen dagtrötthet. Detta sym-
tom kan vara relaterat till en rad olika faktorer (se även figur 15 
ovan), men innan eventuellt orsakssamband fastställts bör det, som 
här, klassificeras som symtomdiagnos. Symtomet kan dock potenti-
ellt vara relaterat till minst tolv av de övriga angivna diagnoserna 
(dessa har markerats med en asterisk i tabellen). För att illustrera 
hur dessa olika typer av diagnoser hänger ihop i en väv visas organ-
diagnoserna stroke (tabell 3) och hjärtsvikt (tabell 4) med olika 
potentiellt relaterade  problem.

tabell 2. Bedömning av multisjuk kvinna  i 5ställig diagnostabell.
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Organ- 
diagnoser

System- 
diagnoser

Funktions- 
diagnoser

Symtom- 
diagnoser

misstänkt  
läkemedels-
biverkning

Stroke Undernärings 
tillstånd

Förlamning i höger  
kroppshalva

Smärta i den  
förlamade sidan

Högt blodtryck Talstörning (afasi) Dagtrötthet

Depression Gång och balans 
problem

Organ- 
diagnoser

System- 
diagnoser

Funktions- 
diagnoser

Symtom- 
diagnoser

misstänkt 
läkemedels-
biverkning

Hjärtsvikt Undernärings 
tillstånd

Nedsatt kondition Dagtrötthet

Högt blodtryck Muskelsvaghet Sömnbesvär

Bensvullnad  Andfåddhet

Läkemedelsbiverkningar
Fördelen med att ha med den femte kolumnen, Misstänkt	läkeme
delsbiverkning, i den flerställiga diagnostabellen är att för en en-
skild äldre individ kunna sätta upp olika symtom som är förenliga 
med kända läkemedelsbiverkningar enligt biverkningstabellerna i 
Fass. Läkare är idag enligt (LVFS 2001:12) endast skyldiga att rap-
portera följande typer av läkemedelsbiverkningar:
•	 Alla	 misstänkta	 biverkningar	 av	 nya	 läkemedel	 som	 inte	 står	

upptagna som vanliga i Fass.
•	 För	samtliga	läkemedel	ska	rapporteras:

– Dödsfall.
– Livshotande reaktioner.
– Biverkningar som leder till permanent skada eller långvarig  

 funktionsnedsättning.
– Biverkningar som leder till sjukhusvård.
– Nya oväntade biverkningar och interaktioner.
– Biverkningar som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad.

tabell 3. Organdiagnosen stroke med relaterade problem.

tabell 4. Organdiagnosen hjärtsvikt med relaterade problem.
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Däremot behöver banala	biverkningar av äldre läkemedel inte rap-
porteras. Regleringen kring läkemedelsbiverkningar fokuseras allt-
så helt på säkerhet i läke medelshanteringen.

Som regleringen är skriven kommer knappast några banala bi-
verkningar att rapporteras och därmed kommer de troligen alltför 
sällan med som en viktig variabel i analysen av äldre personers pro-
blem.

De olika tabellerna med läkemedelsbiverkningar i Fass visar att 
de flesta läkemedel kan ge upphov till problem från en rad olika  
organsystem. Tyvärr är inte biverkningstabellerna justerade efter ål-
der och därmed är det i regel oklart om några biverkningar är vanli-
gare förekommande i vissa åldersgrupper, t.ex. över 75-års ålder.

Analysproblemet kan illustreras med en 82-årig kvinna inlagd 
på en geriatrisk klinik för utredning (tabell 5). Hon behandlas med 
11 olika läkemedel (varav 9 kontinuerliga ordinationer). Två av 
dessa kontinuerliga läkemedel var Cipramil (mot depression) och 
Losec MUPS (mot magsår).

Symtomlista kända biverkningar 
Cipramil

kända biverkningar
losec mUpS

Trötthet x x

Yrsel x x

Sömnbesvär x x

Huvudvärk x x

Oro x x

Illamående x x

Förstoppning x x

Buksmärtor efter måltid x x

Muntorrhet x x

Muskelömhet (myalgi) x x

Hudutslag x x

Tabell 5 visar att kvinnan hade en aktuell symtomlista som omfat-
tade 11 olika symtom. Av dessa återfanns samtliga på respektive 
läkemedels lista i Fass över potentiella biverkningar, varav flertalet 
som vanlig biverkan (se nedan). Kvinnan behandlades även med 

tabell 5. Potentiella samband symtomlista – läkemedelsbiverkningar.
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nio andra läkemedel, varav flera angav potentiella biverkningar 
motsvarande flera symtom i tabell 5. Det är tyvärr således ett fak-
tum att många läkemedel kan ge upphov till biverkningar med 
ospecifika, banala, men ibland mycket besvärande, symtom. Flera 
biverkningar kan även till förväxling likna de symtom för vilka 
läke medelsbehandlingen påbörjades, t.ex. buksmärtor vid behand-
ling av magsår med Losec.

Det bör framhållas att risken för biverkningar till läkemedel 
uppges vara liten: En vanlig läkemedelsbiverkning i Fass definieras 
så att den drabbar mer än 1% av dem som behandlas med läke-
medlet (under förutsättning att de tar läkemedlet i fråga, se nedan 
Compliance). Som ovan nämnts anger Fass i regel dock inget sam-
band mellan ålder och risk för biverkningar.

Det är även oklart om risken för biverkningar ökar vid samtidig 
behandling med flera olika läkemedel. Antag att en individ besväras 
av symtomen dagtrötthet och illamående och behandlas med 10 
olika läkemedel, varav 5 anges kunna ge upphov till den potentiella 
biverkningen dagtrötthet och 5 till illamående. Hur stor är då den 
kumulativa risken: är den oförändrad, är den 5 gånger större (ad-
ditiv) eller är den ännu större (potentierande)?

Banala biverkningar kan vara mycket besvärande och syftet med 
denna beskrivning är att betona att det är nödvändigt att ta med 
alla kända potentiella läkemedelsbiverkningar vid bedömningen av 
patienternas samlade problematik. Om den 5-ställiga diagnostabel-
len fylldes i för alla patienter och analyserades löpande under vård-
tiden skulle man troligen oftare än nu kunna knyta vissa symtom 
till misstänkt(a) läkemedelsbiverkning(ar) – beviset får man ju först 
genom att ta bort läkemedlet i fråga och se om symtomet försvin-
ner. Helst skulle man även visa att symtomet återkommer vid åter-
insättning av läkemedlet.

Symtomtabellen skulle kunna ingå i epikrisen (slutanteckningen) 
och de symtom som där anges som misstänkta läkemedelsbiverk-
ningar skulle, om patienten samtycker, automatiskt kunna skickas 
till en biverkningsenhet för registrering. På detta sätt skulle man få 
en mycket bättre information om den totala förekomsten av miss-
tänkta banala läkemedelsbiverkningar och även löpande kunna un-
dersöka om de förekommer olika ofta i olika åldrar.
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Dokumentation

Analysen av äldre multisjuka individers tillstånd över tid är så kom-
plicerad att det borde finnas tillgång till ett integrerat datoriserat 
IT-stöd som underlättar analysprocessen, dvs. bearbetningen av 
alla utredningsresultat till en samlad bedömning. Något sådant IT-
stöd har tyvärr ännu inte utvecklats. Dagens uppsplittrade dator-
journal underlättar inte analysprocessen, utan tjänar främst syftet 
som dagbok med snabb tillgång till den aktuella journalen.

5.4 DBU – Behandling
Som nämnts ovan har SBU i en färsk rapport visat (10) att det finns 
ett mycket begräsat antal publicerade vetenskapliga behandlings-
studier hos äldre (över 65 år). Behovet av forskning är därför myck-
et stort, inte minst vad gäller olika kombinationer av 
behandlingsmetoder vid flera samtidigt förekommande sjukdomar 
(se nedan under rehabilitering).

Eftersom medelåldern hos patienter på t.ex. medicin- eller geria-
triska kliniker är över 75 år och medelåldern inom kommunal äld-
revård (t.ex. kommunala s.k. särskilda boenden för äldre) i regel är 
över 80 år innebär konklusionen i SBU-rapporten i praktiken att 
den omfattande behandlingen inom äldrevården inte baseras på ve-
tenskapliga behandlingsstudier som är relevanta för åldersgruppen, 
utan dels på studier som är utförda på betydligt yngre personer dels 
på lokala behandlingstraditioner. Detta förhållande strider mot 
Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) § 2 , då målet är  ”vård på 
lika villkor för hela befolkningen” och utgör i själva verket ett tyd-
ligt exempel på åldersdiskriminering.

Det har hävdats att behandlingseffekten	hos multisjuka äldre 
personer är begränsad.

”den slutna vården kan inte nämnvärt medverka till att göra denna grupp 
av patienter (äldre patienter med långvariga och allvarliga sjukdomar samt 
grava funktionsnedsättningar) bättre eller friskare. dess uppgift är däremot 
att se till att patienten får ett fortsatt adekvat omhändertagande utanför 
sjukhuset genom primärvården och genom kommunens äldreomsorg” (5).
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83-årig	kvinna

ADL-hjäp 
undersköterska

Sårvård 
sjuksköterska

nutrition 
dietist

fysisk träning 
sjukgymnast

hjälpmedel 
arbetsterapeut

läkemedel 
läkare

Författarna lämnar tyvärr inga referenser till dessa anmärknings-
värda uppgifter. Man kan dock konstatera att behandlingspotentia-
len hos äldre personer (dvs. i vilken grad äldre sjuka personer kan 
förbättras i olika avseenden) är oklar på grund av flera olika om-
ständigheter:
•	 Vetenskapliga	behandlingsstudier	för	äldre	saknas	i	hög	grad	(se	

ovan).
•	 Compliance	hos	äldre	 i	ordinärt	boende	är	ofta	oklar,	 troligen	

begränsad, men blir tyvärr nästan aldrig värderad i den reguljära 
äldrevården. Se närmare diskussion om compliance beträffande 
behandling med läkemedel inom äldrevården.

•	 Organisationen	av	äldrevården	är	sådan	att	det	sällan	finns	för-
utsättningar för en strukturerad, kritisk utvärdering av behand-
lingseffekt över tid.

Oaktat dessa invändningar bör framhållas att äldre patienter i 
praktiken ofta behandlas med en rad olika behandlingsmetoder. I 
figur 16 visas de sex olika behandlingsmetoder som pågick samti-
digt hos en 83-årig kvinna som vårdades på en geriatrisk klinik. I 
figuren anges även de olika yrkesgrupper som i praktiken ansva-
rade för genomförande av de olika behandlingarna.
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Olika yrkesgrupper är ofta inblandade i flera olika behandlingsme-
toder och för varje yrkesgrupp är det i regel flera olika individer 
inblandade. Under ett år kan en enskild äldre individ därför erhålla 
behandling av ett stort antal olika personer (se ovan).

Tabell 6 specificerar vilka delkomponenter som ingick i de sex 
behandlingsmetoderna i figur 16. Ordet poly (flera) i tabell 6 avser 
samtidig behandling med flera olika delkomponenter av respektive 
behandlingsmetod.

Beskrivet på detta sätt motsvarade de sex behandlingsmetoderna 
enligt tabell 6, 35 olika samtidigt ordinerade behandlingsdelkom-
ponenter (jämför fallbeskrivningen ovan).

Det är viktigt att framhålla att det utöver de sex metoderna i figur 
16 förekommer ett stort antal andra behandlingsmetoder inom den 
reguljära äldrevården, t.ex.
•	 anpassningsåtgärder	(t.ex.	bostadsanpassning)
•	 elektrisk	ström	(t.ex.	transkutan	nervstimulering)

Behandlingsmetod Specifikation av delkomponenter Typ	av	poly-behandling

ADLhjälp På och avklädning, hygien, städning, 
handling, matlagning, matning 

PolyADLhjälp x 6

Fysisk träning Kondition, gång/balans, muskelstyrka, 
rörlighet 

Polyträning x 4

Hjälpmedel Syn (glasögon), hörsel (hörapparat), 
gång (käpp och rollator), urininkontinens 
(blöjor), transporter (färdtjänst), larm
klocka 

Polyhjälpmedel x 7

Läkemedel Imovane (sömnmedel), Oxascand
(lugnande medel), Lanacrist och Furix
(hjärtläkemedel), Losec (mot magsår),
Cipramil (mot depression), Distalgesic 
(mot smärtor), ViSibilin (mot
förstoppning), Behepan (vitamin B12)

Polyfarmaci x 9 

Nutrition Menyval, måltidsordning, specialkost,
konsistenskost, flytande näringstillägg

Polynutrition x 5

Sårvård Rengöring såryta, omläggning med 
förband, salva, kompressionsstrumpa

Polysårvård x 4

tabell 6. Polybehandling.
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•	 fotvård	(t.ex.	klippning	av	naglar,	slipning	av	förhårdnader)
•	 kirurgi	(t.ex.	operation	av	gallsten)
•	 massage
•	 pedagogik	(t.ex.	patient-	eller	närståendeundervisning)
•	 psykoterapi	(t.ex.	samtal/stöd,	kognitiv	psykoterapi)
•	 social	aktivering
•	 sväljträning
•	 syrgasbehandling	(t.ex.	syrgaskoncentrator)
•	 talträning	(t.ex.	afasiträning)
•	 tandvård	 (t.ex.	borttagning	av	karies,	utprovning	av	ny	 tand-

protes).

Tabell 6 visar att äldre personer ofta behandlas med flera olika del-
komponenter inom huvudgrupperna av behandlingsmetoder. Det 
är därför både beklagligt och oegentligt att diskussionen kring be-
greppet behandling inom äldrevården så ensidigt kommit att foku-
seras på just läkemedel, när man som hos den 83-åriga kvinnan 
ovan, förutom poly-farmaci dessutom har poly-ADL-hjälp, poly-
träning, poly-hjälpmedel, poly-nutrition och poly-sårvård.

Behandlingsprogram
Alla behandlingsmetoder och delkomponenter som är aktuella i 
varje enskilt fall bör redovisas som individens	 individuellt	 utfor
made	behandlingsprogram i syfte att ge förutsättningar för att kun-
na utvärdera behandlingseffekter (både positiva, uteblivna och 
negativa) och ta ställning till hur patientens tillstånd utvecklas över 
tid (se nedan).

Ett dilemma inom äldrevården är att det ofta är oklart exakt 
vilka olika behandlingsdelkomponenter som ordinerats hos en en-
skild individ. Detta sammanhänger med flera faktorer:
•	 Sjukhus: Journalföring på sjukhus fokuseras på problemen un-

der det aktuella vårdtillfället.
•	 Öppna	mottagningar:	Journalföring vid öppna specialistmottag-

ningar på eller utanför sjukhus fokuseras på den aktuella specia-
listens problemområde.

•	 Primärvården:	Journalföring inom primärvården utgår inte från 
förstrukturerade journaler med systematisk analys, utan utgår i 
regel från vad som framkommer vid besöket på vårdcentralen. 
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Dessutom är mottagningsbesöken ofta för korta för att man ska 
hinna med att penetrera och sammanställa hela den samlade pro-
blematiken inklusive en förloppsanalys.

•	 Läkare: Olika läkare på olika vårdnivåer och vårdenheter ordi-
nerar olika typer av behandling, oberoende av varandra utan 
synkronisering. Ibland känner de inte ens till varandras ordina-
tioner.

•	 Yrkesgrupper:	Olika yrkesgrupper har ofta ansvar för att ge-
nomföra olika behandlingsdelkomponenter. Läkaren har det 
övergripande medicinska ansvaret, men olika yrkesgrupper ordi-
nerar, genomför och dokumenterar ofta ganska självständigt 
olika behandlingar och det är ofta svårt för läkaren att få över-
blick över det samlade behandlingsprogrammet. Detta gör det 
svårt för läkaren att ta det ansvar som denne enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen	har.

•	 Ordinationer:	De flesta behandlingsmetoder, förutom läkemedel, 
betraktas inte som ordinationer och har därför en lägre status 
inom äldrevården. Dessa behandlingsmetoder dokumenteras  
därför inte som tydliga specificerade åtgärder på särskild plats i 
journalen, utan med växlande utförlighet separat i de olika yr-
kesgruppernas journaler samt diskuteras på ronder och persona-
len sinsemellan. Av detta skäl är det ofta mycket svårt att efter 
utskrivning från en vårdenhet eller efter avslutad rehabiliterings-
period (se nedan) rekonstruera förloppet och redovisa den ex-
akta mängden (dosen) av olika givna behandlingsmetoder under 
ett vårdtillfälle, t.ex. beträffande fysisk träning, nutrition, sår-
vård, samtal/stöd och hjälpmedel. Analogt är det ännu svårare 
att göra denna rekonstruktion för den behandling som t.ex. på-
gått i den ordinära bostadsmiljön under det senaste året.

Av bl.a. ovan angivna skäl förekommer tyvärr inte några samman-
ställda, integrerade behandlingsprogram inom äldrevården.

Samordnad vårdplanering
I Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 1996:36 (M och S), 
Informationsöverföring	 och	 samordnad	 vårdplanering, definieras 
begreppet samordnad vårdplanering som:
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figur 17. Samband funktionstillstånd – naturalförlopp – behandling

en process som syftar till att tillsammans med patienten samordna 
planeringen av dennes fortsatta vård och omsorg vid överföring från en 
vårdform till en annan.

Beklagligtvis är det just denna informationsöverföring som brister i 
särskilt hög grad inom äldrevården och som har stått i fokus för 
mycket kritik (9). Sannolikt beror det i hög grad på att man inom 
äldrevården inte redovisar patienternas samlade individuellt utfor-
made behandlingsprogram.

5.5 DBU – Uppföljning
Som framgår av figur 14 om DBU-metoden återkopplar punkten U 
=	uppföljning	till	punkten	D	=	diagnostik.	DBU-metoden	innebär	
således en förloppsbeskrivning av olika problem över tid. Om ingen 
behandling ges utvecklas olika hälsoproblem spontant över tid – 
detta kallas naturalförlopp. Syftet med behandlingen är att påverka 
naturalförloppet så att den äldre individens tillstånd förbättras, t.
ex. genom att antalet symtom på symtomlistan minskar och/eller 
att individens funktionstillstånd förbättras över tid. Detta illustre-
ras i figur 17.
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Utvärdering av behandlingseffekt kan tyckas vara lätt om ett väl de-
finierat problem behandlas med en specificerad behandlingsmetod. 
Även denna situation behöver dock granskas kritiskt av följande 
skäl: Människor söker behandling för olika problem när besvären 
(t.ex. hosta eller funktionsnedsättning) blivit tillräckligt svåra. Efter-
som många sjukdomar och skador har en stark tendens till spontan-
läkning kommer en insatt behandling ofta att sammanfalla med den 
tidpunkt när sannolikheten för spontanförbättring är som störst. Om 
förloppet under pågående behandling förbättras jämfört med ut-
gångsläget när behandlingen inleddes och utvecklas enligt kurvorna 
A, B eller C i Figur 17 ligger det nära till hands att koppla förbätt-
ringen till den vidtagna behandlingen. I ett enskilt fall är det dock 
svårt att med säkerhet veta vad som är spontanförbättring respektive 
specifik behandlingseffekt. Detta problem är ständigt närvarande vid 
alla former av behandling och är skälet till att man utvecklat en nog-
grann metodik för behandlingsforskning med s.k. kontrollpatienter 
som får placebobehandling (behandling utan effekt, sockerpiller) el-
ler ingen behandling alls.

I princip är den bästa formen för behandlingsstudie den rando-
miserade, placebokontrollerade behandlingsstudien, förutsatt att 
den omfattar tillräckligt många patienter så att dels behandlings-
gruppen och kontrollgruppen blir så lika som möjligt i olika avse-
enden som kan påverka behandlingsresultatet, dels att det finns en 
rimlig statistisk sannolikhet att upptäcka en eventuell sann behand-
lingseffekt (studiens power).

Det blir givetvis avsevärt mer komplicerat att värdera effekten 
av flera olika vidtagna behandlingsmetoder (multibehandling) mot 
flera olika samtidiga problem (multisjuklighet).

Det bör betonas att DBU-metoden är tillämpbar i bägge fallen. Di-
lemmat med utvärdering av behandlingseffekt i det senare fallet 
är:
•	 att	det vetenskapliga kunskapsläget är avsevärt sämre, både ur 

åldersaspekter och komplexitetsaspekter (samverkansaspekter),
•	 att det kräver betydligt mer bred kompetens, tillräckligt med tid 

för standardiserad insamling, hantering av olika uppgifter om 
patienterna samt ett väl utarbetat dokumentationssystem, helst 
med IT-stöd och förloppsgrafik, för att kunna ta ställning.
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Frågan är då vilka effektmått (utfallsmått) som bör användas för 
bedömning av behandlingseffekt. Detta beror givetvis på vilket eller 
vilken kombination av problem som föreligger. Antag att en person 
har organproblemet stroke enligt tabell 3 ovan. I tabellen lämnas 
några exempel på hur en individs problembild vid stroke kan te sig. 
Hos äldre personer med stroke föreligger regelmässigt dessutom en 
rad andra samtidiga problem. Här gäller det därför att bedöma de 
olika enskilda problemen i enlighet med DBU-metoden i figur 14 
ovan:
•	 Individaspekter: Olika symtom på ohälsa avseende t.ex. tal, syn, 

kroppsvikt, muskelstyrka, gång, smärta och blodtryck.
•	 Gruppaspekter (sociala): Olika aspekter av tillståndet som fr.a. 

har att göra med samverkan med omgivningen i form av auto-
nomi, social funktion och allmänt vårdbehov, t.ex. ADL-funk-
tion, grad av fysisk och social aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet, 
antalet besök på vårdcentral, antal inläggningar på sjukhus och 
hur nöjd patienten är med innehåll och form på handläggning-
en.

Det finns en koppling mellan individ- och gruppaspekterna av en 
utvärdering, men den är sällan så entydig som man kanske hoppas. 
Många mätvärden i äldrevården (t.ex. blodtryck, blodprover, 
kroppsvikt och muskelstyrka) har en begränsad betydelse för pa-
tienten och betecknas därför ofta intermediära effektmått eller sur-
rogatmått. Dessa kan vara av stor betydelse för att beskriva 
mekanismer för sjukdomsuppkomst eller riskfaktorer av olika slag, 
men har ett begränsat värde om de inte kombineras med effektmått 
som verkligen är relevanta för den enskilde patienten. Tidigare har 
behandlingsforskningen inom en rad olika områden i alltför hög 
grad ägnat sig åt beskrivning av behandlingseffekter på dylika sur-
rogatmått. Det gäller därför att bestämma vilka individ- och grupp-
aspekter som verkligen är relevanta för den enskilde patienten i 
fråga.

Om patienten har flera eller många samtidiga sjukdomar ökar, 
som ovan nämnts, kraven på utförlig beskrivning av patientens 
symtomlista och den flerställiga diagnostiken samt en detaljerad be-
skrivning av alla vidtagna behandlingsmetoder och delkomponen-
ter. Ur utvärderingssynpunkt kommer man att behöva värdera 
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dessa faktorer tillsammans med ovan nämnda exempel på faktorer 
som rör autonomi, social funktion och allmänt vårdbehov.

Mycket vore vunnet om organisationen av äldrevård i mycket 
högre grad än nu utgick från behovet av en dylik stringent utvärd-
ering av förloppsutveckling över tid samt eventuell effekt (positiv, 
utebliven eller negativ) av olika vidtagna behandlingsåtgärder.

5.5.1 Läkemedelskedjan

Som ett exempel på behovet av relevant utvärdering kan tas be-
handlingsmetoden läkemedel (läkemedelskedjan):

Figur 18 visar att den primära kvalitetsvariabeln vid läkemedelsbe-
handling är att behandlingen sätts in på grund av en indikation 
(skäl till behandlingen) och syftar till påverka något definierat pro-
blem (t.ex. smärta, andfåddhet vid hjärtsvikt eller inflammation i 
en led). I äldrevården läggs dock merparten av behandlingskontrol-
len ned på sekundära kvalitetsvariabler syftande till en god compli-
ance, t.ex. ordination, dokumentation och leverans.

Som exempel på en kvalitetssäkring som tar mycket tid i an-
språk kan nämnas signering av utdelade läkemedel, både i kommu-

figur 18. Läkemedelskedjan.
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ner och landsting. Varje enskild utlämnad läkemedelsdos ska enligt 
föreskrift från Socialstyrelsen signeras (SOSFS 2000:1). Det finns i 
regel system vid olika vårdenheter för granskning av hur stor andel 
av alla läkemedelsdoser som signerats. Dilemmat är bara att om 
man inte samtidigt kvalitetssäkrar de primära kvalitetsvariablerna 
(indikation och effekt) kan en s.k. kvalitetssäkrad sekundär varia-
bel i själva verket innebära att man kvalitetssäkrat att patienten fått 
fel läkemedel. Detta märkliga problem har uppstått av huvudsakli-
gen två skäl:
•	 Kommun	och	landsting	har	separata	journalsystem	vilket	med-

för att de primära kvalitetsvariablerna hör till landstinget (lä-
karna) medan de sekundära hör till kommunerna (sjuksköterskor 
och eventuell delegerad personal).

•	 Det	saknas	i	regel	system	för	systematisk	kritisk	granskning	av	
behandlingseffekt i elektivt skede. Det finns ingen beställning 
från arbetsgivaren om detta och det finns heller inget analysstöd 
i journalsystemet för att genomföra det.

Inom kommunala särskilda boenden för äldre kan det gå till så att 
läkaren	får	en	bunt	Apodos-listor	(Apodos	=	Apotekets	doserings-
system) från Apoteket och ska på en kort stund ta ställning till 
förnyelse av hela ordinationen för det kommande året för ett antal 
äldre, multisjuka patienter. Läkaren har i regel inga realistiska möj-
ligheter att göra en adekvat medicinsk analys av varje enskild pa-
tients läkemedelsordination på grund av flera faktorer:
•	 Det	saknas	tid	för	att	bedöma	varje	enskild	patient	vid	ett	enskilt	

samtal (ofta bör även närstående vara med). Även om läkaren 
skulle tveka inför vissa ordinationer vet han/hon att det vanligt-
vis blir ett projekt för varje enskilt läkemedel att avsluta en med-
icinering som pågått en längre tid, särskilt om det gäller lugnande 
medel och sömnmedel. Läkaren har därför (omedvetet?) ofta en 
hög tröskel till alla förändringar.

•	 Det	 saknas	 bedömningsunderlag	 med	 grafiskt	 illustrerad	 för-
loppsanalys över tid, t.ex. kroppsvikt, blodprover och skatt-
ningsskalor.

•	 Det	saknas	ett	uppdrag	från	kommunen	och	landstinget	där	det	
regleras hur en bedömning av effekten av pågående läkemedels-
behandling ska göras.
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Risken är därför stor att läkare förnyar recepten för det kommande 
året för aktuella patienter enligt argumentet ”ändra inte behandling 
av välinställd patient” och ”man vet vad man har och inte vad man 
får”. Inom äldrevården finns dock sällan några välinställda patien-
ter – de befinner sig istället ofta på ett sluttande plan med flera 
samtidiga, fortskridande sjukdomar och åldersrelaterade, succes-
sivt försämrade, organfunktioner (se figur 1).

5.5.2 Compliance

Compliance (följsamheten till behandling med t.ex. läkemedel) är 
ett stort och ofta förbisett dilemma när det gäller bedömning av 
behandlingseffekter över tid. Compliance är ofta oklar vad gäller 
elektiv behandling av enskilda äldre individer. Utländska studier 
anger att compliance till långtidsbehandling med läkemedel är högst 
50%. En färsk studie från Jönköpings län i november 2002 visar att 
compliance (för alla åldersgrupper), mätt som uttag av itererade 
(förlängda) recept på läkemedel under ett år, var 57% (26). Detta 
innebär att knappt 60% av patienterna, som ordinerats långtidsbe-
handling med läkemedel, hämtade ut sina recept på apoteket enlig 
ordination. Det är oklart hur många som därefter verkligen intog 
sina läkemedel enligt ordinationen, men troligen är det en ännu 
lägre andel. I denna studie såg man inga skillnader i compliance för 
åldersgrupper från 30 till >90 år. Man kan därför troligen anta att 
compliance för åldrar 65 och äldre är maximalt 50 % vid långtids-
behandling med läkemedel.

Complianceproblemet aktualiseras ibland i samband med in-
läggning på sjukhus eller flyttning till annan boendeform, då när-
stående eller vårdpersonal kan hitta stora mängder olika läkemedel 
i bostaden. Problemet illustreras även av kassationen av läkemedel. 
Med kassation avses här läkemedel som återlämnas till apoteken. 
Flera studier har visat att denna kassation utgör 2–4 % av det som 
expedieras i hela sjukvården (12), men kassation har inte studerats 
närmare inom äldrevården.

Kunskapen om hur mycket läkemedel som inte används eller 
kasseras på annat sätt än att återlämnas till apotek är mycket be-
gränsad. En uppskattning baserad på en norsk intervjustudie tyder 

70 h a n d l ä g g n i n g  a V  S j U k d O m  h O S  ä l d r e



på att omkring 10% av förskrivna och uthämtade läkemedel inte 
kommer till användning (12).

Compliance till t.ex. läkemedelsbehandling inom kommunalt s.k. 
särskilt boende är sannolikt avsevärt högre än i ordinärt boende,  
eftersom många individer här får sina läkemedel via personalen.

Bristen på regelbundet återkommande strukturerad kritisk ut-
värdering av behandlingseffekt är troligen en viktig orsak till den 
omfattande polyfarmaci (behandling med flera läkemedel samti-
digt) som förekommer inom stora delar av äldrevården. Polyfar-
maci innebär alltid en komplicerad och potentiellt riskfylld 
be handling, där risken ökar med antalet läkemedel.

En utredning av Socialstyrelsen 1999 (13) visade att personer 
inom åldersgruppen 75 år och äldre i genomsnitt använde 5 olika 
läkemedel. Omkring 10 % av 75+ hade fler än tio olika läkemedel. 
En polyfarmaci med fem eller flera olika kontinuerliga läkemedel 
bör betraktas som en intensiv läkemedelsbehandling och bör därför 
givetvis vara kopplad till en motsvarande intensiv monitorering av 
förloppet med kritisk granskning av effekter. Eftersom åldersgrup-
pen 75+ i genomsnitt använder fem olika läkemedel kan man hävda 
att det föreligger en utbredd förekomst av intensiv behandling med 
läkemedel hos äldre personer 75+. Ett allvarligt systemfel i dagens 
svenska äldrevård är att denna omfattande polyfarmaci inte är 
kopplad till en lika omfattande regelbundet upprepad systematisk 
kritisk analys av effekten av behandlingen. Detta anmärkningsvär-
da förhållande är graverande av flera skäl:
•	 Samhället som garant
•	 Risker – behandling förlängs under långa tidsperioder utan sä-

kerställd påvisbar positiv effekt eller trots att den ger upphov till 
biverkningar.

•	 Kostnader	– behandling ordineras utan att man har ett system 
som säkerställer att de effekter man förväntar även erhålles. Det-
ta är resursslöseri.

•	 Antiintellektualism	– det rådande systemet är förödande för tro-
värdigheten för:

 – samhället som garant av vederhäftighet inom medicinen,
   – skolmedicinen som garant av ”vetenskap och beprövad erfa- 
  renhet” inom hälso- och sjukvården och, inte minst,
    – för självrespekten inom läkarkåren.
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Diskussionen kring	Läkemedelskedjan ovan kan givetvis tillämpas 
för alla typer av behandling inom hälso- och sjukvården inom ra-
men för DBU (se ovan).

5.5.3 Läkemedelsgenomgångar

Socialstyrelsen har rekommenderat s.k. läkemedelsgenomgångar 
inom fr.a. kommunala särskilda boenden för äldre som en metod 
att öka kvaliteten i läkemedelsbehandlingen (14). Dessa läkeme-
delsgenomgångar kan gå till så att en grupp vårdgivare bestående 
av läkare, sjuksköterska, undersköterska/vårdbiträde och apote- 
kare/farmaceut väljer ut 5–10 patienter på ett äldreboende och går 
igenom deras läkemedelslistor under 1–2 timmar.

Systemet med läkemedelsgenomgångar kan därmed betraktas 
som en ad hoc-lösning på ett problem som uppkommit fr.a. inom 
särskilda boenden för äldre genom att läkare inte fått i uppdrag att 
genomföra regelbundna återbesök, återkommande elektiva bedöm-
ningar av utvecklingen av de äldre personernas hälsotillstånd över 
tid.

Som framhållits ovan bör alla äldre patienter ha ett individuellt 
utformat, integrerat behandlingsprogram som utvärderas systema-
tiskt och kritiskt med regelbundna intervall. I dessa behandlings-
program bör det finnas en utförlig specifikation till alla de 
behandlingsmetoder som är aktuella hos den enskilde patienten, 
t.ex. läkemedel, nutrition, träning, hjälpmedel, socialt stöd och 
hemtjänst (se ovan). Ur både effektutvär deringssynpunkt och peda-
gogisk synpunkt är det olämpligt att bryta ut just behandlingsmeto-
den ”läkemedel” ur behandlingsprogrammen – poängen är ju att 
det är fråga om integrerade program där de olika behandlingsmeto-
derna understödjer varandra och som därför måste utvärderas inte-
grerat. I ett reformerat system baserat på DBU-metoden behövs 
inga särskilda genomgångar av just läkemedelsbehandlingen, utan 
detta ingår i de regelbundet återkommande elektiva bedömnings-
tillfällena.
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k a p i t e l  6 

Organisation

 d
et föreligger en rad systemfel inom dagens svenska äldre-
vård som i hög grad försvårar en välfungerande äldre-
vård.

6.1 Blandning av grupp (vårdgivar) och individ  
(vårdtagar) perspektiv

figur 19. Relationen mellan grupp och individperspektiven i sjukvården.

Individperspektiv: Den enskilde äldre individen/patienten har en 
berättigad önskan och rätt att kräva att vid sjukdom eller skada få 
tillgång till en kvalificerad DBU (diagnostik, behandling och upp-
följning) i enlighet med vad som är vetenskapligt fastställt som op-
timal handläggning anpassat till omständigheterna i det enskilda 
fallet (bästa möjliga vård).
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Detta individperspektiv är dominerande inom sjukvård och 
kommunal äldrevård; vårdpersonalen ser i första hand till vårdkva-
liteten hos enskilda vårdtagare.
Grupperspektiv: Medborgarna som grupp har rätt att kräva att 

den solidariskt finansierade sjukvården är organiserad på ett sätt 
som ger förutsättningar för att kunna erbjuda en optimal behand-
ling och som ger optimal nytta av tillgängliga resurser för dem som 
drabbas av sjukdom eller skada.

Detta grupperspektiv är dominerande inom politiken, bland 
tjänstemän inom förvaltningsmyndigheter på central och lokal nivå 
samt hos olika chefer inom vården.

Patientens möte med läkaren och vårdpersonalen är ett möte på 
individnivå där vårdtagaren/medborgaren har rätt att ställa krav 
att utifrån lagstiftning och etiska prioriteringar (gruppnivå) få del 
av den bästa möjliga bedömning och behandling som finns tillgäng-
lig för sitt/sina specifika medicinska problem utifrån den generella 
kunskapsnivån (gruppnivå). Läkarnas och vårdpersonalens roll är 
att tillämpa den allmänna vetenskapliga kunskapsnivån för att ge 
optimal handläggning hos den enskilda äldre patienten.

Inom äldrevården ligger en stor del av den kvalitetsredovisning 
och kvalitetskontroll som berör de äldre patienterna på vård-
givarnivå/gruppnivå och redovisas ofta som medelvärden av olika 
kvalitetsindikatorer och hur dessa förändras över tid. 
Som exempel kan nämnas följande:

•	 Medelvårdtid.
•	 Medelbeläggning.
•	 Antal	vårdtillfällen	per	år.
•	 Antal	komplikationer	efter	vissa	ingrepp.
•	 Antal	rapporterade	incidenter.
•	 Medelvärden	av	mätvärden	som	t.ex.	kroppsmasseindex	(BMI).
•	 Medelvärden	av	antal	ordinerade	läkemedel.
•	 Läkemedelsanvändningen	 inom	äldrevården	bedöms	 t.ex.	 efter	

hur många individer vid en vårdenhet som behandlas med neuro-
leptika, långverkande bensodiazepiner eller läkemedel med anti-
kolinerga biverkningar (14).

•	 Personaltillgång.
•	 Vårdkostnader.

74 O R G A N I S A T I O N



Många kliniker och enheter inom äldrevården saknar däremot sys-
tem för uppföljning av resultatet hos enskilda vårdtagare över tid. 
Det saknas till och med möjlighet att grafiskt illustrera utvecklingen 
över tid för så enkla mätvärden som t.ex. kroppsvikt, blodtryck el-
ler hemoglobinvärde (Hb) i blod.

Stockholms läns landstings revisorer har i flera rapporter gran-
skat äldrevården i Stockholm. Man har bl.a. riktat skarp kritik mot 
att det inte går att följa utvecklingen av verksamheten inom hem-
sjukvården eftersom det saknas samlad verksamhetsredovisning 
och registrering (15).

Många rapporter inom äldrevården talar om att tillgodose de 
äldres behov	(5). Behoven inom gruppen äldre (t.ex. individer över 
75 år) kommer dock att variera oerhört mycket beroende på bl.a. 
förväntningar, antal och grad av symtom och funktionsproblem 
samt utvecklingsförloppet över tid. Istället för detta grupperspektiv 
vore det betydligt bättre att specificera vilka problem som behand-
las med vilka åtgärder hos enskilda äldre personer (DBU). Om do-
kumentationen inom äldrevården läggs upp rätt från början kan 
man valfritt ta fram både individ- och gruppdata med stor precision 
(se nedan).

kOmmentar :  Äldrevården bör i mycket större utsträckning än hittills kvali

tetssäkra verksamheten utifrån de enskilda vårdtagarnas perspektiv. DBU

modellen (se ovan) medger att man samtidigt kan analysera vårdresultatet 

för både enskilda individer och grupper av individer.

6.2 Splittrad äldrevårdsorganisation
Figur 20 visar att den svenska äldrevården är uppdelad på två hu-
vudmän (horisontell axel: kommun – landsting). Tillsammans med 
den vertikala axeln öppen vård – sluten vård ger detta upphov till 
fyra olika kombinationsmöjligheter (kvadranter), vilka ofta är 
självständiga visavi de övriga. Pilarna anger att vårdtagarna kan 
flöda både inom och mellan kvadranterna.

Kommunalt  särskilt boende är enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) en boendeform, men fungerar i praktiken ofta som sluten 
vård med vårdavdelningar, fast anställd personal dygnet runt etc.
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figur 20. Splittrad äldrevårdsorganisation.

Många kommuner har rehabiliteringsavdelningar som också de 
facto fungerar som sluten vård, där man läggs in enligt särskilda 
kommunala biståndsbeslut och vårdas dygnet runt av fast anställd 
personal. Eftersom landstingen också bedriver rehabilitering för 
äldre innebär detta att man på många håll byggt upp parallella or-
ganisationer vad gäller hemsjukvård och rehabilitering.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen får primärkommunerna inte 
anställa läkare. Detta innebär att alla läkare som är verksamma 
inom t.ex. kommunala särskilda boenden för äldre är landstingsan-
ställda konsulter med egen journaldokumentation som är helt sepa-
rat från den kommunala omvårdnadsdokumentationen. Trots att 
läkarna har det formella medicinska ansvaret för de äldre vårdta-
garna har de inget uppdrag beträffande vare sig driftledning eller 
organisation inom den kommunala organisationen.

Denna splittrade äldrevårdsorganisation kompliceras ytterligare 
av att man på vissa slutenvårdskliniker har ett system som innebär 
att flera olika yrkesgrupper skriver separata epikriser (slutanteck-
ningar), se nedan. Det är uppenbart att detta vårdgivarfokuserade 
arbetssätt inte gagnar den äldre individen, utan istället innebär sto-
ra risker för att information förloras eller feltolkas i samband med 
att äldre personer flyttar mellan olika vårdgivare.
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Det pågår arbete på många håll för att försöka lösa dessa väl 
kända problem. Här är tre exempel.

Samverkan
Det finns förslag om samverkan eller avtal angående informations-
överföring mellan olika vårdgivare med ett kvittensförfarande att 
nästa länk i kedjan formellt tar över vårdansvaret från ett visst da-
tum (8, 15–17).

kOmmentar :  Dylika åtgärder kan vara av betydelse som en förutsättning 

för vårdkvalitet, men utgör i sig själva ingen vårdkvalitet för den enskilde 

äldre personen.

äldreteam
Det har förekommit försöksverksamheter med s.k. äldreteam på 
flera ställen i landet (bl.a. i centrala Stockholm, nedlagt hösten 
2003), där en grupp om t.ex. läkare, sjuksköterska och paramedici-
nare har ansvaret för en viss definierad målgrupp komplext sjuka 
äldre personer, där syftet bl.a. är att snabbt kunna göra hembesök 
vid behov. Ibland uttrycks detta som att äldre, multisjuka patienter 
ska ha en gräddfil till vården och att de inte ska behöva passera 
akutmottagningen på akutsjukhuset (18).

kOmmentar :  Äldreteam kan fr.a. spela en roll för snabb tillgänglighet till 

vård i samband med akuta försämringstillfällen hos äldre, men löser inte 

frågan om löpande kritiska utvärderingar i elektivt skede. För detta krävs 

tillgång till en klinisk infrastruktur (se nedan).

äldreläkare
På vissa håll har arbetsgivaren (landstinget) inrättat s.k. äldreläka-
re, bl.a. i Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) i Stockholm. Detta 
avser inte äldre läkare, utan läkare som fått i uppdrag att helt eller 
delvis fokusera sitt arbete på äldre personer. På detta sätt vill man 
knyta vissa namngivna läkare till vissa funktioner inom äldrevår-
den, t.ex. att ansvara för kommunala särskilda boenden för äldre.
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kOmmentar :  Det är oklart vilken kompetens som döljer sig bakom begrep

pet äldreläkare – det behöver kvalitetssäkras. Där det finns behov av lä

kare med specialisering på kunskaper om äldre personers problem bör 

man så långt som möjligt anlita geriatriker. Om det saknas geriatriker 

kunde en lösning vara att erbjuda intresserade läkare med annan specia

listkompetens än geriatrik att antingen subspecialisera sig inom geriatrik 

eller erhålla en profilkompetens i geriatrik. Det vore mycket beklagligt om 

det odefinierade begreppet äldreläkare etableras som ett sätt att snabbt 

försöka lösa ett läkardimensioneringsproblem inom äldrevården.

6.3 Vårdkedja
Det talas ofta om begreppet vårdkedja och att den behöver kvali-
tetssäkras på olika sätt (19). Många fäster förhoppningar om att 
det på olika sätt ska vara möjligt att förbättra samverkan och kom-
munikation mellan olika aktörer i olika vårdkedjor inom den be-
fintliga organisationen (se ovan). Figur 21 visar att begreppet 
vårdkedja dock ofta är en fiktion; den kan endast iakttas och ana-
lyseras i efterhand. I figuren illustreras vårdkedjan hos en 85-årig 
kvinna som inkom till akutmottagningen med ambulans p.g.a. fe-
ber, förvirringstillstånd, uttorkning och nedsatt njurfunktion. Hon 
hade även fallit upprepade gånger i bostaden och hade en misstänkt 
bäckenfraktur. Under den kommande månaden (27 dagars vårdtid) 
vårdades kvinnan på fem olika slutenvårdsavdelningar (markerade 
med asterisker i figur 21), var av fyra i landstinget och en i kom-
munen.

Den geriatriska kliniken på akutsjukhuset hade inga lediga säng-
platser när patienten efter ett dygn på MAVA (Medicinsk akut-
vårdsavdelning) skulle flyttas till vårdavdelning. Kvinnan fick därför 
mellanlanda på njurmedicinska kliniken under tre dagar tills det 
blev en vårdplats ledig på geriatriska kliniken. Efter fyra dagar på 
den geriatriska kliniken bedömdes patienten vara klar för utskriv-
ning till hemkommunens rehabiliteringsavdelning.
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Att denna vårdkedja utvecklades just på detta sätt berodde till stor 
del på en serie tillfälligheter:

Särskilt boende (servicehus)

  
•	Akutmottagning
  
•	MAVA	(Medicinsk	akutvårdsavdelning)
  
•	Medicinavdelning	(njurmedicin)
  
•	Geriatrik	(akutgeriatrik)
  
•	Rehabiliteringsavdelning	i	kommunen
  
Särskilt boende (servicehus)

 

I en aktuell utredning i Stockholms läns landsting har man framhål-
lit följande:

Genom	 de	 behov	 av	 uppdatering	 och	 information	 som	 uppstår	 i	 sam-
band med förflyttning mellan kliniker har det bedömts rimligt att beräkna 
en förlängning av vårdtiden med ca tre dagar vid varje flyttning, givetvis 
med stora variationer mellan enskilda patienter (18).

kOmmentar :  Det är tyvärr mycket vanligt med flyttning av äldre patienter 

mellan olika kliniker och avdelningar inom ett sjukhus och inom andra slut

envårdsenheter. Detta förfarande medför betydande risker för de äldre 

individerna, både för ökad förvirring och för förlängda vårdtider och där

med till ökade kostnader. Om landstingsutredningens bedömning skulle 

vara korrekt kan här finnas en mycket stor kostnadsbesparingspotential 

inom äldrevården. Med en beräkning enligt denna modell skulle den ovan 

angivna kvinnans vård på fem olika slutenvårdsenheter ha förlängts med  

5 × 3 = 15 dagar av den totala vårdtiden om 27 dagar, dvs. en dryg för

dubbling av vårdtiden.

Äldre patienter vårdas ofta inom olika former av sluten vård, såväl 
i landstingets som primärkommunens regi. Vissa äldre patienter 
kan ha flera slutenvårdsperioder per år. Den 85-åriga kvinnan i fi-
gur 21 låg under det aktuella året inlagd inom olika typer av sluten 
vård vid fem tillfällen enligt tabell 7.

figur 21. Vårdkedja.
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Vårdtid antal dagar problem

15 januari – 25 januari 10 Lunginflammation

17 mars – 13 april 27 Uttorkning, förvirring, fall

5 juli – 17 juli 12 Fall, fraktur handled

7 september – 29 september 22 Muskelsvaghet, misstänkt infektion

23 oktober – 18 november 26 Fall, fraktur höft

Vid varje sådant vårdtillfälle (vårdepisod) bytte kvinnan avdelning 
flera gånger, varvid det uppstod olika vårdkedjor. Kvinnan vårda-
des under dessa fem vårdtillfällen under 97 dagar vid totalt 13 olika 
slutenvårdsenheter, varav 10 inom landstinget och 3 i kommunen. 
Istället för den redo visningen i tabell 7 kan kvinnans vårdkonsum-
tion illustreras som ett cirkeldiagram enligt figur 22.

 

Kvinnan vårdades således inom sluten vård under 97 av 365 dagar, 
dvs. 26% av årets dagar. Det finns exempel på äldre patienter som 
har betydligt fler vårdtillfällen och ännu längre slutenvårdsperioder 
under ett år.

Dylika uppgifter om vårdkonsumtionen sett ur den enskilda pa-
tientens synvinkel kommer dock inte fram om vården utvärderas 
alltför ensidigt från ett vårdgivarperspektiv. I vissa fall kan det upp-
stå en paradoxal situation: olika vårdgivare i sluten vård (kliniker/
vårdenheter) redovisar en förbättrad produktivitet med allt kortare 
medelvårdtider samtidigt som vissa äldre vårdtagare ligger inlagda 

figur 22. Grafisk illustration av upprepade vårdtillfällen under ett år.

tabell 7. Upprepade vårdtillfällen under ett år.
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så gott som kontinuerligt inom sluten vård, men på olika kliniker/
vårdenheter inom landsting eller primärkommuner med separata 
årsredovisningar. Ett sätt att lösa detta är att inom en problembase-
rad journaldokumentation (se nedan) bygga in en grafikfunktion 
som automatiskt ger möjlighet att grafiskt illustrera patientens sam-
lade vårdkonsumtion i både slutna och öppna vårdformer under 
t.ex. det senaste året eller de senaste åren enligt figur 22.

6.4 Många olika vårdyrkesgrupper inblandade
Figur 23 visar att många olika yrkesgrupper är inblandade kring de 
äldre patienterna. Olika vårdgivare kan vara anställda i en kva-
drant i figur 20 ovan, men ha uppdrag inom en annan. Olika vård-
enheter och yrkesgrupper kan inte läsa journaler från andra kvad- 
 ran ter, ofta inte heller varandras journaler inom kvadranterna.

figur 23. Många olika yrkesgrupper inblandade.
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6.5 Splittrad journal
Journalföringen är en central fråga inom hela sjukvården, men blir 
särskilt relevant för äldrevården, eftersom man här handlägger 
multisjuka äldre personer med komplicerade kliniska problem och 
behandlingsprogram och därför har särskilt stort behov av datori-
serat analysstöd.

I dagens vård-Sverige finns en lång rad olika typer av datorjour-
nalsystem som inte är kompatibla med varandra. Enligt uppgift 
finns bara i Stockholms läns landsting 28 (tjugoåtta!) olika journal-
system bara inom primärvården (20).

Enligt patientjournallagen (SOSFS 1993:20) är alla yrkesgrup-
per i sjukvården skyldiga att föra journal. Enligt punkt 6 i denna 
lag gäller följande:

hur olika anteckningar ska föras in i en patientjournal föreskrivs inte i 
lagen. det kan variera från anteckningar i den löpande journaltexten till 
anteckningar	 förda	 på	 särskilda	 journalblad	 avsedda	 för	 olika	 yrkes- 
kategorier. Verksamhetens inriktning blir som regel avgörande för hur 
detta bäst organiseras.

Journalföring under ett vårdtillfälle på sjukhus

I vissa datorjournaler skriver de olika yrkesgrupperna i yrkesgrupp-
relaterade filer. Detta kan leda till att upp till sju olika (!) yrkesgrup-
per skriver journal på samma patient (läkare, sjuksköterska, 
sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist och undersköterska).

Ett enskilt vårdtillfälle på sjukhus om 14 dagars vårdtid kan på 
detta sätt lätt skapa fler än 50–100 olika datafiler med olika jour-
nalanteckningar. Om en sådan patient ligger inne några gånger per 
år kan det lätt ackumuleras stora mängder datorjournalanteckning-
ar.

Många av dessa anteckningar har karaktären av dagbok – man 
antecknar vad, när och var olika saker inträffar under vårdtiden. 
Detta är ofta av värde, förutsatt att man undviker dubbeldokumen-
tation, men måste givetvis kompletteras av en av äldrevårdens vik-
tigaste uppgifter: regelbundet upprepad klinisk analys, dvs. att all 
insamlad information och pågående behandling och handläggning 
blir föremål för en samlad bedömning. Dagens äldrevårdsdoku-
mentation är ofta alltför fokuserad på vad	som	görs	snarare än på 
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en analys av de aktuella problemen och en kritisk granskning av 
vilken	effekt olika behandlingsmetoder har och har haft över tid.

Journalföring i samband med utskrivning från sjukhus

I samband med utskrivning från sjukhus förekommer att olika yr-
kesgrupper skriver separata epikriser till motsvarande yrkesgrupp 
inom primärvården: läkare–läkare, sjuk sköterska–sjuk sköterska, 
sjukgymnast–sjukgymnast och arbets terapeut–arbetsterapeut. Det-
ta vårdgivarfokuserade sätt att skriva journalen motverkar effektivt 
en integrerad värdering av patienternas tillstånd över tid (förlopps-
analys).

Journalföring inom primärvården

Även primärvårdens journalföring har ofta en stark karaktär av lö-
pande dagbok över patientens olika problem och behandlingsåtgär-
der. I ett aktuellt projekt har man grafiskt illustrerat utvecklingen av 
20 multisjuka äldre patienters olika problem över tid, vilka åtgärder 
som vidtagits mot vilka problem och effekten av dessa åtgärder (21). 
En av huvudslutsatserna var, att trots att vissa journaler var flera 
hundra sidor tjocka, var det i samtliga fall omöjligt att följa utveck-
lingen av de olika problemen över tid. Först genom att skriva om 
journalen grafiskt utifrån utgångspunkten att kunna följa de olika 
successivt tillkommande problemen och behandlingsmetoderna över 
tid kunde man ge en överskådlig bild av hur multisjukligheten acku-
mulerades. Däremot kunde man tyvärr inte ens efter denna analys 
dra några slutsatser av behandlingens effekter över tid.

Man kan utgå från att muntliga diskussioner kring behandlings-
effekter regelmässigt förs inom äldrevården, men det är ofta påfal-
lande svårt att retrospektivt följa förlopp i den skriftliga jour nal- 
dokumentationen. Detta förhållande har flera allvarliga nackdelar:
•	 Olika	läkare	får	inte	tillgång	till	varandras	diskussion	och	över-

väganden inför val av olika behandlingsåtgärder vid olika be-
dömningstidpunkter.

•	 Det	blir	i	det	närmaste	ogörligt	att	i	efterhand	avgöra	effekten	av	
olika åtgärder över tid.

Mätvärden och specifika analyser som utförs på olika vårdenheter 
inom äldrevården journalförs utifrån den undersökande klinikens 
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system och inte utifrån den enskilde individen. På detta sätt kan en 
äldre individ under några år genomgå ett stort antal olika under-
sökningar vid ett och samma sjukhus, t.ex. blodprover, röntgenun-
dersökningar, bentäthetsmätning, ultraljudsundersökningar, funk- 
tionsundersökningar, EKG, undersökningar av cellprover eller 
väv nadsprover, men utan att resultaten samlas och kan illustreras 
på ett lättöverskådligt sätt. Det finns goda skäl att misstänka att 
detta system för informationshantering är påtagligt kostnadsdri-
vande.

Det pågår för närvarande arbete för att skapa plattformar för 
läsbarhet mellan olika datorjournalsystem. Detta kommer att öka 
tillgängligheten till olika data om patienten i olika journalsystem, 
men löser inte det grundläggande problemet med journalen – att 
vara ett stöd för den kliniska analysen över tid. Det bör därför sär-
skilt starkt framhållas att en utveckling av IT-stödet inom äldrevår-
den i första hand bör fokusera på just integrerad klinisk förlopps- och 
effektanalys (se nedan).

kOmmentar :  Kombinationen av att äldre personer ofta är drabbade av

•	komplexa	kliniska	problem	som	växlar	över	tid	och

•	komplexa	behandlingsprogram	som	också	växlar	över	tid

och är utsatta för

•	en	splittrad	vårdorganisation	(figur	20)	och

•	många	olika	inblandade	vårdenheter	och	vårdyrkesgrupper	(figur	23)

ställer särskilt höga krav på ett integrerat problembaserat journalsystem.  

Ett system som understödjer den kliniska analysen och underlättar be

dömningen av hur de äldre patienternas tillstånd utvecklas över tid och 

vilka behandlingsåtgärder som har effekt på vilka problem.

6.6 Växling mellan är och börperspektiv  
inom äldrevården
Organisation och bemanning av olika kliniker och andra enheter 
som vårdar äldre individer, inkluderande kommunala särskilda bo-
enden för äldre, baseras sällan på någon systematisk rationell ana-
lys av exempelvis genomsnittlig vårdtyngd eller något summaindex 
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för behov av utfört arbete. Istället utgår man vanligen från traditio-
nella bemanningssiffror och olika åtgärder som ska få det praktiska 
arbetet att löpa.

Detta oflexibla system medför att förändringar i vårdtagarnas 
funktionstillstånd och behov av hjälp eller stöd inte direkt leder till 
anpassning av organisation och bemanning. Socialstyrelsen har i en 
färsk utredning (22) konstaterat följande förhållande:

det finns idag ingen trovärdig metod att översätta befolkningens behov 
av	hälso-	och	sjukvård	 till	hälso-	och	sjukvårdens	behov	av	 läkare	och	
sjuksköterskor.	Personal	är	den	helt	dominerande	 insatsfaktorn	 i	 sjuk- 
vården. hur personalresurserna används är dock nästintill ett outforskat 
område.

Problematiken illustreras i figur 24.

Innebörden i basal livskvalitet är likartad för de flesta människor 
och kan definieras via Katz ADL-trappa för personlig- och instru-
mentell ADL.

I figur 24 ges även några exempel på egentlig livskvalitet och 
denna kan givetvis variera avsevärt mer än basal livskvalitet.  

figur 24. Basal och egentlig livskvalitet.
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Beställningar av kommunal äldrevård räcker ofta huvudsakligen 
till en bemanning som klarar att uppfylla nivån basal omvårdnad 
(basal livskvalitet, är-nivån). Bör-nivån kommer att variera mycket 
beroende på bl.a. den enskilde individens situation, intressen och 
förväntningar. Är–bör-glappet kan användas som ett mått på äldre-
vårdens kvalitet.

Om beställningarna av äldrevård bara räcker till för att t.ex. 
bemanna vårdenheter för basal vård (basal livskvalitet) medan po-
litiska målsättningar och program talar om olika former av tilläggs-
värden (egentlig livskvalitet) kan det uppstå en ständigt närvarande 
frustration mellan är och bör, (dvs. mellan hur det är och hur det 
bör vara) inom äldrevården. Systemet kan fortsätta att fungera ge-
nom att befintlig personal på olika sätt anpassar sig till en ökad 
arbetsbörda och alltmer tvingas koncentrera sig på den basala vår-
den på bekostnad av tilläggsvärdena.

Om man inte har tydliga årsredovisningar av verksamheten där 
även de individuella tilläggsvärdena uttryckligen redovisas som ett 
värde för vårdtagarna kan beslutsfattare bibringas den felaktiga 
uppfattningen att allt fungerar bra.

Om man till detta lägger vårdenhetschefernas ambitioner med 
kvalitetsutvecklingsarbete samt Hälso- och sjukvårdslagens krav på 
att både landsting och kommuner ska bedriva forskning (1982:763, 
§26b) utan att heller dessa ambitioner baseras på analys av behov 
av arbetsinsatser och kostnader, kan systemet drivs in i en oaccep-
tabelt stor skillnad mellan är och bör. Denna frustration är till stor 
nackdel för vårdpersonalen och kan även vidmakthålla och kanske 
till och med förstärka en otillfredsställande vårdkvalitet för de äld-
re vårdtagarna.

6.7 Växling mellan akut och elektiv äldrevård
Som beskrivits ovan har äldre personer ofta multipla kroniska sjuk-
domar och/eller skador som ofta progredierar (försämras) succes-
sivt med tiden. Förloppet avbryts ibland av akuta försäm rings- 
perioder som oftast inte kan förutses. Det kan t.ex. vara fråga om 
akuta infektioner (t.ex. lunginflammation), akut hjärtsvikt, fall med 
fraktur, stroke och förvirringstillstånd.

86 O R G A N I S A T I O N



Arbetsförhållandena inom akut- respektive elektiv äldrevård 
uppvisar stora skillnader, vilka måste beaktas vid organisationen av 
äldrevården. Några exempel anges i tabell 8.

akut äldrevård elektiv äldrevård

Ett eller några få problem dominerar.
Patienten är akut försämrad, vilket gör  
att det det ofta är svårt att bedöma olika  
bakomliggande faktorer och ta ställning till  
effekter av det samlade behandlings 
programmet.

Hela patientens problematik måste 
bedömas, såväl större som mindre 
problem. 

Sluten vård (sjukhus) Öppen vård eller sluten vård 

Korta tidsförlopp (dagar–veckor) Längre tidsförlopp (veckor– 
månader)

God tillgång till utredningsresurser Ofta mindre tillgång till  
utredningsresurser

Kräver akut mentalitet – akutmedicinskt tempo   Kräver elektiv mentalitet 

 

Tabell 8 illustrerar två viktiga dilemman:
•	 Tid: När den elektiva vården bedrivs i någon sluten vårdform 

finns det ofta förutsättningar för en mer omfattande utredning. 
Om elektiv vård däremot bedrivs som besök vid öppen mottag-
ning uppstår ofta ett tidsproblem. För att kunna bedöma en pa-
tient med komplex klinisk problematik vid ett mottagningsbesök 
på 0,5–1 timme krävs att patienten har en väl strukturerad jour-
nal där tidsförloppet för olika problem är illustrerat och där un-
derlaget för olika pågående behandlingsåtgärder är väl 
beskrivet.

•	 Utredningsresurser: I den elektiva situationen, då man ska ta 
ställning till den äldre individens samlade problematik och be-
handling, har man ofta betydligt sämre tillgång till olika tekniska 
utredningsresurser i form av t.ex. laboratorieprover, röntgen och  
ultraljud jämfört med situationen på ett akutsjukhus.
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Idealiskt borde samma vårdgivare, som känner patienten och hans/
hennes önskningar väl, handlägga den äldre patienten, oavsett var 
vården bedrivs. Dagens svenska äldrevårdsorganisation innebär 
dock i princip att akut äldrevård bedrivs som sluten sjukvård på 
sjukhus och elektiv äldrevård bedrivs på öppna mottagningar vid 
vårdcentraler i primärvården. Detta innebär att patienten så gott 
som alltid har olika vårdgivare i sluten respektive öppen vård och 
att systemet baseras på att information ständigt överförs mellan 
dessa vårdformer (se figur 20).

Många instanser har framhållit den otillfredsställande informa-
tionsöverföringen mellan olika vårdformer inom äldrevården. 
Stockholms läns landstings revisorer har i sin revisionsrapport från 
2001 (15) särskilt kritiserat informationsöverföringen mellan akut-
sjukhus och primärvården:

problem uppkommer när äldre, fr.a. de multiskröpliga, flyttar mellan olika 
vårdformer. de största riskerna finns vid utskrivning från akutsjukhus till 
eget boende.

Med hänsyn till den kliniska komplexitet som många äldre patienter 
uppvisar borde det vara särskilt kvalificerade läkare som hade till 
uppdrag att skriva de sammanfattande bedömningarna och i sam-
råd med andra läkare och vårdyrkesgrupper lägga upp den fortsatta 
planeringen. I dagens äldrevård är det i regel underläkare med be-
gränsad erfarenhet som skriver epikrisen genom att frihandsdiktera 
komplicerade vårdförlopp, ofta med kravet från ledningen att epi-
krisen ”måste vara kort”. Visserligen kontrasigneras epikrisen alltid 
av en överläkare, men tidsbristen och den höga patientomsättningen 
på sjukhus gör att detta ofta blir mer av en formalitet än en reell 
granskning. Med hänsyn till epikrisens betydelse som underlag för 
fortsatt handläggning och därmed vårdinsatser, kostnader (och för-
hoppningsvis vårdkvalitet!) borde betydligt mer ansträngning läggas 
vid epikrisens form och innehåll, inte minst vad gäller en samman-
ställning av behandlingsprogrammet och skälen härför samt en de-
taljerad plan för den fortsatta uppföljningen. Det borde även vara 
en självklarhet att epikrisen skickas inom en vecka till nästa vårdgi-
vare i form av en formell remiss, där vårdansvaret formellt övertas, 
kvitteras, i och med att remissen besvaras.
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6.8 Medicin–omvårdnad
Utgångspunkten för analysen i denna bok är att sjukdomar och/el-
ler skador ger upphov till varierande typer och grader av symtom 
och funktionsnedsättningar vilka i sin tur ger upphov till varierande 
typ och grad av vårdbehov. Termen vårdbehov nedan avser behov 
av personal, lokaler, utrustning, material etc. med tillhörande kost-
nader (se även figur 13).

      Sjukdomar/skador            Symtom/funktionsproblem           Vårdbehov

Sjukdomarna och/eller skadorna hos de äldre personerna inom äld-
revården förändras och försämras ofta successivt med tiden, vilket 
kräver upprepad analys av alla delarna i denna kedja enligt DBU-
modellen (se ovan). Ur de äldre individernas och deras familjers 
synvinkel utgör dessa delar en sammanhängande och odelbar hel-
het.

Genom ÄDEL-reformen 1992 blev det en tydlig uppdelning 
mellan landstingens och kommunernas uppdrag vad gäller vilken 
typ av insatser man skulle ansvara för avseende de äldre patienterna 
(se figur 20).
•	 Landstinget (sekundärkommunen) fick ansvaret för sjukvårds-

frågorna tydliggjort genom att läkarna är anställda i landstingen, 
även om de i praktiken tjänstgör inom en kommunal orga-
nisation. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, §18) förhindrar 
primärkommunerna att anställa läkare.

•	 Kommunen (primärkommunen) fick ansvaret för omvårdnads-  
och omsorgsfrågorna tydliggjort genom att kommunens bistånds-
enhet bedömer behov av kommunalt s.k. bistånd utifrån huvud - 
sakligen sociala och funktionella omständigheter. Det medicinska 
ansvaret i kommunerna lades på s.k. medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskor.

Genom denna organisatoriska konstruktion har man strukturellt 
byggt in två grundläggande problem i äldrevårdsorganisationen, 
vilka kan illustreras genom figur 25.
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figur 25. Uppdelning sociala/funktionsproblem – medicinska problem.

ÄDEL innebar att man lagstiftade om en formell uppdelning mellan 
ansvar och arbetsuppgifter för äldre personer mellan landsting och 
kommuner enligt figur 20 och 25. Detta har bidragit till en olycklig 
formaliserad separation av medicinskt- och socialt tänkande (kul-
turer) inom dessa två organisationsformer och därmed till en rad av 
de problem som föreligger inom dagens äldrevård. Under senare år 
har många försök gjorts att genom olika projekt skapa samverkan 
och bygga broar mellan landstingens och kommunernas olika akti-
viteter inom äldrevården. Detta har dock inte lett till någon mer 
genomgripande förbättring av situationen, utan mer som försök att 
göra det bästa möjliga i den rådande politiska situationen. Dess-
värre kvarstår åtskilliga problem inom gråzonen mellan landsting 
och kommun (figur 25) med dels	bristande integrering, dels stän-
diga försök att överföra kostnader från den ena till den andra hu-
vudmannen. Det finns goda skäl att anta att denna konstlade 
uppdelning av finansieringsansvaret är kraftigt kostnadsdrivande.
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6.9 Heterogen terminologi
Inom den svenska äldrevården föreligger en brist på enhetlig termi-
nologi inom många delområden, vilket lett till en begreppsförvir-
ring som i hög grad försvårar en konstruktiv diskussion om innehåll 
och kvalitet i verksamheten. Dessutom omöjliggörs jämförelser av 
olika vårdinsatser mellan olika sjukhus, vårdcentraler eller kom-
munala äldreverksamheter (23). Här ges några exempel.

Behandling
I Nationalencyklopedin definieras behandling på följande sätt:
Behandling	=	Aktiv	vård	av	människa	eller	djur	som	lider	av	sjuk
dom	eller	dylikt.

Många termer inom äldrevården syftar på behandling i denna me-
ning, t.ex.
•	 Bistånd
•	 Handläggning
•	 Hemtjänst
•	 Hjälp
•	 Insats
•	 Intervention
•	 Omsorg

Termerna syftar här på definierade åtgärder som utförs av profes-
sionella vårdgivare med avsikt att handlägga definierade problem. I 
den meningen är de alltså aktiva vårdåtgärder, dvs. behandlingar.

geriatrik
Den medicinska specialiteten geriatrik definieras i Utbildnings
boken	för	specialistutbildning	 i	geriatrik (24), men det saknas en 
nationellt accepterad definition och ett nationellt uppdrag för 
geriat rik. Det konkreta innehållet i specialiteten bestäms därför i de 
olika landstingens beställningar av geriatriska vårdplatser. I en ut-
redning över geriatrikens aktuella organisation 2002 (2) noterades 
att antalet individer över 65 år per slutenvårdplats inom geriatrik 
varierade tio gånger mellan de olika landstingen. Fyra landsting 
ansåg uttryckligen att det inte behövs någon geriatrik, medan andra 
landsting där emot ansåg att det fanns ett mycket stort behov, i för-

•	 Omvårdnad
•	 Rehabilitering
•	 Service
•	 Sjukvård
•	 Stöd
•	 Vård
•	 Vårdplanering
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sta hand av akut geriatrisk vård. Både organisationsformerna och 
vård innehållet varierade mycket i de landsting som beställde geria-
trisk vård. Runt om i landet förelåg dessutom en lång rad olika 
beteckningar på vårdenheter som handlägger multisjuka äldre per-
soner.

Uppenbarligen blir det svårt att dimensionera, utbilda och kva-
litetssäkra en verksamhet som
•	 ser	så	olika	ut	från	landsting	till	landsting
•	 är	helt	beroende	på	ad	hoc-beställningar	från	lokala	landstings-

politiker
•	 har	en	mycket	växlande	terminologi.

akut geriatrik
Under senare år har landstingens beställarstyrelser, framför allt i 
storstäderna, i ökande grad beställt s.k. akut geriatrik på akutsjuk-
hus. Det finns dock ingen gemensam nationell definition av begrep-
pet akut geriatrik, varför det uppfattas olika från sjukhus till 
sjukhus. Dessutom har detta förfaringssätt fört med sig:
•	 att	akut	geriatrik ofta beställs som en akutverksamhet utan åter-

besök. Återbesök förutsätts ske hos allmänmedicinare (familjelä-
kare) inom primärvården

•	 att	beställningar	av	andra	former	av	geriatrisk	vård	(utredningar,	
rehabilitering, palliativ vård, demensvård etc.) har minskat på-
tagligt till förmån för akut geriatrik.

geriatrisk rehabilitering
Nationalencyklopedin definierar rehabilitering på följande sätt:

Återställande	 av	 förlorad	 funktion	 (till	 skillnad	 mot	 habilitering:	 utveck	-
lande av ny förmåga). rehabilitering omfattar medicinska, psykolo giska, 
pedagogiska och sociala åtgärder med inriktning på att hjälpa sjuka eller 
skadade	 att	 återvinna	 bästa	 möjliga	 funktionsförmåga	 och	 ge	 för- 
utsättningar för ett normalt liv. den avser numera insatser mot alla former 
av funktionsnedsättningar och handikapp.

I denna definition blandas å ena sidan ett målperspektiv (vårdtagar-
fokus), att återställa förlorad funktion eller att återvinna bästa möj-
liga funktionsförmåga, å andra sidan ett metodperspektiv 
(vårdgivarperspektiv): olika typer av åtgärder eller insatser vidtas 
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för att försöka uppnå detta mål.
I klinisk äldrevårdpraxis är det vanligt att begreppet rehabilite-

ring uppfattas till stor del synonymt med paramedicinsk verksam-
het, dvs. ett vårdgivarperspektiv där rehabiliteringen ”ges” av 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter etc. och där åtgärderna främst in-
riktas på olika typer av funktionsträning och funktionsstöd.

Risken med att blanda vårdtagar- och vårdgivarperspektiven är 
att det kan uppstå missförstånd: när man skickar en patient för re-
habiliterande åtgärder förutsätts vederbörande också bli rehabilite-
rad, utan att det behöver analyseras närmare om, och i så fall i 
vilket eller vilka avseenden en förbättring skett och om en förbätt-
ring kan knytas till vissa specifika åtgärder.

Dessutom finns det stora variationer mellan vilka kombinatio-
ner av behandlingsmetoder som anses ingå i rehabilitering, vilket 
delvis framgår av t.ex. följande prefix:
•	 Geriatrisk rehabilitering
•	 Hjärtinfarkt-rehabilitering
•	 KOL- rehabilitering
•	 Ortopedisk rehabilitering
•	 Psykiatrisk rehabilitering
•	 Social rehabilitering
•	 Stroke- rehabilitering

Med alla dessa rehabiliteringskopplade begrepp avses egentligen 
komplexa, individuellt utformade, kliniska behandlingsprogram 
med varierande innehåll över tid, där flera olika yrkesgrupper med-
verkar (teamarbete).

Om ordet rehabilitering ska användas bör det alltid åtföljas av 
en specifikation av vilken komposition av behandlingsmetoder som 
avses i det enskilda fallet.

Särskilt boende
Det råder även en omfattande begreppsförvirring beträffande kom-
munala s.k. särskilda boendeformer för äldre. I dessa särskilda bo-
enden bor äldre medborgare som har särskilt mycket sjuk lighet/ 
skador och till följd härav stora funktionsnedsättningar och där-
med vårdbehov. Under år 2002 bodde totalt 115.500 personer  
över 65 år permanent i kommunala särskilda boenden till en total 
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kostnad av 51,4 miljarder kronor (8). Detta motsvarar en medel-
kostnad om 445.000:– per person och år (8), vilket motsvarar drygt 
37.000:– per månad eller ca 1.230:– per dygn. Här ingår inte lands-
tingens kostnader för hälso- och sjukvård respektive läkemedel.

En färsk utredning från Socialstyrelsen visar dock att det inte 
går att säga vad som är ”särskilt” med särskilt boende (25). För 
hälften av de undersökta boendeenheterna användes de ursprung-
liga begreppen för särskilt boende, dvs. servicehus, ålderdomshem, 
sjukhem och gruppboende för dementa. Den andra hälften gick inte 
att kategorisera entydigt, därför att flera boendeformer fanns i sam-
ma boendeenhet. Socialstyrelsens projektledare Bo Engström har 
väckt tanken att: Det vore kanske bättre att utgå från vårdbehov, 
personaltillgång och kompetens.

I en kommenterande artikel konstateras att
Bristen på enhetliga begrepp gör också att kommunerna får svårt att 
diskutera och jämföra sig med varandra.

och vidare:
Begreppsförvirringen	 måste	 också	 rimligtvis	 få	 konsekvenser	 för	 ut	- 
bildning av personal inom vård och omsorg. kan man förbereda och 
rusta människor utbildningsmässigt för ett arbete med en sådan oerhörd 
spännvidd och vars yttre ramar, struktur och innehåll kan variera 360 
grader? (23) 

Den terminologiska förbistringen har även bäring på rättssäker-
heten för äldre:
hur ska man aktivt kunna göra sina val (av boendeform) om man saknar 
en varudeklaration och därmed också möjligheterna att bedöma innehåll 
och kvalitet ställt mot kostnader? (23)

Till denna lista med exempel på heterogen terminologi kan läggas 
mycket varierande principer för diagnossättning och diagnos-doku-
mentation inom slutenvården och avsaknad av formell diagnosre-
gistrering inom primärvården, vilket gör det svårt att få en 
rättvisande nationell statistik över den samlade problembilden och 
vårdbehovet hos de äldre medborgarna.
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ny terminologi
Konstruktörerna bakom ÄDEL-reformen 1992 ville få bort den 
gamla medikaliserande, och i många fall ovärdiga, långvården för 
de äldre, multisjuka medborgarna och ersätta den med en socialt 
inriktad, modern äldrevård med betoning på den friska kärnan och 
funktionsperspektivet. Man utformade därför en delvis ny termino-
logi för den primära kommunala äldrevården för att markera dis-
tans till den ”gamla” landstingskommunala långvården:

landsting     kommun

Patient   Boende
Sjuk  Frisk
Sjukdomsmekanismer  Hälsomekanismer
(patogenes)     (salutogenes)
Sjukvård  Hälsovård
Diagnos  Funktionsnedsättning
Medicinsk behandling   Omsorg
Behandling   Funktionsstöd

Ur den äldre sjuka/skadade personens perspektiv är denna språkli-
ga uppdelning konstlad och försvårar ytterligare en redan kompli-
cerad analyssituation. Språkförbistringen bidrar även till att 
vid makthålla och förstärka känslan av två parallella kulturer; de 
sociala ambitionerna i kommunen och de sjukvårdande aspekterna 
i landstinget.

kOmmentar :  En grundläggande förutsättning för en förbättring av situatio

nen inom äldrevården är att det skapas en nationellt enhetlig terminologi 

som medger en enhetlig klassifikation av de äldre vårdtagarnas pro  

blem, behandling och utvärdering av effekter (se diskussion om DBUmeto

den ovan). Med behandling inkluderas här även kommunala biståndsbeslut, 

t.ex. hemtjänst eller flyttning till särskilt boende, med allt vad därtill hör.
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k a p i t e l  7

forskningens roll inom  
äldrevården

 i
nom industrin är det närmast ett axiom att man måste ha en 
stark FoU-verksamhet för att kunna ta fram nya produkter och 
processer och förbättra befintliga. Utan en FoU-verksamhet – 
ingen utveckling. Inom sjukvården är det också accepterat att 

FoU är en avgörande förutsättning för att utveckla nya och för-
bättra befintliga verksamheter. Detta vetenskapliga förhållningssätt 
uttrycks inom sjukvården t.ex. genom devisen baserat	på	vetenskap	
och	beprövad	erfarenhet.

Dessvärre är det inom vården inte självklart hur utväxlingen 
(translationen) från teori till praktik ska/bör ordnas för att optimera 
förutsättningarna att FoU-resultat successivt slussas ut i den prak-
tiska driften.

7.1 Några definitioner
Gerontologisk forskning är en paraplybeteckning för all slags forsk-
ning som avser äldre personer (ofta definierade som 65 år och äldre 
baserat på pensionsålder). Här inryms en rad olika delområden, t.
ex. biologi, geriatrik, odontologi, omvårdnad, sociologi och psyko-
logi. Här nedan fokuseras i första hand på kunskapsområdet geri-
atrik, dvs. klinisk forskning inom äldrevården.

Forskning med bäring på medicinska-, sjukvårds- och hälso-
vårdsförhållanden kan översiktligt delas in i tre huvudgrenar; 
grundforskning, klinisk forskning och epidemiologisk forskning. 
Efter som den biologiska variationen är så stor kommer forsknings- 
resultat ofta att redovisas som medelvärden för olika grupper.
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grundforskning
Grundforskaren syftar till att klarlägga olika basala biologiska me-
kanismer, t.ex. hormonsekretion och reglering av genuttryck. 
Många olika metoder kan komma till användning. Resultaten har i 
regel inte direkt bäring på kliniska problem, men de bidrar till den 
successiva kunskapsuppbyggnaden och kan komma att ligga till 
grund för mer tillämpade kliniska frågeställningar och studier.

klinisk forskning
Den kliniske forskaren undersöker frågeställningar med tydliga 
kopplingar till klinisk handläggning av enskilda patienter, t.ex. vad 
gäller DBU, (se ovan). Studier kan avse såväl hur kriterier för en viss 
diagnos ska användas och hur diagnoser eller kombinationer av 
diagnoser återverkar på patientens livssituation

Forskningen avser således förhållanden som är direkt relaterade 
till sjukdomar och skador hos enskilda individer. Resultaten kan få 
praktisk betydelse för handläggningen av hälsoproblem hos den en-
skilde individen.

epidemiologisk forskning
Den epidemiologiske forskaren har ett utpräglat grupperspektiv och 
studerar olika sjukdomars/skadors utbredning och förekomst i be-
folkningen och försöker besvara frågor om vilka individer som drab-
bas eller inte drabbas av sjukdomar/skador i relation till olika 
expositionsfaktorer (risk- eller skyddsfaktorer) som t.ex. ålder, kön, 
tobak, alkohol, elektriska fält, social isolering och  högt blodtryck 
etc. Epidemiologisk forskning kan beskriva statistiska samband inom 
och mellan stora populationer och sådana resultat kan användas för 
att generera hypoteser som kan testas i klinisk forskning.

kOmmentar  angående  Ol ika  typer  aV  kl in iSk  fOrSkn ing :

Med ovanstående definition inrymmer begreppet klinisk forskning även 

t.ex. patientnära forskning och praxisforskning, men även vårdforskning 

och omvårdnadsforskning.
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De två senare begreppen har kommit att förknippas med vårdpersonal 

med medellång vårdutbildning (t.ex. sjuksköterskor, sjukgymnaster, ar

betsterapeuter, logopeder och dietister), medan begreppet medicinsk 

forskning mer kopplats till forskning utförd av läkare. Uppdelningen på 

medicinsk och vård/omvårdnadsforskning försvaras ofta med att vård

forskning utöver s.k. kvantitativa metoder (står för positivism, mätbarhet) 

även måste inkludera s.k. kvalitativa metoder (står för hermeneutik, upple

velseaspekter) för att kunna fånga en mer multidimensionell bild av patien

ternas situation. Från patientens utgångspunkt är dessa ambitioner 

mycket angelägna, men kopplingen av viss typ av forskning till vissa yr

kesgrupper eller redovisning i yrkesgruppsrelaterade tidskrifter eller data

baser utgör ett tydligt vårdgivarperspektiv som försvårar överblick över 

kunskapsläget och därmed omsättning av forskningsresultat i den regul

jära kliniska driften.

Ett sätt att tackla detta dilemma är den metod med vilken man redovisat 

den samlade publicerade vetenskapliga behandlingslitteraturen för ålders

gruppen 65 år och äldre som finns i den färska SBUrapporten ”Evidensba

serad vård. En inventering av det vetenskapliga underlaget” (10). Den 

tabell som åtföljer varje kapitel är inte uppdelad ur vårdgivarsynvinkel utan 

endast på det som är relevant ur vårdtagarens synvinkel, nämligen vad 

som studerats och hur det studerats. Här listas i vertikal led de olika un

dersökta behandlingstyperna (läkemedel, nutrition, fysisk träning, psyko

terapi, kirurgi etc.) och i horisontell led de principiella metoder som 

använts (RCT = randomized controlled trials, CCT = clinical controlled tri

als och UCT = uncontrolled trials). På detta sätt ger rapporten en lätt 

överblickbar karta över behandlingslitteraturen hos 65+ med angivande 

av alla enskilda referenser. Detta vårdtagarinriktade synsätt innebär en 

fokusering på klinisk relevans och studiekvalitet. Kontentan av detta är att 

det är oviktigt vilken yrkesgrupp man tillhör för att bedriva klinisk forsk

ning – det viktiga är vilka teoretiska och praktiska kunskaper forskaren har 

om forskningsmetodik och att studierna är upplagda med en adekvat me

todik som gör det möjligt att besvara de frågor som föranledde studien.

kOmmentar  angående  Behandl ingSreSUltat:

Det är viktigt att poängtera att klinisk forskning jämför olika grupper av 

individer, där resultaten anges som medelvärden med spridningsmått. För 

t.ex. resultat av behandlingsforskning innebär detta att behandlingseffekt 

uttrycks som absolut eller relativ effekt i jämförelse med en kontrollgrupp. 
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När t.ex. läkemedelsföretag marknadsför resultat från kliniska läkemedels

prövningar anger man tyvärr ofta endast den relativa riskreduktionen eller 

den relativa behandlingseffekten. Även en stor relativ riskminskning (t.ex. 

30%) kan dock vara av liten klinisk betydelse om prevalensen (förekomsten) 

i befolkningen är låg. Ett sätt att komma runt detta är att ange den absoluta 

procentuella riskreduktionen eller riskökningen. Om man inverterar värdet av 

den absoluta riskändringen erhålles för riskminskning NNT, number needed 

to treat eller riskökning, NNH, number needed to harm. Ofta ligger NNT på 

20–500, vilket ska tolkas så att krävs att man behandlar 20 – 500 personer 

under en viss given tid, t.ex. ett år (med full följsamhet till behandlingen) för 

att en av dem ska undgå en utfallsvariabel, t.ex. död, vård på sjukhus, stroke 

och hjärtinfarkt. Det finns starka skäl att all behandlingsforskning bör ut

trycka resultaten som NNT och NNH för att medverka till överblick över po

tentiella behandlingseffekter.

7.2 Organisation av äldrevårdsforskning
Inom de medicinska fakulteterna vid landets sex universitet är av-
delningar för geriatrik organisatoriskt skilda från den praktiska 
sjukvården; dessutom är de ofta placerade inom icke-kliniska insti-
tutioner som Socialmedicin eller Samhällsmedicin.

Utöver detta har de olika landstingen inrättat särskilda s.k. 
forsknings- och utvecklingsenheter (FoU-enheter) fristående från 
universitetssystemet, bl.a. inom äldreområdet. I Stockholms läns 
landsting finns t.ex. fem dylika landstingskommunala FoU-enheter, 
samtliga organisatoriskt placerade utanför den praktiska sjukvår-
den och utan reguljära kliniska uppdrag. Detta innebär att den kli-
niska forskningen hos äldre personer måste bedrivas som särskilda 
projekt där forskarna vid FoU-enheterna måste träffa överenskom-
melser med chefer för vårdenheter inom landsting eller kommuner 
om vilken forskning som ska bedrivas.

Ibland framförs uppfattningen att forskningen ska ”stödja” 
verksamhetsutvecklingen, men det definieras i princip aldrig i pro-
jektplaner eller ansökningar till forskningsetiska kommittéer hur 
detta ”stöd” ska genomföras i det reguljära driften. I praktiken är 
det alltid upp till vad olika vårdenhetschefer och förvaltningschefer 
har för personliga uppfattningar och preferenser.
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För att kunna uppnå det övergripande målet att forskningen ska 
påverka utformningen av den praktiska äldrevården/dess organisa-
tion krävs:
•	 att forskarna (som ofta själva inte arbetar inom äldrevården) 

måste avtala om att få bedriva forskning på en lämplig grupp 
äldre personer

•	 att	de som är ansvariga för äldrevården (och i regel saknar fors-
karutbildning) måste läsa, ta till sig och genom olika vårdplaner 
medverka till att FoU-resultaten omsätts i praktiken.

Det är uppenbart att detta system inte underlättar ”translation” av 
forskning till praxis.

Som nämnts ovan visar en färsk SBU-rapport att det finns påfal-
lande få vetenskapliga behandlingsstudier för äldre personer över 
65 år (10). För åldersgruppen över 75 år finns i stort sett inga be-
handlingsstudier, utan här vilar hela verksamheten på extrapolation 
från yngre åldersgrupper och på s.k. beprövad erfarenhet via lokala 
behandlingstraditioner.

Det finns flera viktiga orsaker till att det bedrivits så lite behand-
lingsforskning inom äldrevården:
•	 Forskning	på	enskilda	problemområden	hos	äldre	(t.ex.	demens,	

Parkinsons sjukdom, urininkontinens) måste ta hänsyn till att 
dessa problem nästan aldrig förekommer isolerat, som hos yngre 
personer. Forskare inom äldrevården måste därför dels undersö-
ka t.ex. hur behandling med olika läkemedel fungerar i olika ål-
dersgrupper och dessutom utforma metoder för att bedöma hur 
olika andra samtidiga sjukdomar/skador påverkar behandlings-
effekterna.

•	 Multisjuklighet	är	ett	angeläget	forskningsfält	med	en	lång	rad	
intressanta och viktiga frågeställningar, men fältet hämmas av 
att det ännu inte finns någon kliniskt användbar definition på 
multisjuk som skulle kunna ligga till grund för klassificering och 
analys av patienter. Det finns även ett mycket stort behov av me-
todutveckling på detta område. Med hänsyn till de olösta metod-
problemen kring komplext sjuka och skadade äldre patienter 
(65+) har dessa personer systematiskt exkluderats från t.ex. kli-
niska läkemedelsprövningar under hela den moderna forsk-
ningseran.
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•	 Den	 uppsplittrade	 äldrevårdsorganisationen	 gör	 det	 ofta	 svårt	
att följa äldre patienter under längre tid (t.ex. ett år).

•	 I	dagsläget	(våren	2004)	är	endast	ett	fåtal	av	landets	verksam-
hetschefer i geriatrik forskarutbildade. Om åtminstone verksam-
hetscheferna vid universitetsanknutna geriatriska kliniker vore 
forskarutbildade skulle detta utgöra en stark stimulans till mer 
klinisk forskning.

7.3 Samband klinisk forskning – reguljär äldrevård
Figur 19 i tidigare kapitel och figur 26 här nedan illustrerar hur det 
centrala elementet i all sjukvård – individperspektivet med mötet 
mellan läkare/vårdpersonal och patient – stöttas av två olika grupp-
perspektiv med olika, men samverkande, utgångspunkter: forsk-
nings- och medborgarperspektiven.

reguljär äldrevård
Läkare/vårdpersonal – patient

(individ)
       

        
        

 

1. forskning
Det föreligger en kontinuerlig växelverkan mellan forskning och 
reguljär äldrevård:
•	 Feedforward (translation)
 Å ena sidan ska resultat av forskning på isolerade problem hos 

olika patientgrupper omsättas i det enskilda fallet där det ofta 
föreligger flera andra, samtidiga problem. Det saknas i regel 
vetenskapliga behandlingsstudier som belyser om behandling 
vid ett isolerat tillstånd (t.ex. hjärtsvikt) även gäller till art och 
grad om tillståndet är kombinerat med andra hälsoproblem. 

figur 26. Reguljär äldrevård stöds av två grupperspektiv.
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Exempelvis är det oklart om behandling av hjärtsvikt har samma 
effekt i följande tre situationer:
•	Isolerad	hjärtsvikt
•	Hjärtsvikt	i	kombination	med	Parkinsons	sjukdom,	diabe-

tes mellitus och migrän
•	Hjärtsvikt	 i	 kombination	 med	 kroniskt	 obstruktiv	 lung-

sjukdom (KOL), demens och förstoppning.

 Bilden kompliceras av att det inte är studerat huruvida olika lä-
kemedel eller kombinationer av läkemedel, som har befunnits ha 
en viss effekt vid isolerad hjärtsvikt, har motsvarande effekter 
om det även föreligger andra samtidiga sjukdomar.

•	 Feedback
 Å andra sidan är det viktigt med noggrann uppföljning av be-

handlingseffekter hos olika enskilda individer så att dessa re-
sultat kan återföras till forskarna (feed-back).

2. medborgare
 På motsvarande sätt föreligger det en kontinuerlig växelverkan 

mellan medborgarna som grupp och den reguljära äldrevården 
hos enskilda individer: medborgarna kan genom lagstiftning, fö-
reskrifter, uttalande från prioriteringsutredningar, stöd från kon-
sumentföreträdare etc. få stöd för vissa definierade rättigheter 
eller krav i vissa givna situationer.

  En pensionärsorganisation har uttryckt detta på följande sätt: 
”Vi	vill	ha	bästa	möjliga	vård”. Detta kan tolkas som att resulta-
ten från välgjorda vetenskapliga studier kontinuerligt ska slussas 
ut i den praktiska äldrevården och komma de äldre personerna 
till del. Medborgaraspekten uttryckt som detta krav från pensio-
närerna kompliceras dock av att vården är solidariskt finansie-
rad via skatterna och politiskt styrd. Begränsade ekonomiska 
resurser i kombination med olika ideologiska uppfattningar om 
hälsa och sjukdom har lett till att kravet på ”bästa möjliga vård” 
måste prioriteras och avgränsas och har därför kommit att bedö-
mas olika inom olika delar av hälso- och sjukvården och inom 
olika delar av landet. Detta innebär att vissa äldre individer på 
vissa håll varken får del av t.ex. en viss behandlingsmetod eller 
ens information om att den finns, dess potentiella effekter och 
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kostnader. Diskrepansen mellan det önskvärda (bör) och det möj-
liga (är) är givetvis ofrånkomlig inom äldrevården liksom inom 
alla andra områden (se även figur 24). Man kan dock med fog 
hävda att det vore önskvärt att medborgarna hade tillgång till en 
pedagogiskt väl utformad och lättöverskådlig information, för-
slagsvis på internet, där uppgifter om publicerade behandlings-
studier vid olika sjukdomar  och skador löpande lades in och 
sammanfattades tillsammans med uppgifter om NNT och NNH, 
(se ovan). Denna information skulle ge de äldre medborgarna re-
ella möjligheter till överblick och sammanhang för att kunna göra 
rationella val och därmed bli mer delaktiga och medansvariga i 
handläggningen av sina olika hälsoproblem (empowerment).

Som redovisats ovan finns bara en mycket begränsad mängd publi-
cerade, kontrollerade vetenskapliga behandlingsstudier hos äldre 
(65+) och endast ett fåtal studier för 75+ (10). De resultat som re-
dovisas i dylika studier motsvarar en optimaliserad effekt av vad 
som är möjligt att uppnå under noga kontrollerade förhållanden. 
Tabell 9 visar en jämförelse mellan DBU i vetenskapliga studier och 
reguljär äldrevård:

dBU Vetenskapliga studier reguljär äldrevård

diagnostik Väl definierat problem 

Patienter med isolerade problem

Ofta mindre stringent  
problemanalys
Patienter ofta med multipla 
problem

Behandling Väl definierad behandling 
Full eller välkänd compliance

Ofta multipel behandling 
Ofta oklar compliance

Uppföljning Väl definierad(e) utfallsmarkör(er) Ofta mindre stringent  
utfallsanalys

Som nämnts ovan redovisas resultaten som absolut eller relativ (%) 
skillnad i effekt mellan aktiv behandling och placebo för varje ut-
fallsmarkör, och dessa uppgifter kan användas för beräkning av 
NNT och NNH. Uppgifter om NNT och NNH för olika behand-
lingsmetoder är dock i allmänhet inte tillgängliga inom äldrevården 
och anges t.ex. inte för de olika läkemedlen i Fass. Som framgår av 

tabell 9. Jämförelse av DBU i vetenskapliga studier – reguljär äldrevård.
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tabell 9 är det avsevärt svårare att bedöma behandlingseffekt(er) i 
reguljära äldrevården jämfört med i avgränsade forskningsprojekt. 
Denna bedömning skulle dock underlättas om NNT och NNH vore 
kända och helst åldersstratifierade (åldersuppdelade) så att det 
framgick om olika påvisade behandlingseffekter eller biverkningar 
är desamma för olika åldersgrupper eller inte.

Hela diskussionen kring behandlingseffekter kompliceras även 
av problemet publication bias. Detta innebär att det finns en stark 
tendens att vetenskapliga studier med små eller inga skillnader mel-
lan behandlingsgrupp och kontrollgrupp inte kommer att publice-
ras. De resultat som framkommer vid t.ex. systematiska reviews 
(översikter) eller metaanalyser baseras därmed på en litteratur-
mängd som troligen belastas av avsevärd ”publication bias”, varför 
det finns starka skäl att tro att kunskapsläget i regel bedöms vara 
alltför positivt (falskt positivt).

7.4 Translation från forskning till reguljär äldrevård
En förutsättning för att forskningsresultat från olika delar av geria-
trisk forskning verkligen ska tillämpas i den praktiska äldrevården, 
är att det finns ett system för överföring (translation) till den regul-
jära äldrevården och verkligen når de enskilda äldre personerna. 
För detta krävs bl.a. att två centrala förutsättningar är uppfyllda:

1. Vårdgivare
 Alla medarbetare i verksamheten måste ständigt träna sig i att 

kritiskt värdera resultaten av sina olika åtgärder, och inte minst 
värdera den samlade nyttan hos den enskilde äldre individen. 
Dessutom bör medarbetarna ha en positiv inställning till att nya 
och väldokumenterade behandlingsmetoder införs i driften. Det-
ta införande bör dock inte ske via de enskilda personerna i per-
sonalen, utan genom anpassning av verksamhetens vårdprogram 
och rutiner. Även om all personal bör anställas med grundhåll-
ningen att kritiskt granska effekter av olika be hand lings- 
åtgärder så har verksamhetschefen och styrelsen en avgörande roll 
för att en kontinuerlig omprövning av vårdprogram och rutiner 
sker. Av detta skäl är det viktigt att så många verksamhetschefer 
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som möjligt är forskarutbildade. Om chefen är forskar utbildad och 
därtill kliniskt verksam är förutsättningarna goda för att forsk-
ningens synsätt ska kunna bli en naturlig del av verksamheten.

SBU har sedan många år påtalat hur svårt det är för även väl 
dokumenterade forskningsresultat att påverka den reguljära 
sjukvården. Detta förhållande är oetiskt, eftersom det motver-
kar införandet av förbättrade metoder av olika slag inom sjuk-
vården till gagn för de enskilda individerna. Den troligen enskilt 
vik tigaste förklaringen till detta faktum är att verksamhetsche-
fer inom den reguljära äldrevården i regel inte är forskarutbil-
dade.

2. Vårdtagare
När vårdgivare (läkare/vårdpersonal) och vårdtagare (patient) 
kommit överens om en viss behandling eller kombination av  
behandlingar är en förutsättning för effekt givetvis att vårdtaga-
ren följer behandlingsprogrammet (t.ex. intar läkemedlet, intar  
vissa näringsämnen, deltar i fysisk träning och psykoterapi). 
Compliance till olika slags behandling inom äldrevården är ofta 
oklar. För en närmare diskussion kring compliance beträffande 
behandling med läkemedel, se ovan.

Sammantaget är att det viktigt att inse att resultat från veten-
skapliga studier utgör statistiska medelvärden av vad som går att 
uppnå under optimala betingelser i relation till en kontrollgrupp 
som inte får den aktuella behandlingen. Många patienter, närstå-
ende och vårdpersonal synes ha uppfattningen att effekter av t.
ex.	behandling	med	läkemedel	är	NNT	=	1,	dvs.	om	en	läkare	
ordinerar läkemedlet på korrekt indikation så har det alltid av-
sedd effekt. Detta är dock långt ifrån fallet ens med symtom-
lindrande läkemedel och för läkemedel som påverkar 
surrogatfaktorer/riskfaktorer på lång sikt som t.ex. högt blod-
tryck, höga blodfetter och högt blodsocker (diabetes mellitus) är 
NNT för kliniskt relevanta konsekvenser av att påverka riskfak-
torn avsevärt mycket högre. Slutsatsen av detta är att det är nöd-
vändigt att noga följa upp och kritiskt granska effekten av alla 
olika behandlingsmetoder som ordineras hos enskilda äldre indi-
vider över tid.
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7.5 Förslag till förstärkning av den kliniska  
forskningens roll inom äldrevården
Här är tio förslag till förbättringar. 
1.  Alla ansökningar om klinisk forskning till forskningsetisk kom-

mitté och även FoU-anslagsgivare bör innehålla konkreta kon-
sekvensbeskrivningar och planer för implementering av fram- 
komna resultat i praktiken.

 2.  All implementering av FoU-resultat i reguljär äldrevård bör ske 
successivt i fortsatt projektform i samarbete med forskare med 
kritisk granskning av effekter/konsekvenser över tid.

 3.  Verksamhetschefer vid vårdenheter för äldre som är belägna vid 
eller associerade till universitet och högskolor ska vara forskar-
utbildade och ha doktorsexamen.

 4.  Övriga vårdenheter för äldre bör ha en formaliserad kontakt 
med äldreforskningsenheter för att få kompetensstöd i arbetet 
med utveckling av t.ex. vårdplaner och implementering av FoU-
resultat i praktiken.

 5.  Äldrevården bör i betydligt högre grad än hittills struktureras 
och bedrivas genom vårdprogram och vårdplaner utgående 
från bästa tillgängliga evidens från vetenskapliga studier och 
(eller – om inga studier finns) beprövad erfarenhet.

 6.  Journalföring av hälsoproblem, behandlingsåtgärder och upp-
följning bör ske problembaserat enligt DBU-metoden med fo-
kus på vårdtagarna och på förloppsanalys med regelbundet 
upprepad kritisk granskning av effekter av olika vidtagna be-
handlingar över tid.

 7.  All personal som arbetar inom äldrevården, oavsett association 
till universitet och högskolor eller inte, bör i sina tjänstgörings-
planer ha inskrivet att de är skyldiga att följa överenskomna 
vårdplaner och arbeta evidensbaserat.

 8.  All undervisning av personal inom äldrevården, såväl grund- 
som vidare- och fortbildning, bör vara evidensbaserad och trä-
na de studerande i att kritiskt granska och förhålla sig till 
FoU-litteratur. Studerandeprojekt bör vara kopplade till vård-
enheternas verksamhet och metoder för implementering ska 
anges i projektplanerna och undertecknas av verksamhetsche-
fen.
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 9.  Alla enheter som bedriver vård av äldre bör skriva en strukture-
rad årsredovisning med fokus på vårdtagarna och resultat av 
vidtagna behandlingsåtgärder. Redovisningen bör vara offent-
lig och finnas tillgänglig i sin helhet på vårdenhetens hemsida 
på internet. Det ska tydligt framgå på vilket sätt man arbetar 
evidensbaserat i den dagliga verksamheten och hur man imple-
menterar resultat från olika FoU-projekt.

 10. Forskarkompetenta läkare och övriga vårdyrkesgrupper måste 
få en starkare ställning i styrningen av äldrevården, från poli-
tiska beställningar till direkt verkställande ledning av verksam-
heter för äldre.

Det räcker inte med att i olika politiska program och vårdprogram 
retoriskt hävda att forskningsresultat ska tillämpas i den reguljära 
äldrevården. Erfarenheten visar att detta inte fungerar och det be-
ror på att man inte kan begära att personal av olika yrkeskategorier 
utan forskarutbildning ska kunna ta till sig och varaktigt imple-
mentera forskningsresultat i den reguljära äldrevården. Av detta 
skäl är det nödvändigt att ge kliniska	forskare	en mycket starkare 
ställning i styrningen och ledningen av vårdens form och innehåll.

Många kliniska forskare känner en tilltagande frustration i kon-
takten med den reguljära vården och tenderar ibland att dra sig 
undan till avgränsade forskningsprojekt utan tydlig koppling till 
den reguljära äldrevården.

Med hänsyn till det oklara kunskapsläget angående behand-
lingseffekter över tid hos äldre, särskilt över 75 år, finns det starka 
skäl till strategiska nationella satsningar för att höja kunskapsnivån 
både teoretiskt och praktiskt.
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En stor fördel med den här beskrivna problembaserade och fritt 
sökbara journalen, uppbyggd enligt DBU-modellen, är att den sam-
tidigt ger möjlighet till
•	 strukturerad	klinisk	analys	av	förloppet	av	olika	sjukdomar	och	

effekt(er) av olika behandlingar över tid hos enskilda äldre per-
soner inom reguljär äldrevård

•	 klinisk	forskning
•	 verksamhetsuppföljning
•	 kvalitetssäkring
•	 kvalitetsutveckling/vårdutveckling
•	 vårdtyngdsmätning.

Denna nya journal innebär att hela verksamheten är on-line forsk-
ningsbar på såväl enskilda individer som valfria grupper av indivi-
der. Journalen medför att man kan frigöra resurser som idag 
utnyttjas parallellt för likartade uppgifter inom landsting och kom-
muner. Genom att både forskning och olika typer av kvalitetssäk-
ring och vårdutveckling utförs av forskarutbildad personal kommer 
kvaliteten i hela utvärderingsprocessen att höjas avsevärt.
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k a p i t e l  8

äldrevårdscentral (äVC)  
– en integrerad äldrevårdsorganisation
Förslag till organisatorisk modell  
för integrerad äldrevård

d
enna bok presenterar en rad argument för att många av 
de problem som föreligger i dagens svenska äldrevård be-
ror på att vårdorganisationen inte är anpassad till analys 
och handläggning av komplexa kliniska problem hos äld-

re personer över tid. I detta kapitel beskrivs ett förslag till en vård-
tagarfokuserad äldrevårdsorganisation kallad Äldrevårdscentral 
(ÄVC). ÄVC är en äldrevårdsorganisation för integrerad äldrevård  
som är anpassad för kvalificerad handläggning av äldre personers 
sammansatta hälsoproblem över tid, såväl vid akuta tillstånd som i 
elektivt skede. Detta förslag har förutsättningar att lösa många av 
de problem som föreligger i dagens äldrevård.

Vårdtagarfokus
ÄVC är en närsjukvårdsorganisation inriktad på kvalificerad och 
snabbt tillgänglig service inom hälso- och sjukvård. I första hand är 
den avsedd för äldre personer med komplexa hälsoproblem (multi-
sjuka och multibehandlade äldre) med stora behov av integrerad 
handläggning över tid, såväl i ordinärt- som särskilt boende. Det 
bör här framhållas att äldre personer kan ha en komplex kombina-
tion av sjukdomar och/eller skador med mycket varierande grad av 
funktionella konsekvenser, t.ex. vad avser kognitiv-, fysisk- och so-
cial funktion. Ofta inriktas den offentliga diskussionen om multi-
sjuka äldre på äldre med omfattande omvårdnadsbehov. Ur 
analys- och vårdlogistiksynvinkel kan dock även många äldre per-
soner med motsvarande komplex hälsoproblematik, men lägre grad 
av hjälp- och vårdbehov, ha mycket god nytta av ÄVC. ÄVC kan 
även erbjuda äldre personer med lägre grad av sjuklighet att få re-



gelbundna hälsokontroller med genomgång av sin riskfaktorprofil i 
syfte att försöka förebygga utveckling av hälsoproblem.

Vårdform
ÄVC erbjuder äldre personer enligt ovanstående beskrivning att 
lista sig vid ÄVC för sin primära hälso- och sjukvård och, vid be-
hov, sluten vård exklusive den slutna vård som kräver akutsjukhu-
sets resurser.

Verksamhetsplan
Innehållet i detta kapitel bildar stommen i ÄVCs övergripande 
verksamhetsplan. Denna behöver specificeras på flera punkter som 
avser dimensionering vilket nära sammanhänger med ÄVCs finan-
siering:
•	 Hur	många	äldre	personer	ska	erbjudas	listning?
 Vilka grupper av äldre kan lista sig: Alla 65+? Alla 75+? Endast 

multisjuka äldre enligt operationell definition?
•	 Hur	många	öppenvårdsbesök	kan	erbjudas	hos	läkare	och	sjuk-

sköterska per år?
•	 Hur	många	hembesök	per	år?
•	 Hur	många	akutbesök	per	år?

Verksamhetsplanen revideras årligen i samråd mellan ÄVCs styrelse 
och dess finansiärer, utgående från årsredovisningen.

integration
I ÄVC-modellen integreras
•	 de	olika	vårdyrkesgruppernas	verksamheter	utifrån	tydligt	pro-

blemfokuserat vårdtagarperspektiv
•	 reguljär	äldrevård	(prevention	och	behandling)	med	klinisk	äld-

reforskning och undervisning.

Struktur
ÄVC består av tre delar (figur 27) som är helt integrerade genom ett 
enhetligt, problembaserat journalsystem:
•	 Klinisk	forskning
•	 Reguljär	äldresjukvård
•	 Förebyggande	äldrehälsovård.
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1. klinisk forskning
Forskningen bildar en kärna i ÄVC för att betona
•	 att	 forskning är motorn för utveckling och förbättring av 

äldre vården
•	 att forskning är en garanti för hög kvalitet på verksamheten 

inom ÄVC och en stark motkraft till tendenser till åldersdis-
kriminering (ageism)

•	 att forskning förutsätter kvalitetssäkrad metodologi och utrust-
ning, vilket gör att hela verksamheten får del av denna kvalitet

•	 att	 forskning förutsätter allmän ordning och reda på olika 
uppgifter om patienterna, vilket gagnar hela verksamheten.

Forskningen fokuseras särskilt på behandling och uppföljning, men 
även på diagnostik, prevention, uppkomstmekanismer av ohälsa, 
närståendeaspekter, undervisning, hälsoekonomiska aspekter m.m.

2. reguljär äldresjukvård
ÄVC erbjuder äldre personer enligt ovan att lista sig för all slags 
hälso- och sjukvård utöver akut vård som kräver akutsjukhusets 
resurser (livshotade tillstånd, behov av kirurgi etc.). Basen i 
ÄVCs verksamhet är öppen vård av äldre personer via regelbun-
det återkommande, elektiva bedömningar på mottagning eller i 
bostaden.
 Därtill erbjuds vårdtagarna möjlighet att vid behov dygnet 
runt kunna få kontakt med ÄVC, antingen per telefon eller via 
akuta besök på mottagning eller vid hembesök.

förebyggande 
äldrehälsovård

forskning

reguljär
äldresjukvård 

figur 27. Äldrevårdscentral.
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Utöver öppen vård disponerar ÄVC ett antal vårdplatser för slu-
ten vård i olika former: dygnet runt-vård, veckovård (stängt hel-
ger), dagvård etc. där man under korta perioder kan handlägga 
t.ex. följande typer av problem:
•	 Uttorkning		
•	 Blodtransfusioner
•	 Förberedelse	för	undersökningar,	t.ex.	röntgen	eller	koloskopi
•	 Observation/utredning	av	oklar	försämring	av	hälsotillståndet
•	 Infektioner	med	behov	av	behandling	av	vätska	och	antibio-

tika direkt till blodbanan
•	 Avlastning,	växelvård,	korttidsvård
•	 Palliativ	vård	i	livets	slutskede

Efter elektiva, planerade hälsokontroller erhåller vårdtagarna en 
skriftlig sammanfattning av
•	 sin	hälsoproblematik	inkluderande	riskfaktorprofil
•	 ett	individuellt	utformat	behandlingsprogram	som	innehåller	

alla de behandlingsmetoder som är aktuella hos den enskilde 
personen. Programmet utvärderas regelbundet enligt särskild, 
på förhand definierad, plan enligt DBU-metoden (se ovan).

ÄVC arbetar med ett bilateralt ansvar med vårdavtal:
•	 Vårdgivaren (ÄVC) ansvarar för hög tillgänglighet samt kva-

lificerad analys, handläggning, undervisning, effektkontroll 
och journalföring.

•	 Vårdtagaren	ansvarar för att följa det överenskomna behand-
lingsprogrammet i syfte att åstadkomma hög grad av compli-
ance samt att informera vårdgivaren om något oförutsett 
tillstöter eller om behandlingen ändras.

ÄVC kvitterar övertagande av medicinskt ansvar för samtliga 
listade äldre personer som skrivs ut från vård på närliggande 
akutsjukhus eller andra slutenvårdsenheter.

3. förebyggande äldrehälsovård (prevention)
Den preventiva delen av ÄVC erbjuder regelbundet återkom-
mande genomgång av hälsosituation och riskfaktorer med upp-
rättande av grafisk riskfaktorprofil. Denna riskfaktoranalys och 
rådgivning/behandling integreras med handläggningen av redan 
etablerade sjukdomar och/eller skador.
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Som exempel på riskfaktorer kan nämnas
•	 Fysisk	inaktivitet
•	 Olämpligt	mat-	och	näringsintag
•	 	Social	isolering
•	 Tobaksbruk
•	 Överkonsumtion	av	alkohol
•	 Osteoporos	(benskörhet)/ 

fall/frakturer

En väsentlig del av denna förebyggande verksamhet är undervis-
ning och utarbetande av strategier för att göra de äldre individerna 
delaktiga och medansvariga för hela handläggningen i syfte att 
minska risken för framtida försämringstillfällen (empowerment).

personal
All personal som arbetar vid ÄVC bör anställas efter sedvanlig of-
fentlig annonsering. Meriterande för anställning i ÄVC är:
•	 intresse	för	äldrevård	i	vid	mening
•	 formell	utbildning	i	geriatrik	(läran	om	det	sjuka	åldrandet)	och/

eller gerontologi (läran om det friska åldrandet)
•	 forskarutbildning,	 i	 första	hand	klinisk	 forskning,	 inom	äldre-

området.

Förutom sedvanlig meritlista ombeds alla intresserade att skriva en 
personlig beskrivning av varför de är intresserade av att arbeta med 
äldrevård.

För all personal som anställs i ÄVC utformas en individuellt 
utformad tjänstgöringsplan som bl.a. inkluderar en strukturerad 
fortbildning i geriatrik och gerontologi, som vinklas mot vederbör-
andes intressen. Tjänstgöringsplanerna är helt kongruenta med 
ÄVCs övergripande verksamhetsplan. Om läkare eller övrig vård-
personal har intresse för denna nya typ av äldrevård, men saknar 
utbildning i geriatrik och gerontologi, kan ÄVC erbjuda strukture-
rad utbildning inom ramen för olika tjänstekonstruktioner.

läkare
Specialistkompetenta geriatriker eller andra läkare med certifierad 
utbildning- och profilkompetens i geriatrik har det övergripande 
samordningsansvaret för alla patienter inom ÄVC.

•	 Under-	eller	övernärings- 
tillstånd

•	 Högt	blodtryck
•	 Höga	blodfetter
•	 	Stress
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•	 Tandläkare
•	 Apotekare
•	 Kurator
•	 Logoped
•	 Fotvårdare

övrig vårdpersonal
ÄVC har egna anställda sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetstera-
peuter och dietister/nutritionister samt kommunala biståndshand-
läggare.

konsulter
Till verksamheten knyts ett antal namngivna konsulter för att till-
försäkra hög kvalitet för vårdtagarna vid handläggningen, bl.a. föl-
jande:
•	 Nefrolog	(njurspecialist)
•	 Onkolog	(cancerspecialist)
•	 Kardiolog	(hjärtspecialist)
•	 Psykiater
•	 Klinisk	farmakolog	
 (läkemedelsspecialist)

Konsulterna är lätt tillgängliga för konsultation per mobiltelefon, 
e-post eller vid personliga besök på ÄVC.

lokaler
Lämpliga och tillgängliga lokaler finns på Seniorstaden Hallen i 
Solna, ett stort äldrecentrum med öppen- och slutenvårdsrehabilite-
ring, servicelägenheter, sjukhemsboende etc.

Utredningsresurser
På Seniorstaden Hallen i Solna finns redan utrustning för analys av 
mat- och näringsintag, fysisk funktion (kondition, lungfunktion, 
EKG, arbetsprov på testcykel, balans, muskelstyrka), mental funk-
tion, sinnesstämning, motivation, energiomsättning, kroppssam-
mansättning hälsorelaterad livskvalitet m.m. Andra utrednings - 
resurser som t.ex. analys av blod- och urinprover, röntgen, ultra- 
ljudundersökningar avtalas med ackrediterade laboratorier.

journaldokumentation
ÄVC hålls samman genom en enhetlig, problembaserad journaldo-
kumentation som
•	 dels är en fritt sökbar databas (såväl text som mätvärden)
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•	 dels medger grafisk illustration av utvecklingsförloppet för olika 
valfria variabler över tid samtidigt i samma diagram (t.ex. 
kroppsvikt, blodprov och mått på funktionsförmåga) hos enskil-
da individer eller valfria grupper av individer. Därmed kan man 
grafiskt studera och analysera effekten av olika vidtagna behand-
lingsåtgärder över tid. Enkla statistiska test kan utföras direkt i 
journalen.

I ÄVCs datoriserade journalsystem skriver de olika yrkesgrupperna 
in uppgifter om patienterna i en logiskt uppbyggd, helt integrerad 
och till övervägande del förstrukturerad datorjournal-mall med 
kryssrutor med möjlighet att även skriva in fri text (även den sök-
bar) som vid t.ex. mottagningsbesök. Ingen dubbeldokumentation 
förekommer.

Alla vårdtagare som listar sig vid ÄVC avtalar därmed att de 
accepterar detta nya sätt att skriva journal inom äldrevården. ÄVC-
journalen ligger inledningsvis enbart i intranet inom ÄVC, men kan 
på sikt eventuellet läggas på Internet genom en krypterad weblös-
ning. Härigenom kan vårdtagaren själv när som helst läsa sin egen 
journal och om han/hon så önskar även ge andra vårdgivare möjlig-
het att läsa journalen.

Om en vårdtagare läggs in för en kort tids sluten vård vid ÄVC 
behöver man endast skriva in en aktuell journalanteckning, efter-
som hela sjukhistorien och tidigare sammanfattande bedömningar 
redan är inskrivna på ett strukturerat sätt. På detta sätt kan inlägg-
ningar handläggas snabbt och obyråkratiskt.

Genom att visualisera förloppet av olika hälsovariabler grafiskt 
kan datorsystemet bidra till skapa en sammanhängande bild av den 
enskilde äldre individens hälsoproblem samt effekten av olika be-
handlingsåtgärder över tid. På detta sätt kan journaldokumentatio-
nen samtidigt användas för både reguljär äldrevård och klinisk 
forskning (inkluderande vårdutvecklingsprojekt, kvalitetssäkrings-
projekt, verksamhetsuppföljning etc.).

Denna integrerade datordokumentation lämpar sig utmärkt för 
undervisning, såväl av vårdtagare/närstående som av vårdpersonal 
och studenter. Systemet lämpar sig även utmärkt för projektarbeten 
för olika grupper av studerande.
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Utbildning/pedagogik
En av ÄVCs centrala uppgifter är att både ta fram nya kunskaper 
(forskning) och sprida befintliga kunskaper (undervisning) till:

•	 Vårdtagarna	och	deras	närstående
 Speciell uppmärksamhet ägnas åt patientutbildning/närstående-

ut bildning. En intressant möjlighet är modern videoteknik som 
tillåter dubbelriktad bildkommunikation, vilket ibland kan vara 
ett alternativ till besök på mottagning eller hembesök.

•	 Vårdpersonal	inom	och	utom	ÄVC
 I ÄVC-personalens individuella tjänstgöringsplaner ingår struk-

turerad fortbildning på arbetstid enligt DBU-modellen för olika 
problemområden som är relevanta för arbetet vid ÄVC. Persona-
len erbjuds även att med kvalificerad handledning själva genom-
föra mindre utvecklingsprojekt.

  Målsättningen är att flera av medarbetarna ska vara registre-
rade doktorander och att i princip all personal kontinuerligt, di-
rekt eller indirekt, ska vara involverade i forskning och/eller 
utvecklingsarbete. ÄVC medverkar även med undervisningsakti-
viteter för personal vid särskilda boenden, hemtjänsten etc.

•	 Studenter	inom	olika	yrkeskategorier
 ÄVC är associerad till närliggande universitet (t.ex. Karolinska 

Institutet) och erbjuder regelbundet klinisk tjänstgöring, föreläs-
ningar, seminarier, laborationer, kurser etc. för olika studerande-
kategorier.

•	 Pensionärer
 I samarbete med kommunen, pensionärsorganisationer, studie-

förbund m.fl. driver ÄVC pensionärsutbildning via t.ex. föreläs-
ningar, seminarier och studiecirklar om olika aspekter på 
åldrandet och äldre personers hälsa.

  Ett genomgående tema i ÄVCs undervisningsverksamhet är att 
bidra till att ge kommunens pensionärer möjlighet att förbereda 
sig för sitt eget åldrande och därmed kunna ta ansvar för sitt eget 
åldrande (empowerment).
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Styrelse
ÄVC styrs av en professionellt sammansatt styrelse med representa-
tion från landstinget och kommunen.

referensgrupp
ÄVC har en professionellt sammansatt referensgrupp med flera in-
ternationella representanter för att tillförsäkra en hög reguljär 
vårdkvalitet, en högkvalitativ och relevant klinisk forskning samt 
en opartisk utvärdering.

finansiering
ÄVC kan finansieras via landstingsbeställning, antingen med ÄVC 
inom landstingets egen organisation eller att ÄVC drivs som t.ex 
stiftelse eller bolagsform (intraprenad).

årsredovisning
ÄVC lämnar varje år en utförlig pedagogiskt utformad årsredovis-
ning bestående av två delar:
•	 Verksamhetsberättelse fokuserad på vårdtagarna och strukture-

rad enligt DBU-metoden (se ovan). Här redovisas även den sam-
lade vårdkonsumtionen grafiskt med medelvärden och olika 
spridningsmått, såväl vad gäller sluten vård på sjukhus som olika 
öppenvårdskontakter samt motsvarande kostnader.

•	 Bokslut med resultat- och balansräkning illustrerad med enkla 
och överskådliga figurer relaterade till vårdproduktion och vård-
resultat.

en samlad vård och omsorg för äldre med sammansatta behov skulle ge 
stora vinster både samhällsekonomiskt och mänskligt för den grupp 
äldre som med en liknelse alltför ofta kan sägas snurra runt som 
flipperkulor	 inne	 i	 vård-	 och	 omsorgssystemet.	 Ett	 bättre	 omhänder-
tagande skulle sannolikt kunna skjuta upp eller förhindra en högre grad 
av beroende eller flytt till särskilt boende (5).

Förslaget om ÄVC innebär just en dylik samlad vårdorganisation 
och erbjuder lösningar på många av de problem som diskuteras i 
denna bok.
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Sammanfattning
Den modell för äldrevårdsorganisation som föreslås här, Äld-
revårdscentralen (ÄVC), skiljer sig i flera viktiga avseenden 
från t.ex. geriatriska kliniker och konventionella vårdcentra-
ler i det nuvarande sjukvårdssystemet:
• Fokus flyttas från sluten vård på sjukhus till öppen vård.
• All personal har geritatrisk utbildning och strukturerad fort-

bildning i geriatrik.
• Verksamheten vid ÄVC är helt vårdtagarorienterad och pro-

blembaserad och syftar fr.a. till
	 att ge en väl underbyggd samlad bild av de äldre individer-

nas hälsotillstånd och riskfaktorer för ohälsa
	 att sammanställa väl underbyggda behandlingsprogram där 

de olika behandlingsmetoderna är väl integrerade och un-
derstödjer varandra

	 att kritiskt analysera effekten av olika vidtagna behandlings-
åtgärder över tid hos enskilda vårdtagare eller valfria grup-
per av vårdtagare

	 att göra vårdtagarna delaktiga och medansvariga i hela 
handläggningen av sina hälsoproblem.

• Den reguljära äldrevården är genom det problembaserade 
och sökbara journalsystemet helt integrerad med den kli-
niska forskningen vid ÄVC.

• Genom att ÄVC leds av forskarutbildad och kliniskt verk-
sam läkare med utbildning i geriatrik tillförsäkras

	 att den forskning som utförs är relevant för de äldre listade 
patienterna och

	 att forskningsresultat löpande omsätts i den reguljära drif-
ten vid ÄVC.
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