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Geriatrik i iippen vlrd
Under de senaste 6ren har forts en debatt huruvida geriatrik i
huvudsak bor betraktas som en sjukhusspecialitet eller om det
skulle vara viirdefullt att iiven kunna erbjuda geriatrik i oppen
vird. Jag har i olika debattartiklar och kolumner i bl.a. Nordisk
Geriatrik hiivdat att det geriatriska synsettet och arbetssdttet
ir siirskilt viil ldmpat frir oppen vird,/primiirvird och har iiven
lagt forslag om en v6rdorganisation for iildre, Aldrevirdscentral
(AVC), diir iildre personer, om de si onskar, skulle kunna lista
sig for sin fasta liikarkontakt (1-3). Vid AVC skulle all personal
ha tydligt definier-ad kompetens i geriatrik. Detta betyder inte
att alla liikare vid AVC miste ha specialistkompetens i geriatrik;
dven andra generalistinriktade ldkarspecialiteter har varierande
grad av geriatrisk kompetens. Den stora majoriteten av lan-
dets iildre personer med komplexa hiilsoproblem (multisjuka)
handliiggs inte av geriatriker, utan av bl.a. allminldkare (6P
pen vird) och internmedicinare (sluten vird). Dessa tre gener-
alistinriktade verksamheter for dldre personer arbetar till stor
del med samma typ av iildre patienter, men med fokus p6 hil-
soproblem i olika faser beroende pi graden av "akuticitet'(se

iiven figur 1):
Allmdnna internmedicinare; Handliigger dldre patienter

i akut problemfas pi akutmottagningar och akutuirdsavdeln-
ingar med nlgra fA dygns medelvirdtid. Diirtill har man en
betydande sjukhusansluten 6ppenvirdsverksamhet i form av
specialistmottagningar for olika definierade organrelaterade
oroblem.

Geriatriker: Deltar i regel inte i akutmottagningarnas
primiirioursystem, utan tar over iildre patienter till geriatriska
virdenheter efter bedomning/handliiggning av primirjour eller i
form av planerade intagningar direkt frin bostaden. Geriatriker
ser diirmed fr.a. iildre patienter i subakut fas (akutgeriatrik).
Diirtill finns en mycket varierande sjukhusansluten openvirrds-
verksamhet fokuserad pi olika "geriatric giants", t.ex. demens,
inkontinens, osteoporos, Parkinsons sjukdom etc, men siillan
mot multisjuka, "frail" dldre med liingre perioder av fortlopande
kontakt.

Allmiinmedicinare; Handliigger iildre patienter i elektivt ef
ler subakut skede pi oppenvirdsmottagningar vid virdcentral.
De har iven varierande grad av uppdrag att utfOra "likarinsat-

ser" vid landets siirskilda boenden for iildre, vilka legalt rdknas
som primiirvird.

Figur I

En utgingspunkt for den fortsatta diskussionen kan vara
att definiera vilken specif k kompetens i geriatrik som kriivs for
att arbeta med komplext sjuka iildre personer med hilsoprob-

lem i olika faser samt hur denna geriatriska kompetens btir fort-
bildas och kvalitetssiikras och fr.a. tilliimpas i en dndamilsen-
lig virdorganisation for dldre. Det foreligger si omfattande
problem i dagens svenska dldrevird att det iir ntidviindigt med
integrerade losningar som betonar virdtagarens perspektiv
och behovet av definierad kompetens snarare iir en fruktlos
revirstrid mellan olika niirliggande generalistverksamheter diir
det dr avseviirt mer som fdrenar iin som skiljer.

Framtidens hiilso och sjukv6rd for iildre kommer sannolikt
inte att vara lika fokuserad pi sluten v6rd p6 akutsjukhus som
idag, utan iiga rum inom ett n6rsjukv6rdskoncept med betoning
p6 oppen vird pi mottagningar och i bostaden, samt tillging
till sluten vird vid niirsjukhus. Jag anser att det dr angeliiget att
vi geriatriker intar en proaktiv attityd till denna utveckling och
forsOker medverka till en si bra verksamhet for patienterna
som mojligt. Hiir finns det stort utrymme for en kraftigt okad
rekrytering av geriatriker och for detta krdvs att vi 6kar attrak-
tionskraften till geriatrik. Utover att tydligora vilken kompetens
och fortbildning som krivs foreslir jag bl.a. betydande satsn-
ing pii klinisk forskning (siirskilt kontrollerad behandlingsforskn-
ing), undervisning i samarbete med universitet och hogskolor
samt utveckling av en problembaserad journal som i hogre
grad dn nu fokuserar p6 f6rloppet av olika hdlsoproblem inkl.
riskfaktorer over tid och kritisk granskning av effekt(er) av olika
vidtagna behandlings6tgiirder.

Det vore mycket viirdefullt att ta del av liisarnas synpunk-
ter p6 ovanstiende, inte minst yngre ldkare som arbetar inom
geriatrik och dldrevird.

Geriatriskt forum
Styrelsen viilkomnar alla intresserade att delta vid hostens
Geriatriskt forurn i Stockholm &9 september (for program, se
bilaga).

Styrelsen hoppas att detta forum skall bli en regelbun-
det 6terkommande geriatrisk minikongress med tillhdrande
utstiillning som en central motesplats for likare och andra
yrkesgrupper som arbetar med geriatrik/ildrevdrd. 0m proc-
essen utvecklas vdl planerar vi att gora Geriatriskt forum till ett
formellt fortbildningsmote med definierade "credits" eller CME-
poiing (continuous medical education).

For att ge Geriatrisktforum en bra start i september iir det
viktigt med ett hogt deltagarantal. Vir fdrhoppning iir att alla
geriatriska kliniker och sektioner respektive geriatriska institu-
tioner, avdelningar och andra forskningsenheter i landet skickar
2-3 (gdrna fler) medarbetare till detta forum for att det verkligen
skall bli ett "forum" for brett tanke och erfarenhetsutbyte kring
iildrev6rdens innehill och form. Viilkomna!
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