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P ersoner med flera samtidiga hälsoproblem 
(multisjuklighet) och flera samtidiga behandlingar 
(multibehandling) har stort behov av integrerad och 
koordinerad hälso- och sjukvård över tid. Multi-

sjuklighet förutsätter en multidomän-handläggning, men det 
finns ingen etablerad ”best practice” för hur en multidomän-
arbetsprocess bör genomföras ur den enskilde patientens syn-
vinkel, t ex enligt DBU-modellen (Diagnostik – Behandling – 
Uppföljning). Inget landsting har utformat sitt vårdsystem för 
att så smidigt, serviceminded och kvalificerat som möjligt han-
tera den successivt ökande multisjukligheten med åldern. Detta 
innebär att handläggningen i regel baseras på lokala traditioner 
och på läkarnas/vårdteamens arbetssätt. Ju fler samtidiga hälso-
problem och behandlingar som föreligger, desto större blir där-
för variationen i handläggning för olika patienter med åtföl-
jande problem avseende patientsäkerhet och rättssäkerhet. 

En grundläggande förutsättning för kvalitet i vården av 
multisjuka äldre personer är tiden. Det finns dock inga studier 
som prospektivt analyserat hur lång tid det tar för läkare i sam-

arbete med övrig vårdpersonal (vårdteam) att uppnå en definie-
rad ”adekvat” medicinsk precision och kvalitet i analysen och 
handläggningen av dessa patienters hälsoproblem över tid.  

I Sverige varierar konsultationstiderna hos läkare i primär-
vården vanligen mellan 15-30 minuter. Vissa vårdcentraler har 
i uppdrag att bara hantera ett hälsoproblem per besök, vilket ju 
är direkt olämpligt och farligt vid handläggning av multisjuka 
personer.  Äldremottagningar/äldrevårdscentraler kan erbjuda 
längre tid för läkarbesök för de ”mest sjuka äldre” (definierade 
som äldre personer med hög konsumtion av vård och/eller om-
sorg), men de representerar bara en mindre del av alla multi-
sjuka äldre personer. 

Man skulle kunna förvänta sig att ju fler hälsoproblem och 
behandlingar (= mer komplex hälsosituation) patienterna har, 
desto längre blir konsultationstiderna (figur 1a), men i prakti-
ken blir det ofta tvärtom (figur 1b). Problematiken kan illustre-
ras av följande exempel: 
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CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

Omvänd relation mellan komplexitet 
och läkartid i primärvården 

En 78-årig kvinna har fem samtidiga sjukdomar som be-
döms av fem olika specialister: kronisk hjärtsvikt (kardiolog), 
KOL (lungläkare), inflammatorisk tarmsjukdom (gastroente-
rolog), depression (psykiater) och kronisk njursvikt (nefrolog). 
Vid besök på respektive öppenvårdsmottagning kan man räk-
na med att de fem specialisterna anser sig behöva ungefär 30 
minuter vardera, dvs totalt cirka 2,5 timme. När kvinnan kom-
mer till läkare i primärvården för klinisk bedömning, såväl av 
de enskilda sjukdomarna/behandlingarna som deras olika rela-
tioner, är konsultationstiden ofta bara 15-30 minuter. Det är 
även vanligt att det tillkommit nya symptom och fynd som 
behöver bedömas och eventuellt utredas. Det föreligger således 
en omvänd relation mellan antalet hälsoproblem och konsulta-
tionstiden hos generalistläkare i primärvården. 

En förutsättning för en uthållig reformering av primärvår-
den är att frågan om lämplig konsultationstid hos läkare för 
olika typer av hälsoproblem samt komposition av och arbets-
sätt för samarbete i vårdteam över tid analyseras i prospektiva 
FoU-projekt. «

Figur 1. Ökad komplexitet borde kräva mer tid för analys hos läkare i 
primärvården (A), men i praktiken gäller ofta ett omvänt samband (B). 
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”En grundläggande förutsättning för 
kvalitet i vården av multisjuka äldre 
personer är tiden.”


