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Resumé
De mest sjuka och sköra äldre har omfattande och komplexa behov av sjukvård och omsorg. Deras livssituation och sjukdomsbild förändras ständigt. De
sköra äldres sjukvård har utretts och analyserats många gånger sedan millennieskiftet. De problem, som gång på gång och under lång tid konstaterats,
har bl.a. gällt bristande kontinuitet och tillgänglighet, för lite läkartid, dålig
samordning och samverkan mellan professioner, försummad uppföljning och
olämplig läkemedelsanvändning.
Problemen kvarstår alltjämt och i allt väsentligt. Det beror på oklara ansvarsgränser, otydliga uppdragsformuleringar till primärvården och inverkan
av systemföränd-ringar, såsom vårdgarantin och vårdvalet i primärvården.
Det finns också stora skillnader i äldresjukvårdens innehåll, omfattning och
kvalitet mellan olika delar av landet.
Mot den bakgrunden föreslås en ordning med Anpassad äldresjukvård,
som ska vara ett samlat åtagande, ett ”program”, med systematisk samordning, överblick och uppföljning av den sköra äldre patientens situation, sjukdomsbild och läkemedelsanvändning. Primärvården, med fast läkarkontakt,
ska ansvara för den anpassade äldresjukvården i en central och samordnande
roll. Patienter erbjuds anpassad äldre-sjukvård efter individuell bedömning
av skörhet enlig kriterier som tas fram av Socialstyrelsen med stöd av ny
forskning.
Ökad läkartid är en strategisk nyckelfaktor om den anpassade äldresjukvården ska fungera. Regler bör därför införas i vårdvalets förfrågningsunderlag,
som kan säkerställa en tillräcklig läkarmedverkan och gälla lika i hela landet.
En funktion med äldrevårdsöverläkare föreslås i landstingen med uppgift att
samordna den anpassade äldresjukvården och övervaka dess funktionssätt.

LÄS MER:
Hela rapporten ”Varför kan inte doktorn komma?” kan
laddas ner från www.lakarforbundet.se
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Bakgrund
De äldres vård och omsorg har länge varit i fokus och debatterats mycket, ofta
med problematiserande infallsvinklar. Det är också ett område som varit föremål för en intensiv utredningsverksamhet och ett stort antal åtgärder genom
åren. Att döma av utredningar under senare tid, och av regeringens egna analyser, tycks mycket av de problem som redovisas i äldre studier ännu kvarstå.
Bristande läkarmedverkan i de sköra äldres sjukvård, särskilt i hemsjukvården, har t.ex. varit ett återkommande tema. De bakomliggande orsakerna till
bristande läkarmedverkan har dock hittills behandlats knapphändigt. Mot
den bakgrunden, och då antalet äldre ökar kraftigt, är de äldres sjukvård och
läkarnas roll och medverkan i denna ett prioriterat område i Läkarförbundets
sjukvårdspolitiska arbete.
Syfte och metod

Syftet med studien är att utifrån ett brett faktaunderlag beskriva problem i
de mest sjuka äldres sjukvård med fokus på läkarinsatser, att så långt möjligt analysera de systematiska och strukturella mekanismer som ligger bakom
problem och brister samt att presentera förslag till hur målgruppens behov av
läkarinsatser, i första hand i primärvården, kan tillgodoses bättre. Tre frågor
ska om möjligt besvaras: Hur ser problematiken ut? Vad har gjorts för att förbättra situationen och vad har det lett till? Vilka ytterligare åtgärder behöver
vidtas?
I ett första steg har en bred kartläggning genomförts av rapporter, utredningar, betänkanden från senare tid och från olika myndigheter och organisationer. Mot bakgrund av resultaten har, i ett andra steg, 22 primärvårdsläkare
i fem landsting djupintervjuats för att från ett läkarperspektiv utreda systemrelaterade och andra faktorer, som kan leda till brister i läkarnas medverkan i
de äldres sjukvård. I ett tredje steg har vårdvalens förfrågningsunderlag i sex
landsting analyserats. Syftet härmed har varit att bedöma om dokumentens
utformning är ändamålsenlig för att säkerställa de äldres behov av läkarkonsultationer i hemsjukvården.
Bakgrundsfaktorer

De äldre blir fler. SCB bedömer att antalet personer 80-99 år kommer att fördubblas fram till år 2030. Antalet hundraåringar eller äldre förväntas, procentuellt sett, öka ännu mer.
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Det finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika åldersgrupper. Utbildning spelar en viktig roll när det gäller att förstå och kunna använda olika
samhällstjänster. Det finns också ett nära samband mellan utbildningsnivå
och hälsa. I de äldsta åldersgrupperna har omkring 60 procent enbart folkskola eller motsvarande och ca 5 procent har eftergymnasial utbildning som
är längre än tre år. Bland de yngsta vuxna har ca 30 procent en sådan länger
eftergymnasial utbildning och ca 10 procent enbart grundskola.
Även informationsteknologins utveckling och förmågan att använda IT
har stor betydelse för möjligheten att delta i samhällslivet och utnyttja tjänster
och service. Här finns liknande skillnader mellan olika ålderskategorier som
beträffande utbildningsnivå.
Till detta kommer stora förändringar i vårdens organisation och struktur.
Vårdgarantin har lagstadgats. Kömiljarden har tillkommit och kraven skärpts.
Valfrihetssystem (vårdval) har införts i primärvården och landstingen har
möjlighet att göra så även i specialiserad sjukvård. Antalet platser på äldreboenden minskar kraftigt liksom den tid patienter ligger inne på sjukhus. Vård i
hemmet ersätter vård vid institutioner av olika slag. Det ställer högre krav än
tidigare på sjukvård och omvårdnad i patienternas bostäder.

Relevanta rättsregler
Prioritering av vårdinsatser

Grundläggande för all hälso- och sjukvård är de prioriteringsriktlinjer som regering och riksdag fastställt. Där framgår att högst prioriterade är livshotande
akuta tillstånd, som utan behandling leder till varaktig invaliditet eller för tidig död. Hit räknas också vård av svåra kroniska sjukdomar med fokus på att
förhindra för tidig död, minska lidande och förebygga allvarliga komplikationer. Även vård i livets slutskede tillhör den mest prioriterade typen av insatser. Människor med nedsatt autonomi tillhör den mest prioriterade gruppen
i svensk sjukvård. Många av de åkommor och lidanden, som kännetecknar
de mest sjuka och sköra äldres hälsotillstånd, kan antas falla bland de mest
prioriterade i svensk sjukvård. Först i tredje hand ska mindre svåra akuta och
kroniska sjukdomar prioriteras och efter preventiva åtgärder, som ska komma
i andra hand.
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Hemsjukvård

I samband med ädelreformen år 1992 överfördes ansvaret för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och dagverksamhet från landstingen till kommunerna. Motivet var att förtydliga ansvarsfördelning mellan kommuner och
landsting inom vård- och omsorgsområdet. Ansvaret för service och vård för
äldre personer, och för personer med funktionsnedsättning, skulle samlas hos
en huvudman. Kommunerna tog därmed över ansvaret för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå. Läkarinsatserna skulle dock fortsatt
vara, och är alltjämt, landstingens ansvar.
Ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun regleras i 3 och18 §§
HSL. I 3 § definieras landstingens ansvar. Varje landsting ska erbjuda en god
hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Landstingets
ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom
landstinget ansvarar för enligt 18 §.
Enligt 18 § ska kommunen, med nyss angivna begränsning, erbjuda en god
hälso- och sjukvård för personer som bor i särskilda boendeformer eller som
vistas i dagverksamhet.1 Detta ansvar kan sägas utgöra huvudregeln för kommunernas skyldigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet2. Frågan är då vad
som gäller för de sköra och sjuka äldre, som bor kvar i sina ordinära boenden?
Läkarmedverkan i hemsjukvården

I 26 d § HSL anges, under rubriken Samverkan, att landstinget ska avsätta de
läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och
sjukvård i särskilt boende och, i de fall kommunerna ansvarar i denna del,
även i ordinärt boende. Landstinget och kommunerna inom dess område ska
sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den sjukvård kommunen tillhandahåller. Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få
ersättning för kostnaderna från landstinget. Bakgrunden till denna reglering
är att patientgruppen har stora vård- och omsorgsbehov och nedsatt autonomi. De har också ofta svårt att förflytta sig till primärvårdens mottagningar
och är i särskilt hög grad beroende av att vården och omsorgen anpassas till
deras förutsättningar.
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Tidigare utredningar och åtgärder
Ädelreformen var ett tidigt steg i strävan att förtydliga ansvarsförhållandena
i de äldres sjukvård. Härefter har flera stora statliga utredningen förslagit förändringar.
Samverkansutredningen konstaterade år 2000 att specialisering och differentiering av samhällets organisation och funktioner inneburit ökade krav
på samverkan i de äldres vård och omsorg. För den äldre framträder, enligt
utredningens analys, bilden av ett svåröverskådligt samhällsbygge med parallella organisationer, olika lagstiftningar och en mängd olika yrkesgrupper
och verksamheter, vars kartor över verkligheten ser olika ut. 3 I flera studier
återkommer, enligt utredningen, beskrivningar av knapphet på läkarresurser,
ökad arbetsbörda inom primärvården och svårigheter att rekrytera läkare till
vakanta tjänster.
Äldrevårdsutredningen bedömde år 2004 att kommuner och landsting på
många sätt har utvecklat vården och omsorgen, men att brister som Ädelreformen syftade till att lösa trots detta ändå kvarstår4. Hit hör otillräcklig
medicinsk kompetens i kommunal vård och omsorg, bristande läkarmedverkan och kontinuitet i de äldres sjukvård, otillräcklig integrering av sociala och
medicinska insatser och brister i habilitering och rehabilitering.
Socialstyrelsen har under senare år i olika rapporter utrett de äldres sjukvård inte minst hemsjukvården.5 Där konstateras bl.a. att förfrågningsunderlagen i systemet med vårdval sällan beskriver vilket ansvar primärvården
har för de mest sjuka äldre. Däremot beskrivs vilka insatser primärvården
ska göra, t.ex. läkemedelsgenomgångar och hembesök. Socialstyrelsen menar
också att primärvårdens synsätt och arbetssätt när det gäller mest sjuka äldre
kan behöva utvecklas i riktning mot ett mer målgruppsanpassning och jämför
med barn- och mödrahälsovården.
I en intervjustudie med 298 äldre och deras anhöriga, som SKL lät genomföra år 2011 konstateras att de äldres vård och omsorg är fragmenterad,
specialiserad och insatsstyrd6. Vårdcentralerna är inte organiserade att ta ett
helhetsansvar och har inte inriktat verksamheten mot den föränderliga livssituationen de mest sjuka äldre befinner sig i. Även hemtjänsten behöver fokusera mer på de äldres skiftande behov. Anhöriga svarar nu för omfattande
insatser. Kontinuiteten brister i alla nivåer. Det gäller läkare på vårdcentralen,
läkare på sjukhusets akutmottagning, olika slutenvårdskliniker, specialister i
öppna specialistvården, distriktssköterskor på vårdcentralen, sjuksköterskor i
kommunens hemsjukvård och personal i hemtjänsten.
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Läkarförbundets intervjuundersökning
Mot den nyss angivna bakgrunden och för att närmare studera vilka mekanismer som styr prioritering och verksamhet i vårdcentralerna, särskilt när det
gäller läkarnas roll och insatser, genomförde Läkarförbundet under 2012 en
studie med djupintervjuer av 22 läkare i fem olika landsting. Syftet var att belysa problemställningarna och olika infallsvinklar från ett professionsperspektiv och inifrån den egna verksamheten.7
Resultat

De flesta av de intervjuade läkarna ser inte några större skillnader mellan
hemsjukvårdspatienter och de sköra äldre, som inte är inskrivna i hemsjukvården. Det är samma typ av patienter, som har samma slags, sjukdomar, problem och behov.
Läkarna ger också uttryck för en känsla av tillkortakommande när det gäller omhändertagandet av patientgruppen mest sjuka eller sköra äldre. Tidsbrist är en återkommande orsak, som närmast genomgående anges.
Hembesöken är få trots att de flesta läkarna ser stora vinster med besök i patientens hem. När det gäller läkemedelsanvändningen hinner
läkarna inte med att ”göra rätt från början”. De försöker hinna med ”föreskrivet antal” läkemedelsgenomgångar.
Läkarna anser att läkarbrist och krav på tillgänglighet vid vårdcentralen
för dem som kan ta sig dit har bidragit till att uppföljningar inte längre görs.
Det saknas därmed förutsättningar för en god kontinuitet och väl samordnad
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vård. Tillfälliga ”hyrläkare” har blivit en lösning, som dock inte direkt gagnar
de äldre.
Situationen med många listade patienter, vakanta tjänster och ”hyrläkare”
påverkar också utrymmet för kompetensutveckling. Det som efterfrågas är
snarare tid att använda och utveckla befintliga kunskaper och tid för samverkan med bl.a. slutenvården. Gemensam utbildning med kommunens sjuksköterskor efterfrågas av många.
Vårdvalet innebär nackdelar för patientgruppen. Områdesansvaret har brutits upp. Därmed är patienterna spridda på större geografiska områden med
olika hemsjukvårdsgrupper. I kombination med hemsjukvårdens kommunalisering uppfattas detta motverka ett effektivt teamarbete. Flera uppger att
något formaliserat samarbete inte förekommer. Den konkurrens om patienter
och läkare, som har uppstått med vårdvalet, uppfattas ha påverkat vårdenhetens inre arbete till nackdel för den aktuella patientgruppen.
Inte alla intervjuade läkare kan ange hur många hemsjukvårdspatienter, eller andra sköra äldre, de ansvarar för. De flesta intervjuade ser små skillnader
mellan definierade hemsjukvårdspatienter (inskrivna i kommunens hemsjukvård) och andra sköra äldre som är listade på vårdcentralen. Båda grupperna
har likartade behov av kontinuitet och mångprofessionellt samarbete. Läkarna
menar att det finns en risk att för få är inskrivna hemsjukvården och att behövande patienter därmed försummas.
Primärvårdens uppdrag om de äldres sjukvård uppfattas som oklart. De
administrativa uppgifterna, som i vissa fall är kopplade till uppföljningssystemen, är tidskrävande och tynger verksamheten.
Av intervjuerna framgår att läkarna vill ta ett helhetsansvar. De önskar
styrning mot ett helt annat sätt att arbeta med de mest sjuka äldre än det som
nu råder. Ett riktat uppdrag för patientgruppen efterfrågas, med möjlighet
att arbeta i team och tid att följa, värdera och ompröva patienternas situation.
Läkarna efterfrågar också adekvata uppföljningsparametrar, t.ex. kontinuitet
i alla professioner, som är involverade och i samarbetet dem emellan. För att
undvika besök på akutmottagningar och intagning på sjukhus önskar läkarna
observationsplatser i särskilda boenden. Möjlighet till direktinläggning framhålls också som betydelsefullt för patientgruppen.
Några av läkarna har tidigare arbetat vid sjukhus. De menade att allmänläkarna ”behöver flytta ut från sina isolerade positioner på vårdcentralen och bli
delar i ett större team.”

10

Äldres sjukvård i ett internationellt perspektiv
The Commonwealth Fund genomförde år 2011 en brett upplagd studie av
äldre sjuka patienters erfarenheter av hälso- och sjukvård i 11 länder.8 Resultaten visar att Sverige placerar sig lågt i många av de kvalitetsaspekter som
mättes. Det gäller bl.a. tillgång till fast läkarkontakt, tillräckligt med tid i
mötet mellan patient och läkare, kommunikation mellan vårdenhet och patient och mellan vårdenheter inbördes samt vårdplanering och uppföljning av
vårdinsatser.9
Av central betydelse i detta sammanhang är hur lätt eller svårt intervjupersonerna ansåg det vara att få besök av läkaren i hemmet. Denna kvalitetsaspekt mättes endast i Sverige, men stora skillnader visar sig i resultaten mellan
olika landsting. Svårast anser patienterna det vara att få hembesök av läkare i
Region Skåne, Dalarna och Södermanland. Lättast ansågs det vara i Jönköpings län, Västra Götaland och Västmanland.

Relaterade systemfrågor
Vårdgarantin

Läkarförbundet visade i en rapport från år 2012 att vårdgarantin, och i synnerhet kömiljarden, leder till felaktiga prioriteringar i sjukvården. 10 Det innebär t.ex. att yngre och förhållandevis friska patienter med enkla åkommor
prioriteras före äldre och sköra patienter med många diagnoser och kroniska
sjukdomstillstånd. Detta brukar kallas undanträngningseffekt. De senare
patienterna ”trängs undan” till förmån för dem som endast behöver tillfälliga
och enklare behandlingar. Det är en direkt följd av vårdgarantins och kömiljardens konstruktion, som premierar nybesök framför återbesök och fortlöpande vård av kroniskt sjuka.
Vårdvalet i primärvården

Vårdvalet i primärvården innebär att vårdenheter som vill bedriva primärvård
får ansöka om att delta i ett valfrihetssystem enligt lagen om sådana system.
Uppdraget till vårdenheten formuleras i ett förfrågningsunderlag (”regelbok”).
De läkare Läkarförbundet intervjuat anser att den valfrihet, som är en avsedd
effekt av vårdvalet, sällan kan utnyttjas av sköra äldre. Systemet motverkar
också hembesök eftersom patienterna genom listning inte längre är geografiskt
samlade.
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Mot den bakgrunden har Läkarförbundet närmare studerat förfrågningsunderlag från de tre landsting, som i den nyss refererade studien från Commonwealth Fund fick bäst (Jönköpings län, Västra Götaland och Västmanland), respektive sämst (Region Skåne, Dalarna och Södermanland),
omdömen när äldre, sjuka patienter tillfrågades om hur lätt eller svårt det var
att få hembesök av läkare.
Resultaten visar stora skillnader när det gäller dokumentens tydlighet och
läsbarhet, liksom ifråga om hur ersättningen beräknas. Ett visst, men inte helt
klarlagt, samband finns mellan, å ena sidan tydliga uppdragsbeskrivningar
och ersättningar för hembesök och, å andra sidan, positiva omdömen från patienterna. Tydligast och mest konkreta är uppdragsformuleringarna i Västmanlands län och Västra Götaland. Båda finns bland de tre län eller regioner
med bäst patientupplevda möjligheter till läkarbesök i hemmet.
Sammantaget framträder i dokumenten en splittrad bild av otydliga uppdrag och diffusa ansvarsgränser i de sköra äldres sjukvård. Det gäller i första
hand de delar som avser hembesök. Dokumenten kännetecknas av långa
löptexter, delvis med karaktär av programförklaring och med överlappande
formuleringar. Detaljerna kring läkarmedverkan återfinns i flera fall i andra
dokument, ibland i flera led, som inte självklart utgör avtalsinnehåll mellan
parterna (dvs. landstinget och vårdcentralen). Det leder till oklara ansvarsgränserna mellan aktörerna i de äldres sjukvård. Det är tydligt att uppdragen
formuleras olika för patienter inom respektive utom kommunal hemsjukvård;
det är dock oklart vari skillnaderna i praktiken består. Även ersättningssystemen är komplexa, svåra att överblicka och tidsödande att analysera. Styreffekten mot de sköra äldres behov är diffusa och i många fall praktiskt taget omöjlig att beräkna eller skatta. Det gäller inte minst ersättningen för läkarbesök i
patientens hem.
Läkarbemanningen

Tillgången till läkare i primärvården ger en yttre begränsning i fråga om vilken resurs som kan användas. Inom denna resurs måste vårdgivarna prioritera
mellan patienterna. Det ska ske enligt gällande prioriteringsriktlinjer, som
berörts ovan. En brist på läkare tvingar fram lösningar med ”hyrläkare”. Det
leder, enligt de läkare Läkarförbundet intervjuat, till problem med kontinuiteten. En god kontinuitet är av stor vikt i de sköra äldres sjukvård.
Läkarförbundet mätte år 2012 den samlade läkarresursen i svensk primär-
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vård.11 Resultaten visar att antalet specialistläkare i primärvården är otillräckligt om det ska vara möjligt att fullgöra uppdraget i primärvårdens vårdval.
Det saknas nu ca 1 400 heltidsarbetande läkare (30 procent) om riskdagens
mål för år 2008 ska kunna nås.
Vidare framgår att nuvarande antal ST-läkare vid vårdcentralerna är otillräckligt om det framtida behovet av specialistläkare i primärvården ska kunna
tillgodoses. Om vårdcentralernas uppdrag inte förändras fram till år 2017,
måste antalet ST-läkare öka med 50 procent. Om uppdraget däremot skulle
utökas, så att det i genomsnitt krävs en specialist per 1 500 listade patienter,
behöver antalet ST-läkare närmast fördubblas.
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Överväganden
Allmänna utgångspunkter

Inledningsvis bör reflekteras över de levnadsvillkor som generellt gäller för de
patienter som här står i fokus. De lider av allmän svaghet och skörhet. De har
svårt att röra sig och ta sig fram, i synnerhet utomhus. De har många olika
diagnoser och använder ett stort antal läkemedel varje dag. Deras medicinska
situation förändras snabbt och ständigt. Den måste därför övervakas fortlöpande. Patienterna är beroende av daglig hjälp från det allmänna, eller av
anhöriga, för att klara vardagslivet, få mat för dagen, sköta personlig hygien,
städning etc. De lider i många fall av kognitiv svikt, som gör det svårt för dem
att förstå omvärlden och att ”hänga med”. De saknar i regel utbildning utöver
folk- eller grundskola och de kan inte använda ny teknik, såsom smarta telefoner, läsplattor och datorer. De har få vänner i samma ålder, som ”förstår”. Det
leder sammantaget till oro, rädsla, fysiskt och mentalt lidande samt ensamhet
och utanförskap.
Socialstyrelsen bedömer att det finns omkring 300 000 individer som kan
betecknas som ”mest sjuka äldre”, med en livssituation som nyss beskrivits.
Läkarförbundet menar att det finns ett mörkertal, eftersom Socialstyrelsens
skattning grundar sig på registerdata från patienter som är under behandling.
Om den mer moderna termen ”sköra äldre” (Frail Elderly) används som definition, leder det sannolikt till att en större grupp av patienter, med motsvarande livssituation, kan identifieras och erbjudas adekvat sjukvård och omsorg. Det förutsätter nya verktyg i vården och en ny syn på hur sjukvård och
bistånd av olika slag ska kunna säkerställas.
Klart är att patienter i den aktuella gruppen och deras sjukdomstillstånd
i regel tillhör de högst prioriterade i svensk hälso- och sjukvård. Denna vilar
på grundprincipen om alla medborgares lika värde och lika rätt till vård. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges
företräde till vården, oavsett om det gäller sköra äldre, ”robusta yngre” eller
multisjuka oavsett ålder.12
Med hälso- och sjukvård avses bl.a. åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador, t.ex. undersökning och diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, uppföljningar och kontroller. Det
gäller även om vården måste ske i ett löpande perspektiv, med tydligt fokus på
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en viss patient, som förstår att behandlingen bara bidrar till en måttligt höjd
livskvalitet och kanske bara på kort sikt.
Problembilden förr och nu

Brister i hemsjukvården och de sköra äldres medicinska omhändertagande i
övrigt är ingen ny företeelse. En genomgång av ett stort antal rapporter, utredningar, analyser och betänkanden, som publicerats efter ädelreformen år
1992, visar att problemen inte kunnat undanröjas, möjligen minskas, trots
många åtgärder med lagskärpningar, handlingsprogram och statliga stimulansmedel.
Genomgående redovisas, från 1970-talet och framåt, samma problem med
bristande samordning och överblick över sköra äldre patienters hälsoläge,
oklara ansvarsgränser och otillräckligt med läkartid. Under senare år har olika
styrsystem införts i vården, t.ex. vårdgarantin och kömiljarden, som visats
leda till undanträngning av patienter, som har många diagnoser och behov av
fortlöpande medicinsk uppföljning. Det är faktorer som kännetecknar de mest
sjuka äldres vårdbehov. Vårdvalet har också lett till komplikationer, exempelvis genom ett uppbrutet områdesansvar och styrdokument som är otydliga
och svårtolkade i den del som avser sköra äldres sjukvård och deras behov av
läkarbesök i hemmen.
Störst tycks behoven, och bristerna, vara i de ordinära boendena. Det beror
bl.a. på att fler svårt sjuka numera vårdas hemma. Antalet hemsjukvårdsbesök
av läkare tycks enligt tillgänglig statistik ha ökat under 2000-talet.13 Emellertid framskymtar i det statistiska materialet stora brister i underlaget för denna
slutsats. Data i bilaga 1 visar en mycket splittrad bild, som tyder på att inrapporteringen inte har skett på samma sätt i hela landet.
Det gör att det är oklart hur antalet hemsjukvårdsbesök i primärvårdsansluten hemsjukvård faktiskt utvecklats. Undersökningen från Commonwealth
Fund, liksom Läkarförbundets genomgång av styrdokument i vårdvalet, visar
stora skillnader mellan olika landsting när det gäller förutsättningar för och
faktisk frekvens av hemsjukvårdsbesök. Vidare framgår av Läkarförbundets
intervjuer, och av övriga refererade analyser, att det fortfarande finns stora
problem i vården av de mest sjuka och sköra äldre. En viktig slutsats är att behovet av hemsjukvård i vart fall är större än vad som kan tillgodoses i nuvarande system.
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Problemen kan i huvudsak sammanfattas i följande punkter.
•

Det saknas ett samlat medicinskt ansvar för och samordning av de
mest sjuka äldres sjukvårds- och omsorgsbehov och de insatser som
görs, t.ex. akutbesök, specialistvård och läkemedelsanvändning. Det
blir särskilt tydligt när flera olika, parallella eller korsande vårdkedjor
uppstår, som kan inträffa under kort tid eller samtidigt och som kan involvera flera andra specialiteter är allmänmedicin.

•

Det allmännas åtagande med hemsjukvård och annan vård och omsorg för de mest sjuka eller sköra äldre uppfattas på goda grunder
som otydligt av primärvårdsläkare, patienter och anhöriga, men även
av myndigheter med övergripande övervaknings- och tillsynsuppgifter.
Hemsjukvården är svårdefinierbar och ansvarsgränserna mot andra organisatoriska enheter än landstingen är oklara.

•

Den finns en stor risk att sköra äldre patienter, som har sammansatta vårdbehov, inte får den anpassade sjukvård de behöver. Patienter
med liknande vårdbehov tycks behandlas olika, beroende på om de är
inskrivna i s.k. ”hemsjukvård” eller inte. Det är i många fall oklart vad
denna ”inskrivning”, och termen i sig, betyder eller vem, i vilken förvaltning, som i praktiken beslutar om sådan inskrivning. Klart är att däremot att betydelsen, beslutsfunktionen och vårdens innehåll varierar
kraftigt mellan olika delar av landet.

•

Teamarbetet mellan primärvårdsläkare och den kommunala hemsjukvårdens personal måste förstärkas på flera håll. Läkarna pekar på att
det områdesansvar, som i många fall numera inte gäller efter vårdvalssystemen, underlättade både kontinuitet och teamarbete.

•

Beräkningsgrunderna för ersättning till primärvårdsenheterna för de insatser de mest sjuka äldre behöver är på många håll diffusa och svåra
att bedöma effekterna av. Det gäller också uppdragsformuleringarna.
Mycket talar för att de samlade incitamenten för primärvårdsenheterna
att göra läkarbesök i hemmen är otillräcklig i förhållande till behoven.

•

Stora skillnader finns i landet när det gäller frekvensen av läkarbesök i
hemmen hos de mest sjuka eller sköra äldre.

•

Kvaliteten på statistiken är uppenbart undermålig och måste förbättras
om den ska kunna användas för utvärdering och uppföljning av läkarinsatser för sköra äldre på ett meningsfullt sätt.
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Behovet att förstärka de mest sjuka äldres sjukvård tycks därmed, och mot
bakgrund av nya studier och analyser, alltjämt vara stort. Frågan är då hur situationen kan förbättras.
Läkarförbundet anser att problemen med oklara ansvarsgränser inte i
grunden kan lösas utan en genomgripande förändring av sjukvårdens finansiering och organisation på riksnivå. En sådan åtgärd föreslogs av förbundet år 2004.14 Förslaget innebar i huvudsak att landstingen som beställare
av sjukvård ersätts med regionala, statliga beställarstyrelser och en särskild
styrelse för högspecialiserad rikssjukvård. Därigenom skulle svensk sjukvård
få en enda statlig huvudman, som på ett samordnat sätt kan upphandla även
de sköra äldres sjukvård. Det finns dock mer begränsade åtgärder, som redan
inom rådande system och med gällande ansvarsgränser kan ge betydande förbättringar.
Sådana åtgärder bör, mot bakgrund av utredningsresultaten, leda till bättre
förutsättningar att fortlöpande följa de sjuka äldre och sköra patienternas föränderliga sjukdomsbild och läkemedelsanvändning, underlätta samordning
av vårdinsatser samt bidra till att alla sköra äldre får en god sjukvård oavsett
bostadsort. Dessutom bör särskilda åtgärder vidtas för att bättre kunna identifiera äldre med behov av en anpassad och sammanhållen sjukvård, som kännetecknas av långsiktighet i en snabbt föränderlig livssituation och sjukdomsbild.

17

18

Läkarförbundets förslag
Inrätta nya former för anpassad äldresjukvård

Läkarförbundet föreslår att en strukturerad Anpassad äldresjukvård införs för
sköra äldre patienter som bedöms ha behov av det. Anpassad äldresjukvård är
ingen vårdform, snarare en typ av samlat åtagande, ett slags ”program”, för
vård, omsorg och uppföljning av svårt sjuka äldre patienter, som har behov av
särskild och fortlöpande medicinsk tillsyn. Det som ska känneteckna Anpassad äldresjukvård är planering och samordning av vårdkedjor samt kontinuerlig uppföljning av tillstånd, effekter och bieffekter av behandling, även i specialiserad sjukvård. Detta förutsätter samverkan i team med den kommunala
hemsjukvården och omsorgen samt konsultationer och samverkan med öppen
specialistvård och, inte minst, med geriatriken.
Systemet bygger på att den sköra äldre har en fast läkarkontakt i primärvården. Det är primärvården som avses få huvudansvaret för den samordnande
roll den anpassade äldresjukvården innebär. I vissa fall kan dock geriatriken
vara bättre lämpad att ta detta ansvar. Anpassad äldresjukvård är alltså inte
det samma som hemsjukvård, men hemsjukvård ingår som en komponent för
dem som behöver den. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för den anpassade äldresjukvården.
Ta fram en modell för bedömning av skörhet

Programmet Anpassad äldresjukvård startar sedan en patient, efter undersökning och sammanställning av information om livssituation i övrigt, definierats
som skör äldre. Det är en individuell bedömning. Den görs i mötet mellan läkare och patient och är frikopplad från begreppet ”mest sjuka äldre”. Den senare termen avser en grupp individer utifrån historiska, statistiska data i olika
kvalitets- och hälsodataregister. Det internationellt vedertagna sättet att definiera sköra äldre sker genom en så kallad Comprehensive Geriatric Assessment
(CGA).15 Beslutet bör i normalfallet tas av primärvården, eller av geriatriker,
men alltid efter samråd med berörd kommunal sjukvård och omsorg samt anhöriga. Även i denna del föreslås att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram
riktlinjer för hur bedömningen av skörhet ska ske och vilka kriterier, som mot
bakgrund av aktuell forskning, bör tillämpas.
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Inrätta en funktion med äldrevårdsöverläkare

Det är med hänsyn till problembeskrivningarna uppenbart att det krävs
samordning och uppföljning på flera plan, inte bara ifråga om den enskilde
patientens vård. Det gäller också i hög grad relationerna mellan olika organisatoriska enheter och personalkategorier i de sköra äldres sjukvård. En eller
flera äldrevårdsöverläkare bör därför, beroende på landstingens storlek, ges i
uppdrag att svara för att systemet med anpassad äldresjukvård fungerar i alla
nivåer.
Säkerställ mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Enbart en åtgärd med anpassad äldresjukvård, utgående från en definition av
sköra äldre, är inte en tillräcklig åtgärd för att komma tillrätta med problemen
i de sköra äldres sjukvård. En ökad läkarnärvaro är en strategisk nyckelfaktor om problemen med t.ex. bristande kontinuitet, dålig tillgänglighet, för lite
samordning och felaktig läkemedelsanvändning ska kunna lösas. Det beror
på läkarprofessionens specifika roll i sjukvården. Läkaren är t.ex. den befattningshavare, i kretsen av sjukvårdspersonal kring den sjuka äldre, som är bäst
lämpad att ha överblick över förskrivna läkemedel och att fortlöpande följa
upp effekter och bieffekter. Det gäller oavsett vem som förskrivit de läkemedel
patienten använder.
Läkarförbundet föreslår att ett specifikt och tydligt uppdrag beträffande de
sköra äldres sjukvård, som bygger på en definierad anpassad äldresjukvård ska
ges i alla vårdval (i förfrågningsunderlagen) och vara likalydande eller likvärdiga i hela landet. Detta kan genomföras genom lagstiftning i t.ex. hälso- och
sjukvårdslagen eller i lagen om valfrihetssystem. En annan möjlighet är att betala ut stimulansmedel till landsting som använder en i förhand bestämd uppdragsformulering, som uppfyller kravet på tydlighet och fångar de vårdbehov
de sköra äldre har. Den senare ordningen kan t.ex. regleras i form av förordning. I båda fallen innebär lösningen ett, enligt Läkarförbundets mening nödvändigt men begränsat, avsteg från den nu gällande principen att landstingen
fritt får utforma avtalen med vårdenheterna i primärvården.
Det innebär också att antalet målrelaterade prestationsersättningar, och
därmed detaljstyrningen, kan begränsas till förmån för tillit och fortlöpande
uppföljning, i synnerhet i kombination med ett väldefinierat system för anpassad äldresjukvård.
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Läkarbemanningen

Läkarförbundet fortsätter att påverka landstingen så att åtgärder för att uppnå
full bemanning i primärvården vidtas. Arbetet bedrivs i ett separat projekt.
Förbundet avser att under år 2014 återkomma med förslag i denna del.
De sköra äldres sjukvård behöver utredas närmare

Avslutningsvis föreslår Läkarförbundet att de sköra äldres sjukvård utreds i
särskild ordning med utgångspunkt från förbundets nyss redovisade förslag.
Utredningsuppdraget bör omfatta en internationell utblick över hur sköra
äldres sjukvård organiseras och fungerar i andra relevanta länder, även länder
med en annan primärvårdsstruktur än i Sverige. Det kan finnas många intressanta lösningar och goda förebilder i vår närmaste omvärld.
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FOTNOT;
1.

Avser boendeformer enligt 5 kap. 5 och 7 §§ samt, efter särskilt beslut av kommunen, 7
kap. 1 § socialtjänstlagen (201:453)

2.

Notera dock det kommunala ansvaret för elevhälsa enligt skollagen (2010:800).

3.

Samverkan – Om gemensamma nämnder på vård- och omsorgsområdet m.m. (SOU
2000:114)

4.

Sammanhållen hemvård (SOU 2004:68)

5.

Se avsnitt 5.1.3 – 5.1.5. i den fullständiga rapporten Varför kan inte doktorn komma?

6.

Utanför sjukhuset - Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende genomförd av Ulla Gurner, Äldrecentrum, på uppdrag av SKL.

7.

Se avsnitt 5.2 i den fullständiga rapporten Varför kan inte doktorn komma?
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The 2011 Commonwealth Fund International Health Policy Survey (IHP-studien), se avsnitt 5.3.
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Se avsnitt 5.3.2. i den fullständiga rapporten Varför kan inte doktorn komma?
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