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Marie Sundström och Rode Wallvi-
de har som företrädare för Stockholms
stads medicinskt ansvariga sjuksköters-
kor uppmärksammat vår gemensamma
debattartikel i Svenska Dagbladet hös-
ten 1996 och skrivit en kommentar i
form av en insändare i Läkartidningen
(12/97).

Det är glädjande att vårt inlägg har
blivit läst och föranleder debatt, ty äld-
reomsorgen är en mycket angelägen
fråga, som det tyvärr är alltför tyst om i
spalterna. De medicinska kvalitetsbris-
ter som Socialstyrelsen har pekat på  i
sin utvärdering är helt oacceptabla, och
vi måste från olika professioner hjälpas
åt att rätta till missförhållandena.

Terrängen gäller,
inte kartan
Sundströms och Wallvides attityd är

tyvärr litet passiv och revirbevakande,
och deras inlägg andas en förtrytsamhet
över att det på sjukhem finns patienter
med vårdbehov som överstiger sjuk-
sköterskans kompetens. Utan tvivel är
det så att kommunerna – trots att var-
ningar från läkarkåren inte saknades –
underskattade de medicinska vårdbeho-
ven hos den patientgrupp som de över-
tog ansvaret för. 

De trodde uppenbarligen att det rör-
de sig om väsentligen friska människor,
som visserligen behövde hjälp med den

dagliga omsorgen, men som i medi-
cinskt hänseende inte hade behov av
mer än ett besök då och då hos husläka-
ren, eller en kort vårdepisod på närmas-
te lasarett. 

Men nu är det som det är, och vi mås-
te se vad man kan göra åt de konkreta
problemen i det system som vi har fått,
och som inte kommer att ändras i grun-
den under överskådlig tid. Det är ter-
rängen, inte kartan, som gäller.

»Läkarens roll
perifer»
Socialstyrelsen har, som redan

nämnts, påtalat de otillräckliga läkarin-
satserna i äldrevården. Också i riksda-
gen har kvaliteten i äldrevården be-
handlats. Socialutskottet skrev i höstas i
ett betänkande (SoU 7, 1996/97) bl a
följande:

»Läkarens roll, ansvar och funktion
har blivit alltmer perifer, vilket medför
en försämrad kvalitet i vården. Införan-
det av patientavgift vid läkarbesök i
dessa boendeformer samt kravet att den
sjuke äldre själv skall kalla på läkare
har i praktiken lett till försämrade och
glesare kontakter mellan de äldre och
läkare. Bristen på kontinuerliga läkar-
insatser medför i sin tur att de sjuk-
vårdsinsatser som övrig vårdpersonal
svarar för ofta blir mindre säkra och
trygga.»

Redan tidigare hade Prioriteringsut-
redningen i sitt slutbetänkande (SOU
1995:5) diskuterat kvalitetsproblemen i
äldrevården och föreslog uttryckligen

»… att det i särskilt boende, som
sjukhem och ålderdomshem, skall fin-
nas en medicinskt ansvarig läkare, som
svarar för regelbunden tillsyn av pati-
enterna och handledning av persona-
len.»

Lös konkreta
problem!
Både riksdagen och Prioriteringsut-

redningen pekar, som synes, på konkre-
ta problem som måste lösas. Det gäller
kontinuitet i kontakterna mellan patient
och läkare, och stöd och handledning i
medicinska frågor till den personal som
arbetar på sjukhemmen och ålderdoms-
hemmen. 

En bättre kontinuitet kan troligen

inte uppnås utan att man återinför någon
form av läkarronder på sjukhemmen.
Som Socialutskottet har påpekat är det
inte rimligt att lägga initiativet till läkar-
kontakt på en gammal och sjuk männis-
ka. Det måste vara en trygghet för den
sjuka, hennes anhöriga och även vård-
personalen att det finns en säker och re-
gelbunden rutin för läkarkontakt. 

Om stöd och handledning i medi-
cinska frågor har vi uppenbarligen inga
meningsskiljaktigheter – Sundström
och Wallvide konstaterar att läkaren
skall delta i vårdplanering och ge stöd
och handledning till personalen. 

Detta gör naturligtvis läkarna gärna,
men uppgiften måste ingå i det reguljä-
ra arbetet, dvs läkarens arbetsgivare
landstinget måste vara medveten om att
insatser behövs på sjukhem och ålder-
domshem och ge de resurser som be-
hövs i läkartid. 

Gemensam
syn
Ytterst vilar detta på att landsting

och primärkommun har en gemensam
syn på vårdbehoven och kan komma
överens om vilka insatser som behövs.
Här måste de lyssna på läkare och sjuk-
sköterskor som har den direkta erfaren-
heten.

Låt oss alltså från båda håll arbeta för
en bättre äldreomsorg. En stärkt läkar-
roll i äldrevården hotar inte de medi-
cinskt ansvariga sköterskorna utan ger
dem tvärtom större möjligheter att han-
tera de svårigheter som Ädelreformen
har medfört. •
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DEBATT  .

’’En bättre kontinuitet kan
troligen inte uppnås utan
att man återinför någon
form av läkarronder på
sjukhemmen. Som Social-
utskottet har påpekat är det
inte rimligt att lägga initia-
tivet till läkarkontakt på en
gammal och sjuk männi-
ska.’’

En stärkt läkarroll i äldrevår-
den hotar inte de medicinskt an-
svariga sköterskorna. Låt oss
arbeta tillsammans för en bättre
äldreomsorg. Det förutsätter
dock att landsting och primär-
kommun har en gemensam syn
på vårdbehoven och kan kom-
ma överens om insatserna. 


