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När Ädelreformen trädde i kraft
1992 tog landets kommuner över ansva-
ret för allt äldreboende, men också det
medicinska ansvaret i de särskilda bo-
endeformerna. Dessa omfattar idag
drygt 135 000 personer och till detta
kommer ca 175 000 som får social hem-
hjälp. Den sammanlagda kostnaden för
denna äldreomsorg är ca 65 miljarder
kronor per år.

Ädelreformen har granskats av olika
parter, och Socialstyrelsen publicerade
sin slutrapport 1996 [1] vilken också
kommenterats i Läkartidningen.

Av andra inlägg i Läkartidningen,
inte minst detta år, förstår jag att det
finns ett ganska utbrett intresse för bl a
sjukvården på sjukhem. Mot den bak-
grunden vill jag på detta sätt komma
med en rapport från »andra sidan», då
jag sedan ett och ett halvt år tjänstgör
som chefläkare inom Partena Care AB
– Sveriges största privata entreprenör
inom detta område och verksam inom
mer än 30 kommuner/stadsdelar.

Ansvaret för äldreomsorgen ligger
på kommunerna, medan landstingen
har kvar ansvaret för läkarvården i äld-
reomsorgen. Den medicinska tillsynen
vilar på Socialstyrelsen och den sociala
på Länsstyrelsen. Den mer vardagliga
tillsynen utövas av kommunens medi-
cinskt ansvariga sjuksköterska (MAS),
och till detta kommer andra aktörer som
boende, anhöriga och massmedier. 

Frågan om offentlig eller privat drift
har varit föremål för omfattande och

laddade diskussioner, men efter Kom-
munförbundets rekommendation är det
idag allt fler kommuner som går ut med
en anbudsupphandling när ny drift eller
nytt avtal planeras. 

Ett av skälen till detta är att man fun-
nit att de privata vårdgivarna ger en kva-
litativt god vård, ibland till och med
bättre än kommunen, till ett lägre pris.
Kostnaderna för omhändertagande
inom särskilda boendeformer har på
detta sätt minskat med ca 10 procent. 

Tanken med Ädelreformen måste ha
varit att kommunerna skulle svara för
omsorgen av de gamla efter det att de
blivit färdigbehandlade på landstingens
inrättningar. Idag vet alla att det inte
blev så. 

Tvärtom bedrivs det idag en både
omfattande och kvalificerad sjukvård
på sjukhemmen (mitt samlingsnamn för
de särskilda boendeformerna). Ansva-
ret för denna vilar primärt på sjukskö-
terskorna, som många gånger – enligt
min mening – får ta ett alldeles för stort
medicinskt ansvar för ett helt odifferen-
tierat patient/boendeklientel. 

Som medicinskt stöd har de natur-
ligtvis ansvarig läkare, men man har
konstaterat att det stödet omfattar ca fem
minuter per boende och vecka [2], trots
att det rör sig om vård av människor med
en rad olika problem – invärtes medicin,
neurologi, ortopedi, onkologi osv. 

Idag tar vi på en av våra enheter emot
patienter för respiratorvård. Sådana ex-
empel får mig att undra om ansvaret på
sjukhemmen inte håller på att bli väl
tungt.

Dementa och psykiskt sjuka
Ett särskilt problem utgörs av kom-

munernas skyldighet att i allt högre grad
placera människor med demens respek-
tive psykiskt sjuka, starkt utagerande
individer på vanliga sjukhem. Dessa
personer har naturligtvis rätt till omhän-
dertagande och vård, men vi har i egna
studier kunnat konstatera att de mår
mycket sämre på vanliga avdelningar. 

Enligt min mening är det nödvändigt
att kommunerna inrättar särskilda bo-
enden för dessa grupper. Detta vore till
fördel även för övriga boende och deras
anhöriga liksom personalen på sjuk-
hemmen.

Det finns också både kvantitativa
och kvalitativa problem. På våra större
sjukhem med rötterna i långvården
finns det en omfattande medicinsk kul-
tur vilket kräver en relativt hög beman-
ning av sjuksköterskor. 

På andra platser där kommunen valt
att benämna sjukhemmet »ålderdoms-
hem» kan det ibland bara finnas en sjuk-
sköterska, trots att jag kunnat konstate-
ra att det är samma vårdtyngd här som
på de stora sjukhemmen. Vilken vård-
kvalitet/sjuksköterskebemanning är
den rätta?

Samma principiella fråga gäller även
personaltätheten. För ca tio år sedan var
det 1,5 anställd per boende. Ganska
snart sjönk den siffran till 1,0 och har nu
gått ner till 0,75. I några fall prövar
kommunerna med 0,5 och då måste
man fråga sig hur omvårdnaden ser ut.

En basal skötsel kanske man klarar
men hur går det med omtanke, närhet
och värme? Och hur länge orkar perso-
nalen arbeta under dessa villkor? 

Hög läkemedelsförbrukning
Läkemedlen är en närmast självklar

del av vården på sjukhemmen. 1994
uppgick det genomsnittliga antalet för-
skrivna läkemedel per boende till 7,7 [2].

I mitten av 1990-talet genomförde
Socialstyrelsen och Apoteksbolaget ett
försök att kartlägga läkemedelsanvänd-
ningen och, i den mån det behövdes,
förbättra den. Undersökningen påvisa-
de bl a en hög användning av medel som
kan framkalla försämrat minne eller
förvirring.

Vidare fann man en mycket hög an-
vändning av psykofarmaka som inte re-
kommenderas för behandling av psy-
kiska symtom hos personer med de-
menssjukdom. Samtidigt tyder mycket
på att mer än 50 procent av alla boende
på sjukhem är dementa [2].

Detta försök har fått stå modell för en
rad läkemedelsgenomgångar på sjuk-
hemmen med eller utan hjälp av infor-
mationsapotekare.

Som vanligt finns det också en eko-
nomisk aspekt på läkemedelshantering-
en. I princip skall alla boende betala
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sina egna läkemedel. Detta är inget pro-
blem när det finns en ordination, ett re-
cept och pengar att betala medicinen
med – men så är inte alltid fallet.

Dessutom är det en allmän uppfatt-
ning att det på varje sjukhem skall finnas
vissa akutläkemedel och under jourtid
även antibiotika och dropp. Vem som
skall betala dessa är emellertid inte klart. 

Det har även förekommit att man lå-
nat eller övertagit läkemedel från andra
patienter. Detta är dock förbjudet enligt
författningarna, då förskrivet läkeme-
del endast får användas av aktuell pa-
tient.

Förhoppningsvis har Apoteksbola-
get kommit med en hållbar lösning.
Från våren 1997 kan enheterna, åtmins-
tone i Stockholmsområdet, beställa lä-
kemedel på sedvanligt sätt »medicin-
skåpsmodellen» men är skyldiga att re-
dovisa vilken patient som tagit vilket lä-
kemedel, varefter fakturering sker efter
faktisk förbrukning.

Avtal saknas om läkarnas roll
Landstingets sjukvårdsansvar är

klart uttalat. Verkställarna av detta an-
svar är naturligtvis läkarna. Alla boen-
de skall ha sin läkare, och så är också
fallet enligt min erfarenhet. Detta an-
svar delas mellan geriatriker, husläkare
och privatpraktiserande läkare. Så är det
i princip.

I verkligheten är det dock så att det
tycks saknas avtal mellan kommun och
landsting om vad och hur man skall pla-
nera respektive lösa olika frågor. Detta
medför inte sällan att vi entreprenörer,
privata eller offentliga, får ta saken i
egna händer utan att vara helt klara över
våra mandat, och det skapar naturligtvis
sina problem. 

För att råda bot på detta har vi inom
Partena Care, särskilt på våra större
sjukhem, startat s k vårdsamråd i vilka
företrädare för entreprenören, persona-
len, läkarna, apoteket och kommunen
(tjänsteman plus MAS) deltar. 

Merparten av läkarinsatserna är bra
oavsett vederbörandes specialitet, men
problem förekommer. Det första pro-
blemet är tiden. Som ovan nämnts är
den genomsnittliga läkartiden per pa-
tient/boende omkring fem minuter.
Detta måste ha betingats av den ur-
sprungliga bilden av att behandling sker
på sjukhus och tillsyn på sjukhemmen.
Så är dock inte fallet. 

Många läkare har jämfört den medi-
cinska problematiken på sjukhemmet
med vad som observeras vid en rond på
en vanlig medicinavdelning – och ändå
har man bara fem minuter på sig. 

För mig är det uppenbart att sjukvård
inte bara handlar om konsultationer
utan lika mycket om samarbete, utbild-
ning och vårdplanering. Jag tror inte att
detta kräver en annan organisation eller

ett annat ledarskap än dagens utan en in-
sikt hos ytterst ansvariga parter.

Svårt med kontinuiteten
Det andra problemet rör kontinuitet

och tillgänglighet. Varje patient har rätt
att välja sin egen doktor, och det är en
viktig princip. Samtidigt kan det leda till
att sjuksköterskorna på ett sjukhem med
50 boende måste hålla kontakt med 20 lä-
kare (exemplet hämtat från Stockholm).

Ingen av dessa läkare är beredda el-
ler har anledning att engagera sig i över-
gripande frågor, och väldigt få av dem
har möjlighet att komma när sjukskö-
terskan kallar. Än värre kan det bli när
ansvarig läkare har semester och ersät-
tare ej utsetts. Så får det inte gå till.

Idag strävar man efter att etablera
kontakt med en läkare som är beredd att
ta ansvaret för merparten eller alla bo-
ende, och som arbetar i en organisation
som kan leva upp till sitt ansvar dygnet
runt, året om.

Utveckling sker dock även på detta
område. I Nyköping har kommunen
tydligen köpt särskild läkartid av lands-
tingets geriatriska klinik för att kunna
tillgodose behovet av en komplett lä-
karinsats [3].

Glädjande föreskrifter 
om information och vårdkedja
Verksamheten på de särskilda boen-

deformerna bestäms till stor del av avtal
och samarbete mellan landsting/sjuk-
hus och kommun/sjukhem. Tidigare har
detta samarbete vilat på en ganska svag
gemensam grund. Därför är det med
glädje som vi inom äldrevården tagit
emot Socialstyrelsens nya författning
om informationsöverföring och sam-
ordnad vårdplanering (SOSFS 1996:32
M och S) som i korthet utsäger följande:

• Intagningsmeddelande skall
skickas från sjukhus/avdelning till soci-
altjänsten i de fall detta är påkallat. Det-
ta gäller inte minst vid planerad överfö-
ring till sjukhem.

• Så fort underlag föreligger skall
samordnad vårdplanering inledas med
information till socialtjänsten från an-
svarig läkare eller annan delegerad per-
son.

• Denna information skall bekräftas
av företrädare för socialtjänsten, vilket
innebär att den samordnade vårdplane-
ringen är inledd om inte sjukvårdens el-
ler socialtjänstens företrädare kommer
överens om annat.

• Formerna för den samordnade
vårdplaneringen bestäms av företrädar-
na för sjukhuset, socialtjänsten och lä-
kare eller sjuksköterska på det aktuella
sjukhemmet.

• Begreppet medicinskt färdigbe-
handlad är inte närmare preciserat. Det
ankommer (vanligtvis) på sjukhusläka-
ren att bestämma när en patient är me-

dicinskt färdigbehandlad. Detta innebär
dock inte bara att kliniken inte kommer
längre i sin behandling utan också att
samme läkare försäkrat sig om att pati-
enten kan få fortsatt god medicinsk vård
på sjukhem.

• Samma dag som patienten skrivs ut
skall ett utskrivningsmeddelande skick-
as till socialtjänsten/sjukhemmet. Detta
bör innehålla en sammanfattning av de
medicinska, omvårdnadsmässiga och
rehabiliterande insatser som patienten
erhållit.

• Ansvaret för patienten får anses ha
övergått i och med att utskrivningsmed-
delandet nått mottagarna.

• Epikris översänds snarast möjligt.
Detta bör i regel kunna ske inom en
vecka efter patientens utskrivning.

• Vård i livets slutskede bör ske med
hänsyn till lämplighet och individens
önskan. Betalningsansvar skall i dessa
fall komma i andra hand. Huvudmän-
nen bör utveckla lokala vårdprogram.

Begreppet medicinskt färdigbe-
handlad är svårt men även här finns det
grupper som arbetar intensivt med pro-
blemet [4]. 

Tankar om framtiden
Ädelreformen har i stort fallit väl ut,

och jag möter dagligen gamla männis-
kor som uttrycker glädje och tacksam-
het över sitt boende. Ändå har jag några
önskningar inför framtiden:

– kommuner och landsting måste ta
ett större gemensamt ansvar för sjuk-
vården på sjukhemmen,

– slå vakt om förfarandet med an-
budsupphandling – en god garanti för
bra kvalitet,

– differentiera boendet i någon mån;
såväl dementa som aggressiva personer
kan behöva speciella boendeformer,

– låt bemanning och ersättningen till
driftansvarig styras av faktisk vård-
tyngd – inte enbart av platsantalet,

– sätt en nedre gräns för personalbe-
manningen; kommunernas krav på ac-
ceptabel kvalitet till lägsta pris är på väg
att skada äldreomsorgen,

– utöka läkarnas roll i sjukhemsvår-
den; enbart konsultationer räcker inte,

– se till att läkaransvaret vilar på en
person eller organisation som är beredd
att ställa upp året runt. 
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