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Å
ter har då en sommar förflutit
med svarta rubriker och kritis-
ka radio/TV-inslag om sjuk-
vårdens problem och brister,

extra tydliggjorda av semestertidernas
knapphet på personal. Fokus har hamnat
särskilt på storstädernas underkapacitet
inom förlossningsvården, men även and-
ra sektorer har dragits med svårigheter.

Uppgifter om förlängda vårdköer,
patienter som sänds hem trots fortsatt
vårdbehov, brist på intensivvårdsplatser
och ökat övertidsuttag av personalen
återkommer i rapporteringen. Att detta
åsamkat patienterna extra besvär och li-
dande kan det inte råda något tvivel om. 

Även säkerheten i vården berörs av
dessa förhållanden – stressad och pres-
sad personal begår lättare misstag, och
varningar har även hörts om att männi-
skors liv kan vara i fara. Det mest tragis-
ka exemplet är kanske fallet med den
kroniskt sjuka kvinna i Skåne som avled
av bl a ett stort infekterat liggsår.

Dessvärre kan man befara att detta döds-
fall bara är toppen av ett isberg när det
gäller sviktande vård av äldre och kro-
niskt sjuka. Nya larm om brister i
sjukhemsvård och annan äldreomsorg,
liksom om dålig samordning mellan
sjukhusvård och primärkommunal om-
sorg ses ju inte särskilt sällan i massme-
dierna. 

Socialstyrelsen framhöll redan 1998,
i samband med att en särskild satsning
planerades för förstärkt tillsyn över den
kommunala äldrevården, att det fanns
indikationer på att missförhållandena
inom detta område ökat. Frågan är om
det sedan dess egentligen skett några
förbättringar.

Alltjämt har inget genomgripande
vidtagits för att undanröja den största
bristen i Ädelreformens spår – att läkar-
insatserna i de s k särskilda boendefor-
merna och hemsjukvården inte reglerats
och prioriterats i önskvärd utsträckning.
Men skall man komma till rätta med des-
sa problem måste läkare integreras i
kommunernas vårdplanering.

Läkarförbundet underströk inför Ädel-
reformens genomförande att vårdkedjan
för en del äldre patienter skulle komma
att slås sönder, samt att vårdtyngden i

den kommunala omsorgen skulle öka
och därmed också kraven på kompetens
i kommunernas medicinska tillsyn. 

Resultatet blev mycket riktigt, enligt
Socialstyrelsens egen utvärdering för
några år sedan, att sjuksköterskor idag
tvingas ta ställning till svårt sjuka pati-
enters behov av medicinsk vård. Andra
brister som framhållits är att vårdplane-
ringen försämrats och kommunikatio-
nen mellan sjukvården och omsorgerna
försämrats – patienter bollas mellan
landsting och kommuner.

Oroande är vidare att man funnit bris-
ter i läkemedelshanteringen i äldreom-
sorgen, och att dementa och patienter
med behov av rehabilitering inte får den
uppmärksamhet och tillsyn de är i behov
av. 

Vikten av att stärka läkarens roll i äldre-
vården är faktiskt ingen ny insikt, inte
heller något utslag av önskan från läkar-
kåren att »markera revir«. Riksdagens
socialutskott skrev för hela fem år sedan
i ett yttrande om kvaliteten i äldrevår-
den:

»Läkarens roll, ansvar och funktion
har blivit alltmer perifer, vilket medför
en försämrad kvalitet i vården … Bristen
på kontinuerliga läkarinsatser medför i
sin tur att de sjukvårdsinsatser som övrig
vårdpersonal svarar för ofta blir mindre
säkra och trygga.«

Om denna kontinuitet skall kunna
uppnås behövs uppenbarligen ett regel-
verk som återinför någon form av läkar-
ronder i de särskilda boendena. De äldre
där måste garanteras samma rätt till ett
fullvärdigt medicinskt omhändertagan-
de som alla andra i samhället.

Den modell som Läkarförbundet före-
språkar är lokala samverkansavtal mel-
lan de ansvariga huvudmännen, samt att
det inrättas särskilda samverkansorgan
som skall följa upp avtalens genomfö-
rande. Patienterna skall inte själva behö-
va hålla reda på vem som är huvudman.
De skall inte heller behöva flyttas i
onödan.

En patient skall självfallet kunna ha
kvar en redan etablerad läkarkontakt,
men för kontinuitetens skull måste varje
enhet för särskilt boende få en läkare
med särskilt ansvar för samordning av

de medicinska insatserna och för hand-
ledning av övriga medarbetare.

Det har gått mer än ett år sedan för-
bundet framförde dessa förslag både till
regeringen och huvudmännen, men
dessvärre tenderar byråkratins kvarnar
att mala långsamt. Under tiden återkom-
mer de svarta tidningsrubrikerna – och
bakom dessa finns dessvärre alltid ett
mänskligt lidande.

Landsting och kommuner måste nu
snabbt skapa sig en gemensam syn på
vårdbehoven och komma överens om
vilka insatser som då krävs för att skapa
fasta läkarkontakter för de äldre i särskilt
boende. Om inte detta kan åstadkommas
på frivillig väg är det inte orimligt att
statsmakterna – regering och riksdag –
formaliserar en sådan lösning.

För berörda läkare, främst primär-
vårdsläkare och geriatriker, är en ytterli-
gare arbetsuppgift inget lätt åtagande i
dagens situation. Det är arbetsgivarens,
landstingets, ansvar att därför noggrant
planera och skapa utrymme för de resur-
ser i läkartid som behövs för insatserna i
äldreomsorgen.
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