
❙ ❙ Det har förts en engagerad diskussion
om könsdiskriminering under de senaste
årtiondena. Inte minst har detta gällt frå-
gan om hur män och kvinnor behandlas
i sjukvården, både som anställda och
som patienter. Däremot har den uppen-
bara diskriminering som gällt de äldre
fått mindre uppmärksamhet. Det finns
tecken på att åldersdiskriminering står i
tur för att debatteras i större omfattning. 

Engagemanget var uppenbart när
Barbro Westerholm, ordförande i Sveri-
ges Pensionärsförbund, beskrev de 
äldres önskemål vid Läkarförbundets
konferens om de små sjukhusens ställ-
ning. EU har nyligen uppmärksammat
de äldres problem i fråga om både hälsa
och vård. Även om rätten till arbete efter
uppnådd pensionsålder är en aktuell frå-
ga i detta sammanhang är den diskrimi-
nering av äldre patienter som kan ske i
sjukvården ett lika angeläget problem.
Den kanske syns mest påtagligt i klinisk
forskning, vilket innebär att adekvata
data i stor utsträckning saknas från äldre
patientkategorier på samma sätt som det
tidigare gjorde i fråga om kvinnor.

Det är således nödvändigt att de nya
metoder för både behandling och dia-
gnostik som nu kommer fram studeras
inte bara hos medelålders patienter utan
också i högre åldrar innan de införlivas i
klinisk rutinverksamhet. Det är inte till-
fredsställande att resultat erhållna i stu-
dier av medelålders individer utan vida-
re tillämpas i andra åldersskikt. 

Medelålders patienter för studier
Urvalet av patienter spelar stor roll i alla
studier. Många rapporter anger osäkra
kriterier för vilka patienter som studeras
eller utesluts, vilket leder till att resulta-
ten blir svåra att tillämpa. Flertalet epi-
demiologiska och kliniska studier be-
gränsar åldern till pensionsåldern – un-
der 65 år. I de rapporter som ändå inne-

håller patienter över 75 (eller 80) års ål-
der är åldersfördelningen ofta ofullstän-
digt beskriven, något som försvårar till-
lämpningen av de resultat som läggs
fram. Detta är ett internationellt pro-
blem:

»But rather than being excluded
from treatment, the elderly should be the
focus of more intensive research so that
better treatments can be developed « [1].

Kranskärlssjukdom aktuellt exempel
Detta kan exemplifieras med kranskärls-
sjukdom, ett tillstånd som ökar med ål-
dern men som också kan uppträda olika
i olika åldersskikt. I en översikt av 7 864
patienter med akut hjärtinfarkt behand-
lade med trombolys fann Thiemann och
medarbetare [2] att de patienter som var
mellan 76 och 84 år gamla hade signifi-
kant högre mortalitet om de behandlades
inom 4 timmar efter inläggning på sjuk-
hus än om de inte fick trombolytika
(18,0 procent versus 13,6 procent,
P=0,003). 

I en annan sammanställning med 
5 788 patienter över 75 års ålder (av to-
talt 58 600 patienter) rörande trombolys
fanns däremot inte någon skillnad i sam-
band med ålder. Den absoluta minsk-
ningen av mortaliteten var densamma i
gruppen över 75 år som i den under 55
(10–11 vunna liv per 1 000 behandlade)
[3, 4].

Med hjälp av hjärtinfarktsregister har
åldern studerats i förhållande till pro-
gnos vid hjärtinfarkt [5, 6]. I det ameri-
kanska registret [5] var dödligheten un-
der sjukhusvistelsen 16,7 procent för
kvinnorna och 11,5 procent för männen
med relationen till ålder ungefär lika för
män och kvinnor. 

För män ökade den från 2,9 procent
under 50 års ålder till 25,3 procent i ål-
dern mellan 85 och 89, medan den för
kvinnor ökade från 6,1 procent under 50
års ålder till 24,2 procent mellan 85 och
89. Upp till 74 års ålder var kvinnornas
sjukhusmortalitet högre än männens.

Från 75 års ålder förelåg inte någon
skillnad mellan könen. I det svenska ma-
terialet [6] förekom fler män än kvinnor
fram till 80 års ålder. Mellan 30 och 59
års ålder förekom 4,35 gånger så många
män som kvinnor, och först över 80 års
ålder övervägde antalet kvinnor. Även i
Sverige var kvinnornas tidiga mortalitet
högre än männens fram till 74 års ålder
[6].

Dessa registerdata kan jämföras med
en patientserie från London. Barakat och
medarbetare [7] följde 1 225 konsekuti-
va patienter med akut hjärtinfarkt i östra
London och relaterade sjukhusmorta-
liteten till en rad olika faktorer, framför
allt till åldern. Av de 1 225 patienterna
var 325 kvinnor och 900 män, med oli-
ka åldersfördelning (Tabell I).

I Sverige var 23 procent av de kvin-
nor som vårdades för hjärtinfarkt under
70 års ålder, medan motsvarande siffror
för London var 54 procent och för USA
36 procent. De män som i Sverige sjuk-
husvårdades för infarkt var under 70 års
ålder i 37 procent, medan denna siffra
för London var 77 procent och för USA
56 procent. För kvinnor gällde att i Sve-
rige var 77 procent av kvinnorna med
hjärtinfarkt över 70 år gamla och i USA
65 procent. 

Yngre drabbade i USA
Att svenska hjärtinfarktspatienter vid in-
sjuknandet är betydligt äldre har tidiga-
re visats i dödsorsaksstatistik, liksom
den större förskjutningen mot högre åld-
rar för kvinnor än för män. Av de kvin-
nor som dött i hjärtinfarkt var 16,3 pro-
cent äldre än 84 år, medan av männen
var 7,2 procent mer än 84 år vid döden.
Siffrorna i denna statistik stämmer väl
med dem från Riks-HIA 1999 [8]. Lik-
nande fördelning redovisar Hochman
och medarbetare från GUSTO IIb [9]. 

Mest anmärkningsvärt är att före-
komsten av infarkt under 60 års ålder är
två till tre gånger större i USA än i Sve-
rige. Det är i synnerhet hos män som
skillnaden i fördelning mellan länderna
är stor, och den yngre befolkningen är
mest drabbad i USA. Dessa skillnader i
åldersfördelning kan ha betydelse när
man drar slutsatser från amerikanska un-
dersökningar till europeiska, och i syn-
nerhet svenska. Att även sociala förhål-
landen spelar roll för dödlighet i hjärtin-
farkt i olika åldrar visar en studie från
Skottland [10].

Det finns få kliniska studier gällande
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Äldre patienter diskrimineras 
i klinisk forskning och sjukvård 
Den diskriminering av äldre patienter som kan ske i sjukvården är ett
angeläget problem som har fått liten uppmärksamhet. Det är nödvän-
digt att de nya metoder för behandling och diagnostik som kommer
fram studeras inte bara hos medelålders patienter utan också i högre
åldrar innan de införlivas i klinisk rutinverksamhet. En förändring i at-
tityden till äldre patienter krävs också för att dessa skall få tillgång till
samma vård som medelålders individer. 
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diagnos eller behandling för patienter
med hjärtinfarkt i högre ålder. Vikten av
sådana kan exemplifieras av en under-
sökning från Dorset i England. Vid fyra
vårdcentraler valde Morgan och medar-
betare slumpvis ut 1 200 patienter i ål-
dern 70 till 84 år [11]. Av dessa erbjöds
1 056 en klinisk undersökning innefat-
tande även ekokardiografi. Totalt 817
patienter accepterade inbjudan (77,4
procent). Av dessa var 442 (54 procent)
kvinnor och medelåldern var 76,1 år.
Fynden vid ekokardiografi relaterades
till kliniska variabler samt tidigare be-
handling för hjärtsvikt. Ekokardiografi
visade oftare nedsatt vänsterkammar-
funktion hos männen (12,8 procent) än
hos kvinnorna (2,9 procent). Förekoms-
ten var åldersberoende, med en patient
av 20 i åldern 70 till 74 år och 1 av 10 i
åldern 75 till 84 år. 

Endast hälften av patienterna med
nedsatt hjärtfunktion och tecken på svikt
var kända och hade tidigare behandlats,
oftast med diuretika (en tredjedel),
ACE-hämmare (en tredjedel) eller digi-
talis (en sjättedel). Vanligaste orsak till
vänsterkammarsvikt var tidigare hjärtin-
farkt (40 procent). Många (70) patienter
med tidigare hjärtinfarkt hade dock inte
tecken på svikt. Resultatet visar vikten
av uppsökande undersökning för att fin-
na patienter som kan och bör behandlas
i öppen vård för att förebygga akut för-
sämring och behov av sjukhusvård.

Stora skillnader mellan yngre och äldre
Inte bara den kliniska bilden är otillräck-
ligt studerad i de högre åldrarna. Hela
det stora epidemiologiska studiemateri-
alet är begränsat till individer före 65
(ibland 70) års ålder. Detta gäller även
de av WHO organiserade undersökning-
arna, som ju borde ägna sig åt de vanli-
gaste grupperna, inte bara de grupper
som är lättast att nå. 

På senare tid har en del undersök-
ningar bekräftat att det finns betydande
skillnader mellan yngre, medelålders in-

divider och äldre i fråga om både risk-
faktorer för hjärtinfarkt och uppträdande
av symtom. Långtidsuppföljningen av
»Seven country study« har modifierat
relationen mellan riskfaktorer, framför
allt kolesterolvärde och blodtryck, och
kranskärlssjukdom. Den relation som ti-
digare antogs vara mer eller mindre rät-
linjig skiljer sig nu – efter 20–25 års upp-
följning – betydligt i olika befolkningar.
Ett visst värde betyder inte samma risk i
Japan, Serbien eller Italien [12]. 

En studie av relationen mellan risk-
faktorer och mortalitet hos äldre ja-
pansk-amerikanska män i Honolulu har
bekräftat att lågt serumkolesterol och
sänkning av kolesterolvärde hos dessa
män över 70 års ålder är förenat med en
ökad dödlighet, inte tvärtom [13] (Ta-
bell II). 

Hela det allmänt omhuldade riskfak-
torbegreppet för insjuknande i hjärtin-
farkt utgår från studier som utförts i be-
folkningar upp till 65 eller möjligen 70
års ålder, medan större delen av dem
som insjuknar i hjärtinfarkt gör det efter
70 års ålder. En sjättedel av infarkttill-
fällena hos män och en tredjedel av in-
farkterna hos kvinnor förekom efter 80
års ålder i USA och 21,9 procent hos
män respektive 40,2 procent hos kvin-
nor i Sverige [5, 6]. En stor del av kvin-
norna insjuknar således först efter 80 års
ålder. 

Kan man dra slutsatser från studier på
yngre till dessa äldre damer? Är det över
huvud taget samma sjukdom vi talar om
i dessa olika åldersgrupper? Det finns all
anledning att driva kravet på adekvata
studier i rätt åldersgrupp för att verkli-
gen veta hur man skall handla i den kli-
niska vardagen.

Ransonering efter ålder
I det ekonomiska dilemma som sjukvår-
den befinner sig i över hela världen lig-
ger frågan om ransonering inte långt
borta. Många anser att åldern är en lämp-
lig grund för en nödvändig ransonering.

Spillman och Lubitz har beräknat de
kostnader i fråga om akut behandling
och långvård som orsakas av att livs-
längden ökar i USA [14]. Kostnaderna
för långvård ökade kontinuerligt med
ökande livslängd. Däremot tenderade
kostnaderna för akut omhändertagande
att minska med ökande ålder. Störst roll
för kostnadsökningen spelade det ökan-
de antalet individer över 80 års ålder. 

En kanadensisk hälsovårdspolitiker,
Sam Shortt [15], anser att diskrimine-
ring beroende på ålder sällan framställs
på ett så uppenbart sätt att det kan kriti-
seras. Sådan diskriminering, »ageism«,
kan förekomma på en systemnivå, då
den innebär att särskild vård för äldre an-
tingen inte förekommer eller ges med
mycket långa väntetider. Den kan också
förekomma på individnivå, då läkare på
osäkra grunder undandrar äldre patienter
en viss behandling därför att den antas
ge sämre utbyte hos dem. Gemensamt
för dessa ställningstaganden är att till-
gången på vård är sådan att den måste
ransoneras. De äldre anses då kunna pla-
ceras i en kategori med sämre tillgång
till det allmänna goda som adekvat vård
innebär. Åldern skulle därmed skilja sig
från kön eller etniskt ursprung som god-
tagbar orsak till diskriminering. 

Alan Williams har lagt fram motiv för
att använda ålder vid prioritering medan
J Grimley Evans har lika övertygande
motiv mot att använda åldern som av-
gränsning för när det allmänna skall stå
till tjänst med sjukvård [16]. Ingen av
dem påpekade emellertid att vi har för
litet verklig kunskap om sjukdom hos de
äldre.

Denna inställning vilar egentligen på
tre förutsättningar, vilka alla kan ifråga-
sättas [15]. Dessa är att kravet på ransone-
ring av vården är legitimt, att äldre konsu-
merar en oproportionerlig del av den vård
som det allmänna kan erbjuda och att de
äldre utgör en homogen grupp som det är
lätt att definiera, även i förhållande till
dess vårdbehov. 

Den allmänna, ofta ytliga debatten le-
der lätt till att varken läkare eller patienter
inser vad som står på spel. Etiskt sett är
det annorlunda om de äldre själva accep-
terar att diskrimineras än om den yngre
generationen diskriminerar dem [17]. Det
är därför viktigt att granska förutsättning-
arna för dem, i första hand i den kliniska
vardagen men också under utbildning av
vårdpersonal. 

Endast genom att beräkna verkliga
kostnader och vinster av många av de
behandlingsalternativ som kan erbjudas
kan man få en uppfattning om deras
kostnadseffektivitet. Patienter och anhö-
riga kan då få en möjlighet att ta ställning
till den vård som de kan erbjudas. I da-
gens samhälle måste också de äldre få
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För att äldre
människor skall kunna
få rätt vård måste det
finns ett faktaunderlag
att ta ställning till. Det
är därför beklagligt att
de stora under-
sökningar som gjorts
rörande nya
behandlingsmetoder
vid vanliga sjukdomar
sällan omfattat
patienter i högre
ålder. 
(Personerna på bilden
har inget med artikeln
att göra.) 
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tillfälle att själva ta ställning till den vård
de kan erbjudas.

En förutsättning för en sådan upplyst
diskussion är att det finns ett faktaunder-
lag att ta ställning till. Det är då beklag-
ligt att de stora undersökningar som
gjorts rörande nya behandlingsmetoder
vid vanliga sjukdomar som kranskärls-
sjukdom sällan omfattat patienter i 
högre ålder. Den kliniska forskningen
har därmed också demonstrerat en 

åldersdiskriminering som man sällan ta-
lar om. 

Kan geriatriken lösa problemen?
Från geriatriskt håll har intresset ibland
vänts mot mer specifika sjukdomar,
ibland mot en allmän åldersbetingad
skröplighet. Till en del avspeglar detta
om vården äger rum inom akutsjukhu-
sets ram (akut hjärtinfarkt) eller på ål-
derdomshem (demens). Åldersforsk-

ningen har i stor utsträckning kommit att
ägnas det tillstånd som mer än något an-
nat anses känneteckna hög ålder, nämli-
gen demens, antingen som vaskulär de-
mens eller som Alzheimers sjukdom. 

Den kliniska forskningen försvåras
av förekomsten av ökande antal kompli-
cerande sjukdomar med stigande ålder.
Detta är emellertid en avspegling av
verkligheten som den behandlande läka-
ren inte kan undgå och som därför inte
heller den patientnära forskningen borde
skygga för. En mer allmän diskussion
över specialitetsgränserna torde vara
nödvändig för att motverka de tendenser
till en negativ syn på åldern som ligger
så nära i klinisk forskning och därmed
också i den dagliga akutsjukvården.

En amerikansk geriatriker, J S Good-
win, anser sig tala för den geriatriska
specialiteten när han påstår att de äldre
inte blir väl omhändertagna i dagens mo-
derna sjukvård [17]. Skröpliga äldre pa-
tienter besvärade av ett flertal olika till-
stånd behöver främst »tender loving
care«. Läkaren är i dag inställd på att
fastställa en diagnos i överensstämmelse
med ICD och att behandla denna med allt
vad medicinen kan erbjuda. I USA styrs
dessutom verksamheten enligt byråkra-
tiska regler för beräkningen av ersätt-
ningen från Medicare. Goodwin uttryck-
er sig som om han bekänner sig till hu-
man medicin, men man får lätt ett intryck
av negativism och defaitism. »Berättan-
de« medicin behöver inte hindra att man
utnyttjar de möjligheter som finns:

»Many important issues of old age
cannot be measured by machines or ex-
pressed by numbers. We need to tell
more stories and to think and talk to each
other about what the goals of medicine
are and what they should be« [17]. 

Problemen är flera
Det kan finnas anledning att skilja på två
problem när det gäller sjukvård, eller
vård och omsorg, för den äldre popula-
tionen. Det ena uppstår när en i huvud-
sak frisk gammal människa insjuknar i
en av våra vanligaste sjukdomar som
kan fordra sjukhusvård – hjärtinfarkt,
blödande magsår, någon av de vanliga
cancerformerna, gallsten eller slaganfall
för att nämna några. Det andra är det pro-
blem som innebär vård och omsorg av
gamla svaga individer, ofta utan något
speciellt akut problem men med ett eller
flera resttillstånd efter invalidiserande
sjukdomar. 

I det förra fallet skall även den gamla
människan ha tillgång till adekvat vård
på akutsjukhus; i det senare är det en frå-
ga om att arrangera ett omhändertagan-
de under kort eller lång tid, eventuellt till
livets slut. I det förra fallet är det sjuk-
vården, landstinget, som är primärt an-
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Tabell I. Patienter med akut hjärtinfarkt, vårdade på sjukhus i USA, Sverige och London under
1990-talet. Efter Vaccarino et al, Rosengren et al samt Barakat et al [5-7].

Kvinnor Män

Lokal/ålder Antal Procent Antal Procent

30–59
USA 24 992 16 73 398 32
Sverige 7 021 7 17 898 11
London 71 22 426 47

60–69
USA         30 524 20 55 615 24
Sverige 16 450 16 42 683 26
London 103 32 266 30

70–79
USA         50 793 33 60 554 26
Sverige 40 217 40 60 873 37
London 103 32 176 20

80–89
USA          49 256 32 34 756 15
Sverige 37 452 37 32 688 20
London 48 15 32 4 

USA, totalt 155 565 229 313
Sverige, totalt 101 140 166 108
London, totalt 325 900

Tabell II. Serumkolesterol och dödlighet. Äldre japansk-amerikanska män på Hawaii. Efter
Schatz et al [13].

Kvartiler serumkolesterol

1 2 3 4

Antal män 904 858 902 908
Serumkolesterol, mmol/l
(4:e undersökningen) 3,85 4,61 5,15 5,99
(3:e undersökningen) 5,11 5,45 5,74 6,11
Ålder 78,6 77,9 77,4 76,9
BMI 23,4 23,3 23,6 23,6
Dålig fysisk funktion, procent 48 36 39 37
Antal dödsfall, totalt 259 173 147 148
RR (åldersjusterad) 1 0,72 0,60 0,65

0,60–0,87 0,49–0,74 0,53–0,80
Dödsfall efter 1 år 215 147 127 132
RR (åldersjusterad) 1 0,73 0,62 0,69

0,59–0,90 0,50–0,77 0,55–0,86
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svarig; i det senare är det omsorgen i
kommunen som skall hjälpa till. Det rå-
der knappast någon tvekan om princi-
perna för denna fördelning av ansvar.
Den osäkerhet som har rått, och fortfa-
rande råder, hänger samman med gräns-
dragningen i det enskilda fallet, i synner-
het som sjukdomsbilden ofta innefattar
resttillstånd efter cancerbehandling, re-
siduer efter slaganfall eller kronisk hjärt-
svikt. 

Våra kunskaper om de vanliga sjuk-
domarna hos det äldre klientelet är be-
gränsat. Större delen av den kliniska lit-
teraturen har ägnat sig åt patienter under
65 års ålder. Det finns alltså ett kun-
skapsunderskott, i fråga om både dia-
gnos och behandling av många sjukdo-
mar i de högre åldrarna och i synnerhet
om hur de förlöper med tiden, det vill
säga just de problem som uppstår när
man skall avgöra att den akuta sjukvår-
den inte längre kan erbjuda någon insats
och det blir fråga om ett empatiskt om-
händertagande med understöd av många
viktiga kroppsfunktioner. 

I England är nu (1999) nära en tredje-
del av sängarna på akutsjukhus belagda
med patienter över 75 års ålder. Vårdti-
den minskar medan omsättningen ökar
[18]. Behovet av akut sjukvård är det-
samma för de äldre – möjligen med un-
dantag för de äldsta – men trots detta ute-
sluts äldre från forskning, och många in-
grepp med positiv verkan används i 
mindre utsträckning i det äldre kliente-
let. 

Även Alison Tonks anser det viktigt
att de äldre inte utesluts från vetenskap-
liga studier, eftersom det endast är resul-
tat av sådana som kan ge ett pålitligt un-
derlag för vilka åtgärder som det äldre
klientelet har nytta av – man kan inte
utan vidare dra slutsatser från studier på
50-åringar till 80-åringar [19].

I England har en kunglig utrednings-
kommitté tillsatts för att finna en lösning
till långtidsvårdens problem, i synnerhet
av äldre [1, 18]:

»The royal commission has offered
the government an unprecedented op-
portunity to arrest the ageist and in-
sidious process that see older people 
bearing the brunt of healthcare ra-
tioning in our society.«

Det är dock oklart hur stort genomslag
dess förslag kommer att få [1, 18].

Där försöker också en sammanslut-
ning, »Age concern«, åstadkomma lag-
stiftning mot åldersdiskriminering.
Tonks uppger att de större forsknings-
fonderna inte längre kommer att stödja
forskning som använder en omotiverad
åldersgräns för deltagande [19]. Det 
fordras dock en större förändring i attity-
den till äldre patienter för att dessa skall

få tillgång till samma vård som de me-
delålders. De äldre måste också själva i
större utsträckning göra sin röst hörd.
Barbro Westerholm har visat hur detta
skulle kunna gå till, bland annat i de
kommunala konsultationsgrupper där
pensionärssammanslutningar medver-
kar.
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