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❙ ❙ Under senare år har andelen akuta vårdtillfällen inom orto-
pedin ökat, och det har blivit allt svårare att ostört handlägga
planerade operationer, huvudsakligen av höft- och knäprote-
ser. För att klara den ökande efterfrågan på protesoperationer
har många större ortopedkliniker separerat den slutna vården
i en elektiv och en akut del med skilda vårdavdelningar. För
mindre kliniker är en sådan sektionering varken möjlig eller
önskvärd sett i ett bemannings- och kostnadsperspektiv.

Långa köer till protesoperationer är ett nationellt problem.
Ökningen av akuta geriatriska ortopedinläggningar är känd
på de flesta ortopedkliniker och har tidigare beskrivits från
Skövde [1]. Nästan 40 procent av de akut inlagda behövde 
ingen specifik ortopedisk vård, och knappt hälften av dessa
patienter var både över 80 år och hade vårdats på andra klini-
ker på sjukhuset under det senaste året.

Bakgrund
Ortopedkliniken i Mora har 24 vårdplatser och täcker ett upp-
tagningsområde på nära 80 000 invånare. Området är geo-
grafiskt stort, ca 30 mil från sydost till nordväst. Det finns 11
vårdcentraler inom upptagningsområdet. 

Beläggningen är svår att styra för en akutklinik. 76 procent
av inläggningarna är akuta och utgör sista delen i en vårdked-
ja som är avhängig av fungerande primärvård och kommunal
äldreomsorg. Under de senaste åren har beläggningen mins-
kat till 90 procent från en tidigare oacceptabelt hög nivå (97
procent) med ständiga överbeläggningar.

I en sammanställning som presenterades år 2000 av 
NYSAM (ett nyckeltalssamarbete mellan 13 landsting med
konsultföretaget Helseplan som operatör) framkom att
ortopedkliniken i Mora, i jämförelse med andra kliniker, vår-
dar procentuellt fler som inte opereras. 

I perioder med en stor andel akuta inläggningar leder brist
på vårdplatser först och främst till en dålig vårdmiljö för så-
väl patienter som personal. När överbeläggningarna blir för
stora stryks de elektiva operationerna och kötiderna ökar.
Detta får till följd att personalens specifika kompetens inte
kommer till sin rätt, att många av de äldre patienterna inte får
optimal vård eftersom den kompetensen finns på andra klini-
ker samt att sekundära vårdbehov och kostnader uppstår i den
växande operationskön. 

Orsakerna till den stora andelen akuta inläggningar av
äldre patienter är flera och ett uttryck för en icke-optimal

vårdkedja mellan kommun, primärvård och slutenvård. På
kliniken har detta förhållande varit känt sedan flera år, men
möjligheterna att påverka detta har varit begränsade.

❙ ❙ Metod 
För att kartlägga hela vårdkedjan, där inläggningen av pati-
enten är resultatet av ett antal tidigare beslut, gjordes en jour-
nalgenomgång av samtliga vårdtillfällen under januari–okto-
ber 2001. Patienter i åldern 70 och äldre som vårdats under
perioden och där det inte fanns någon operationskod angiven
i epikrisen inkluderades. Personal på olika funktioner i vård-
kedjan intervjuades. Undersökningen gjordes av en distrikts-
läkare för att få möjlighet till ett utifrånperspektiv och för att
komplettera med de kunskaper som saknades på kliniken av-
seende vården av äldre utanför sjukhuset. Sammanlagt 230
vårdtillfällen, omfattande drygt 1 000 vårddygn, studerades.
Följande faktorer registrerades:
• Ålder, kön och hemortskommun samt typ av boende och

eventuella hemtjänstinsatser vid inläggningen
• Tidigare vård vid kliniken under 2000–2001
• Remittering eller direktkontakt med akutmottagningen
• Utnyttjande av ambulanstransport till akutmottagningen
• Tid för ankomst till akutmottagningen
• Typ av utredning
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• Åtgärder
• Antal läkemedel som använts under vårdtiden
• Typ av boende som patienten skrivits ut till och planerade

hjälpinsatser efter utskrivningen
• Vårdtidens längd
• Diagnos
• Värdering av det specifikt ortopediska innehållet i vården.

❙ ❙ Resultat
Genomsnittspatienten var 81 år gammal och bodde i eget bo-
ende utan hjälp. 68 procent av patienterna var kvinnor. I be-
folkningen utgör kvinnorna ca 65 procent av gruppen äldre än
80 år. Fallolyckor var den vanligaste orsaken till kontakt med
ortopedin. 

Vårdkedjan: larm, ambulans, akutmottagning
Flertalet patienter kom till akutmottagningen efter någon
form av sjukvårdskontakt, vanligtvis med SOS-alarm/akut-
medicinsk rådgivning, och 42 procent kom i ambulans. På
akutmottagningen undersöktes patienten av en sjuksköterska,
som sedan avgjorde vilken specialitet som skulle ta hand om
patienten. Förutom att status bedömdes kontrollerades Hb,
CRP (C-reaktivt protein), temperatur, blodtryck och för dia-
betiker även blodsocker. Om det framkom att patienten hade
ramlat och den initiala bedömningen inte talade för annan
åkomma omhändertogs patienten av ortopedjouren, som un-
dersökte och beslutade om utredning/åtgärder. För patienter
som sökte akut utan remiss var denna undersökning oftast den
enda fullständiga läkarundersökningen under vårdtiden.

Drygt 6o procent av patienterna kom till akuten dagtid
(07.00–17.00) och 14 procent kom nattetid (22.00–07.00).

Röntgen den vanligaste undersökningen
Någon gång under vårdtiden röntgenundersöktes 78 procent
av patienterna. Den näst vanligaste undersökningen var in-
fektionsutredning. 

Konsultationer med andra avdelningar var ovanligt.
Smärtlindring skedde i huvudsak medikamentellt. Standard-
preparat var tramadol och paracetamol, någon enstaka gång
med tillägg av NSAID. Genomsnittspatienten använde 5,7 lä-
kemedel under vårdtiden (0–14 stycken). Förutom smärtlind-
ring var den viktigaste åtgärden aktiv mobilisering, som i hu-
vudsak sköttes av avdelningspersonalen, ibland med stöd av
sjukgymnast.

För de patienter som behövde hjälp eller annat boende ef-
ter utskrivningen krävdes stora insatser för samordning av en
sjuksköterska. Det märktes genom att medelvårdtiden för
dessa patienter var 2 dygn längre (6,6 dygn). 

Medelvårdtiden för samtliga patienter var 4,4 dygn. In-
och utskrivningsdygnen räknades som 2 dygn.

Kortast vårdtid för patienter i särskilt boende
Majoriteten, 65 procent, av patienterna kom från eget boende
och hade ingen hjälp från kommunen. 48 procent skrevs ut till
hemmet utan ytterligare hjälp. De patienter som hade särskilt
boende vid inläggningen hade de kortaste vårdtiderna. För 21
procent av patienterna fanns anteckningar i journalen om att
de varit oklara/förvirrade under delar av eller hela vårdtiden. 

Figur 1 visar att de flesta patienter återgick till den boen-
deform och hjälpnivå som de kom ifrån men också det faktum
att relativt stora förändringar skedde i livssituationen för den
som ramlat och blivit föremål för sjukhusvård. En tredjedel av
dem som tidigare klarat sig helt utan hjälp behövde insatser
från andra efter olyckan. En fjärdedel av de patienter som före
olyckan klarat sig i eget boende med hemtjänst kunde inte
återvända.

Vid en jämförelse av de kommuner vars befolkning sökte

på sjukhuset visade det sig att den mest närliggande kommu-
nen hade den högsta nyttjandegraden i förhållande till be-
folkningsandel äldre än 80 år.

75 procent behövde inte ortopedklinikens resurser
Trots att alla patienter som opererats har exkluderats var den
dominerande diagnosen osteoporosrelaterade tillstånd, med
28 procent. Hit har räknats patienter med frakturer i kotkrop-
par, över- och underarm och bäcken. Kontusioner utgjorde 18
procent och ryggbesvär 11 procent. Till denna grupp har förts
diagnoser som lumbago, diskbråck och ischias. Övriga fall
var värkdiagnoser utan närmare specifikation, eftervård eller
tillstånd som mer präglades av social svikt än av kliniskt kla-
ra diagnoser.

Endast 20 procent av patienterna behövde specifik orto-
pedkirurgisk vård, ytterligare 5 procent var i behov av viss or-
topedisk insats. 75 procent av patienterna var inte i behov av
klinikens specifika resurser.

❙ ❙ Diskussion
Avgörande för var vården av den undersökta patientgruppen
inleddes tycks vara tillgången till röntgenverksamhet. Patien-
ter som bodde i områden där det fanns vårdcentraler med jour-
verksamhet, röntgenmöjlighet och lokala korttidsvårdplatser
använde ortopedkliniken i betydligt mindre utsträckning än
patienter från de områden som saknade dessa resurser. De pa-
tienter som kom till akutmottagningen efter distriktsläkarbe-
dömning använde ambulans i mindre utsträckning än ge-
nomsnittspatienten.

Under intervjuerna har behovet av ökad medicinsk kom-
petens närmare patienterna påtalats. Vårdkedjan larm–ambu-
lans–akutmottagning är inte optimal för denna patientgrupp.
Många gånger skulle medicinsk bedömning, smärtlindring
och mobilisering kunna ske i patientens ordinarie boende el-
ler i dess närhet. Det visade inte minst den korta vårdtiden för
patienter som kom från särskilt boende samt den låga nytt-
jandegraden av sjukhuset för patienter som hade tillgång till
ett bra lokalt sjukvårdsystem. 

Knappt 30 procent av de patienter som lades in på kliniken
hade remitterats från distriktsläkare och ytterligare 15 procent
från annan läkare. Ytterst få patienter hade remiss/hänvisning
från sjuksköterska. Inte heller de ca 20 procent som kom från
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Figur 1. Boende före och efter frakturtillfället.
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särskilt boende hade med sig en omvårdnadsepikris och aktu-
ell läkemedelslista, trots att överenskommelse därom finns
med kommunerna. Att hjälpa en förvirrad/dement patient
med ID-band inför inläggning på sjukhus borde vara en vik-
tig och naturlig uppgift. Tyvärr har brister därvidlag också
uppdagats.

Eftersom patienterna är mycket gamla och har flera andra
sjukdomar och ibland stora mängder läkemedel, är det en brist
att geriatriker sällan konsulteras trots att sådan fanns till-
gänglig på sjukhuset.

På ortopedavdelningen var i genomsnitt nästan 3 av 24
platser ständigt belagda av patienter med omvårdnadsbehov
efter fallolyckor eller på grund av smärta i rygg eller leder/
muskler i övrigt. Insatserna bestod av effektiv smärtlindring
med läkemedel samt mobilisering utförd av personal som är
mycket väl förtrogen med arbetsuppgiften. Det är inte troligt
att vårdtiden skulle kunna vara lika kort eller kortare på nå-
gon annan klinik. För att kliniken ska kunna klara sina speci-
fika ortopedkirurgiska uppgifter är det en central uppgift att
patienterna mobiliseras snabbt. Läkarinsatserna för patient-
gruppen var minimal. Sjuksköterskorna använde mycket tid
till samordning inför utskrivning.

Dilemmat
Ortopedkliniken har som ett av sina uppdrag att sköta plane-
rad kirurgi, i huvudsak operation av höft- och knäproteser.
Väntelistan är oacceptabelt lång, och när kötiden överstiger
tre månader uppkommer kostnader i kön för bl a läkemedel,
förlängd sjukskrivning, sjukgymnastik och ingrepp som t ex
steroidinjektioner i väntan på operation. Inget av detta är vär-
deskapande för patienten utan är onödiga kostnader. Arbets-
insatserna från personal på avdelningen, operationskoordina-
tor, distriktsläkare, ortopeder och sjukgymnaster används i
onödan. För patienterna innebär det en tid med oacceptabelt
låg livskvalitet. Kapacitet att operera mer finns på kliniken
och operationsavdelningen. På ortopedkliniken i Mora är
vårdplatserna idag den begränsande faktorn.

För att öka nyttjandet av ortopedklinikens specifika kom-
petens måste patienter med ett enkelt omvårdnadsbehov skö-
tas på annan vårdnivå. Ett vårddygn på ortopedkliniken kos-
tar ca 4 500 kronor, medan en korttidsplats på sjukhem kos-
tar 1 500–2 000 kronor. Om landstinget omfördelar en del av
resurserna och köper fler sjukhemsplatser finns det utrymme
för att både klara en bra akutsjukvård för den äldre patienten
och öka antalet protesoperationer.

Tre tänkbara utvecklingsvägar
Det finns ingen enkel lösning på problemet eftersom orsaker-
na till dagens situation är flera. För att uppnå resultat behövs
en kombination av åtgärder och en förbättting av hela vård-
kedjan. 

På sjukhuset: gemensam akutvårdsavdelning
Inom sjukhuset bör en diskussion ske om symtomet eller
grundsjukdomen i första hand ska avgöra på vilken klinik pa-
tienten ska vårdas. Den logiska och kanske också mest önsk-
värda utvecklingen är att inrätta akutgeriatriska vårdplatser.
Då det råder stor brist på geriatriker i hela landet och det även
är svårt att rekrytera sjuksköterskor till sådan verksamhet, får
det tills vidare ses som en önskvärd men avlägsen lösning. In-
riktningen får i stället bli att hitta en modell som är möjlig att
klara med den personal och ekonomi som finns att tillgå.

Att inrätta en gemensam akutvårdsavdelning (AVA) på
sjukhuset för patienter med alla sorters kortare (4–5 dagar)
vårdbehov har flera fördelar: 
• Tillgång för hela sjukhuset
• Sjukhusets »dragspel«, dvs vårdplatser som bemannas så

att de kan utnyttjas flexibelt beroende på belastning
• Enkel utredning och behandling, i nivå med den som görs

på vårdcentral, för den aktuella patientgruppen 
• Korta vårdtider för patientgruppen
• Personalrekrytering genom samutnyttjande av sjukskö-

terskor mellan klinikerna och genom möjlighet till arbets-
rotation för den personal på sjukhuset och i primärvården
som önskar/behöver 

• Möjlighet till auskultationsplatser för personal inom kom-
munal äldresjukvård 

• Tvärprofessionellt arbetssätt med goda möjligheter till
kunskapsöverföring. 

Utanför sjukhuset: vårdkedjans länkar bör ses över
Samverkan mellan sjukhuset och primärvården sker idag utan
formella hinder eftersom vi sedan årsskiftet har en organisa-
tion med gemensam ledning och politisk styrelse. Det pri-
märkommunala huvudmannaskapet utgör däremot en svårig-
het då sjukvården ska samverka med sju kommuner med
bitvis rätt stora skillnader i organisation och tolkning av äldre-
vårdsuppdraget. Tydligt är att sjukvården måste erbjuda
kommunernas personal möjligheter till kompletterande ut-
bildning inom akutsjukvård för äldre. Det är också nödvän-
digt att landstings- och kommunpolitiker ansvarar för att hit-
ta en minsta gemensam nämnare som  kan garantera vård på
lika villkor, oavsett hemkommun. Vinsten av en god och tät
samverkan mellan distriktsläkare och ortopeder har också vi-
sats i studien. För att uppnå den effekten är det nödvändigt att
ha en tillräcklig och stabil bemanning i alla led. 

Akutplatser vid sjukhemmen i primärvårdens regi är en
viktig faktor liksom möjligheten till röntgenundersökning.
Den digitala röntgentekniken med bildöverföring och stöd av
röntgenläkare underlättar en sådan utveckling.

Osteoporosprevention
Osteoporosbehandling och förebyggande insatser bör inten-
sifieras. Sådan behandling och profylax har visats ha doku-
menterade effekter [2,3]. Genom ökad kunskap hos personal
utanför sjukhuset om handläggning av framför allt osteopo-
ros och dess följdtillstånd kan inläggningar undvikas utan
men för patienten. 

Liksom vid diabetes kanske osteoporosprevention i fram-
tiden kräver dispensärverksamhet med specialutbildad perso-
nal som säkerställer uppföljning av vårdprogram och infor-
merar om fallprofylax och höftskydd [4] på olika sjukvårds-
inrättningar för äldre. Även om effekterna av sådana åtgärder
inte är omedelbara och först kan utvärderas i framtiden, är ti-
den nu mogen för att fatta viktiga strategiska beslut. Dessa be-
slut kan visa sig vara en framgångsrik väg för att förhindra en
utveckling som leder till en stagnation på ortopedklinikerna
med långa köer till de kostnadseffektiva protesoperationerna.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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