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N är Ädel- och psykiatrireformerna genom-
fördes 1992–94 var ett av huvudmotiven
att samla sociala och medicinska insatser
under en och samma huvudman. Refor-

men präglades också av målet att ersätta institu-
tionsboendet med hemtjänst och sjuksköterskeledd
vård i särskilda boenden. Landstingen ansågs under
lång tid ha medikaliserat åldrandet, och läkarled-
ningen av sjukhemmen bedömdes inte längre nöd-
vändig. 

Övergången skedde samtidigt som landstingens
primärvård utsattes för stora besparingskrav. I grå-
zonen mellan landstingens ansvar och kommuner-
nas ansvar drabbades då hemsjukvården svårt. Suc-
cessivt har därefter behovet av ökad läkarmedverkan
i äldrevården lyfts fram. 

Kommuner, primärvård och sjukhusvård har grad-
vis utvecklat former för samverkan som ser olika ut
på olika håll. Denna samverkan är komplex, och inte
enbart beroende av t ex huvudmannaskapsgränser
utan även av människors professionella strävan att
åstadkomma en bättre vård för de äldre.

Utvecklingen visar dock att kommuner och lands-
ting inte tillräckligt byggt ut samverkansformerna.
Problembilden för de äldsta och de funktionshindra-
de som behöver vård i hemmet kvarstår på många
håll. 

F ör att förbättra hemsjukvården och öka lä-
karmedverkan har Socialdepartementet nu
föreslagit att kommunerna, i en samman-
hållen hemvård, även ska ansvara för de

medicinska insatserna upp till och med sjuksköters-
kenivå i det ordinära boendet. Om landstingen inte
tillgodoser behovet av läkarinsatser ges kommuner-
na rätt att själva anlita läkare och i efterhand debite-
ra landstinget. 

Läkarförbundet tillstyrker förslaget men anser att
det behöver tas ytterligare steg. Förbundet menar att
i de fall patienter bedöms ha varaktiga, eventuellt
livsvariga, behov av läkarinsatser i hemmet ska kom-
munerna även ha finansieringsansvaret för läkarin-
satserna. Risken är annars stor att dagens problem
med bristande läkarmedverkan i hemsjukvården
kommer att bestå.

Bedömningen av vilka patienter som berörs görs
av patientansvarig läkare efter samråd med kommu-
nens biståndshandläggare. Personer med tillfälliga
behov av läkarbesök i hemmet ska precis som idag få
sina behov tillgodosedda av landstingens primär-
vård. Med ett direkt ansvar för att finansiera läkarin-
satserna för en viss patientgrupp kommer kommu-

nerna att upphandla och skriva avtal med ortens all-
mänläkare och andra specialister. 

Enligt förbundets bedömning kommer kommu-
nerna endast i undantagsfall att välja att anställa
egna läkare. Ansvaret för dessa läkarinsatser bör, an-
ser förbundet, ligga på en »kommunal chefsläkare«.
Kommunernas betalningsansvar bör upphöra först
när patienten läggs in på sjukhus.

F ör att genomföra reformen behövs både en
skatteväxling och ett nytt statsbidrag.
Statsbidraget behövs för att ge kommuner-
na kostnadstäckning för vården av äldre

och psykiskt funktionshindrade med särskilt stort
behov av »öppen« läkarvård. 

När kommunerna får ansvaret för vården i det or-
dinära boendet kommer vi att få stopp på de senaste
årens neddragning av antalet platser i särskilda bo-
enden. Detta har nämligen varit ett av de vanligaste
sätten för kommunerna att spara pengar och samti-
digt övervältra kostnaderna på landstingens hem-
sjukvård. 

Läkarförbundet menar att varje enhet för särskilt
boende behöver en läkare med speciellt ansvar för
handledning och samordning av de medicinska in-
satserna. Geriatrikerna måste här framhållas som en
självklar resurs – de ska fungera i nära samverkan
med familjeläkaren i vården av äldre. 

Förbundet vill även framhålla vikten av psykia-
trisk äldrevårdskompetens. Alla aktörer inom äldre-
vården måste ha en nära samverkan med både den
geriatriska och psykiatriska specialiteten.
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World Medical Association,
WMA, hade i helgen sin årliga
generalförsamling i Pilanesberg,
Sydafrika. Ett ämne som disku-
terades var de problem som läka-
re ställs inför vid behandling av
HIV/aids i Afrika. HIV/aids är en
global pandemi; statistik från
UNAIDS visar att ca 37–38 miljo-
ner människor är smittade, och
60 procent av dem lever i länder
söder om Sahara. 

Trots att evidensbaserade
metoder finns för att förhindra
smittspridning och för livsför-
längande behandling når dessa
inte alla behövande. Förutom
bristande ekonomiska och per-
sonella resurser är ett av de
största problemen att desinfor-
mation sprids till befolkning-

en, och att metoder utan effekt
används av icke utbildad perso-
nal.

WMA antog vid mötet en de-
klaration om HIV/aids och läkar-
nas möjligheter att förbättra si-
tuationen. WMA uppmanade i
en resolution vid mötet också re-
geringar världen över att arbeta
tillsammans med medicinskt ut-
bildad sjukvårdspersonal och de-
ras organisationer. 

Målet ska vara att identifiera
och implementera de kritiska
steg som behövs för att förhindra
ytterligare spridning av smittan
och försäkra att diagnostisering,
behandling och vård utförs en-
bart av utbildade läkare och sjuk-
vårdspersonal.
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