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Stora brister i vården av gamla människor – orsakar 
mycket onödigt lidande 

}  Mer än 30% av sjukvårdens kostnader beror på onödiga 
komplikationer som främst drabbar äldre människor 

}  Onödiga komplikationer inom sjukvården och bristen på 
rehabilitering orsakar mycket stora och onödiga kostnader för 
kommunernas vård och omsorg 

}  Läkemedelsbiverkningar orsakade av för höga doser, 
olämpliga läkemedel och olämpliga läkemedelskombinationer 
leder till onödiga kostnader om närmare 15 miljarder 

Geriatrisk kompetens och arbetssätt 

}  Kunskaper i gerontologi och geriatrik i hela sjukvården och 
äldreomsorgen - en förutsättning för att minska onödiga 
komplikationer och onödigt lidande hos äldre människor 

}  Geriatriskt arbetssätt innefattande geriatrisk utredning och 
rehabilitering en förutsättning för att effektivt utnyttja vårdens 
och omsorgens resurser 

 
}  Systematisk prevention av onödiga komplikationer 

}  Sjukvårdens nuvarande organspecialisering ett hinder för en 
kostnadseffektiv vård av de ”mest sjuka gamla människorna” 

Gerontologi 

}  Gerontologi – läran om det friska åldrandet. En tvärvetenskap som 
handlar om åldrandet ur alla perspektiv. 

}  Kunskaper i gerontologi är en förutsättning för att kunna behandla 
gamla människor. 

}  Det normala friska åldrandet förändrar kroppens alla funktioner. 
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Geriatrik 

 Geriatrik 

 Läran om etiologi, 
patofysiologi, diagnostik, 
profylax och terapi av 
sjukdomar hos äldre 

Den åldrande människan 

 Andra hälsorisker får relativt större betydelse. En helhetssyn 
på patienten är nödvändig.  
  Exempel: 

}  Sociala rollförändringar 
}  Att bli änka/änkling 
}  Att förlora ett vuxet barn 
}  Att förlora oberoendet 

}  Näringsbrist 
}  Läkemedelsbiverkningar 
}  Dålig munhälsa 

 Påfrestningar leder snabbare till allvarliga konsekvenser och 
medicinsk behandling leder oftare till biverkningar. 

Den åldrande människan 

 Den gamla patienten kräver en ökad noggrannhet och större 
försiktighet. 

 
 Den gamla patienten kräver systematisk prevention av 
komplikationer och en aktivare och snabbare insatt 
behandling. 

 
  

ü  Intorkning 
ü  Blödning 
ü  Infektioner 
ü  Hjärtarrytmier 

ü  Trombosprofylax 
ü  Sårvård 
ü  Depression 

Den åldrade människan 

}  ÅLDRANDEFÖRÄNDRINGAR SOM 
PÅVERKAR LÄKEMEDELSBEHANDLING 

}  Förändrad absorbtion 
}  Förändrad distribution 

}  Minskande andel kroppsvatten 
}  Ökande andel kroppsfett 

}  Förändrad metabolism 
}  Förändrad utsöndring 
}  Förändrad receptorkänslighet 
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KONSEKVENSER AV DEMENSSJUKDOMAR – 
STORT BEHOV AV REHABILITERING!!!!!!! 

KK DEMENS	

KONSEKVENSER	
BPSD	ex.	depression,	ångest	

Läkemedelsbiverkning	

Fysisk	inakAvitet	

Delirium	

Minskade	sociala	interakAoner	

SjukvårdskonsumAon	

NedsaE	munhälsa	

Undernäring	

Hjälpbehov	ADL	

Påfrestning	närstående	

Fallskador	

Gång-	&	balansnedsäEning	

etc.	

KomplikaAoner	vid	sjukdom	

Mortalitet	

Byte	boendeform	

NedsaE	kogniAon	

Högintensiv fysiskt träning – FOPANU-studien 

}  Demenssjukdomar de enda neurologiska sjukdomarna där 
rehabilitering inte är självklart! Diskriminerande lagstiftning – 
LSS vs. SOL etc 

}  FOPANU-studien visade att träning hade minst lika god 
effekt hos människor med demenssjukdom 

}  God effekt på balans, gångförmåga, aktivitetsförmåga (ADL) 
och psykiskt välbefinnande. 

}  God nutrition en viktig förutsättning för effekt 

MIDRED - studien CGA – PRM – VAD ÄR DET? 

}  GRUNDEN I ALL VÅRD OCH OMSORG, SÄRSKILT AV 
MÄNNISKOR MED DEMENSSJUKDOM, ÄR ETT 
REHABILITERANDE ARBETSSÄTT. 

}  ATT ALLTID SE VILKA RESURSER EN SJUK MÄNNISKA 
HAR OCH ATT ALLTID MED VARDAGSREHABILITERING 
FÖRSÖKA BEVARA DE FÖRMÅGOR INDIVIDEN HAR 
KVAR. 

}  ATT GENOM TRÄNING OM MÖJLIGT FÖRBÄTTRA 
INDIVIDENS FUNKTIONER UTIFRÅN EN GERIATRISK 
UTREDNING 

}  ATT AKTIVT FÖREBYGGA KOMPLIKATIONER 
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Geriatrisk utredning 

}  Allergi, Över-
känslighet? 

}  Nedsatt syn? 

}  Nedsatt hörsel? 

}  Nedsatt kognition? 
 (MMSE) 

 
Geriatrisk utredning 
 

}  Undernäring? 
Viktnedgång? 
 Ätproblem? 
 (MNA, Vikt) 

 
}  Nedsatt munhälsa? 

}  Nedsatt immun-
försvar? 
}  Pneumoni 
}  Urosepsis 

}  Urinproblem? 

}  Mag-tarm problem? 

}  Fotproblem? 

}  Smärta? 
 (VAS) 

Geriatrisk utredning 

}  Fallrisk? 
 
}  Osteoporos? 
 
}  Trombosrisk? 

}  Risk för trycksår? 
 (Nortons index) 

Geriatrisk utredning 

}  Risk för bensår? 

}  Polyfarmaci? 
Läkemedels-
biverkningar? 

}  Depression? 
(GDS-15) 

 
}  Sömnproblem? 
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Geriatrisk utredning 

}  Kommunikations-
problem? 

}  Motorik/Balans-
nedsättning? 

}  Nedsatt ADL-
förmåga? 
 (KATZ / BARTHEL) 
  

}  Kontrakturrisk? 

}  Medicinska eller 
sociala problem 
hemma? Vanvård/
Övergrepp? 

}  Körkort, Vapen-
licens?  

Geriatrisk utredning 

}  Andliga behov? 
 
}  Sexualitet/Samlevnad? 

}  Livskvalitet? 
 (PGCM) 

}  Närståendevårdares 
hälsa? 

 

Geriatrisk utredning 

}  Multidiciplinärt 
team? 

}  Interdiciplinärt 
team? 

Disponerande faktorer för urinvägsinfektion 

}  Östrogenbrist efter 
klimakteriet 

}  Urinretention 
}  Residualurin, långsamt flöde 

}  Prolaps 
}  Inkontinens (urin + avf) 
}  Diarré och obstipation 
}  Blöjor 
}  Blåsstenar, njursten 

}  Nedsatt immunförsvar 
}  Järnbrist 
}  C-vitaminbrist 
}  Kortisonbehandling 
}  Cytostatikabehandling 
}  Diabetes 
}  ”Andra sjukdomar” 

 Behandling med bred-
spektrumantibiotika: t.ex. 
ampicilliner och 
cefalosporiner orsakar ofta 
överväxt av tarmbakterier 
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Annorlunda hälsorisker – andra hot mot en god 
ålderdom 

}  Undernäring och svält 

}  Läkemedelsbiverkningar 

}  Fallolyckor  

}  Depressioner 

}  Bristfällig rehabilitering 

}  Sjukvårdens organ-
specialisering 

}  Personalens kompetens-
brist 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

 DE ALLRA ÄLDSTA ÖKAR 
MEST 

 
}  80+ blir mer än dubbelt så 

många - från 500 000  till ca 
1,2 miljoner år 2060 

}  90+ fyrdubblas från 75000 
idag till ca 300 000 år 2060 

}  100+ har fördubblats på 10 år 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  På 10 år har antalet 90+ 
med höftfraktur ökat med 
150 % 

}  Människor med demens 
ökar från 160 000 till ca 
450 000 till 2060 

}  Vi lever friska längre men 
även åren med sjukdomar 
och stora hjälpbehov ökar 

Bästa möjliga vård för gamla människor 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  I GERDA/Umeå 85+ hade inte 
sjukvården känt igen depressioner 
hos mer än 6 av 10 som var 
deprimerade 

}  Av de som fått behandling med 
läkemedel var mer än hälften 
fortfarande deprimerade 

}  30 % var deprimerade och 
depression hade starkare påverkan 
på livskvalitet än något annat 

}  Hälften av de med demens-
sjukdomar var deprimerade 

Depressioner vanligt och svårbehandlat 

}  Efter fem år var över 80 % av de som 
var deprimerade och som fortfarande 
levde deprimerade trots behandling 

}  Människor med depression hade dött 
i dubbelt så stor utsträckning som de 
som ej var deprimerade 

}  26 % av de som ej var deprimerade 
hade utvecklat depression 

}  Depression hos äldre mer malignt än 
cancer och hjärtsjukdom 

}  Förekomsten av depression bland 
äldre ökar 

Undernäring – ett vanligt hot mot äldres hälsa Andel äldre med demenssjukdom ökar 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Symtombehandling ofta livsfarligt för gamla 
människor 

}  Fördröjer/hindrar upptäkt av komplicerande sjukdomar 

}  Leder till fara för patienten och förlängda vårdtider och 
ökade kostnader 

Läkemedel gör gamla människor sjuka 

 Vanligaste orsaken till att 
gamla människor 
kommer till akut-
mottagningar/läggs in på 
sjukhus i Sverige: 

 LÄKEMEDELS-
BIVERKNINGAR! 
  Fel doser 
  Olämpliga läkemedel 
  Farliga  kombinationer av 

 läkemedel 

Kvaliteten på läkemedelsbehandlingen försämras 

}  Antalet inläggningar på 
sjukhus på grund av 
läkemedelsbiverkningar har 
fördubblats på  ca 20 år 

}  Antal läkemedel som äldre 
behandlas med har 
fördubblats på 20 år 

}  Andel patienter som följs upp 
av den läkare som satte in 
behandlingen har minskat 
drastiskt 

Förutsättningar för bättre läkemedelsbehandling 

}  Noggrann geriatrisk utredning 

}  Utred orsak till symtom - ej bara 
symtombehandling 

}  Anpassa dosen individuellt 

}  Prioritera viktigaste behandlingar 

}  Följ alltid upp effekt och biverkningar 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Det vetenskapliga underlaget för varför 
geriatrisk kompetens och arbetssätt kan 

förbättra vården för äldre människor – bättre 
resultat till lägre kostnader 

}  Effekten av geriatrisk utredning, behandling och 
rehabilitering på ettårsöverlevnad (en metaanalys av Stuck et al, 
Lancet 1993) 

 
}  Andelen som hade dött efter ett år minskade med 23 %, 

jämfört med dem som fick vanlig sjukhusvård 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

  
 Effekten av geriatrisk utredning, behandling och 
rehabilitering på andelen som kunde återvända hem och 
bo kvar hemma efter ett år (en metaanalys av Stuck et al, Lancet 
1993) 

}  Andelen som bodde kvar hemma ett år efter utskrivning från 
sjukhus ökade med 68 %, jämfört med dem som fick vanliga 
sjukhusvård 

Bästa möjliga vård för patienter med stroke 

Andelen patienter som antingen har dött eller bor på 
sjukhem ett år efter insjuknandet i stroke (BMJ, 1997) 

Bästa möjliga vård för patienter med stroke 

Andelen patienter som antingen har dött eller bor på 
sjukhem ett år efter insjuknandet i stroke (BMJ, 1997) 
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Det geriatriska teamet 

 Alla yrkesgrupper i teamet har utbildning i gerontologi och 
geriatrik 

 
•  Läkare – geriatriker och andra specialistläkare    
•  Sjuksköterskor    
•  Undersköterskor 
•  Sjukgymnaster 
•  Arbetsterapeuter 
•  Kuratorer 
•  Psykologer 
•  Logopeder 
•  Fotvårdare 
•  Dietister 
•  Tandläkare 
•  Tandhygienister 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Akut geriatrik jämfört med akut invärtesmedicin vid 
Norrlands universitetssjukhus (Asplund et al, J Am Geriatr Soc, 
2000) 

}  Akuta invärtesmedicinska patienter 70 år och äldre lottades 
till att vårdas på en akut geriatrisk avdelning eller en akut 
invärtesmedicinsk avdelning 

}  På den geriatriska avdelningen arbetade man i team – alla 
yrkesgrupper gjorde sin bedömning av patienten 

}  Patienterna på den geriatriska avdelningen fick all sin vård, 
inklusive rehabilitering på den geriatriska avdelningen 

 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Trots att man vidtog fler åtgärder/rehabilitering på den 
geriatriska avdelningen fick man kortare vårdtider (5,9 dagar 
jämfört med 7,3 dagar, p=0.002). Cirka 20 % kortare vårdtid 

}  När cirka 200 patienter hade lottats till den geriatriska 
avdelningen behövde 21 färre av dessa institutionsvård både 
vid utskrivningen och tre månader senare jämfört med de 
som hade vårdats på den invärtesmedicinska avdelningen 

}  Både landstinget, men framför allt Umeå kommun (cirka 8 
miljoner lägre kostnader) fick minskade kostnader för vård 
och omsorg 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Akut geriatrik jämfört med akut invärtesmedicin vid 
Trondheims universitetssjukhus (Saltvedt et al, J Am Geriatr 
Soc, 2002) 

}  Patienter med akuta invärtesmedicinska sjukdomar 75 år 
och äldre (n=254) lottades till en akut geriatrisk enhet jämfört 
med akut invärtesmedicin 

}  På den geriatriska enheten utreddes och behandlades 
patienterna av ett team 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Andelen som hade dött efter 
tre månader var 12 % från 
den geriatriska enheten 
jämfört med 27 % från den 
medicinska enheten (p=0.004) 

}  Efter tre månader bodde 80 % 
från den geriatriska enheten 
fortfarande hemma jämfört 
med 64 % från den 
medicinska enheten (p=0.005) 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Utbildning i geriatrik för personalen på en akut 
invärtesmedicinsk avdelning vid Sundsvalls sjukhus 
(Lundström et al, J Am Geriatr Soc, 2005) 

}  Av 400 akuta invärtesmedicinska patienter lottades hälften 
till avdelningen som fått utbildning i geriatrik och som delvis 
arbetade i team 

}  På den geriatrikutbildade avdelningen var vårdtiderna 9,4 
dagar jämfört med 13,4 dagar, 30 % kortare vårdtid 
(p=<0.001) 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Efter sju dagar på respektive avdelning var hälften så många 
fortfarande förvirrade på avdelningen som hade fått 
utbildning i geriatrik 

}  Två jämfört med nio patienter hade dött under vårdtiden på 
sjukhuset (p=0.03) 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Metaanalys från 2009 i BMJ bekräftar att geriatrisk vård 
leder till bättre resultat (Baztán J, BMJ, 2009) 

}  Geriatrisk vård resulterade i att akuta invärtesmedicinska 
patienter kan återvända hem i större utsträckning efter vård 
på geriatrisk enhet jämfört med medicin (30 % fler kunde 
återvända hem) 

 
}  Patienter som har fått geriatrisk vård hade bättre 

funktionsförmåga vid utskrivningen från sjukhus (18 % färre 
hade försämrats) 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Nyare metaanalys från oktober 2011 i BMJ bekräftar att 
geriatrisk vård leder till bättre resultat. (Ellis G, et al) 

}  22  RCT-studier från 6 olika länder omfattande över 10 000 
patienter inlagda akut 

}  CGA (Comprehensive Geriatric Assessment = noggrann 
geriatrisk utredning av ett team) jämfört med ”usual care” 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Ökad sannolikhet att återvända hem: (odds ratio 1.16 (95% 
confidence interval 1.05 to 1.28; P=0.003) 

  
}  Ökad sannolikhet att bo kvar hemma efter 12 månader: 1.25 

(1.11 to 1.42; P<0.001) 
 
}  Minskad risk att bo på institution: 0.78 (0.69 to 0.88; 

P<0.001) 

}  Minskad risk att dö eller försämras: 0.76 ( 0.64 to 0.90; 
P=0.001)  

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Den gamla kvinnan med 
höftfraktur betraktas ofta som 
en vanlig och okomplicerad 
patient, åtminstone från 
ortopedläkarens perspektiv 

}  Frakturen i höften är dock 
oftast det minsta problemet 

}  Förvirringstillstånd hos dessa 
patienter betraktas ofta som 
naturligt och oundvikligt 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Vem drabbas av höftfraktur? 

•  Kvinnor 70 – 80 % 
•  Genomsnittålder 83 
•  Benskörhet 90 % 
•  Fallolyckor 95 % 

•  Infektioner 
•  Läkemedelsbiverkningar 
•  Stroke 
•  Hjärtsjukdomar 
•  Epilepsi 
•  Förvirringstillstånd 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Vem drabbas av höftfraktur? 

•  35-45 % kommer från särskilt 
boende 

•  25-40 % har haft stroke 
•  40-55 % har demenssjukdom 
•  25-30 % har akut förvirring 
•  20-35 % är deprimerade 

•  60-80 % är ensamboende 
•  60-80 % är undernärda 
•  100 % har ökat näringsbehov 

efter frakturen 
•  25-35 % har urinvägsinfektion 
•  20-30 % har sockersjuka 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Vem drabbas av höftfraktur? 

•  40-50 % har nedsatt syn 
•  25-30 % har nedsatt hörsel 
•  20-30 % har syrebrist  i hjärnan 
•  35-50 % har sömnapné 

(andningsuppehåll under 
sömnen) 

•  80-90 % har fallit upprepade 
gånger under sista året 

•  70-85 % har varit fysiskt inaktiva 
•  Patienter med höftfraktur äter sju 

läkemedel vid inläggning och tio 
vid utskrivning 

•  Nästan alla behandlas med flera 
läkemedel som ökar risken att 
falla och att falla igen 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Antalet höftfrakturer hos mycket gamla människor ökar snabbt 
(150 % ökning hos 90+ i Umeå på 10 år) 

}  Mycket gamla människor drabbas av många komplikationer efter 
höftfraktur 

}  Fallrelaterade skador orsakar 6-7 ggr fler dödsfall än trafiken i 
Sverige. År 2014 dog 1900 personer efter fallolyckor 

}  Fallolyckor kostar samhället 24 miljarder årligen  (2013) 
}  Höftfrakturpatienter har 3 ggr ökad risk att drabbas av en 

höftfraktur till 
}  Försvardepartementet (MSB) har ansvarat för fallprevention -2014 

numera har justitiedepartementet fått ansvaret 
}  Fallskadorna har ökat med 50 % på 10 år 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Det vanligaste symtomet på akut 
sjukdom hos gamla människor är 
akuta förvirringstillstånd 

}  Akuta förvirringstillstånd får inte 
behandlas med läkemedel förrän 
man har utrett orsaken 

}  Vanliga orsaker till 
förvirringstillstånd kan vara 
läkemedelsbiverkningar, 
infektioner, blodproppar i 
lungorna eller i hjärnan, 
förstoppning, svårheter att tömma 
urinblåsan, allvarlig blodbrist eller 
hjärtinfarkt 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Geriatrisk vård istället för ortopedisk vård för 
patienter med höftfraktur (Lundstrom M, Ageing Clin Exp Res 
2007, Stenvall M, J Rehab Med 2007, Stenvall M, Osteoporosis Int 2007) 

}  199 patienter med höftfraktur lottades till vård på geriatrisk 
avdelning eller ortopedisk avdelning direkt efter operationen 

}  På den geriatriska avdelningen arbetade man i team där alla 
yrkesgrupper gjorde en noggrann bedömning av patienten ur ett 
helhetsperspektiv 

}  Man arbetade aktivt för att förebygga komplikationer och om 
patienten var förvirrad utreddes patienten snabbt för att kunna 
behandla den bakomliggande orsaken 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Patienterna på den geriatriska avdelningen fick intensiv 
rehabilitering, en aktiv behandling mot undernäring, och 
förebyggande åtgärder mot fallolyckor och benskörhet 

}  Patienter med höftfraktur som fick geriatrisk vård drabbades 
av färre komplikationer under vårdtiden 
•  Färre blev förvirrade 
•  Förvirringstillstånden gick över fortare 
•  Färre fallolyckor inträffade under vårdtiden (60 jämfört med 18) 
•  Färre nya frakturer under vårdtiden (4 jämfört med 0) 
•  Färre drabbades av urinvägsinfektioner (51 % jämfört med 31 %) 
•  Färre drabbades av trycksår (22 % jämfört med 9 %) 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

 
}  Patienter med höftfraktur som vårdades på den geriatriska 

avdelningen efter operationen hade i genomsnitt 10 dagar 
kortare vårdtid (cirka 50 000 lägre kostnad per patient) 

}  Ett år efter operationen kunde tre gånger fler som vårdats på 
den geriatriska enheten gå självständigt (återigen sannolikt 
ännu större besparing för kommunen när äldre patienter med 
höftfraktur får en bättre vård) 

}  Störst effekt hos personer med demenssjukdom!!!!!!! 

Rehabilitering efter höftfraktur hos människor med 
demenssjukdom 

Intervention Kontroll P-värde 
Urinvägsinfektion 21% 64% 0.001 
Undernäring 18% 44% 0.025 
Akut förvirring 68% 97% 0.002 
Förvirring (dagar) 3.2±4.1 12.8±17.6 0.003 
Antal fallolyckor 1 34 0.001 
Vårdtid 20.0±12.0 32.3±35.3 0.059 
Bevarad gång-
förmåga 4 
månader 

80% 7% 0.005 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Ännu bättre resultat uppnåddes på den akuta geriatriska 
avdelningen vid Piteå älvdals sjukhus (Lundström et al, Scand 
J Caring Sci, 1998) 

}  Patienter med höftfraktur lades där in direkt på en geriatrisk 
avdelning från akutmottagningen. Denna enhet redovisade 
världens bästa resultat när det gällde andelen med 
höftfraktur som återfick sin tidigare gångförmåga och den 
största andel som kunde återvända hem (93 %). Andel 
självständiga gångare vid utskrivningen var 89 % 

}  Dessa resultat uppnåddes trots mycket korta vårdtider 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  “Piteåmodellen” i Trondheim 

}  CGA för patienter med höftfrakturer – bättre för patienterna 
och mer kostnadseffektivt 

}  Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: 
a prospective, randomised, controlled trial. Prestmo A, 
Hagen G, Sletvold O, Helbostad JL, Thingstad P, Taraldsen 
K, Lydersen S, Halsteinli V, Saltnes T, Lamb SE, Johnsen 
LG, Saltvedt I. Lancet. 2015 Feb 4. pii: 
S0140-6736(14)62409-0. doi: 10.1016/
S0140-6736(14)62409-0. 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

 Geriatrisk kompetens och arbetssätt är en förutsättning 
för att effektivt förebygga fallolyckor bland äldre 
människor på äldreboenden (Jensen J et al, Ann Int Med, 2002) 

}  Hälften av de gamla på nio äldreboenden i Umeå bedömdes 
av ett geriatriskt team med avseende på riskfaktorer för 
fallolyckor 

}  Riskfaktorer som läkemedel, sjukdomstillstånd och nedsatt 
benstyrka och balans åtgärdades 

}  Om en person föll utreddes och behandlades alltid den 
bakomliggande orsaken 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Risken att ramla under det kommande året minskade med 
51 % och risken att drabbas av en höftfraktur minskade med 
77 % 
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Geriatrisk kompetens i särskilda boenden 

}  Samma misstag som Västerbottens läns Landsting nu gjort 
gjordes för några år sedan i Södertälje där läkaransvaret för 
särskilda boenden överfördes från geriatriska kliniken till 
primärvårdläkare 

}  Fem gånger fler patienter skickades in till akuten och fem 
gånger fler patienter lades in på akutklinikerna på Södertälje 
sjukhus 

Akutbesök från äldreboenden 
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Geriatrisk utredning, behandling och rehabilitering minskar 
onödigt lidande för en stor andel av äldre människor 

}  Geriatrisk utredning, behandling och rehabilitering minskar 
kostnader för sjukvård och äldreomsorg 

}  Geriatrisk kompetens i särskilda boenden förbättrar 
kvaliteten och minskar kostnaderna 

}  Med en allt större andel mycket gamla människor med 
multipla sjukdomar måste sjukvården och äldreomsorgen 
anpassa sig efter dessas behov 
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Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv 
vård och äldreomsorg i Sverige. 

1.  Goda kunskaper om 
åldrandet och åldrandets 
sjukdomar hos alla 
yrkesgrupper och inom 
alla områden där gamla 
människor vårdas. 
Kunskap om vård av 
människor med 
demenssjukdom i hela 
sjukvården (50% av 
personer med höftfraktur 
har demenssjukdom). 

Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv 
vård och äldreomsorg i Sverige. 

2.  Vården måste 
organiseras så att den 
kan möta behoven hos 
multisjuka äldre 
människor. Utvecklingen 
mot en alltmer 
organspecialiserad 
sjukhusvård motverkar 
ofta en optimal vård av 
äldre 

3.  Teamarbete är en 
förutsättning och 
läkarmedverkan är 
nödvändig i utredning, 
vård, rehabilitering och 
omsorg av äldre 
människor. Ett 
rehabiliterande arbetssätt 
är grunden för all vård 
och omsorg av gamla 
människor! 

Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv 
vård och äldreomsorg i Sverige. 

4.  Symtom hos äldre måste 
utredas och orsaken 
behandlas i samma 
utsträckning som hos 
yngre människor 

Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv 
vård och äldreomsorg i Sverige. 

5.  En säker läkemedels-
behandling kräver en 
noggrann utredning och 
alltid uppföljning av 
effekter och biverkningar 
då nästan inga 
läkemedel är utprövade 
på äldre människor 
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Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv 
vård och äldreomsorg i Sverige. 

6.  Etiska övervägningar bör 
föregå utredning och 
behandling av svårt sjuka 
äldre människor. Optimal 
behandling inte maximal 
behandling 

Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv 
vård och äldreomsorg i Sverige. 

7.  Kommuner och landsting måste samplanera och 
samarbeta för att garantera en god och 
kostnadseffektiv vård och omsorg. Gamla människors 
behov får inte användas i kampen om besparingar 
mellan olika huvudmän. Förutom ett onödigt lidande för 
den gamla människan leder avsaknad av samplanering 
oftast till ökade samhällskostnader 

Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv 
vård och äldreomsorg i Sverige. 

8.  Alla former av medicinsk 
behandling, t.ex. 
läkemedelsbehandling 
och rehabiliterings-
metoder måste 
utvärderas vetenskapligt 
även hos gamla 
människor, även t.ex. 
hos de med 
demenssjukdom 

9.  Prevention av ohälsa hos 
äldre måste prioriteras i 
vård, omsorg och 
forskning. Preventionen 
måste inriktas mot äldres 
vanligaste hälsorisker - 
fallolyckor, benskörhet, 
depression, demens, 
urinvägsinfektioner, 
malnutrition, läkemedels-
biverkningar, etc 

Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv 
vård och äldreomsorg i Sverige. 

10. Patientnära klinisk 
äldreforskning måste 
prioriteras även i Sverige.  
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Bästa möjliga vård för gamla människor 

}  Alla sjukvårdsdistrikt måste ha enheter för geriatrik med 
vårdplatser och öppenvårdsverksamhet 

}  Detta är en förutsättning för kvalificerad utredning, 
behandling och rehabilitering av äldre människor 

}  Detta är också en förutsättning för utbildning av AT-läkare, 
ST-läkare och all personal i vård och omsorg av äldre 

}  Detta är också en förutsättning för utveckling av äldrevård 
och implementering av nya kunskaper från geriatrisk 
forskning 

Bästa möjliga vård för gamla människor 

STORA KUNSKAPSBRISTER I VÅRDEN AV GAMLA: 
  
}  Nationella riktlinjer saknar underlag för behandling av 80+ 

}  Den Nationella läkemedelsstrategin glömmer den viktigaste 
förutsättningen för en säker läkemedelsbehandling av äldre 
människor – att den behandlande läkaren skall ha möjlighet/
skyldighet att utvärdera effekter och biverkningar av insatta 
läkemedel. Särskilt viktigt för läkarens kompetensutveckling! 

}  Radikal försämring av speciellt fortbildningen för alla 
yrkesgrupper i vård och omsorg 

Tack för uppmärksamheten! 

COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT- 
PREVENTION, REHABILITATION AND MANAGEMENT 

CGA-PRM 
Patientsäkert och kostnadseffektivt 


