Prio

Vad betyder
egentligen
nära vård?

I VÅRDEN

N U M M E R

Läkares samarbete
kan hindra farliga
följder för dem
med diabetes
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Framtidens
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Vi är på god väg mot
framtidens vård
slå upp vilken barnbok som helst och du får ser hur någon som blivit sjuk
eller fått en skada hänvisas till ett sjukhus för att få vård. Länge såg det
också ut så i vårt land. Men i takt med att vården förändras, får också
allt fler av oss vård utanför de stora akutsjukhusen. Ibland på mindre
sjukhus, primärvårdsakuter, hälsocentraler, andra liknande enheter eller
i det egna hemmet. Ibland med stöd av ny teknik som digitala självbetjäningstjänster, videosamtal eller kanske drönare. Man kan snabbt konstatera att vården ser annorlunda ut idag, och att framtida vårdmiljöer
bygger på andra principer än sjukhusvård med inläggning.
I detta nummer får vi höra en av de starka rösterna i denna förändring, läkaren Anna Nergårdh, som har regeringens uppdrag att utreda
hur regioner, kommuner och berörda
myndigheter tillsammans kan utveckla en modern och jämlik vård i
Patienterna är de
Sverige, där primärvården får ta allt
stora vinnarna om
större plats. Under våren 2020 lämnar
den statliga utredningen sitt slutbesamverkan blir bättre,
tänkande.

”

det tror jag att alla

ofta att delar
är överens om.
av förändringen redan är påbörjad. Vi
behöver inte vänta till att utredningen är avslutad och färdigdebatterad. Många kommuner och regioner har
inlett flera åtgärder för att stärka primärvården, med mer resurser men
även med nya arbetssätt. Den viktiga samverkan mellan olika vårdnivåer,
som primärvård, slutenvård, öppen specialistvård och inte minst den
kommunala omsorgen, är en avgörande fråga i de här sammanhangen.
Patienterna är de stora vinnarna om samverkan blir bättre, det tror jag
att alla är överens om.
För ett forskande läkemedelsbolag som Boehringer Ingelheim AB ser
vi flera förändringsområden där vi kan delta med vår kunskap och vårt
engagemang. Det gäller inte minst
arbetet med nationella riktlinjer
och den så aktuella nationella
kunskapsstyrningen, som ju båda
kan leda vården mot att bli mer
jämlik mellan olika delar av landet. En rättvisefråga, om du frågar
mig.
anna nergårdh betonar

STAFFAN GUSTAVSSON
Market Access &
External Affairs Director
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Vården är inne i en omorganisation där insatserna runt
patienten är mer samordnade. Förändringarna borgar för
bättre och mer jämlik vård.

FOTO: SÖREN ANDERSSON
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#1 • 2020
4 Fakta i frågan. Statistik och studier
pekar på fördelen med att samordna
insatserna mellan vårdens aktörer.
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Patienten i fokus. Regeringens utredare förklarar hur svensk hälso- och
sjukvård ska ställa om till att bli nära.
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Gott exempel. I Västerbotten
har man redan lyckats med det som
övriga landet strävar efter.
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Prio frågar. Patientföreträdare
och en representant för sjuksköterskornas fackförbund får bland annat
svara på hur och varför vården bör bli
personcentrerad.
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Läkarna vill öka samverkan.
Om primärvården och slutenvården
skulle samverka kring patienter med
diabetes skulle farliga följdsjukdomar
kunna undvikas, menar läkare.

16

Emilias alla vårdkontakter.
Så kan en äldre kvinna uppleva sin
situation med ett dussintals olika
aktörer inom vård och omsorg.
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FAKTA

MYCKET VÅRD – MEN DÅLIGT SAMMANHÅLLEN
EN OCH SAMMA PERSON kan ha en husläkare och
sedan gå till en specialistmottagning för något av sina
särskilda sjukdomsbesvär. Och ha ytterligare en vårdkontakt på ett tredje ställe. Och ett fjärde. Dessutom
kan hen tillfälligt behöva läggas in på sjukhus.
Vårdkvaliteten på respektive håll kan mycket väl vara
hög. Men tyvärr brister samordningen mellan de olika
vårdinstanserna vilket kan få till följd att behandlingar
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missas eller inte följs upp. Och trots att patienten kal�las till många läkarbesök får hen inte den bästa vården
eftersom den inte är sammanhållen.
DET HÄR NUMRET av tidningen Prio belyser vårdens utmaningar och lyfter fram fördelarna med att organisera
svensk hälso- och sjukvård med patienten i fokus och
vilka vägarna är för att nå dit.

15
av

sjukhusinläggningar av äldre patienter uppskattas
bero på läkemedelsrelaterade problem. Särskilt stora
är riskerna vid vårdens övergångar, när det krävs
samordning mellan sluten- och primärvård.
Forskningsprojektet Medbridge syftar till att minska
de riskerna genom en modell för hur läkemedelsgenomgångar kan göras i primärvården efter avslutad
vårdtid på sjukhus. Projektet påbörjades 2016 och
avslutas under 2020 vid Uppsala Universitet.

3
Vinster enligt vetenskapen
Vid Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet bedrivs forskning som bland annat visar
att ett personcentrerat arbetssätt kan ge:
1. Kortade vårdtider och minskade kostnader
Vid personcentrerad vård för personer med försämrad
kronisk hjärtsvikt förkortades tiden på sjukhus med 30
procent, vilket innebar signifikant minskade kostnader för
slutenvård.
2. Bättre resultat
Patienter som drabbats av akut kranskärlssjukdom har
nästan 2,7 gånger större chans att förbättras om de får
vård utifrån ett personcentrerat synsätt, jämfört med
traditionell vård.
3. Friskare människor
Vid uppföljning efter sjukhusvård av patienter med KOL
och/eller hjärtsvikt visade det sig att de som fick personcentrerad vård via telefon, utöver vanlig vård, uppvisade
mindre försämring än de som bara fick vanlig vård.
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”

Ett stort problem uppstår när
samordningen inte fungerar som
den ska, då måste anhöriga ’ta
över’ och föra sina närståendes
talan. Flera anhöriga jag intervjuat upplever att de får ikläda
sig en kontrollfunktion och utföra det jag kallar en organisatorisk omsorg och sköta vård- och
myndighetskontakterna. De blir
kittet mellan de närstående och vården och
omsorgen.”
Petra Ullmanen, forskare vid
Stockholms Universitet studerar
hur anhöriga påverkas när vården
inte är samordnad.
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Myndigheten Vårdanalys uppskattar att cirka en
miljon patienter och brukare har ett relativt
komplext samordningsbehov. Figuren intill visar ett
realistiskt exempel på hur många olika aktörer
som kan vara involverade runt en patient.
En studie från Vårdanalys visar att 85 procent
av befolkningen som är 65 år och äldre har
minst en kronisk sjukdom och 66 procent av
dem har två eller fler. Ju fler kroniska sjukdomar desto större är behovet av kontakt med
både vården och omsorgen. Utvecklingen har
ökat behovet av samordning mellan de olika
vårdinstanserna.
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Hjälp och stöd från
14 olika håll – vården runt
patienten är komplex

Regioner
Övriga

SVENSKAR FALLER MELLAN SJUKHUSSTOLARNA

”

Både internationella och nationella studier visar att patienter
och brukare är missnöjda med hur samordningen fungerar
i den svenska vården och omsorgen. Även om problemet är
gemensamt för många jämförbara länder framstår bristande
samordning för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och
brukarperspektiv.”

Myndigheten
Vårdanalys belyser
konsekvenserna av
att den sammanhållna
svenska sjukvården i
sin rapport ”Samordnad vård och omsorg.”

VÅRDEN PÅ GÅNG ATT BLI ”NÄRA”
Hälso- och sjukvården i Sverige är
på gång med att ställa om till ”nära
vård” enligt Sveriges kommuner
och regioner, SKR. Hur vet de då
det? Jo, efter en snabb sammanställning av de lägesrapporter
som Socialstyrelsen begärt in från
alla landets regioner om hur de ligger till med omställningen till nära
vård konstaterar SKR bland annat
på sin blogg, Vårdbloggen, att:
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1. Omställningen är politiskt förankrad i alla regioner
Viljan och ambitionerna finns i regionernas ledningar.
2. Målbild är beslutad i nästan alla regioner
De flesta regioner har tagit ut riktningen och övriga står i
startgroparna
3. Kommunerna är involverade
Det är mycket glädjande. I en del län har de varit med från
början, i andra kommit med i efterhand.
4. Personperspektivet är tydligt
När patienten går från passiv mottagare av vård till aktiv delaktig
partner förändras både arbetssätt och kultur.
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PATIENTEN I FOKUS

Anna Nergårdh
utsågs i mars
2017 av regeringen till särskild
utredare i arbetet
med en förändring
av sjukvården.
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”Vården
måste flytta
närmare
patienterna”
text jenny ryltenius

S

| foto anders g warne

jukvården i Sverige har
traditionellt sett varit
uppbyggd kring sjukhusen
dit patienter har kommit för att få
akut vård, för att sedan skrivas ut
mer eller mindre färdigbehandlade.
Men med förändrad demografi
och sjukdomsmönster har
även behoven förändras.
De flesta som behöver
vård i dag är personer över 80 år.
Det finns också
fler multisjuka och
människor

med kroniska sjukdomar som
kräver underhållsbehandling.
– Vi har egentligen ett fantastiskt
läge för att ha hamnat här tack vare
medicinska framgångar, men samtidigt har inte sjukvårdens organisation hängt med i utvecklingen. För
att möta dagens, och framtidens,
behov måste vården flytta närmare
patienterna, säger läkaren Anna
Nergårdh, som leder utredningen.
Det råder inga politiska strider
eller alternativa uppfattningar när
det gäller målet att primärvård och
sjukvård i hemmet ska bli navet i
framtidens hälso- och sjukvård, så
kallad ”God och nära vård”.
– Men då måste primärvården
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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”Sjukvården måste vara en del av en modern
samhällskontext och fungera på det sätt
man förväntar sig bli mött idag”

finns frågan om
hållbar arbetsmiljö och ett hållbart
yrkesliv för personalen i sjukvården
med. Hittills har utredningen mynnat
ut i tre delbetänkanden. Förslagen i
det första delbetänkandet har redan
tagits vidare av regeringen till beslut i riksdagen, vilket bland annat
inneburit en förstärkt primärvårdsgaranti, med krav på en första medicinsk
bedömning inom tre dagar. Delbetänkande två, primärvårdsreformen, finns
redan med i listan över propositioner
som ska behandlas i riksdagen i december.
Hur samverkan mellan region och
kommun, men också mellan olika delar av vården; sjukhusen, primärvård,
annan specialistvård, ska gå till är en
av knäckfrågorna i utredningens fjärde
delbetänkande, som ska lämnas i mars
i år. En annan fråga utredarna ställt
sig i fjärde betänkandet är om det
fortfarande är ändamålsenligt att dela
in vården i öppen- och sluten vård.
– Oavsett hur vi väljer att dela upp
vården måste den vara begriplig och
hänga ihop utifrån patientens perspektiv. Här kan också digitaliseringen
bidra. Sjukvården måste vara en del av
en modern samhällskontext och fungera på det sätt man förväntar sig bli
mött idag, säger Anna Nergårdh.

FOTO: SÖREN ANDERSSON

också ha mer resurser och bygga mer
på kontinuitet. Dessutom måste det
läggas mer fokus på att förebygga
ohälsa. Ett sådant arbetssätt kräver en
helt annan bemanning och resurssättning än idag. Genom förslagen i
utredningen strävar vi efter en sådan
förändring, säger Anna Nergårdh.
genom hela utredningen

personcentrerad
god och nära vård har redan börjat i
alla regioner och i många kommuner,
menar Anna Nergårdh.
– Man ska komma ihåg att detta har
varit på gång på flera ställen redan
tidigare, men en gemensam målbild,
och lagändringar som underlättar
förändringen, bidrar till att det nu
händer i hela landet. l

”Oavsett hur vi väljer att
dela upp vården måste
den vara begriplig och
hänga ihop utifrån patientens perspektiv,” säger
Anna Nergårdh.

omställningen till en
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Utredningen startade 2017
Den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”
startade våren 2017. Syftet med utredningen är att stödja regioner,
berörda myndigheter och organisationer att tillsammans utveckla en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus
på primärvården.
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3 DELBETÄNKANDEN PÅ REGERINGENS BORD

1

 od och nära vård – En geG
mensam färdplan och målbild,
SOU 2017:53, överlämnades
till regeringen den 7 juni 2017.

2

 od och när vård – En
G
primärvårdsreform ( SOU
2018:39) överlämnades den
1 juni 2018.

3

 od och nära vård – Vård i
G
samverkan (SOU2019:29)
överlämnades den 5 juni
2019.

Utredningarna är minst sagt omfattande och innehåller utöver
förslag också många analyser av hur hälso- och sjukvården har
fungerat, och fungerar, i dag. Exempel på förslag från utredarna:

En förstärkt primärvårdsgaranti,
med krav på en första medicinsk
bedömning inom tre dagar.
Regionerna ska rapportera in
uppgifter från primärvården
till en nationell databas som
kan användas för statistik och
forskning på området, men
också för att följa omställningen av hälso- och sjukvården.

I hälso- och sjukvårdslagen ska det tydligt
framgå att det är till primärvården befolkningen
ska vända sig för vård i
första hand.

Vårdcentralers öppettider behöver
förlängas. Man ska inte behöva
vända sig till en akutmottagning
med sådant som är primärvårdens
uppdrag.

För att minska bristen
på allmänläkare inom
primärvården föreslår utredningen fler specialiseringstjänster (ST-läkare).

FOTO & ILLUSTRATIONER: SHUTTERSTOCK

Vårdgarantin ska vara behovsstyrd, det vill säga utöver
läkare omfatta även andra
legitimerade yrkesgrupper.

Fler yrkesgrupper än läkare bör
kunna skriva intyg.

Ett förtydligande av
patientens möjlighet att
få tillgång till och välja
Bättre möjlighet för de som vill
vara mer aktiva i sin hälso- och
sjukvård, till exempel via digitala
lösningar.

en fast läkarkontakt
i primärvården.
LÄS MER PÅ UTREDNINGENS HEMSIDA: HTTP://WWW.SOU.GOV.SE/GODOCHNARAVARD/
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GOTT EXEMPEL

De långa avstånden i kombination med en äldre och
vårdkrävande befolkning har gjort att Västerbotten
redan lyckats med det som övriga landet strävar efter
– att organisera vården så att den är samordnad runt
patienten. Satsningar på digital vård har varit en
avgörande framgångsfaktor i det arbetet.
text jenny ryltenius

| foto izabelle nordfjell/bildbyrån

LÄKARE BERGGREN
I SÖDRA LAPPLAND
GÅR I TÄTEN FÖR
FRAMTIDENS VÅRD
P

eter Berggren har jobbat som
distriktsläkare Storuman i 25
år och har länge varit engagerad i arbetet med utvecklingen av den
digitala vården. Att ta hjälp av tekniska lösningar har varit en förutsättning för att lösa sjukvårdsbehoven
med tanke på demografin i hans egen
och flera av de angränsande svenska
fjällkommunerna.
– I Lappland är vi 25 år före resten
av världen när det gäller demografin.
Vi har redan den situation som alla är
rädda för, nämligen en åldrad befolkning. Just nu är 40 procent över 65 år,
säger Peter Berggren.

i mars förra året tillträdde Peter Berggren tjänsten som närsjukvårdschef
för Södra Lappland. Hans främsta
uppgift är nu att med hjälp av digitala medel och samordning av vården
i hans distrikt nå det som går under
namnet ”God och nära vård”.
Region Västerbotten har samlat
primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning. Nu
ligger de alla under samma hälso- och
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”Vi har redan den
situation som alla
är rädda för, nämligen en åldrad befolkning. Just nu är
40 procent över 65.”
sjukvårdsnämnd. Just nu arbetar man
som bäst med att få ihop regionens
primärvård, sjukhusstrukturen och
hela den kommunala hälso- och sjukvården i ett gemensamt system.
– Rent konkret är det att vi verksamhetschefer sitter ner tillsammans
med vårdpersonalen och försöker
komma på bra lösningar. Nu fokuserar vi på de mest vårdkrävande
patienterna och funderar på hur vi
kan hjälpa dem på bästa sätt nu när
vi kan strunta i alla gränser och vem
som ska betala, säger Peter Berggren.
i närsjukvårdsområdet Södra Lappland
finns ovanligt många i denna grupp,

fem procent av invånarna nyttjar
femtio procent av vården.
– Har vi bra system för dem så löser
sig det mesta andra, säger Peter Berggren.
I uppdraget som närsjukvårdschef
för Södra Lappland ingår vård som
behövs ”ofta och nära”. Enligt Region
Västerbotten innefattar det, utöver
primärvård, även delar av sjukhusvården i Lycksele. Till exempel medicin,
geriatrik, vuxenpsykiatri, rehabilitering och akut omhändertagande.
I den nya organisationen finns ett
tydligare mandat för att utveckla god
och nära vård. Men givetvis går inte
allt som en dans när vårdgivare med
olika kulturer ska hitta nya sätt att
samverka.
– Det finns alltid ett visst förändringsmotstånd. Men från ledningshåll
inser alla att vi måsta samarbeta och
vi kan inte acceptera gamla revir och
eventuell ovilja att samarbeta kring
patienterna. I den här processen får
vi också hjälp av andra yrkesgrupper
som verksamhetsutvecklare och ittekniker, säger Peter Berggren.
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GOTT EXEMPEL

Peter Berggren
tillträdde i mars förra
året tjänsten som
närsjukvårdschef för
Södra Lappland.

Målsättningen att ge bra vård där
patienten befinner sig, det vill säga
”God och nära vård”, är det dock
ingen som ifrågasätter. Från Peters
Berggrens horisont innebär det ett
utnyttjande och vidareutvecklande av
de virtuella hälsorummen som finns
på åtta platser i Södra Lappland. I
dem kan patienter koppla upp sig via
videolänk och prata med legitimerad
sjukvårdspersonal och hemtjänstassistenter. I rummen kan patienterna
göra enklare provtagningar, däribland blodtryck och mäta blodvärden.
– Vi har fortfarande bekymmer med
vissa av rummen. Till exempel när det
gäller tidbokningen, automatiska lås,
hur dokumentationen ska ske. Men i
min nya roll som chef för närsjukvården kommer jag att lyfta fram digital
vårdutveckling som en väldigt viktig
framtidssatsning.
länge ett
föregångsexempel på nära vård med
hjälp av digitalisering. De första
konsultationerna med telemedicin
gjordes redan vid mitten av 1990-talet

södra lappland är sedan
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”Teknikindustrin
kommer att
anpassa sig efter
vad sjukvården
efterfrågar, det är
jag övertygad om.”
och det första virtuella hälsorummet,
numera benämnda samhällsrum,
invigdes i Slussfors 2013. Namnbytet
hänger ihop med att invånarna även
ska kunna kommunicera med kommunala verksamheter. Peter Berggren
hoppas, och tror, att invånarna i
framtiden även ska kunna kommunicera med andra samhällsinstanser
och myndigheter som socialtjänst och
försäkringskassan.
Navet för de virtuella samhällsrummen har hela tiden varit Storuman
där Peter Berggren varit distriktsläkare i 25 år. Fram tills han tillträdde
sin tjänst i mars förra året varvade
han läkarjobbet med att vara verk-

samhetschef på Glesbygdsmedicinskt
centrum, GMC. Centrumet har kommit att utvecklats till ett internationellt forskningscentrum med inriktning på innovativa vårdlösningar.
GMC driver för närvarande flera
forsknings- och utvecklingsprojekt,
varav några är kopplade till samhällsrummen. Ett handlar om att flyga
drönare med recept och prover mellan samhällsrum och andra vårdinrättningar.
Ett annat handlar om att ta fram
provtagningsutrustning som är
tillräckligt enkel att använda för personer utan medicinsk utbildning.
i en inte allt för avlägsen framtid,
säg 20 år, tror Peter Berggren att den
digitala vården har fått genomslag
i hela landet. Då kommer samhällsrummen att ha utrustats med ännu
mer virtuell teknik och bygga på AI,
artificiell intelligens.
– Teknikindustrin kommer att
anpassa sig efter vad sjukvården efterfrågar, det är jag övertygad om, säger
Peter Berggren. l
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Nära vård – vad
är det egentligen?
Hälso- och sjukvården står de närmsta åren inför stora utmaningar.
Hela vårdkedjan ska ställas om för att komma närmare patienten.
Men hur ska det gå till och vad är egentligen nära vård? Prio
frågar en representant för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,
Sjuksköterskornas fackliga organisation Vårdförbundet och
patientföreningen Riksförbundet Hjärt-Lung.
text madeleine salomon

och vara en samtalspartner till staten som till exempel Socialstyrelsen
i detta arbete.

3

Lisbeth Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör i Region Norrbotten och
samordnare för Nära vård inom Sveriges kommuner och regioner, SKR.

1

Vad innebär nära vård?

– Nära vård är ett nytt sätt att
arbeta med hälsa, vård och omsorg
och handlar om att möta människors behov nära, där de lever sina
liv. Här utgör primärvården basen
för arbetet. Den nära vården är
centrerad kring personen och har
ett större fokus på hälsofrämjande
insatser. Den ska också ge stöd till
egenvård och en sammanhållen
vård och omsorg.

2

Vilken uppgift har SKR vid omställningen?

– SKR:s uppgift är att stödja kommuner och regioner med omställningen

12

Hur ska nära vård kunna
genomföras?

– Det är ett långsiktigt arbete, en
rörelse. Omställningen behöver ske i
hela vårdsystemet. Naturligtvis finns
det många utmaningar till exempel
vad det gäller kultur och utbyte av
information. Det är viktigt att det
finns en tydlig målbild för omställningen och att både regioner, kommuner, patienter och professioner
engageras.

”Mycket av vården
ska kunna skötas i
hemmet via digital
teknik.”

4

Hur gör man på landsbygden?

– Här finns en stark drivkraft
eftersom man måste. Det handlar
bland annat om att patienterna
inte ska behöva resa till sjukhuset.
Mycket av vården ska kunna skötas
i hemmet via digital teknik. Hela
samhället som bland annat föreningslivet, kommer att spela en roll.
Exempelvis kan patientföreningar
stärka upp i det förbyggande arbetet.

Ann Johansson, vice ordförande,
Vårdförbundet

1

Vad innebär omställningen till
nära vård för sjuksköterskor?

– Hälso- och sjukvården kommer
inte längre att vara så sjukhustung.
Delar av vården förflyttas närmare
befolkningen. För våra medlemmar
innebär det att flera kommer att
arbeta i den öppna vården. Det kommer att krävas utbildning, utveckling och nya arbetsmetoder. Nära
vård betyder att ha en helhetssyn på
personen kopplad till dennes miljö.
Den kompetensen har våra medlemmar, men idag får de inte alltid
använda sig av den.

2

Hur kommer det att fungera när
det gäller samordning mellan
olika vårdinstanser?

PRIO I VÅRDEN
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Vården ska komma
närmare patienterna
– hur ska det gå till?
Prio frågar tre som
har visionerna.

”Vården behöver
hålla ihop och
samlas runt en
person. Det innebär
krav på samordning
mellan slutenvård,
primärvård, hem
sjukvård och
hemtjänst.”
– Vi måste bli bättre på att ta hand
om de människor som har störst
behov, framförallt de äldre och
multisjuka. Hittills har vi byggt upp
vården i stuprör utifrån diagnos.
Vården behöver hålla ihop och
samlas runt en person. Det innebär
krav på samordning mellan slutenvård, primärvård, hemsjukvård och
hemtjänst. Äldre ska inte behöva
åka in till akuten för varje problem.
Vi måste ändra vårt synsätt, att fler
patienter ska ut från sjukhusen.
Det handlar istället om att färre ska
in, men även om proaktiv, förebyggande vård så att de som är sjuka
inte blir sämre. I framtiden kommer
högspecialiserad vård att koncentreras till vissa sjukhus i landet.
Samtidigt måste akutsjukvården
fungera.

PRIO I VÅRDEN 

Inger Ros, ordförande för Riksförbundet Hjärt-Lung

1

Vad kommer nära vård att betyda för era medlemmar?

– Det kommer att betyda mycket för
våra medlemmar. Nära vård innebär
bland annat att alla ska ha en vårdkontakt. Våra medlemmar har ofta
flera diagnoser. I dag valsar de runt
i ett stuprörssystem.

”Det krävs att vården
lyssnar på varje
patients berättelse”

2

Du pratar ofta om personcentrerad vård. Varför är det så
viktigt?

– Personcentrerad vård innebär att
bli sedd i vården. Vi som patient-

organisation driver en kampanj
som just heter ”Sedd i vården”. Det
händer nämligen något med en
människa som blir sedd och lyssnad
på. Patient är man endast när man
är inne i vården. All övrig tid är
man en individ. Personcentrerad
vård handlar om att ta hand om
det sjuka, men samtidigt stötta det
friska hos patienten. För det krävs
att vården lyssnar på varje patients
berättelse och ser denne som en
kompetent resurs. Det är den viktigaste avgörande faktorn. Först då
kan vårdgivare förstå den enskildes
behov. Utifrån patientens berättelse
kan man sedan skapa den hälsoplan
som ska ligga till grund för planeringen av vården.

3

Hur ska patienten bli delaktig i
vården?

– Vi brukar prata om att hälso- och
sjukvårdspersonalen och patienten
ingår ett partnerskap där vård,
behandling och rehabilitering sker
i samråd mellan parterna. Vårdens medicinska kompetens och
patientens kompetens om hur det
är att leva med en sjukdom är det
som skapar den bästa individuella
vården liksom egenvården. Det är
viktigt för våra medlemmar som
ofta har flera diagnoser. l
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LÄKARE ÖVERENS

Bättre samordning mellan slutenvård och primärvård
kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos diabetespatienter. Det är läkare från båda sidorna överens om.
text madeleine salomon

DÄRFÖR GYNNAS
PERSONER MED
DIABETES AV
SAMORDNING
A

llt fler människor lever med
diabetes. Förutom att sjukdomen i sig är besvärlig så har
personer med diabetes en förhöjd risk
att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
– Det har funnits en tradition inom
primärvården att ha ett glykocentriskt synsätt, det vill säga att endast
titta på patientens blodsockervärde.
Idag vet vi att även andra faktorer
som högt blodtryck och höga blodfetter spelar in, säger Carl-Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid
Linköpings universitet och distriktsläkare på vårdcentralen Ekholmen i
Linköping.
kopplingen mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom är ett exempel som belyser sjukvårdens behov av samordning.
En person med diabetes får vanligtvis
sin vård inom primärvården men
när hen drabbas av exempelvis en
hjärtinfarkt sker vård och behandling
på sjukhus. I dagsläget saknas ofta
ett sammanhållet fokus på patienten,
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Carl-Johan
Östgren,
professor
i allmänmedicin vid
Linköpings
universitet
och distriktsläkare på
vårdcentralen
Ekholmen i
Linköping.

kontakten mellan distriktsläkaren
och kardiologen brister eller saknas
helt.
carl-johan östgren menar

att färre
patienter med diabetes skulle insjukna eller framförallt återinsjukna i
hjärt-kärlsjukdom om samordningen
mellan slutenvård och primärvård

var bättre. Problemet är inte bara att
de med känd diabetes riskerar att få
hjärtsjukdomar. Nästan två tredjedelar av de som vårdas på sjukhus för
hjärtinfarkt har antingen ett förstadium till diabetes eller har redan
utvecklat diabetes utan att veta om
det.
mikael dellborg, professor och överläkare på Medicinkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg,
är inne på samma linje.
– När en patient kommer in akut
med en hjärtinfarkt tas självklart
labprover. Men blodsocker kan vara
svårtolkat och det är lätt att missa att
det handlar om diabetes. Det finns
patienter som har nedsatt glukostolerans och som riskerar att utveckla
diabetes. Dem hittar vi inte eftersom
vi inte följer upp dem. Därför bör
man rapportera det till primärvården,
säger Mikael Dellborg.
Mikael Dellborg menar att uppföljningen av patienten på sjukhuset
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 ersoner med typ 2-diabetes
P
har upp till fyra gånger så
hög risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom jämfört med de
som inte har diabetes. Risken
för hjärt-kärlkomplikationer är
särskilt hög om det finns andra
riskfaktorer, som högt blodtryck och höga blodfetter.

inte är tillräcklig. Där ges visserligen
fysioterapi och man pratar även om
riskfaktorer som rökning, kolesterol
och övervikt med patienten men efter
ett uppföljningssamtal slussas patienten sen snabbt över till primärvården.
Och i och med det släpper slutenvården ansvaret. Patientens helhet,
och kopplingen mellan diabetes och
hjärtsjukdom, riskerar i och med det
att falla mellan stolarna.
– Vi lägger mycket kraft på den
akuta fasen vid en hjärthändelse,
medan överlämning och uppföljning
fungerar sämre. Överlämnandet bör
vara mer strukturerat med krav på utförliga slutanteckningar i patientens
journal, säger Mikael Dellborg.
– Ja, när en patient legat inne på
en kardiologavdelning med förhöjda
blodsockervärden utan tydlig diabetes bör den ansvarige sjukhusläkaren,
vid överlämningen till primärvården,
påminna om att de ska hålla uppsikt
över patienten, instämmer Carl-Johan
Östgren. Och gäller det en patient
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Mikael
Dellborg,
professor och
överläkare
på Medicinkliniken vid
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i
Göteborg.

som redan har diabetes bör sjukhusläkaren antingen rekommendera läkemedel eller själv skriva ut medicinen,
lägger han till.
enligt carl-johan östgren

varierar kunskapen om kopplingen mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdomar inom
primärvården och många allmänläka-

re och distriktssjuksköterskor saknar
utbildning kring nya läkemedel.
Att det finns behandlingar som kan
förebygga hjärt- och kärlkomplikationer för personer med diabetes är
mer välbekant på de större sjukhusmottagningarna, där studierna kring
läkemedlen gjorts. Men kunskapen
når inte primärvårdsläkarna. Det
blir paradoxalt, med tanke på att de
flesta med diabetes behandlas inom
primärvården.
– Idag finns det behandlingar som
skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar vid
typ 2-diabetes, men de används inte i
den utsträckning de borde, säger CarlJohan Östgren.
– Mycket beror på att det finns en
tröghet i de lokala läkemedelsrekommendationerna trots att det finns
tydliga internationella riktlinjer. Det
behövs en bättre samordning mellan
sjukhusspecialister och primärvården
när det gäller kunskapsutbyte kring
bland annat läkemedel, säger CarlJohan Östgren. l

15

FOTO: SHUTTERSTOCK

Emilia och
alla hennes
vårdkontakter
EMILIA ÄR 86 ÅR och med åldern har
Emilia utvecklat flera kroniska sjukdomar som kräver att hon har regelbunden kontakt med både vårdcentral och
olika specialister inom vården.
Emilia har också börjat få svårt att gå
och har svårt att röra sig hemma i sin
lägenhet. Eftersom hon lever ensam
behöver hon även stöd i hemmet från
hemtjänsten för att klara de vardagliga
sysslorna.

Hon behöver dessutom fysiska hjälpmedel för att göra vardagen enklare.
Det relativt komplexa nätet runt Emilia består bland annat av aktörer från
olika huvudmän, organisationer och
professioner. De styrs dessutom ofta av
olika lagstiftningar, varierande budgetar
och i bland också olika politiska ledningar. I många fall är kontakten mellan aktörerna bristfällig och när Emilia
träffar dem upplever hon att de inte har

pratat med varandra om hur vården och
omsorgen blir bäst för henne.
Flera gånger har Emilia fått berätta
samma historia om och om igen för nya
personer. Hon börjar också bli trött på
att det är olika läkare varje gång hon
kommer till vårdcentralen och att de
alltid verkar ha så bråttom. Hon oroar
sig för vad som skulle hända om hon
inte var lika klar i huvudet som hon är
i dag.
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Ett patientfall som sätter fingret på behovet av
samordning inom svensk vård och omsorg.

