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Inledning  
Inom en snar framtid kan vi förvänta oss en stor ökning av antalet 

äldre och antalet äldreäldre i samhället. Fyrtiotalisterna närmar sig 

de åttio med stormsteg. I grunden är detta något mycket positivt. Vi 

lever längre och inte sällan har vi modern medicin att tacka för det! 

 

Konsekvensen för vården är en ökning av individer som har 

åldersrelaterade sjukdomar. Äldre patienter har ofta många olika 

sjukdomar samtidigt. Det kan vara högt blodtryck, diabetes eller KOL. 

Med hög ålder kommer också kognitiva sjukdomar som demens in i 

bilden. Konsumtionen av läkemedel är ofta hög. 

 

För att framgångsrikt behandla en multisjuk äldre patient krävs att 

vården intar ett mer holistiskt perspektiv där man kan ser  den totala 

effekten av de olika sjukdomarnas och läkemedelens samvarians i 

den äldre människan. 
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Våra förslag – vallöften till den äldre människan 

I korthet: 

• Stärk den geriatriska kompetensen 

• Gör vården mer teambaserad och multiprofessionell  

• Bättre akut omhändertagande 

• Stöd forskning om äldres sjukdomar och inom omvårdnad 

• Bygg ut primärvården och gör den mer hälsoinriktad – det 

gynnar den äldre människan! 

• Intensifiera arbetet med läkemedelsgenomgångar 

• Värna äldres rätt till god rehabilitering och hälsofrämjande 

insatser. 

• Se över och utvärdera den östgötska demensvården.  

• Bättre samordning med kommunerna 

•  Stoppa underbehandlingen av äldre med psykisk ohälsa 

 
1. Stärk den geriatriska kompetensen 

Miljöpartiet menar att landstinget måste formulera en tydlig strategi för hur vi dels 

kan få fler läkare och sjuksköterskor på länets sjukhus som har geriatrisk 

specialistkompetens, dels hur vi generellt kan öka den geriatriska komptensen hos 

personalen på kliniker som möter äldre patienter. Strategin behöver innehålla en 

högre prioritering av geriatrik vid inrättandet av ST-tjänster. Socialstyrelsen bedömer 

att ST-blocken nationellt behöver fördubblas. Stimulansåtgärder behöver inkluderas 

för att öka status och attraktivitet, nya karriärvägar kan exempelvis komma att 

behöva etableras. Fortbildning inom geriatrik och gerontologi(läran om den friska 

äldre) för specialister inom allmänmedicin behöver utvecklas. 

 

 

2. Gör vården mer teambaserad  och multiprofessionell 

Syftet är att succesivt flytta fokus från isolerade sjukdomar hos den äldre till de 

komplexa hälsoproblem som uppstår när man åldras. Detta betyder bland annat att 

vården måste möta den äldre människan med ett helt team av olika kompetenser och 

att patientansvaret ligger hos teamet. Det blir då möjligt att skapa en koordinerad 
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hälsoprocess över tid som utförs samlat under teamets ledning. 

Försöksverksamheten i Norrköping med Äldremottagning är ett exempel på hur man 

kan arbeta teambaserat och multiprofessionellt. 

 

 

3. Bättre akut omhändertagande 

Idag spelar akuten en alldeles för stor roll för många äldre och utgångpunkten bör 

vara att den äldre inte behöver akutens resurser om det inte är alldeles nödvändigt. 

En förutsättning för detta är en väl fungerande vård inom kommunen och 

primärvården. Morgonsdagens akuta omhändertagande behöver rustas för att möta 

den äldre människan som många gånger har flera olika sjukdomar och komplexa 

behov.  Möjligheterna till direkt inläggning på en geriatrisk avdelning utan att behöva 

passera akuten behöver utvecklas.  För att detta ska bli möjligt måste olika former av 

triageverktyg användas och utvärderas. 

 

 

4. Stöd forskning på äldres sjukdomar och på omvårdnad 

Miljöpartiet menar att landstinget successivt ska styra om en del forsknings- och 

utvecklingsresurser till områden som handlar om äldres sjukdomar, vård, omvårdnad 

och hälsa.  Motivet är såväl att öka kunskapen inom geriatrik och gerontologi för att 

stärka vårdkvaliteten, som att öka intresse och status för området. 

 

 

5. Bygg ut primärvården och gör den mer hälsoinriktad – det gynnar den 

äldre människan! 

Miljöpartiet vill göra om vårdcentralerna till hälsocentraler, stärka hälsouppdraget 

och de befolkningsinriktade insatserna och därmed ge dem en nyckelroll i att skapa 

friskare individer. Effekten av detta kommer kanske allra tydligaste ske i gruppen av 

äldre som kan få aktiv hjälp att skydda sig mot ohälsa. När det gäller de sköra äldre så 

är det en öppen fråga exakt hur detta ska avgränsas mot en teambaserad vård inne på 

sjukhusen.  Det är ett vägval som noga måste utvärderas. 
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6. Intensifiera arbetet med läkemedelsgenomgångar 

Det är viktigt att patienter inte tar läkemedel som de inte längre behöver, är 

olämpliga för äldre eller ger biverkningar. Vi vill därför att landstinget arbetar aktivt 

med läkemedelsgenomgångar för alla över 65 år för att säkerställa att patienten 

endast tar den medicin som behövs. 

 

 
7. Värna äldres rätt till god rehabilitering och hälsofrämjande insatser. 

Rehabilitering, hälsofrämjande insatser och förebyggande åtgärder är inget 

som bara ska vara förunnat yngre i arbetsför ålder. Alla har rätt till maximal 

hälsa utifrån sina förutsättningar. Miljöpartiet vill ställa högre krav på vården 

när det gäller rehabiliteringen av äldre och vi vill tillsammans med 

kommunerna hitta bra lösningar för att erbjuda äldre friskvård. 

 

 

8.  Se över och utvärdera den östgötska demensvården.  

En utvärdering som Socialstyrelsen nyligen gjort visar på stora frågetecken när 

det gäller den svenska demensvården. Mycket talar för att det även i 

Östergötland görs för få demensutredningar och med bristande tillgänglighet. 

Tidig upptäckt är avgörande och tät samverkan med kommunerna en 

nödvändighet. Vårdpersonal måste ha bra kunskaper om vilka de tidiga 

tecknen på demens är. Metoderna som används vid utredning är i behov en 

översyn och eventuell uppdatering. Likaså behöver förskrivningen av 

läkemedel ses över för att säkerställa att de ges efter behov. Det råder 

oacceptabelt många oklarheter kring demensvården. Miljöpartiets krav och 

löfte är att bringa reda i hur det ser ut i Östergötland och åtgärda de brister 

som finns.  

 

 

9. Bättre samordning med kommunerna 

Fokus idag ligger alldeles för mycket på att lägga ansvaret hos patienten för 

samordningen av vården. Många äldre har inte kraft att vara sin egen lots och 

här har landstinget ett stort ansvar för en väl fungerande samordning. Vi anser 

att samordningen mellan landsting och kommun behöver kraftigt förbättras 
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med fokus på ett patientsäkert omhändertagande och klar ansvarsfördelning. 

Ett geriatriskt förhållningssätt ska genomlysa verksamheterna med fokus på 

att möta äldres behov. 

 

 

10.  Stoppa underbehandlingen av äldre med psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är vanlig bland äldre men i dag behandlas symtomen sällan om 

de alls upptäcks. Depression hos äldre ger många gånger andra symtom kan 

därför vara svår att upptäcka i dagens primärvård som premierar korta besök. 

För att kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos äldre behöver 

kompetensen höjas på vårdcentralen. Vi får inte heller glömma bort att ge tid 

till existentiella frågor när man är äldre. Vi vill att vård ska ges efter behov, 

även om du är över 65 och har psykisk ohälsa.  
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