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Multisjuka äldre – en svensk modell för omhändertagande 
 
Gunnar Akner är tidigare ordförande för SFGG (Svensk Förening för Geriatrik och 
Gerontologi; numera SGF = Svensk Geriatrisk Förening), professor och geriatriker i praktik. 
Han är en kraftfull förespråkare för geriatrisk forskning och har varit delaktig vid författandet 
av boken ”Evidensbaserad äldrevård” (utgiven 2003 via SBU som motsvarar den finska 
FinOht), som genomlyser den vetenskapliga grunden för omhändertagande av äldre. I sin lilla 
bok ”Multisjuklighet hos äldre” diskuterar han situationen för multisjuka äldre och vill skapa 
en ny mer genomgripande omhändertagandemodell för dessa patienter. 
 
Äldre – över 75-år – är som bekant en mycket heterogen grupp från mycket sjuka till 
utomordentligt friska. Man må komma ihåg att flertalet av dagens äldre är självständiga, 
hemmaboende och väl aktiva. De flesta av deras sjukdomar behandlas på samma sätt som de 
yngres. De problem med äldrevård, som diskuteras i media har med dementa i olika grader 
eller med multisjuka att göra. 
 
Flersjuklighet är nära kopplade till andra problem äldre har, och ger grogrund till utveckling 
av frailty-skröplighet, leder till funktionsdefekt och ökar dödsrisken. Även om den svårt 
multisjuka delen bara är en mindre delmängd av äldre, är den ändå en grupp som belastar 
akutmottagningar och vårdavdelningar. Samma patient kan vårdas upprepade gånger på olika 
vårdenheter. 
 
Gunnar Akner efterlyser ett strukturerat, problembaserat angreppssätt vid vård av multisjuka 
äldre (DBU = Diagnostik-Behandling-Uppföljning). Det behövs också en mer övertäckande 
och skarvfri kunskap/informationsöverföring i och med att patienterna vårdas på olika ställen. 
Uppföljning av resultat av den givna vården är mycket viktigt. Han önskar mer geriatrisk 
utbildning för alla som är verksamma inom äldrevård och vetenskaplig forskning för att få 
fram bästa modeller för omhändertagande av multisjuka äldre. 
 
Akner är kritisk mot den svenska modellen och föreslår ÄVC = Äldrevårdscentral som 
lösning. ÄVC skiljer sig från nuvarande geriatriska enheter, och han tror att ÄVC skulle 
kunna garantera en god vård. De centrala principerna för modellen är: 1) flytta tyngdpunkten 
från sjukhuset till den öppna vården, 2) en god geriatrisk utbildning hos personalen,  
3) en flexibel, patientcentrerad och problembaserad verksamhet, 4) en integrerad och 
lätthanterlig journal, 5) ett tätt samarbete mellan klinisk forskning och praktiskt patientarbete. 
 
Man har lätt att hålla med om de flesta av Akners teser. De innehåller centrala teman kring 
undersökning/utvärdering (assesment) och rehabilitering av äldre: övergripande hälsoanalys 
inkluderande fysisk, psykisk och social funktionsförmåga. Ökning av den geriatriska 
utbildningen och kunskapsnivån har varit starkt framme även i den finska äldrediskussionen, 
och man har vidtagit praktiska åtgärder. Man bör känna till multisjuka äldres speciella 
problem och närma sig dessa problembaserat. Uppgifterna skall dokumenteras noggrant och 
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analytiskt. Att förebygga utvecklingen av kronisk funktionsoförmåga, omhändertagande av 
problem kring frailty och klarläggande av äldres rehabiliteringsmöjligheter är mycket viktigt 
när antalet äldre ökar. 
 
Även i Finland måste man öka uppmärksamheten på utveckling av brottsfria vårdkedjor vid 
omhändertagande av äldre. Ett hot är å andra sidan omsättning av läkare i den nuvarande 
vårdturbulensen i och med skrotning av egenläkaresystemet. 
Att öka den högklassiga forskningen är också en svår bit. Detta kräver både personer och 
resurser, vilket inte underlättas av att byråkratin ökar. 
Denna kompakta 120-sidiga bok kan rekommenderas alla verksamma inom äldrevården, men 
särskilt för distriktsläkare som har hand om multisjuka äldre. 


