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Vidarebefordra gärna brevet
Som mottagare av nyhetsbrevet får du gärna vida-
rebefordra det till andra personer som du tror kan 
ha nytta och glädje av informationen.

Önskemål
Kontakta redaktionen om du har frågor eller för-

slag på ämnesområden om något som du vill att vi 
ska skriva om.

Kontakt
Isabelle Johansson,  
Centrum för äldretandvård  
E-post: isabelle.johansson@vgregion.se

Allmänläkare och geriatriker.
Du hade uppdraget att arbeta 

fram rapporten Äldres hälsa 
och vård i Västra Götalands- 
regionen som publicerades 
2020. Berätta lite kort om bak-
grunden till detta arbete! 

– Regionen har som målsättning 
att arbeta för en mer jämlik hälsa. 
Tidigare utredningar har inte 
varit fokuserad på äldres hälsa, 
så vi behövde kartlägga fakta 
och skillnader och analysera hur 
hälsan och vården fördelas hos 
äldre personer i Västra Götaland. I 
rapporten har vi föreslagit åtgär-
der för att påverka och förbättra 
hälsan bland sköra äldre.

Vad kom ni fram till?
– Äldre personer mår i allmänhet 

mycket bra. I utredningen har vi 
funnit att de äldres ohälsa varie-
rar mellan kommunerna i Västra 
Götaland och det förklaras fram-
förallt av variation i utbildning, 
ekonomi och sociala förhållan-
den. Sämre ekonomi och sociala 
förhållanden hör ofta ihop med 
sämre hälsa. Dessa samband ser vi 
i alla åldersgrupper. Vi fann också 
förvånande nog att vården tycks 
vara ojämlik. Äldre har framförallt 

specialistläkarbesök/vårddagar kan 
inte förklaras av olika sjuklighet. 
Vi har inte hittat någon förklaring 
till skillnaderna avseende vårdcen-
tralsbesök, men det är tidigare känt 
att närhet till sjukhus ökar anta-
let besök och vårddagar utan att 
invånarna nära sjukhus har större 
vårdbehov. Det finns även tydliga 
geografiska skillnader där personer 
på landsbygden i mindre utsträck-
ning efterfrågar hälso- och sjukvård. 
Samma skillnader finns även mellan 
olika delar inom de större städerna i 
Västra Götaland. 

Kan du berätta lite om hur 
munhälsan ser ut i regionen?                                                                  

– Tandhälsa och tandvårdskon-
sumtion, som vi här mäter i form av 
kvarvarande tänder respektive antal 
tandvårdsbesök senaste året, är läg-
re i landsbygdskommuner, framfö-
rallt i delar av Dalsland och Bohus-
län. Det påminner om de skillnader 
som även finns för kroniska sjukdo-
mar. Risken för kroniska sjukdomar 
är högre för patienter med dålig 
tandhälsa och vice versa. 

Personer som har ett bestående 
behov av omfattande vård och om-
sorg kan ha rätt till nödvändig tand-
vård, N-tandvård. Personer som har 
funktionsnedsättning som medför 
stora svårigheter att sköta sin mun-
hygien kan ha rätt till F-tandvård. 
Det är i vissa kommuner dubbelt så 
vanligt att få N-tandvård jämfört 
med andra kommuner och nära tre 

gånger så vanligt i vissa kommuner 
att få F-tandvård. Det går dock inte 
att se något geografiskt mönster av-
seende F- eller N-tandvård som skul-
le tyda på större 
behov i vissa delar 
av regionen, utan 
variationen beror 
troligen på olika 
rutiner att ansöka 
om F- respektive 
N-tandvård. 

Vad kan skillna-
derna leda till?

– Skillnaderna i tandhälsa och 
tandvårdsbesök kan bero på ojämlik 
tandvård och behöver analyseras 
vidare och vara en grund för en 
handlingsplan. Olika tillgång till 
F- respektive N-tandvård medför 
ojämlik tandvård. Tandhälsa behö-
ver uppmärksammas bättre i den 
vanliga sjukvården. Dålig tandhälsa 
kan leda till dålig mathållning och 
viktnedgång, men också isolering 
och därmed ökad risk för depres-
sion.

Vad kan man göra åt ojäm-
likheterna?

– Det är svårt att arbeta med rent 
sjukdomsförebyggande åtgärder 
för den äldre åldersgruppen efter-
som de oftast har haft sina kronis-
ka sjukdomar i många år. Därför 
arbetar regionen mest med det som 
kallas sekundärprevention för äldre, 
det vill säga att noggrant behandla 

befintliga sjukdomar och försöka 
att minska risken för komplika-
tioner och följdsjukdomar. Det är 
också viktigt att tidigt upptäcka och 

behandla symtom 
som kan bero på 
sjukdom, till exem-
pel viktnedgång, 
balansrubbningar, 
nedstämdhet och 
minnessvårigheter.

Vilka konkreta 
förslag ger ni?

– Särskilda äldre-
vårdsmottagningar eller äldrevårds-
sjuksköterskor inom primärvården 
skulle kunna ha till uppgift att 
arbeta med sekundärprevention och 
tidig upptäckt av riskfaktorer för 
sjukdom hos äldre. En annan viktig 
faktor är att sträva efter en hög 
läkarkontinuitet, alltså att patienten 
får träffa samma läkare, och ökad 
kunskap om äldres hälsa hos perso-
nalen inom primärvården. Vi under-
söker även om digitala kontakter 
och återkommande hälsosamtal 
vara en väg.

Det är också viktigt att fortsätta 
att stärka den geriatriska kompe-
tensen i vården, utveckla mobila 
verksamheter, digitala lösningar 
anpassade för äldre, samt förbättra 
samverkan mellan kommunal häl-
so- och sjukvård. Förhoppningsvis 
kommer dessa satsningar att leda 
till bättre och mer jämlik vård för 
äldre i Västra Götaland.

 

många vårdkontakter på vårdcen-
tralerna, men i utredningen såg vi 
att det var en stor variation i hur 
många vårdbesök per år de äldre 
hade i olika kommuner, trots lika 

tillgång till vårdcentraler. Detsam-
ma gällde antalet besök hos spe-
cialistläkare på sjukhus och antal 
vårddagar på sjukhus. Skillnaderna 
när det gäller vårdcentralsbesök och 
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HALLÅ DÄR...
...Karin Fröjd!

Hur jämlik är vården  
och hälsan bland äldre?
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Tandhälsa behöver  
uppmärksammas i den  

vanliga sjukvården.

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS7897-268913469-365/SURROGATE/%c3%84ldres%20h%c3%a4lsa%20och%20v%c3%a5rd%20HS%202018-00787-1.pdf
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