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h älsoproblem är en avgörande orsak till att man 
alls behöver särskilja ”äldre” från ”vuxna” i sam-
hället. Kroniska sjukdomar och skador (t ex hjärt-
infarkt, stroke, frakturer) kan leda till mycket 

 varierande art och grad av funktionsnedsättningar (organ-, 
mentala-, fysiska-, sociala- och många andra), och dessa kan i 
sin tur leda till minskad autonomi, behov av hjälp eller vård 
och därmed behov av personal, resurser och kostnader på den 
högra delen av livets parallelltrapets, på involutionens ”slut-
tande plan” (se figur). 

Processen drivs i riktning uppifrån och ned, men de olika de-
larna växelverkar med varandra i båda riktningarna på ett 
komplicerat, och för den enskilda äldre personen unikt och 
ofta oförutsebart, sätt. 

Enligt WHO:s klassifikation av sjukdomar (ICD-10) anses 
degenerativa tillstånd vara sjukdomar. Som exempel kan näm-
nas degeneration av nervsystemet (Alzheimerdemens, Parkin-
sons sjukdom), ledbrosk (artros), retina (makulopati) och ar-
tärväggar (ateromatos). Av detta skäl kommer åldrandets 
feno typ att i hög grad uttryckas genom en för varje person unik 
mix av kroniska sjukdomar och skador med mycket varierande 
funktionella konsekvenser (heterogenitet). 

Det är väl belagt att psykosociala faktorer (t ex personlig-
het, utbildning, yrke, pensionering, familj, boende, ekonomi 
etc) kan fungera som både frisk- och riskfaktorer för hälsan 
och kan påverka olika komponenter i figuren. Trots detta sak-
nas ofta strukturerade uppgifter om psykosociala faktorer med 
en samlad bedömning av hur dessa kan interagera med t ex 
symptom och funktionsnedsättningar i de vanliga medicinska 
journalhandlingarna. Här finns intressanta uppslag för framti-
da forskning. 

Genom stöd av närstående klarar många äldre personer av 
att bo kvar i ordinärt boende, trots minskad autonomi. Enligt 

Socialdepartementet svarade anhöriga (närstående) år 2000 för 
ca 70 procent av den totala hjälpvolymen bland personer 75 år 
och äldre som bodde i ordinärt boende1. Med ”hjälp” avsågs 
allt ifrån socialt stöd, tillsyn och praktisk hjälp med hushålls-
sysslor till omfattande hjälp med personlig omvårdnad och 
uppgifter av sjukvårdskaraktär. Sverige är ett av de länder i 
världen som har mest utbyggd äldreomsorg, men denna svarar 
således bara för ca 30 procent av ”den totala hjälpvolymen”, 
vilket är värt att notera i den pågående livliga debatten om 
äldrevården och -omsorgen.  

Mot denna bakgrund blir det uppenbart att det inte räcker 
att utforma ett boende som är anpassat till äldre personers in-
tressen och förutsättningar på det sluttande planet (go-go, 
slow-go, no-go). Det krävs även en nära integrering med hälso- 
och sjukvård, där verksamheten är utformad på geriatriska/
gerontologiska premisser och där personalen har gedigen kom-
petens och erfarenhet inom geriatrik – den enda medicinska 
specialitet som är helt inriktad på hälsoproblem under åldran-
det. 

En kvalificerad och integrerad bedömning och handlägg-
ning av multisjuka äldre personer över tid tillhör en av sjukvår-
dens svåraste arbetsuppgifter och största utmaningar. Det slut-
tande planet illustrerar att uttrycket ”välinställd patient” är 
olämpligt och att det är nödvändigt med regelbundet återkom-
mande kontroller i elektivt (planerat, icke-akut) skede med 
proaktiv integrering av primär-, sekundär- och tertiär preven-
tion. 

För att uthålligt kunna förbättra kvaliteten på den praktiska 
hälso- och sjukvården och omsorgen för äldre personer (hur 
ofta? var? vem/vilka? översiktlig samlad journalföring?) är det 
angeläget med en mer experimentellt inriktad forsknings- och 
utvecklingsansats. Det är särskilt angeläget att utforma löpan-
de återkopplingar av det faktiska hälsoförloppet över tid hos 
enskilda äldre personer som ett inbyggt, successivt lärande för 
både de äldre personerna själva, närstående och personalen. 

 1. Socialdepartementet. Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående.  
Ds 2008:18. Weblänk: http://www.government.se/content/1/c6/10/24/99/
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Gunnar Akner
Professor och docent i geriatrik, läkare
akner.gunnar@gmail.com
www.gunnar-akner.se
www.aknerblog.wordpress.com

cheFRedakTöRen haR oRdeT

Funktions-
tillstånd

Funktions-
tillstånd

Livets parallelltrapets

Evolution Involution

Steady state

Sjukdomar/skador 

Funktionsnedsättningar 
(organ-, mentala-, fysiska-, sociala- etc) 

Minskad autonomi

Behov av hjälp/vård 
(instrumentell ADL/personlig ADL)

Personal/resurser/kostnader

Åldrandets parallelltrapets

Ålder




