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Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att 

sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? 

Ändå är det så svårt att uppnå när våra organi-

sationer och rutiner lägger krokben för de goda 

föresatserna. Egentligen vill vi alla så väl men 

ändå blir det många gånger fel.

För den som är gammal och skör är det inte lätt att veta till vem man 

ska vända sig med sin sviktande hälsa. Problemen blir ofta så allvarliga 

att bara akutmottagningen återstår. Tänk om vi istället kunde uppmärk

samma och hjälpa innan det gått så långt? Tänk om den äldre med sina 

ofta komplexa hälsoproblem stod i centrum, istället för de system vi 

byggt upp för att åtgärda varje kroppsdel, krämpa och behov för sig?

Vård och omsorg är verksamheter som är i ständig utveckling. Vi lever 

allt längre och håller oss allt friskare långt upp i åren. De mest sjuka 

äldre hamnar ofta i kläm mellan de organisationer som ska ge vård 

och omsorg. Kan vi bli bättre på att upptäcka och förebygga hälso

problem för denna grupp så frigörs kostsamma resurser från akut vård 

och onödigt lidande kan undvikas.

Det som visat sig ge bäst och snabbast effekt när det kommer till 

förbättringsarbete inom vården är tydliga riktlinjer och mätbara 

resultat. Med hjälp av kvalitetsregister går det att se att rätt saker görs 

och att det som gjorts följs upp. Bättre liv för sjuka äldre är den största 

satsning som gjorts inom äldreområdet och prestationsersättning ges 

till de kommuner och landsting som tillsammans når upp till de mål 

som sätts varje år.

Du som jobbar inom vård och omsorg vet hur mycket din insats 

betyder för våra äldre. Ett bättre samarbete mellan alla som ska säkra 

vård och omsorg för den enskilda äldre är nödvändigt för att undvika 

de blinda fläckar och fallgropar som dagens åtskilda system bär med 

sig. Tillsammans går det att göra så mycket bättre av allt det goda som 

redan görs för våra sjuka äldre.

 



Bättre liv för sjuka äldre med mindre akutvård  
och högre livskvalitet 
I rapporten ”Bättre liv för sjuka äldre – en kvalitativ uppföljning” från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisas resultat från studien 

”Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre”.  

 Situationen för de multisjuka äldre är likartad över landet och 

studiens slutsatser kan därför över föras till Norrbotten. De mest sjuka 

äldre utgör en förhållandevis liten andel av personer 65 år och äldre 

men utgör en mycket hög andel av kostnaderna för vård och omsorg.

De frigjorda resurserna från en enda 

förhindrad akut inläggning skulle räcka 

till 56 primärvårds besök hos läkare, 220 hem-

tjänsttimmar eller 38 dagar i ett korttidsboende. 

Lägg därtill vinsten i livskvalitet till följd av att 

inte behöva åka in akut.

Källa: Bättre liv för sjuka äldre - En kvalitativ uppföljning - Rapport SKL 2012
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Bättre liv för sjuka äldre behövs 
En växande grupp i vårt samhälle är äldre personer med omfattande 

och sammansatta vård och omsorgsbehov. För en äldre person med 

flera diagnoser kan det vara svårt att orientera sig mellan de olika 

vårdkontakterna. Akuta insatser med onödigt lidande tar resurser 

från förebyggande åtgärder för bättre hälsa och livskvalitet. Därför 

krävs en bättre helhetssyn och samverkan kring vård och omsorg för 

den äldre med en förenklad vårdstruktur.

Bättre liv för sjuka äldre satsar miljarder
Regeringen har tillsammans med SKL kommit överens om äldre sats

ningen Bättre liv för sjuka äldre där man med hjälp av prestationser

sättning för uppnådda resultat med kvalitetsregister och nationella 

riktlinjer vill höja kvaliteten i vård och omsorg för äldre. 

 Staten satsar mer än 1,1 miljarder kronor under 2012 och totalt 

satsas under perioden 2011–2014 hela 4,3 miljarder kronor.

Bättre liv för sjuka äldre kräver samverkan
I Norrbotten samarbetar kommun och landsting för god vård i livets 

slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god 

läkemedelsbehandling för äldre och sammanhållen vård och omsorg.   

 Inom varje förbättringsområde finns utvecklingsledare eller kontakt

personer som ska stödja vård och omsorg med att utveckla arbetssätt 

och rutiner till ordinarie verksamhet. Uppnådda mål ger statlig 

prestationsersättning som kan användas för att stärka vård och omsorg.

Bättre liv för sjuka äldre behöver engagemang  
av många
Äldresatsningen berör i stort sett alla som arbetar med vård och 

omsorg för äldre personer inom landsting och kommun samt hos 

privata utförare. Kommunerna i Norrbotten har ungefär 12000 

personer anställda inom äldreomsorgen med särskilda boenden och 

hemtjänst. Inom specialistvården omfattas minst 1300 personer och 

inom primärvården fler än 1000 personer.

Bättre liv för sjuka äldre låter de äldres behov styra
Det är den äldres behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet i vård 

och omsorg som ska vara styrande. Den äldre ska erbjudas behovsan

passade insatser, ska ges möjlighet att leva självständigt under trygga 

förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande 

och sin integritet. Samarbete och gemensamt ansvar mellan kommuner, 

landsting och privata aktörer behövs för ett lyckat resultat utan 

onödiga hinder för den äldre.
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Bättre liv för sjuka äldre berör alla som vill  
leva i Norrbotten
Det krävs ett gemensamt ansvar för en trygg och god vård och 

omsorg för våra sjuka äldre. Förhoppningsvis blir även vi äldre 

som i framtiden vill kunna få del av den trygga och säkra 

sammanhållna vård och omsorg som satsningen syftar till.  

 Ett lyckat resultat av satsningen berör med andra ord alla 

oss som vill leva och åldras här i Norrbotten.

Vision: Trygga äldre i Norrbotten  
 ett gemensamt ansvar
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