Onödig slutenvård av sköra äldre
En kunskapsöversikt

E

tt stort antal äldre vårdas varje år på
sjukhus på grund av felaktig läke
medelsbehandling, skador som de förvärvat
i vården eller diagnoser som skulle kunna
hanteras inom öppenvården. FoU i Väst/GR
har gjort en flervetenskaplig kunskapsöver
sikt om varför sköra äldre vårdas på sjukhus i
onödan.
Kunskapsöversikten pekar på potentiella
förbättringsmöjligheter och identifierar behov
av fortsatt forskning. Några av de slutsatser
som dras är att det inte finns en enda lösning –
exempelvis läkemedelsgenomgångar, samord
nad vårdplanering eller kontaktsjuksköterskor
– som kan lösa dagens problem i vården och
omsorgen om sköra äldre. En annan är att det
saknas evidens för många av de insatser som
idag görs för att förbättra vården och omsor
gen för målgruppen. Policybeslut grundar sig
ofta på erfarenheter från insatser riktade till yngre patienter med en diagnos och inte
multisjuka äldre med komplexa och sammansatta vårdbehov.
Översikten har möjliggjorts genom SKL:s och Socialdepartementets satsning på en evidensba
serad praktik och har tagits fram som ett led i länets gemensamma analysarbete kring undvikbar sluten
vård. Den är i första hand tänkt att stötta förtroendevalda, chefer utvecklingsledare och andra beslutsfattare i
förbättringsarbetet av vården och omsorgen om de mest sköra äldre, men kan givetvis även vara av i ntresse för
såväl forskare och studenter som de som i sin vardag arbetar med målgruppen.
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