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Det är dock inte helt enkelt att få 
finansiering från de stora forsk-
ningsråden för denna typ av 

forskningsprojekt eftersom de ofta ”ham-

nar mellan stolarna” i de olika bedömar-
grupperna, framför allt om de involverar 
forskare från samhällsvetenskapliga äm-
nen och medicinska ämnen. Likväl som 
samarbete mellan dessa fält, bland an-
dra omvårdnad och socialt arbete, krävs 
i praktiken, behöver alltså viktiga forsk-
ningsfrågor belysas från båda perspektiv 
och speglas mot varandra. 

Vårdalinstitutet har varit en av före-

gångarna när det gäller fle vetenskaplig 
forskning. Institutet, som startade som 
ett samarbete mellan Vårdalstiftelsen, 
Göteborgs och Lunds universitet, har va-
rit en stark drivkraft i denna utveckling 
och satsade tidigt på större interventions-
studier där forskare från flera olika äm-
nen deltog. De interventionsstudier som 
under åren 2007–2011 genomfördes 
inom äldreområdet ”från prevention till 

Varför krävs ett  flervetenskapligt 
perspektiv på hälsa, vård och 
omsorg till äldre? 

Anna-Karin Edberg
leg sjuksköterska, professor 
i omvårdnad & Sölve 
Elmståhl, överläkare, 
professor i geriatrik

Det känns lite som att slå in öppna dörrar med en titel som frågar om något, 
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palliation” omfattade tre separata studier; 
Äldre i riskzon som var en hälsofrämjan-
de och förebyggande intervention med 
målsättningen att förebygga funktions-
nedsättning och aktivitetsbegränsning[1]. 
Vårdkedjan från akutmottagning till eget 
boende, syftade till att skapa en samman-
hållande vårdkedja för äldre sårbara per-
soner och därmed ett bättre omhänder-
tagande med ökad vårdkvalitet för den 
enskilde och en ökad kostnadseffektivitet
för samhället[2]. Den sista studien Kom-
munal palliativ vård och omsorg inne-
bar att utveckla stödinsatser till personal 
i kommunal vård och omsorg i form av 
utbildning och handledning i ett pallia-
tivt förhållningssätt[3]. Ett 20-tal forskare 
och doktorander från ämnena arbetstera-
pi, sjukgymnastik, medicin, omvårdnad, 
socialt arbete, medicinsk etik, etnolo-
gi, företagsekonomi och språkvetenskap 
deltog i de tre studierna (se vidare www.
vardalinstitutet.net). För att få fram kun-
skap som är användbar i ett så pass kom-
plext sammanhang som äldres vård och 
omsorg, som ständigt bedrivs i gränssnit-
tet mellan olika organisationer och pro-

fessioner, krävs att flera olika perspektiv 
bidrar för att ge en så mångfacetterad bild 
av verkligheten som möjligt. Detta hade 
inte varit möjligt om varje profession el-
ler ämne var för sig hade gett ”sin bild” av 
verkligheten, utan kräver att de olika per-
spektiven ställs mot varandra. 

En annan aspekt handlar om äldres 
hälsa och sjukdomspanorama. De flesta

kroniska sjukdomar som stroke, höftfrak-
tur, cancer och demens ökar kraftigt med 
stigande ålder och framförallt efter 80 års 
ålder. Dessutom är många äldre drabbade 
av flera sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar samtidigt och multisjuklighet har 
blivit ett begrepp. Det innebär förstås att 
det krävs många olika kompetenser kring 

den äldre patienten. Att både veta hur 
sjukdomar yttrar sig hos äldre, den ökade 
sårbarheten och inte sällan modifierade
behandling som äldre behöver, kunskap 
om geriatrik i kombination med kunskap 
om det normala åldrandet, gerontologi, 
är en grundbult för alla vårdprofessio-
ner som möter äldre patienter. Att sätta 
upp gemensamma mål mellan professio-
ner tillsammans med patienten istället för 
att var och en arbetar med sina mål – det 
vill säga att arbeta interdisciplinärt – har 
blivit ett honnörsord inom geriatriken[4]. 

Lönar sig då geriatrisk 
vård och vad kan ett 
flervetenskapligt perspektiv 
bidra med?
Det finns idag en betydande evidens för 
att svara ja på denna fråga. Sammanlagt 
17 randomiserade och kontrollerade stu-
dier (rct) med totalt 4 780 patienter har 
analyserats i en så kallad metaanalys, där 
geriatrisk vårdform jämfördes med in-
ternmedicinsk eller ortopedisk vård. 
Resultaten visade att 28 procent fär-
re patienter avlider inom geriatrisk vård 

jämfört med andra vårdformer, att 75 
procent får en bättre funktionsförmåga 
och att ca 36 procent färre patienter be-
höver kommunala stödinsatser efter geri-
atrisk vård[5]. Idag skulle det med andra 
ord inte längre vara etiskt försvarbart att i 
en studie undanhålla patienten geriatrisk 
vård. En viktig fråga att då ställa sig är 

Flervetenskaplighet: En skulptur av fioler från Picassomuseet i Antibes. 

Inom geriatrisk vård 
är samarbete över 
professionsgränserna en 
nödvändighet, liksom ett 
flervetenskapligt perspektiv 
på forskning som rör äldre. 
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varför det finns så stora skillnader i ut-
bud av geriatrisk vård i Sverige? Och med 
den kunskap som vi har idag, är det yt-
terst relevant att fråga sig varför det inte 
finns geriatriska avdelningar på alla våra 
sjukhus? 

Att sprida kunskap om geriatrik, ge-
rontologi och värdet av ett fle vetenskap-
ligt och interdisciplinärt arbetssätt är vik-
tigt. I Region Skåne bildades därför ett 
Geriatriskt kunskapscentrum år 2008 
vars uppgift är att arbeta med utbild-
ning och utveckling inom äldreområdet. 
Som ett led i att sprida kunskap om äld-
re, startades för ca ett år sedan webbsaj-
ten ”Kunskapsbanken” (www.kcgeriatrik.
se) som hjälp för vård- och omsorgsper-
sonal i landsting och kommuner. Sajten 
är en plattform med länkar som skall un-
derlätta att hitta kunskap för personal där 
målet är att bidra till en förbättrad vård 
och livskvalitet för äldre människor. De 
tolv temaområdena, bland andra stroke, 
demens, kost och fall, kvalitetsgranskas 
och uppdateras kontinuerligt. 

Vikten av att flera olika perspektiv 
på åldrandet presenteras, diskuteras och 
speglas mot varandra har även varit en 
viktig grundsten i arbetet med konferen-
sen ”Senior i Centrum” Sveriges största 
utbildningskonferens inom äldreområ-
det som kommer att gå av stapeln 29 maj 
till 1 juni 2013 på Malmö Arena (www. 
senioricentrum.se). Bakgrunden till kon-
ferensen är att Region Skåne önskade att 
alla at läkare skulle få utbildning i geri-
atrik. Något år senare utvidgades detta 
uppdrag i ett gemensamt politiskt beslut 
till att även läkare under sin specialist-
utbildning borde erbjudas utbildning i 
geriatrik, ett uppdrag som gick till den 
Geriatriska kliniken på Skånes universi-
tetssjukhus. Eftersom geriatrik är centralt 
för flera vårdprofessioner, föreslog ansva-
riga för utbildningen (Sölve Elmståhl och 
Ola Björgell, ansvarig studierektor för st 
utbildning) för att genomföra en öppen 
utbildningskonferens på tema geriatrik 
och palliativ vård, något som fått stöd 
från både Region Skåne, Södra Region-
vårdsnämnden och Malmö stad. Kon-
ferensen ”Senior i Centrum”vänder sig 
främst till ”professionen” men ett separat 
och parallellt program finns även för all-
mänheten. Vid planeringen av konferen-
sen identifierades tidigt nio olika teman 
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Anna-Karin Edberg är leg sjuk-
sköterska och professor i omvårdnad 
vid Högskolan i Kristianstad. Hennes 
forskning omfattar främst äldre per-
soners vård och omsorg med fokus 
på personalens situation. Hon är även 
forskningschef för Forskningsplattfor-
men för Hälsa i Samverkan som bedri-
ver flervetenskaplig forskning i nära 
samverkan med Region Skåne och de 
sex kommunerna i nordöstra Skåne: 
Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, 
Östra Göinge, Osby och Perstorp 
(www.hkr.se/fpl). Anna-Karin är också 
en av initiativtagarna till samarbetet 
mellan de sex olika lärosätena i södra 
Sverige som tillsammans driver den 
nätbaserade specialistsjuksköterske-
utbildningen inom vård av äldre. Hon 
deltar i den vetenskapliga program-
kommittén och är tema nsvarig 
för närståendes situation under 
 konferensen Senior i Centrum.

Sölve Elmståhl är överläkare och pro-
fessor i geriatrik vid Lunds universitet 
och verksamhetschef för den geria-
triska kliniken vid Skånes universitets-
sjukhus (www.skane.se/sus/geriatrik) 
och ansvarar för en forskargrupp med 
inriktning mot geriatrisk epidemio-
logi, särskilt kroniska sjukdomar hos 
äldre. Sölve är också forskningsledare 
för befolkningsstudierna Gott Åldran-
de i Skåne, GÅS-SNAC en nationell 
databas som riktar sig till personer 
från 60 till 100 år samt Epihealth en 
nystartad studie för personer från 
45 till 75 år som beräknas omfatta 
ca 300 000 personer i ett samarbete 
mellan Lunds och Uppsala universitet 
(www.epihealth.se). Han leder också 
Kunskapscentrum för Geriatrik – ett 
uppdrag från Region Skåne som 
arbetar med kunskapsajten Kunskaps-
banken (www.kcgeriatrik.se). Han är 
vetenskaplig ordförande och leder 
den vetenskapliga programkommit-
tén i Kongressen Senior i Centrum 
och är temaansvarig för rehabilitering 
under konferensen. 
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som ansågs vara väsentliga för samtliga 
personalkategorier inom hälso- och sjuk-
vård och vård och omsorg; Prevention, 
Miljöaspekter, Rehabilitering, Närståen-
des situation, Demens, Kvalitetsregister, 
Kost och nutrition, Diagnostik- särskilt 
geriatrisk radiologi samt Palliativ vård. 
Ett fle vetenskapligt perspektiv har även 
varit en viktig utgångspunkt gruppen 
med temaansvariga bildades och gruppen 
representerar ämnena arbetsterapi, geriat-
rik, gerontologi, neuropsykiatri, omvård-
nad, palliativ medicin, radiologi och soci-
alt arbete. Sölve Elmståhl är ordförande i 
den vetenskapliga kommittén och ett 70-
tal föreläsare från olika professioner och 
ämnen kommer att medverka vid konfe-
rensen.

Inom geriatrisk vård är samarbete 
över professionsgränserna alltså en nöd-
vändighet, liksom ett fle vetenskapligt 
perspektiv på forskning som rör äldre. 
Det är först när vi tillsammans arbetar 
kring äldres komplexa vårdbehov som vi 
har en möjlighet att vidareutveckla hälso- 
och sjukvård och vård och omsorg till 
den äldre befolkningen. l




