
vad som skulle hända och 
han sa bara då att de kommer 
vårda henne palliativt på plats. 
Som sjuksköterska som tidigare 
arbetat på hospice är jag väl 
medveten om vad palliativ vård 
innebär. Det var så chockartat 
att de anhöriga inte skulle få ta 
ställning till en sådan sak. Det 
var några skräckdygn, men sen 
tog det en vändning. 

På måndagen togs ett nytt 
test som kom tillbaka negativt, 
hon var inte sjuk. 

– Men det var så märkligt att 
läkaren, som inte kände patien- 
ten eller undersökt henne, gav 
ett sådant besked. Han försökte 
lugna ner mig, och sa att ”det 
kommer gå så bra”, men jag och 
brorsan satte med hets igång att 
få henne därifrån. 

På det nya äldreboendet blev 
Ritas mamma smittad med 
corona, men bemötandet där 
var den totala motsatsen. Hon 
fick kortison, syrgas och blev 

undersökt av läkare och klarade 
sig igenom sjukdomen. 

– Det verkar vara rysk roulet-
te för var man hamnar, det finns 
ingen grundrättvisa. En del fick 
helt enkelt kvävas ihjäl på sina 
respektive vårdhem, vilket går 
emot rätten för lika vård. Man 
måste nästan ha en bakgrund 
som sjuksköterska eller läkare 
för att förstå vad som händer i 
kulisserna. Jag har varit hennes 
livvakt under alla dessa turer, 
annars hade hon blivit illa ut-
satt av omsorgen, säger Rita.

Febern var urinvägsinfektion 

Britta Andersson har även hon 
en bakgrund inom sjukvården 
som distriktssköterska. Idag är 
hon 82 år och menar att hennes 
kunskaper inom vården och om 
äldre har varit avgörande för att 
hennes 90-åriga man Rolf fort-
farande lever idag. 

I början av april 2020 hade 
Rolfs granne på äldreboendet i 

Västmanland blivit sjuk och tro-
ligtvis infekterats med covid-19. 
När Rolf strax efter fick feber 
misstänkte sköterskorna på 
boendet corona även för Rolf. 

– Inga prover var tagna, men 
han var coronasjuk bestämde de 
och sa att han skulle få palliativ 
vård. Men då sa jag att innan vi 
börjar med något annat tycker jag 
vi ska ta ett urinprov på honom. 
De gjorde det och det visade sig 
att han hade urinvägsinfektion. 
De satte in behandling och så 
småningom klingade febern av.  

De tog därefter ett test på 
Rolf som visade att han också 
hade smittats av corona, men 
eftersom febern försvann 

genom behandlingen från 
urinvägsinfektionen lyckades 
Britta övertyga sköterskorna om 
att aldrig påbörja den palliativa 
vården som planerats. 

– Min tanke var hela tiden att 
man måste kolla om det finns 
något annat, för allt är inte 
corona, det kan finnas något 
annat som kan ha orsakat feber 
och då behandlar man bort den 
innan man sätter igång den där 
enorma medicineringen. De 
hade aldrig gjort urintester om 
jag inte sagt till utan tagit för 
givet att febern var på grund av 
corona. Om jag inte hade ifråga-
satt hade han nog inte överlevt. 

Rädsla och okunskap

Rolf repade sig helt bara efter 
ett par dagar. Att så många äldre 
inte fått möjlighet att bli friska 

från corona och att palliativ 
vård sattes in så snabbt tror 

Britta beror på rädsla inför det 
nya viruset och okunskap. 

– Jag tror att många överlag 
har väldigt låg kunskap om 
äldre och äldres sjukdomar. Det 
finns också en stor personal-
brist som innebär att de gör vad 
som behövs göras snabbt och 
resten får vara. Om jag fick be-
stämma hade personalen haft 
sex timmars arbetsdag, då hade 
det varit kö till de här jobben 
och de hade haft orken att vara 
intresserade av de äldre. 

Rolf och Britta vill vara 
anonyma och heter egentligen 
något annat. 

Dagens ETC har varit i kon-
takt med ytterligare tre familjer 
som har erfarenheter av att få 
palliativ vård vid endast miss-
tänkt corona. Två av patienterna 
avled i samband med behand-
lingen, men deras anhöriga har 
inte velat medverka i intervjuer. 

”Om jag inte 
hade ifrågasatt 
hade han nog 
inte överlevt.”
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Regeringen 
satsar på äldre

l Regeringen fastslog 2019 att det 
finns ett finansgap på 90 miljarder kronor 

för äldrevården till år 2026. Efter coronapan-
demin satsar man 4 miljarder på äldreomsorgen 

i resurstillskott för kommunerna årligen. En annan 
satsning är äldreomsorgslyftet som ska pågå fram 

till 2023, där staten exempelvis ska stå för kostnader 
för vidareutbildning för personal på betald arbets-

tid. 2021 är den totala satsningen 7,1 miljarder.  

l Utredningen av en ny äldreomsorgslag ska 
redovisas i juni 2022 som bland annat 

ska innehålla bestämmelser om 
en nationell omsorgs-

plan. 

Clinical Frailty 
Scale (CFS-skala)

l Socialstyrelsen rankade de 
äldre efter vårdbehov och skörhet utifrån 

CFS-skalan. Upp till nivå fyra kan brukarna ta 
hand om personlig hygien, matintag, tvätta och 

städa självständigt men med en viss långsamhet. 
Från nivå fem till nio krävs fler hjälpinsatser från 

äldreomsorgen. 

l Från slutet på mars 2020 i Stockholm togs 
beslut att man inte skulle skicka äldre mellan 

nivå fem och nio till akutvård vid covid-19, 
trots att fältsjukhuset i Älvsjö stod helt 

tomt. Istället blev många utan läkar-
kontakt och utlämnade till så 

kallad palliativ vård. 

Dagens ETC har varit i kontakt med ytterligare tre familjer med erfarenhet av palliativ vård vid misstänkt corona. BILD SHUTTERSTOCK
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Inadekvat vård inom äldre-
omsorgen ledde till att äldre 
dog – det var en av slutsatser-
na från coronakommissionens 
delbetänkande i fjol. Samti-
digt är det svårt för anhöriga 
att få någon upprättelse för 
drabbade närstående.  

I maj förra året skrev Dagens 
ETC om att tio-
tals personer 
dog i corona på 
äldreboenden 
utan att ha fått 
en individuell 
läkarkontakt. 
Den siffran har 
visat sig vara 
betydligt högre. Mellan den 
1 mars och 16 december 2020 
hade endast hälften av alla som 
dog i corona på äldreboenden 
fått individuell läkarkontakt 
enligt statistik från svenska 
palliativregistret. 

Så vem är det egentligen som 
ska ta ansvar för att Sveriges 
äldre inte fick rätt vård? 

Enligt Mats Thorslund, 
professor emeritus i socialge-
rontologi och ledamot i corona-
komissionen som tillsattes 
av regeringen för ett år sedan, 
handlar den bristande kompe-
tensen på äldreboendena om en 
kvarleva från ädelreformen som 

infördes 1992, då man avskaffa-
de landstingens sjukhem. 

– Vi har idag fler och fler äldre 
samtidigt som man har dragit 
ner på platserna på kommu-
nernas särskilda boenden. Det 
innebär att de som idag får 
chans att komma dit har ett 
större sjukvårdsbehov, säger 
han. 

Äldre nekades sjukvård 

Socialstyrelsens riktlinjer för 
hur patienter ska prioriteras 
bort vid vårdplatsbrist genom 
en skörhetsskala har också 
pekats ut som en orsak till att så 
många äldre dog. Regioner som 
Stockholm och Skåne använde 
under förra våren riktlinjerna för 
att kategorisera hela patient-
grupper. 

– Det blev ju tokigt, äldre ska 
naturligtvis få individuella be-
dömningar efter behov. Jag vet 
inte varför man använde den där 
skalan, men den togs ganska 
snart bort och det är väl ingen 
som vill stå för det nu. Hur stor 
andel som dog på grund av det 
vet vi inte, det är inget vi försök-
te precisera i coronakommis-
sionen, säger Mats Thorslund.

Förtjänar inte anhöriga till 
personer som drabbats att veta 
vad som hände och att någon tar 
ansvar? 

– Det vi i kommissionen vill 
veta är hur man i praktiken tagit 
ansvaret för sjuka personer som 
bor i särskilda boenden. I teorin 
har sjukvården ansvar för att 
sjuka personer får vård, men 
det har inte fungerat i många 
fall. Till exempel att läkarna i 
vissa områden inte gjorde något 
personligt besök, bland annat 
på grund av CFS-skalan. Där har 
regionerna inte skött sig. Jag för-
står de anhöriga som upplever 
eller vet att det blivit fel beslut, 
men vi i kommissionen har inte 
gått ner på individnivå. 

Försämrad patienträtt 

Ida Asplund, juris doktor och 
universitetsadjunkt på Umeå 
universitet, har forskat på 
 patientens rätt att utkräva 
ansvar i vårdfrågor och kommit 

fram till att den rätten är väldigt 
begränsad.

– I hälso- och sjukvården har 
Ivo en viss utredningsskyldig-
het av patientklagomål som 
regleras i lagstiftningen. Möjlig-
heten att som enskild patient 
eller närstående att få patient-
klagomål utredda har dock 
kraftigt försämrats sedan 2018, 
säger hon.

2018 beslöt 
man näm-
ligen för att 
genomföra 
den så kallade 
patientklago-
målsreformen, 
som innebar 
att de enskilda klagomål som 
framförs till Ivo inte längre 
skulle behöva utredas i lika stor 
utsträckning, för att ärenden 
inte skulle läggas på hög. 

– Patienten kan istället fram-
föra klagomål till vårdgivaren 
och vända sig till en patient-
nämnd för att få hjälp med det. 
Patientnämnderna har inga 
befogenheter, men kan hjälpa 
till med att föra vidare klagomå-
let till vårdgivaren och därefter 
även till Ivo. Om Ivo utreder ett 
patientklagomål och finner att 
det föreligger missförhållanden 
är det vanligt att klagomålet 
resulterar i kritik mot exempel-

vis en vårdgivare eller hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

”Stötande att så få utreds” 

Ivo har också en skyldighet 
att göra en anmälan till Häl-
so- och sjukvårdsnämndens 
ansvarsnämnd, HSAN, om det 
finns skäl för det. De ska också 
 anmäla hälso- och sjukvårds-
personal till åtal om det finns 
misstanke om brott som kan 
leda till fängelse.

–  Det är viktigt att Ivo verk-
ligen fullgör dessa skyldigheter 
så att ett personligt ansvar kan 
utkrävas på det sätt som lag-
stiftningen är tänkt att fungera. 
Den enskildes möjlighet att 
få sitt klagomål utrett av Ivo 
är väsentlig, eftersom det inte 
finns många andra sätt att få 
missförhållanden utredda och 
utkräva ansvar. Jag tror att det 
uppfattas som mycket stötande 
av enskilda individer att det är 
så pass få klagomål som faktiskt 
utreds av Ivo. De flesta lever nog 
i föreställningen att om de hän-
der något kan jag få mitt mål 
utrett, säger Ida Asplund. 

HSAN tog under pandemi-
året emot 207 anmälningar från 
Ivo, som själva fått 2 100 anmäl-
ningar om Lex Maria och 1 100 
anmälningar om Lex Sara. 

SOFIE AXELSSON

”Möjligheten att få klagomål utredda har kraftigt försämrats”

”Möjligheten att som enskild patient eller närstående att få patientklagomål utredda har kraftigt försämrats sedan 2018”, menar Ida Asplund, juris doktor och universitetsadjunkt på Umeå universitet.

”Den enskildes 
möjlighet att få sitt 
klagomål utrett av 
Ivo är väsentlig, 
eftersom det inte 
finns många andra 
sätt att få missför-
hållanden utredda.”

Särskilda boenden 
under pandemin
l Ivo granskade 98 särskilda 
boenden där endast en femtedel 
av covidpatienterna fått tala med 
en läkare. 40 procent av dem som 
inte fått träffa en läkare fick inte 
heller träffa en sjuksköterska 
utan hade endast kontakt med en 
undersköterska eller outbildad 
vårdpersonal. För fem procent har 
det inte framgått i journalen hur 
man kommit fram till den medi-
cinska bedömningen. 
l I mars och april 2020 dog  
40 procent av patienterna på sär-
skilt boende ensamma. Året innan 
dog 13 procent ensamma. 
l När äldre fick komma till geri-
atriken istället för att vårdas för 
covid-19 på boendet eller hemma 
överlevde de i högre grad. 7 av 10 
tillfrisknade under april månad 
2020 på Stockholms geriatrik-
avdelningar. 
Källa: Ivo, coronakommissionen, 

Region Stockholm
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Svårt för enskilda 
att utkräva ansvar 

Mats Thorslund Ida Asplund


