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Inger Persson, 75, ordförande i PRO i Västmanland, säger att insikten om åldrandet är ständigt närvarande.
Agneta Bode, 70, skulle gärna möta sin husläkare digitalt om det innebär mera tid med doktorn.
”Min man skulle inte kunna betala en enda räkning om jag dog.” Cristina Sand, 68, tycker att äldre män ligger efter kvinnor digitalt.
Anita Dahlberg, 82, hade tidigare en husläkare, som nu ersatts av vikarier som läser innantill i journalerna.
Seija Eriksson, 70, vårdar sin man hemma, och tycker det läggs stort ansvar på partnern, då den andre är sjuk.
Foto: Nicklas Thegerström

VÄXANDE GRUPP.

De äldre blir fler – ställer nya krav på vården
Nu händer det som varit känt i decennier. Jättegruppen 40-talister fyller 80 år och ställer nya stora krav på vården.

– Äldre har varit väldigt tacksamma, men nu är det slut med det, säger Agneta Bode, från PRO i Västmanland.

HALLSTAHAMMAR. Solen lyser över parken i centrala Hallstahammar, där fontänens vatten sprutar diagonalt över den runda dammen. Ett
stenkast bort bland träden står Lars Karlsson, 75, uppflugen på en träningsmaskin. Benen pendlar fram och tillbaka. 

– Jag ser det som friskvård. Det tar bara 40 minuter om dagen, säger han.

Lars Karlsson är sällan sjuk, men har klara uppfattningar om sjukvården: Det är vägen in som är problemet.

– Vårdcentralen är en bromskloss, säger han, och framhåller de långa väntetiderna som ett jätte problem.

– När man väl måste läggas in är det vård i världsklass. Men min granne hade ändtarmscancer och det dröjde två månader innan hon fick träffa rätt
läkare.

DN är i Hallstahammar för att prata med en ny generation äldre om deras förväntningar på vården. 

Kompisen Tomas Lindgren, 62, som tränar armarna strax intill, vet en del om vad väntan vill säga. För åtta veckor sedan fick han en ny höft, efter
två år på väntelista. Han har några år kvar innan pension, och om ett par veckor är planen att han ska vara i gång och jobba igen, och äntra
förarhytten på lastbilen. 

– Det går ju inte. Jag väntar på att få byta den andra höften. Jag tyckte att läkaren kunde ta båda samtidigt, men det gick inte, säger han. 

Sverige har, i likhet med många länder i västvärlden, en omvänd befolkningspyramid. De äldre generationerna är större än de yngre. År 2029
kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år eller äldre, en fördubbling på bara 10 år. Det här är den åldersgrupp som redan nu
använder vården mest av alla.

– Vi skojar om det också. Man känner efter varje morgon när man vaknar – var gör det ont i dag? Och om det inte gör ont – är jag död? säger Inger
Persson, 75, ordförande för PRO i Västmanland.
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Tvärs över den grönskande parken i Hallstahammar, i ABF:s enorma byggnad, har hon och en grupp kvinnliga pensionärer samlats för att dela med
sig av sina erfarenheter av vården. De är alla medlemmar i Pensionärernas riksorganisation, PRO, och lever aktiva liv. Ändå smyger krämporna sig
på.

Precis som de gymmande vännerna som tränar i parken tycker de att det är svårt att få en läkartid. Det gör att många äldre i stället tvingas söka
vård akut.

– Och skickas hem med en påse piller, säger Inger Persson.

Hon efterfrågar större helhetssyn på gamla människors kroppar och tror att det skulle minska både inläggningar och besök på akuten.

– När äldre i dag söker för en krämpa, tar de inte reda på helheten. De tittar bara på det nya du kommer med. Jag tror det finns pengar att spara här
om det sköttes på ett annat sätt, säger hon.

Anita Dahlberg, som är 82 år, berättar att hon genomgått en stor hjärtoperation. Tidigare hade hon en husläkare, som ersatts av vikarier som läser
innantill i journalerna. Läkarbesöken är ofta korta, tio minuter eller en kvart, och det är svårt att hinna med mer än ett ärende, berättar hon. Bara att
behöva upprepa sin sjukdomshistoria tar mycket av den dyrbara tiden. Men Anita har hittat sitt eget sätt.

– Jag skriver lappar, och förbereder mig, så att jag vet vad jag ska ta upp med doktorn. Det berömde min tidigare läkare mig för, och sa att hon
skulle kopiera min lapp! Man är ju ofta lite spänd när man kommer till läkaren. Det kan vara svårt att få fram orden.

De andra nickar instämmande. Är det något de verkligen önskar sig av vården så är det bättre kontinuitet. Alla vill ha en fast läkarkontakt och mer
tid när de väl får träffa en läkare. Det handlar både om att hinna ta upp allt som känns viktigt och att kunna prata om känsliga ämnen.

För många män kan det till exempel ta emot att berätta om kisseriet och prostatan och så går de med sina problem för länge, säger Inger Persson.

För att öka tillgängligheten, minska trycket på vården och dämpa kostnaderna förs ofta teknik och digitalisering fram som en lösning, av både
regionpolitiker och arbetsgivarorganisationen SKR. Men frågan är vad pensionärerna tycker om det.

Så länge det leder till mer tid hos samma läkare kan det vara en bra lösning och ha en lugnande inverkan, säger Agneta Bode, 70. Själv kallar hon
sig ”datanörd” och berättar att digitala möten blivit en vana under pandemin. I samtliga handväskor i rummet ligger en smart telefon. Hellre en fast
läkare i mobilen än olika på vårdcentralen, det är alla överens om.

– Med en ny generation äldre-äldre tror jag att det digitala utanförskapet kommer att minska, säger Agneta Bode.

Då bryter Cristina Sand, 68, in. Hon är inte alls lika säker på det.

– Min man skulle inte kunna betala en enda räkning om jag dog i dag. Han får ringa dig, Agneta!

Efter pandemin har PRO i Västmanland haft svårt att få i gång sina aktiviteter, berättar Inger Persson, och det finns en oro för att isoleringen som
många upplevt under de senaste åren biter sig fast – och påverkar hälsan. 

Men den ensamhet många äldre upplever kan även infinna sig när du lever i par, säger Seija Eriks son, 71.

Hon är en av Sveriges många anhörigvårdare med en man som lider av smärta efter förslitningsskador i ryggen.

– Jag vet aldrig i vilket tillstånd han är när jag kommer hem, så jag rusar direkt och tittar, berättar hon.

Hittills har vårdens lösning på makens ryggproblem varit mer smärtstillande mediciner. Trots att han åkte in akut upplever hon inte att någon i
vården engagerat sig i om han äter för mycket läkemedel. Ingen har heller frågat hur hon själv klarar upp situationen, säger hon, och konstaterar att
det läggs stort ansvar på den anhöriga i en parrelation.

Alla damerna i rummet är smärtsamt medvetna om vad åldrandet innebär. Ändå kom det som en överraskning när människor började prata med
barnen över huvudet på en, säger Agneta Bode.

– Det sker både på restauranger och i vården, berättar hon.

Med hennes egen generation kommer samtidigt en grupp röststarka, med större vana att ställa krav. Tiden är förbi då äldre patienter gick med på
det mesta och var tacksamma för allt, tror hon.

– Det är slut med det där ”tack för att jag fick komma”. Var glad för att jag kom, kanske det får bli i stället, säger Agneta Bode.
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