
Göteborg 2020-08-20 

 

Bästa vårdcentralschefer, 

 

Som ni kanske minns startade tre av stadens pensionärsföreningar i januari en kartläggning av 
hur väl Göteborgs vårdcentraler är anpassade för att möta äldre patienters behov. Enligt 
planen skulle vi intervjua chefer för alla stadens vårdcentraler, 64 stycken.  

I mitten av mars skickade Corona-pandemin våra intervjuare i karantän. Som kloka 70+are 
håller vi oss hemma. Allt lades på is. Vid avbrottet hade vi hunnit göra 25 besök. Tack till er 
för att ni tog er tid och tog så väl emot oss. Ett antal besök var inbokade men avblåstes. Tack 
för att ni välkomnade oss. Ytterligare några hade vi inte ens hunnit boka in.  

Med 25 svar av 64 möjliga kan vi knappast säga något generellt om läget för äldre 
vårdsökande i vår stad, men vi ser vissa tendenser. Låt oss berätta om några av dem: 

o Den fysiska miljön är genomgående väl anpassad. Det är lätt att parkera, lätt att hitta, 
reception och väntrum fungerar väl. Enstaka anmärkningar gäller avskildhet i receptionen, 
stolar utan armstöd (svårt för äldre att ta sig upp) och svårlästa skyltar (liten text bl a). 

o I stort sett alla har byggt upp varierande system och rutiner för att möta äldres behov. 
Endast två vårdcentraler anger att de har annat fokus men att de också har äldre listade hos 
sig. Alla patienter får egen läkare. Hos vissa får alla äldre egen sjuksköterska. Andra har 
egen sjuksköterska för vissa patientgrupper. Många har särskild äldremottagning, andra är 
på väg att etablera en sådan.  

o När det gäller att erbjuda eller kalla äldre patienter till hälsokontroll är bilden mycket 
blandad. Det finns vårdcentraler som kallar årligen men de flesta tycks erbjuda när frågan 
uppstår. Ett fåtal erbjuder inte alls.  

o Telefontillgänglighet tycks vara en stötesten hos de flesta. Det är känt att många äldre har 
svårt att hantera systemet med knappval, att slå in sitt personnummer och återuppringning. 
Alla har inte rätt sorts telefon, oro skapar darrhänthet och nedsatt syn och hörsel utgör 
hinder. Flertalet vårdcentraler lämnar inte ut direktnummer/mejladress till läkare. Några 
men långt ifrån alla lämnar ut nummer till sjuksköterska. Avsaknaden motiveras med att 
läkarens/sjuksköterskans tid hackas sönder och att pågående patientmöten störs. Kan detta 
lösas med telefontider eller röstbrevlådor? Kreativa alternativ efterlyses. 

o Hos flertalet vårdcentraler kan patienter få tid hos sin egen läkare inom en vecka. Alla kan 
få tid hos någon läkare inom denna tidsram.  

o Tillgången på läkare och sjuksköterskor verkar god. Alla vårdcentraler, utom en, anger att 
minst 75% av de äldre haft samma läkare minst ett år. Kontinuiteten bland 
äldresjuksköterskor är också god. Många berättar om låg omsättning av personal och god 
tillgång om man behöver nyanställa.  

o Samverkan med andra vårdgivare kring multisjuka äldre verkar också fungera väl. Rutiner 
finns för samverkan med sjukhusen och hemsjukvården. Man samverkar med något 
enstaka undantag både på ledningsnivå och i det praktiska arbetet, Alla vårdcentraler har 
vid den aktuella tiden inte kommit igång med hembesök men man arbetar på att utveckla 
även detta. 



Många av våra utsända intervjuare öser beröm över de vårdcentraler man besökt. Så var 
stolta! Svagaste länken tycks vara att få kontakt, beställa tid, kunna rådfråga sin läkare eller 
sjuksköterska. Här krävs alternativa äldreanpassade system. Flera av de besökta 
vårdcentralerna berättar om olika utvecklingsprojekt för äldre som är på gång. Vi hoppas att 
ni orkar fullfölja dem trots Corona-eländet. Vi hoppas att ni som inte hann få något besök kan 
inspireras till fortsatt arbete av denna redovisning. Vi äldre behöver er. 

Ingen vet i nuläget något om framtiden. Det vi vet är att ni kämpar på och vi sitter hemma och 
är rädda om oss. Kanske återkommer vi i någon form när myndigheterna blåst faran över.  

Med vänlig hälsning 

SPF Seniorerna, PRO och RPG/ledningsgruppen 

   

 

 

   

 
 
           

       


