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Sammanfattning: Kontinuerliga förebyggande hembesök hos pigga pensionärer 
år och äldre har genomförts i Nordmaling under projektnamnet ”Hälsa På”. Syftet
har varit att studera om hembesöksverksamheten kan förändra viss vårdkonsumtion
och om pensionärernas livskvalitet kan förbättras.

Hembesöken har pågått under två år och genomförts av två särskilt anställda pro-
jektarbetare. Den ena projektarbetaren har socialt inriktad utbildning och den andra
har medicinsk kompetens. Projektet har varit ett samarbete mellan primärvård och
den kommunala socialtjänsten.  pensionärer har fått hembesök och  pensionä-
rer har fungerat som kontrollgrupp. Bortfallet bland de som erbjöds delta i besöks-
verksamheten var %.

Resultatet visar att pensionärerna som fått hembesök är lika pigga som man var
två år tidigare. På de flesta områden som man undersökt noteras t. o. m. vissa för-
bättringar. Pensionärerna upplever sin hälsa som lite bättre, är lite snabbare, har lite
mindre ont, rör på sig lite mer och man sover lite bättre. Motionsvanorna har också
förbättrats, även i den grupp som vid inledningen av projektet hade de sämsta mo-
tionsvanorna. Man kan alltså konstatera att det är möjligt att påverka pensionärerna.

I jämförelse mellan de två grupperna kan man se att de akuta läkarbesöken på
vårdcentral är dubbelt så vanligt i kontrollgruppen. I hembesöksgruppen har mindre
hemtjänst beviljats och andelen kvinnor som använder kontinenshjälpmedel är något
högre. Att vaccinera sig mot influensa är vanligare i hembesöksgruppen.

Våra data indikerar att hembesöksverksamheten påverkar kvinnor i större ut-
sträckning än männen. Bortfallet förändrar inte resultatet i studien.

Pensionärerna uttrycker stor uppskattning för projektet. Många betonar värdet av
att ”någon brytt sig om” och de flesta vill se en fortsättning.

Att genomföra ett förebyggande arbete, med ”Hälsa På” projektets upplägg, är
motiverat utifrån riksdagens beslut om prioriteringar i hälso- och sjukvård.
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. Inledning

. Nordmalings kommun

Nordmalings kommun finns mellan Umeå och Örnsköldsvik efter
Norrlandskusten. Här bor   innevånare. I kommunen finns en
överrepresentation av alla åldersgrupper över  år samt gruppen –

år, detta oavsett om man jämför med Västerbottens län eller riket. Den
mest tydliga avvikelsen finns i gruppen över  år där Nordmaling har
en hög andel och i gruppen – år där kommunen har en liten andel.

Centralorten Nordmaling har ett par tusen innevånare. I omlandet
finns en handfull större byar. Delar av kommunen har haft en inflytt-
ning under främst -talet. Det gäller främst de delar som har ett be-
kvämt pendlingsavstånd till Umeå. Under -talet och fortsättningsvis
har de kustnära små byarna haft en positiv utveckling. Befolkningstalen
för  visar att kommunen är den enda kommunen i länet, förutom
Umeå, som har ett positivt flyttningsnetto.

Kommunen har tidigare dominerats av jordbruket men i dag syssel-
sätter den näringen få personer. Den offentliga sektorn är stor men i
kommunen finns också flera framgångsrika företag.

I kommunen finns ett rikt föreningsliv och ett stort utbud av ser-
vice. De senaste åren har kommunen emellertid utarmats på affärer i
konkurrens med stormarknader i Umeå. Kommunikationerna byggs för
närvarande ut. Kommunen kommer att påverkas av Botniabanan som
planeras gå genom kommunen. Kommunen har också ett fiberoptiskt
datakommunikationsnät som för närvarande är bäst i landet.

. Nationell handlingsplan

En satsning på utveckling inom äldreområdet gjordes i regeringens pro-
position om äldrepolitiken som lades under våren . I den nationel-
la handlingsplanen formulerades en gemensam målsättning för äldrepo-
litiken.

Planen slog fast fyra mål. De äldre ska kunna leva ett aktivt liv och
ha inflytande i samhället och över sin vardag. Alla äldre ska också kunna
åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. De äldre ska ha tillgång
till god vård och omsorg samtidigt som man ska bemötas med respekt.

 Utvärderingen har gjorts inom ramen för Urban Design

 Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror per  dec .

 Proposition /: 
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För att nå dessa mål föreslogs en rad åtgärder. Bl. a. föreslogs riktade
projektmedel till kommuner och landsting för att arbeta med förebyg-
gande hembesök hos äldre. Nordmaling var en av hundratalet kommu-
ner och landstingsområden som ansökte om medel.

. Motiv för ansökan

Motivet för att söka pengar var flerfaldigt men kan illustreras av följan-
de personliga reflexion av projektledaren efter ett möte med tant Lis.
Mötet innebar ”ett kliv in i verkligheten”.

Jag sitter hos tant Lis, en på många sätt pigg pensionär, men också en
kvinna som varit med om en hel del. Hennes ryggproblem som hon dragits
med under många år leder till allt större hälsoproblem. Hon berättar om
saker som hon vill göra men inte längre kan göra. Putsa fönster, damma
mattor och baka sin kärnmjölkslimpa. Hennes kärnmjölkslimpa är verk-
ligen god. Ett saftigt bakverk som ger mersmak, inte bara för mig utan
för både barn och barnbarn. Dottern tycker att tant Lis ska överlämna de
tunga göromålen till henne. Ibland har tant hellre ont ett par dagar, för att
få behålla känslan av att kunna utföra fönsterputsningen själv. Hellre det
än att vänta på att någon annan ska göra sysslan.

Tant Lis brukar ta sparken och gå bort till Liljedahls, hennes  affär.
Ofta sätter hon sig för att vila på vägen. Men en dag berättar tant att
någon har stulit hennes spark. Den som tog hennes spark var väl knappast
medveten om att man samtidigt tog hennes möjlighet att ta en promenad i
det fria. Med sparken tog man en del av hennes aktiva liv.

Jag sitter med kaffekoppen i ena handen och kärnmjölkslimpan i den
andra. ”Skulle inte du skaffa dig en utomhusrollator?”, säger jag till en för-
vånad äldre kvinna. En rullator är nog inte något för henne. Det är nog
bra när man behöver den, menar hon. Ett antal besök senare, när samtal-
sämnet kommit upp för kanske fjärde eller femte gången, så berättar tant
Lis att hon talat med sin dotter om att skaffa en rollator för utomhusbruk.
Med en känsla av att ha gjort något bra lämnar jag tant Lis den gången.
En vecka senare nås jag av beskedet att tant Lis ligger på lasarettet med en
besvärlig fraktur som följd av den första promenaden med sin nya utom-
husrollator. Återigen ett exempel på att hjälpmedlet kom för sent. Jag har
stött på den situationen förr. Om hon haft sin utomhusrollator ett halvår
tidigare och fått träna med den innan hon verkligen behövde den, så hade
kanske denna fraktur kunnat undvikas. Tanken flyger genom mitt huvud;
Hur många höftledsfrakturer skulle kunna undvikas om tröskeln som man
tänkt ta bort verkligen också tagits bort? Eller vilka skador hade kunnat
undvikas om belysningen i våra pensionärers hem hade förbättrats i takt
med att synen försämrats? Eller hur många demenshandikappade som ald-
rig lär sig använda sina utprovade hjälpmedel p. g. a. att de får dem för
sent?

Det fanns vid tidpunkten för ansökan även impulser utifrån som var
avgörande för projektets inriktning.

 Hälsa På-projektet
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”Det er ikke bare et spćrgsmål om, att det offentlige skal manipulere
ældre mennesker for senere at kunne spare penge, men mere at udnytte faglig
viden til at drćfte de muligheder; hoj alder også giver.”  Så skriver två
danska läkare som framgångsrikt arbetat med förebyggande verksamhet
bland äldre människor i vårt grannland Danmark.

Den  dec.  beslutade den danska regeringen om en lag som
innebar att förebyggande hembesök hos äldre skulle genomföras. Bak-
grunden till lagstiftningen var en rad forskningsrapporter. Erfarenheter-
na visar att man kan lyckas med förebyggande hembesök hos äldre.

I en treårig studie, också från Danmark, visades en minskning av
vårddagar på sjukhus med %, om man jämförde med en kontroll-
grupp som inte fått hembesök. Studien omfattade knappt  pensio-
närer. Av dessa flyttade  personer in på vårdhem under den treåriga
försöksperioden. Motsvarande antal i kontrollgruppen var  stycken.
Däremot fanns ingen skillnad i gruppernas besöksfrekvens hos läka-
re, men man registrerade en tydlig förändring som innebar att de aku-
ta läkarbesöken minskade kraftigt som ett resultat av de förebyggande
hembesöken.

Med dessa motiv inbjöds representanter för pensionärsorganisatio-
ner och frivilligorganisationer i Nordmaling till ett möte för att bl. a.
diskutera den projektidé som senare kom att kallas ”Hälsa På”. Ef-
tersom projektidéen fick positiv respons beslöts att Nordmalings kom-
mun och Västerbottens Landsting gemensamt skulle försöka förverkliga
idén.

Under våren  formulerades en projektansökan som senare resul-
terade i att regeringen beviljade medel. Efter samtal med representant
för Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, blev det klart att
det vetenskapliga stödet under projektet och i utvärderingsfasen skulle
ske därifrån.

Nordmaling var en av fem norrlandskommuner som fick medel. De
olika projekten har olika infallsvinklar och lokala profiler. Gemensamt
är emellertid fyra, av regeringen beslutade kriterier, som har sin utgångs-
punkt i de tidigare nämnda danska erfarenheterna.

✗ Verksamheten ska genomföras gemensamt av kommunens äldre-
omsorg samt hemsjukvården och primärvården, oavsett huvudman.

✗ Den uppsökande verksamheten ska ske på individnivå. Basen i verk-
samheten skall vara regelbundna hembesök, där den äldre söks upp
i sitt hem.

 Hendriksen, Carsten & Vass, Mikkel. Forebyyande hjemmebesk till aldre mennesker.
Hvorfor og hvordan? :p

 Dansk Lagstiftning; Lov nr: af . December ; §§–

 Henriksen Carsten. Preventiv home visits among elderly people. Dan Med Bull ;
:–

 Henriksen C m fl. Consequences of assessment and intervention among elderly pe-
ople: a three year randomised controlled trial. Brittish Medical Journal ; vol 
p 
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✗ Hembesöken ska genomföras regelbundet under perioden –
.

✗ Hembesöken ska göras av såväl personal med medicinsk kompetens
som personal med social kompetens och exempel på yrkesgrupper
med kvalifikationer för denna arbetsuppgift är biståndshandläggare,
sjuksköterska, arbetsterapeut och läkare.

 Hälsa På-projektet
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. Metodik

Det projekt som vi sökte pengar för är mer av bekräftande (confirma-
tory studies) än utforskande natur (exploratory studies). Vi ville få svar
på följande frågeställningar. Kan man minska efterfrågan av vård och be-
handling med återkommande hembesök hos pigga pensionärer? Kan man
öka livskvalitet för pensionärer med dessa hembesök? Är de danska erfaren-
heterna omsättningsbara till Nordmaling? Hur ska hembesöksverksamheten
se ut? Vad är viktigt att informera om? Ger en ”pensionärsutbildning” po-
sitiva resultat? Vilka delar av den danska arbetsmetoden är lämplig att
använda?

Besök med samtal som innehåller kunskapsöverföring är den åtgärd
som ska ge inspiration och kraft till den intervjuade pensionären att
själv påverka sin hälsa och livskvalitet samtidigt som vi får kunskap av
dem. Studien blir på ett sätt experimentell eftersom vi har kontroll över
hembesöket och själva bestämmer hur det ska genomföras. Det är emel-
lertid inte en renodlad experimentell design eftersom arbetet äger rum
i de berörda människornas vardag d. v. s. i verkligheten.

. Syfte

Syftet med projektet var att planera och genomföra en serie av hembe-
sök hos ”pigga” pensionärer samt påverka livskvalitet och vårdkonsum-
tion hos de som får besök i positiv riktning.

. Urval

Vi valde att arbeta tillsammans med pensionärer som är födda  och
tidigare. I kommunen fanns  pensionärer när populationen slöts den
 februari . Det innebar att de som har flyttat in till kommunen
efter detta datum aldrig kommit med i projektet. De som flyttat från
kommunen har redovisats som bortfall.

Hembesöksverksamheten genomfördes hos ”pigga” pensionärer. På
detta sätt blev det möjligt att värdera om förändringar var till följd av
de ordinarie åtgärderna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård eller
om de var en följd av ”Hälsa På” - besöken.

Med hjälp av kommunala register samt efter kontakter med om-
rådeschefer exkluderades  pensionärer eftersom de hade varaktiga
hjälpbehov i befintliga system. Några hade också redan flyttat från kom-
munen trots att de fanns kvar i befolkningsregistret.

Så här definierade vi varaktiga hjälpbehov:

. Metodik 
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✗ Alla som bor i särskilda boendeformer
✗ De pensionärer som vid mer än ett tillfälle under det sista året har

vistats på kommunal korttidsvårdsplats eller rehabiliteringsplats.
✗ Alla som har kontinuerlig hemhjälp eller tillfällig punktinsats av

hemtjänst mer än två gånger/år samt de som har matdistribution.
✗ De som har trygghetslarm.

Vi hade därefter kvar en grupp bestående av  ”pigga pensionärer”.
Genom att erbjuda hembesök till pensionärer med födelsedagar

jämnt delbara med  anpassades antalet till de resurser vi hade. Dess-
utom erbjöds maka/make/sambo till person med födelsedag jämnt del-
bar med  att ingå i besöksgruppen. Totalt blev detta  personer. (se
fig ). De övriga  blev vår kontrollgrupp.

. Etiska överväganden

Är det etiskt att erbjuda Tant Anna  år, som aldrig varit sjuk, ett före-
byggande hembesök samtidigt som Oskar Svensson  år inte får möj-
lighet till ett hembesök? Är det etiskt att erbjuda farbror Sven hembe-
söket när Berit Hansson, i samma ålder och boende i samma samhälle,
hamnar i kontrollgruppen?

Detta är svåra frågor som krävde stor eftertanke. De etiska proble-
men har diskuterats i såväl styrgruppen som av de projektanställda. Frå-
geställningen har också på ett tydligt sätt berörts vid träffar med pen-
sionärsorganisationerna. Slutsatsen blev att det är etiskt försvarbart ef-
tersom syftet är att visa något som i förlängningen är positivt för alla
pensionärer. Det är också viktigt att understryka att ingen lider någon
skada även om man hamnat i kontrollgruppen. Alternativet hade ju va-
rit att ingen fått något hembesök. Denna problematik återkommer i
den avslutande diskussionen.

. Förankring

Informationsinsatser kring projektet genomfördes på bred front i
kommunen. Ett flertal informationsaktiviteter riktade till de olika
pensionärs- och handikapporganisationerna genomfördes. Anställda in-
om socialtjänsten och primärvården omfattades av informationen samt
hela lärarkåren som också fick information. I kommunens egen tidning
informerades om projektet. Ett flertal annonser i de olika lokaltidning-
arna sattes också in. Syftet var att informera kommuninnevånarna om
projektet, dess syfte och tillvägagångssätt.

Utan denna kunskap hos kommunens pensionärer i allmänhet och
pensionärsorganisationerna i synnerhet, fanns det en risk att projektet
ifrågasätts. Till exempel kan det lätt bli en diskussion kring det faktum

 Hälsa På-projektet
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Figur : Schematisk beskrivning av hur urvalet skett.
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att det skett ett urval. Om en sådan diskussion förs på ett felaktigt sätt
ges inte folkhälsoprojektet optimala förutsättningar.

En styrgrupp bildades med representanter för pensionärs- och han-
dikapprörelsen samt anställda från kommun och primärvård. Dessutom
fanns politiker från båda huvudmännen med. Styrgruppen leddes av
vårdcentralschefen.

Vid styrgruppens möten diskuteras uppläggningen av projektet. Po-
licyfrågor, frågeformulär och resultatredovisningar var vanliga punkter
vid dessa möten.

Det övergripande syftet kom i slutänden att konkretiseras och delas
upp i tre olika perspektiv enligt följande:

Pensionärens perspektiv

. Upplevde  besöket positivt?
. Fick  hjälp eller information som man tror kommer att leda till

en förändring?
. Hur upplevs hälsan vara?
. Hur upplever  det sociala nätverket?
. Deltar man i föreningsliv, kursverksamhet eller liknande?
. Utövar man regelbunden motion?

Hälsoarbetarens perspektiv

. Upplevdes besöket positivt?
. Tror hälsoarbetaren att besöket kommer att ge något resultat?
. Skapar besöket förväntningar som kan infrias eller ej?
. Finns misstanke om sjukdomar och ohälsa, ex depression, isolering,

demensutveckling?

Samhällets perspektiv

. Har besöket lett till någon åtgärd, och i så fall av vem?
. Kostnad för åtgärden
. Vilka åldersgrupper har nytta av besöket?
. Finns det skillnader mellan könen?
. Finns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper?

Vi identifierade också ett antal vård- och omsorgsinsatser som vi
fann intressanta att följa. Avsikten var att vi skulle kunna jämföra vår
hembesöksgrupp med den kontrollgrupp som tidigare beskrivits.

Insatser från primärvården

. Planerade läkarbesök
. Akuta läkarbesök
. Mottagningsbesök av distriktssköterska arbetsterapeut eller sjuk-

gymnast
. Hembesök av distriktssköterska arbetsterapeut eller sjukgymnast
. Förskrivna hjälpmedel

 Hälsa På-projektet



“wp” — // — : — page  — #i
i

i
i

i
i

i
i

Insatser från Socialtjänsten

. Hemtjänstinsatser
. Flytt till kommunens särskilda boenden
. Hembesök som inte resulterar i någon insats
. Färdtjänst

Övrig landstingsvård

. Inläggning på sjukhus (antal vårddygn, tillfällen och orsak)
. Fallolyckor (åtgärd)
. Akutbesök på NUS
. Diagnostiserade och behandlade dementa
. Förskrivna hjälpmedel (ex. hörapparater)
. Läkemedelsannvändning

Under projektets gång blev det emellertid blivit allt tydligare att vi
måste avgränsa utvärderingen. Framförallt de vård och omsorgsinsatser
som finns i kolumnen ”övrig landstingsvård” har utelämnats eftersom
det blev ett alltför omfattande arbete att gå in i flera verksamheters jour-
naler.

. Policyfrågor

Några överväganden var särskilt viktiga för projektets utformning.

✗ Särskilt anställd personal eller integrering i befintliga organisatio-
ner?

Frågan avgjordes när styrgruppen beslutade att anställa personal. Det
föregicks av diskussioner som innebar att det borde bli lättare att foku-
sera på det förebyggande arbetet om man endast arbetar med detta. Att
integrera arbetsuppgifterna i befintliga organisationer innebär att den
enskilda personalens prioritering av arbetsuppgifter blir avgörande för
hur framgångsrikt arbetet blir.

✗ Åtgärda ett upptäckt behov hos pensionären direkt eller stimulera
pensionären att själv ta itu med problemet.

Efter diskussioner beslutade vi att vi i första hand skulle ge pensio-
närerna verktyg att själva ta initiativ till åtgärder. Om vi vill stimulera
till ett både fysiskt och socialt aktivt liv kändes det som en självklar ut-
gångspunkt. Det gjordes emellertid undantag från denna grundprincip
när det kändes motiverat.

. Metodik 
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. Förberedelser för besöken

De båda projektanställda hälsoarbetarna började med att diskutera med
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra personalgrupper om vilka
kunskaper man skulle sprida till pensionärerna. En struktur för hälso-
upplysning och information arbetades fram. De fyra hembesöken gavs
olika innehåll och profil. (Bilaga )

För att komplettera socialstyrelsens enkätfrågor utformades egna frå-
gor till varje besök.

De två hembesökarna och projektledaren diskuterade hur man skulle
tolka eller bedöma olika svarsalternativ. Detta visade sig vara mycket
viktigt. Dessa diskussioner genomfördes även efter andra besöket.

Efter att ha utformat frågeformulären genomfördes en liten pilotstu-
die (feb ) med några pensionärer som inte tillhörde projektet.

Vi tog kontakt med de två studieförbunden i kommunen, Röda Kor-
set samt kyrkor och samfund, för att få mer kunskap om deras verksam-
het.

Inför första besöket ( ) informerades de pensionärer som
skulle delta per brev om projektet och dess syfte. Brevet skrevs under
av de tre pensionärsorganisationernas ordföranden. Avsikten var att öka
pensionärernas vilja att delta.

Några dagar senare ringde hälsoarbetaren upp pensionären för att ge
ytterligare information och få klart att pensionären ville delta samt boka
det första besöket.

Det första hembesöket genomfördes inom ett par veckor efter att
brevet anlänt. Hembesöken dokumenterades genom att de olika fråge-
formulären fylldes i och att hälsoarbetaren dokumenterar egna intryck,
överenskommelser m. m.

Vid det första hembesöket gav pensionären ett skriftligt godkän-
nande att ”Hälsa-På” projektets personal får ta del av den enskildes
journaluppgifter vid utvärderingen av projektet. Pensionären informe-
ras också om att det kommer att bli ett besök per halvår under åren
 och . Vid speciella behov kan det bli fråga om ytterligare be-
sök eller telefonrådgivning.

 Hälsa På-projektet
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. Resultat

. Bortfall

Av de  personer som erbjudits hembesök tackade  personer nej.
Två av dessa hade emellertid flyttat och var således felaktigt folkbok-
förda i Nordmaling. Tre av de som tackar ja räknas också in i bortfallet
eftersom de var så aktiva att deras kalender inte inrymde tid för någ-
ra hembesök. Bortfallet blev således  personer eller %. Bortfallet
var lika stort bland kvinnor och män samtidigt som det var dubbelt så
vanligt bland ensamstående jämfört med sammanboende.

För att se efter om bortfallet haft betydelse för resultatet måste man
skilja på det bortfall som bestod av dem som i början avstod från att
delta i projektet och de som var med vid första tillfället men senare
avlidit, flyttat eller av andra skäl fallit bort.

Följande aktiviteter har genomförts i syfte att värdera effekterna av
bortfallet.

✗ En utomstående person som inte har någon koppling till ”Hälsa
På”- projektet, hemtjänsten eller primärvården har genomfört tele-
fonintervjuer med dem som avböjt hembesök.

Telefonkontakten genomfördes under sommaren , varför
många var bortresta och vi inte fick tag på fler än drygt hälften. Andra
anledningar var att man var sjuk, hade avlidit, flyttat eller saknade tele-
fon. Tiotalet pensionärer ville inte besvara några frågor per telefon. Av
de som svarade lärde vi oss att en viktig orsak till att man inte ville delta
var att man värnade starkt om den personliga integriteten. Lika van-
ligt var att man uppgav informationsbrist som en orsak att inte delta.
Knappt tio pensionärer har också uppgivit att man var ”för pigg” eller
var bortrest.

✗ En genomgång av kommunens akter kring sociala biståndsbeslut.

Avsikten med denna genomgång var att se om den grupp som initi-
alt tackat nej till att delta hade ett större omsorgsbehov än de som har
deltagit i projektet respektive kontrollgruppen. Vi kunde konstatera att
så inte var fallet. Det är snarare motsatt förhållande. Bortfallsgruppen
nyttjade något mindre hemtjänstinsatser än kontrollgruppen. Det in-
nebär att man inte kan hävda att bortfallsgruppen förbättrat den del av
resultatet, där vi jämfört hembesöksgruppen med kontrollgruppen.

✗ En värdering av betydelsen av att  pensionärer som fallit ur pro-
jektet under de två åren vi arbetat (se Fig ).

. Resultat 



“wp” — // — : — page  — #i
i

i
i

i
i

i
i

��������	�


��������	
	�����������

����������	�����������
�������������������������

��������	�


��������	
	��������������	����
��������

������	��	������
������	�������	�
�������������������������
������	�����������

���������



��������	�


� ������	
	�����������

������	��	������
������	�������	�
�������������������������
����������������	
�����������!"��"�

�������	�


�#$�����	
	�����������

Figur : Redovisning av bortfall under projektets gång

De som försvunnit under projektets gång består av tre lika stora
grupper.  st har avlidit,  st har insjuknat eller flyttat till särskilt bo-
ende och  st har flyttat eller varit så aktiva (ev bortresta) att de inte
hunnit ta emot hembesök. Sammantaget förklarar inte detta bortfall de
förändringar som skett under projektets gång.

. Resultat med hembesökens dokumentation
som grund

I denna del beskrivs förändringar i hembesöksgruppen under projektets
gång, däremot finns inga jämförelser med kontrollgruppen.

Basdata

Drygt en tredjedel (,%) av de pensionärer vi besökte var ensam-
stående. Andelen förändrades endast marginellt under de två åren. Vi
började med  män och  kvinnor vid det första besöket och vid det

 Hälsa På-projektet
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avslutande :e besöket fanns  män och  kvinnor.  av pensionärer-
na var ensamstående vid första besöket. Två år senare hade de blivit 

st.
Drygt  pensionärer har tidigare arbetat med yrken som är fysiskt

tunga. Vanligast som är jordbrukare och arbetare, tätt följd av vårdper-
sonal och olika serviceyrken. Knappt  har uppgett arbetsledarbefatt-
ningar eller yrken med längre utbildningar.  st. har uppgett hemmafru
som yrke.

Pigga pensionärer

I projektet har vi arbetat med pigga pensionärer. Det kan illustreras på
olika sätt.

✗ En tredjedel anger att man genomför olika fritidsaktiviteter utanför
hemmet minst flera gånger / månad

✗ % hör ett samtal utan problem
✗ Tre fjärdedelar klarar sig utan några gånghjälpmedel
✗ % bland männen och % av kvinnorna kör egen bil
✗  av  upplever problem med synen
✗ % klarar matlagning helt självständigt

På vissa områden finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor.
Endast % av kvinnorna behöver hjälp med matlagning medan % av
männen behöver sådan hjälp. Mönstret är likartat på andra områden
där den traditionella bilden av manligt och kvinnligt påverkar situatio-
nen. Tvättning av kläder och städning är ett par exempel.

Nöjda pensionärer

Vid första besöket uttrycker % av pensionärerna att man är ganska
eller mycket missnöjd med sin tillvaro som den gestaltar sig. Vid fjärde
besöket har andelen minskat till ,%.

Vid det fjärde besöket fanns ett bortfall på  personer. Av dessa
har samtliga angivit att man var nöjd vid första besöket. Det innebär
att den förändring som skett under perioden inte påverkats av gruppen
som fallit bort. Pensionärerna har således, i genomsnitt, blivit mer nöjda
med sin tillvaro under försöksverksamhetens två år.

Pensionärerna har också tydligt uttryckt sin uppskattning med pro-
jektet. Vid det fjärde besöket gavs pensionären möjlighet att själv be-
skriva hur man sett på verksamheten.

Här följer ett axplock av svar. Svaren har förkortats:

✗ Besöket sker på mina villkor.
✗ Att någon kommit hit brytt sig. Jag har kunnat fråga om vad som

helst.
✗ Att någon brytt sig om mig.
✗ Bra info, trevligt med besök.
✗ Det är stort att få vara med om detta.

. Resultat 
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Tabell : Pensionärernas motionsvanor vid första besöket relaterat till antal
med förändring vid fjärde besöket.

:a besökets svarsalternativ Antal Antal med försämring Antal med förbättring
Aldrig / så gott som aldrig  

Mindre än en gång / månad  

En eller två gånger / månad  

Flera ggr / månad  

Flera ggr i veckan   

Dagligen  

Summa   

✗ Jag har inte känt mig utelämnad. Jag är noga med integriteten.
✗ Det har hjälpt mig mycket att någon har tid.
✗ Fått reda på telenr och andra saker som man kan ha nytta av.
✗ Att någon bryr sig om just mig, jag har inga anhöriga så det har

varit särskilt viktigt för mig.
✗ Utmärkt bra med program och information.
✗ Att du gav dig tid. Bra info, klar och tydlig.

Svaren ger en tydlig fingervisning om att det varit värdefullt att få besö-
ken och att känslan av att någon har brytt sig om har varit viktig.

Motionsvanor

Nästan % av pensionärerna motionerade dagligen vid det första be-
söket. Den fråga man fick besvara var följande: Utövar Du någon form
av lätt motion, som t. ex. korta promenader, korta cykelturer, hushålls-
arbete eller trädgårdsarbete?

Två år senare motionerar % dagligen. Skillnaden är inte stor men
förändringen bör ses mot bakgrund av att gruppen blivit  år äldre.

Frågeställningen hade  olika svarsalternativ. Om man jämför pen-
sionärernas svar vid första och sista besöket så har  pensionärer angett
förbättrade motionsvanor.  pensionärer har försämrat sina motions-
vanor och för  pensionärer finns ingen skillnad.  pensionärer har
fallit bort.

Tabellen visar att pensionärers motionsaktiviteter påverkats under
den tid som projektet pågått. Värt att notera är att det bland pensio-
närer som hade den lägsta motionsaktiviteten vid första besöket också
finns de som förbättrat sig. Det är en grupp som brukar vara svår att
påverka med informationsinsatser.

Stavgång är en motionsform som vi informerat om under besöken.
-talet pensionärer angav att man ”stavgått” i varierande omfattning.
Under besöksåren kan vi se en %-ig ökning.

Ytterligare ett mått på fysisk aktivitet är användningen av det pro-
gram med morgongymnastik som delats ut. Hälften av pensionärerna
använder programmet i varierande omfattning. Detta även ett helt år
efter det att programmet gavs ut och informerades om.

 Hälsa På-projektet
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Tabell : Get Up and Go- test vid  besök, förändring under projekttiden,
räknat i sekunder och fördelat på kön.

:a besöket :a besöket :e besöket :e besöket
Man Median , , , ,

N    

Kvinna Median , , , ,
N    

Total Median , , , ,
N    

Tabell : Funktionsskalans förändring fördelat på kön.

:a besöket :a besöket :e besöket :e besöket
Man N    

Median    

Kvinna N    

Median    

N    

Total Median    

N    

Get Up and Go

Vid samtliga besök har man gjort ett s. k. Get Up and Go – test. Testet
innebär att pensionären från sittande går tre meter, vänder sig och åter-
vänder till stolen. Hela momentet tas tid på och man mäter antalet
sekunder. Det är en av de aktiviteter som genomförts, som inte bygger
på en subjektiv värdering från pensionären själv eller från besökaren.

Tabell  visar hur medianvärdet förändrats över de fyra besöken. Bå-
de män och kvinnor blir lite snabbare. , sekunder jämfört med ,
sekunder. Trots att  år har gått så har inte rörligheten försämrats.

Trötthets-/Rörlighetsskala

Pensionären tillfrågas om han/hon kan utföra sex olika aktiviteter. Sva-
ren poängsätts genom att ett ”Ja-svar” får  poäng, ett ”Ja, men det
tar på krafterna-svar” får  poäng och ett ”nej-svar” får  poäng. Den
sammanlagda poängsumman, mellan  och , registreras.

Genom att beräkna medianvärdet får man en god bild av utveck-
lingen. I Tabell  redovisas poängen fördelat på kvinnor och män.

 Podsiadio D, Richardsson S. The timed "Up & Go": A Test of Basic Functional Mo-
bility for Frail Elderly Persons. J Am Geriatr Soc. ;:-

 Henriksen C m fl. Forebyggande hjemmebesög til äldre mennesker, Daflo, Fredrik-
shavn, .

. Resultat 
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Tabell : Nyttjande av fotvårdsspecialist bland dem som inte upplever sig kun-
na sköta sina fötter.

Man Kvinna Total
Ja Antal   

% inom kön ,% ,% ,%
Nej Antal   

% inom kön ,% ,% ,%
Totalt Antal   

% inom kön ,% ,% ,%

Skillnaden mellan första och fjärde besöket är obetydlig liksom skill-
naden mellan män och kvinnor. Det innebär att den studerade gruppen
pensionärer har bibehållit sin rörlighet under de två åren.

Hälsotillstånd

Ett sätt att mäta hälsotillstånd är att be pensionären själv bedöma hur
man ser på sin egen hälsa. % angav olika grad av dålig hälsa vid första
besöket. Det resultatet stämmer också väl med resultatet i en kartlägg-
ning som gjorts av de  norrlandstingen. Vid fjärde besöket uppgav
% dålig hälsa.

Av de pensionärer man kan följa från första besök till sista uppvisar
 en försämring och  en förbättring i det upplevda hälsotillståndet.

Fötter

Drygt % anser att man kan sköta sina fötter. Av dem som inte kan
sköta sina fötter går sju av tio till fotvården. Kvinnorna är bättre på att
ta detta steg som framgår av tabellen nedan.

Trötthet

Ett annat sätt att beröra hälsa är att se hur man besvarar frågan Brukar
du känna dig trött? Knappt % uppgav vid första besöket att man var
ofta eller ständigt trött. Vid fjärde besöket hade andelen halverats. Man
tillfrågades också om man sover bra samt om detta beror på läkemedel.
(Tabell ).

En av tio män sover dåligt. Två av tio kvinnor har samma situation.
En mindre förbättring har skett under de två åren.

Andelen som sover bra utan läkemedel har minskat under de två åren
från % till %. Kvinnorna hade ett sämre läge vid första besöket
och skillnaden mellan könen hade blivit än större vid det : e besöket.
Detta kompenseras delvis av att fler kvinnor än män upplever att man
blir hjälpt av sömnmedicin.

 Liv och Hälsa i Norrland, , ISSN:-.

 Hälsa På-projektet
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Smärta

På samma sätt kan man beskriva pensionärernas svar på frågan om hur
ofta man har ont.

Det är vanligare att man har ofta eller ständigt ont om man är kvin-
na. ,% respektive ,%, för män respektive kvinnor, har angivet att
man har ofta eller ständigt ont vid första besöket. Vid sista hembesöket
är motsvarande siffror ,% respektive ,%. Siffrorna visar att man
har mindre ont vid fjärde besöket. Förändringen är större hos kvinnor
än bland männen.

Oro och nedstämdhet

Ytterligare en dimension är upplevd oro och om man upplever sig vara
nedstämd. Tabellerna visar att drygt % uppger att man nästan ald-
rig är orolig. Knappt % uppger att man nästan aldrig är nedstämd.
Någon större skillnad mellan kön eller åldersgrupper finns inte. Ande-
len som vid första besöket uppgivit att man ofta är nedstämd har dock
minskat från ,% till drygt %.

Däremot finns en skillnad beroende på vilken av de två anställda som
genomfört hembesöken. Skillnaden är tydlig vid första besöket. Diffe-
rensen blir emellertid allt mindre för varje besök. Vid fjärde besöket
finns inte längre någon skillnad.

Otillfredsställda behov

Vid varje besök har besökaren gjort en bedömning om det finns otill-
fredsställda behov. Behoven är uppdelade i olika grupper exempelvis
hälsorelaterade behov, sociala behov och praktiska behov. Vid första be-
söket redovisades mellan  och  personer i varje behovsgrupp. Under
resans gång har behoven minskat med undantag för de hälsorelaterade
behoven.

De redovisade behoven är jämt fördelade på kön, ålder eller om man
var ensamstående eller sammanboende.

Tabell : Beskrivning av hur man sover vid första besöket resp fjärde besöket
(fjärde besöket anges inom parentes).

Man Kvinna Totalt
Ja Antal  ()  ()  ()

% andel inom könet % (%) % (%) % (%)
Ja med läkemedel Antal  ()  ()  ()

% andel inom könet % (%) % (%) % (%)
Nej Antal  ()  ()  ()

% andel inom könet % (%) % (%) % (%)
Nej, trots läkemedel Antal  ()  ()  ()

% andel inom könet % (%) % (%) % (%)

. Resultat 
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Tabell : Pensionärernas gradering av hur ofta man har ont relaterat till kön
vid första och fjärde besöket.

Man Kvinna
Svarsalternativ Besök  Besök  Besök  Besök 

Nästan aldrig    

,% ,% ,% ,%
Ibland    

,% ,% ,% ,%
Ofta    

,% ,% ,% ,%
Ständigt    

,% ,% ,% ,%

Figur : Andel av pensionärer med otillfredsställda behov.

Att de hälsorelaterade behoven ökar kan bero på att pensionärerna
blivit äldre. Det finns emellertid inget annat i materialet som styrker
den tolkningen. En annan tolkning kan vara att besökarnas bedömning
av vad som klassats som hälsorelaterat behov har förändrats mellan de
två första besöken och de två sista. Det som styrker den tolkningen är
att ökningen av hälsorelaterade behov uteslutande återfinns hos den ena
av hälsoarbetarna.

Vid bedömning av de praktiska, psykiska och sociala behoven fanns
också vissa skillnader mellan de två hälsoarbetarna. Dessa skillnader för-
svinner emellertid under projektets gång. Vid det fjärde besöket har de
beskrivna behoven minskat samtidigt som de två besökarnas bedöm-
ningar har närmat sig varandra.

Under projektets gång har man arbetat med att göra mer likartade
bedömningar och på så sätt få en samsyn i hur man bedömer pensionä-
rernas behov. Det har förenklats i och med att endast två personer har
genomfört besöken.

Som exempel på vilka otillfredsställda behov som noterats kan näm-

 Hälsa På-projektet
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Tabell : De två besökarnas bedömning av förekomst av hälsorelaterade, otill-
fredsställda behov vid första respektive fjärde besöket.

Besökare  Besökare 

Besök  Besök  Besök  Besök 

Ja    

,% ,% ,% ,%
Nej    

,% ,% ,% ,%
Total    

,% ,%

nas

✗ Behov av mer umgänge
✗ Isolering p. g. a. att hörapparaten fungerar dåligt och att det inte är

lönt att umgås eftersom x inte kan samtala
✗ Upplever busringning nattetid
✗ Nedstämd p. g. a. att maken är sjuk
✗ Skulle behöva anhörigvård
✗ Utskrivna blöjor fungerar dåligt
✗ Med bättre belysning skulle hon kunna läsa tidningen
✗ Blodtrycket behöver kollas
✗ Syn-bekymmer, borde till ögonmottagningen

Ett annat sätt är att beskriva de otillfredsställda behoven är att ge
ett par exempel. Det ger en god bild av två pensionärers behov och
några effekter som hembesöket kan ge (bakgrundsfakta i exemplen har
ändrats så att identifiering av pensionärerna är omöjlig).

Exempel 

Besök . Bor i eget hus, frun död sedan länge. Sonen bor hemma ibland. En
dotter till, en död. Har medicinerat mot oro. Har hjärtproblem. Medicine-
rar. Ej varit på kontroll. Lämnar ut telenr. Och uppmanar ta kontakt med
vårdcentralen.
Besök . Vän sedan många år dött i månads skiftet. Är väldigt ledsen. Mår
kroppsligt bättre, men känner sig väldigt ensam. Samtal om kanaler ut. Vä-
ver, ansvarar för fikat i föreningen. Stavgång?? Brukat gå förr, men tart sig
inte riktigt för. Telefonkontakt. Ringer och hör hur det känns inför helgen.
Skall få besök.
Besök . Varit lite krasslig i natt. Nu lugnt. Har hittat väg ur ensamhet
börjat snickra flera ggr/vecka som vi pratade om, trots att barnen tycker att
han har nog med alster. Säljer via föreningen. Mycket nöjd med att komma
ut. Har också tagit itu med fika ansvaret!!! Kör sin bil. Här känns det att
vi gjort nytta.
Besök . Fortsatt på vägen där han hittat ut ur hemmet mera. Nu fått

. Resultat 
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uppföljning från vårdcentralen efter påstötning från oss. Är gladare och po-
sitivare. Har tyckt att det varit bra med hembesök. Känt att han blivit
hjälpt att ta itu med saker som legat över honom. Skönt att fått diskutera
med utomstående.

Exempel 

Besök . Jordbrukare, vårdbiträde, bor i hus, nyligen änka. Haft ont i
knän i vinter, känt sig trött och slut. Går med käpp/krycka. Inget körkort.
Beroende av barnens hjälp. Aktiv inom kyrkan. Behov av färdtjänst.
Informerar om gången och vart hon ska ringa.
Besök . Är piggare än i våras. Fått B. Fått riksfärdtjänst. Varit till
Sollefteå. Informerar om grupp för daglediga. Har stor omsorg om de sina.
Har mycket hjälp av sonhustru som hon tycker om. Besök varje vecka av
grannkvinna.
Besök . Känner sig piggare, städar nu allt utom fönster själv. Bakar fixar.
Har tagit mig på orden börjat i grupp för daglediga! Det är så trevligt att
få prata en stund. Gör stor insats för ensam granne.
Besök . Kommit igång med att regelbundet gå till kyrkan, blir något varje
vecka. Har sin kära rullator och tar sig då till grannar kyrkan etc. Klarar
ej att gå mer än korta sträckor. Går inte med kryckor nu. Balans ej helt
ok. Har kollat bt ok. God kontakt med barn och barnbarn. Har sett fram
emot varje besök.

Ensamhet

Pensionärerna har uppmanats beskriva hur ofta man fått besök av barn,
barnbarn, syskon och andra. Besöksfrekvensen har lags ihop till ett in-
dex. Ju högre tal desto oftare har man besök. Män och kvinnor har lika
mycket besök. Dock finns en tendens att kvinnorna har tätare kontakt
med sina barn.

Pensionärerna har också uppmanats att värdera hur ensam man tyc-
ker att man är. Nio av pensionärerna har sagt att man ofta är ensam.
Flertalet är kvinnor. Även bland de som känner sig ensam av och till så
finns en överrepresentation av kvinnor.

Däremot finns inget samband mellan antalet besöksindex och käns-
lan av ensamhet. Att vara ensam är en subjektiv känsla som olika indi-
vider både definierar och upplever olika.

Fysiska faror i miljön

Lösa mattor kan vara en orsak till fall och fallskador. Vid första besöket
undersöktes hur man hade det med mattor, samtidigt som pensionären
informerades om risken att falla. På motsvarande sätt gjordes vid det
fjärde besöket. En viss förbättring hade skett under de två åren, främst
bland männen. Kvinnorna verkar hålla mattorna i ett fastare grepp än
männen.

 Hälsa På-projektet
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Tabell : Pensionärer med ”lösa” mattor vid första besöket respektive fjärde
besöket.

Man Kvinna Total
Ja, :a besöket   

,% ,% ,%
Ja, :e besöket   

,% ,% ,%

På samma sätt undersöktes halkmattor. Även här skedde en förbätt-
ring. % vid första besöket med halkmatta blev ca. % vid det sista.

. Resultat med kommunens akter som grund

I denna del presenteras jämförelser mellan den pensionärsgrupp som
fått våra hembesök och de pensionärer som varit vår kontrollgrupp.

Trygghetslarm, särskilt boende, matdistribution och färdtjänst

Vård- och omsorg inom den primärkommunala sektorn beslutas van-
ligtvis som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att alla ser-
viceinsatser finns dokumenterade i de delegationsprotokoll som finns
upprättade.

På uppdrag av ”Hälsa På - projektet” gick ansvarig tjänsteman vid
kommunen igenom alla beslut. Resultatet grupperades beroende på om
pensionären tillhörde hembesöksgruppen eller kontrollgruppen samt
om det var en man eller en kvinna.

Tabell : Beviljade beslut om trygghetslarm grupperat med avseende på om
man fått hembesök eller om man tillhör kontrollgruppen.

Fått hembesök Inga hembesök – Kontrollgrupp Total
Ja   

,% ,% ,%
Nej   

,% ,% ,%

–% av pensionärerna som vi studerat har under dessa två år fått
ett beslut om trygghetslarm. När det gäller beslut om matdistribution
är det –% och för om färdtjänst gäller –%. Det finns inga signifi-
kanta skillnader beroende på om man fått hembesök eller ej.

Situationen är likartad när det gäller beslut om särskilt boende (Ta-
bell ). Även här finns det små skillnader mellan de som fått hembesök
och de som inte fått. De skillnader som finns bildar dock ett mönster
till hembesöksgruppens fördel.

. Resultat 
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Tabell : Beviljade beslut om särskilt boende grupperat med avseende på om
man fått hembesök eller om man tillhör kontrollgruppen, antal pensionärer.

Fått hembesök Inga hembesök – Kontrollgrupp
Fått Särskilt boende  (,%)  (,%)
Bor i eget boende  (,%)  (,%)
Totalt  (,%)  (,%)

Hemtjänst

En omfattande verksamhet inom kommunen är traditionell hemtjänst.
Tabell  visar en jämförelse mellan de två grupperna. Hemtjänst defi-
nieras som ett beslut enligt socialtjänstlagen som resulterar i återkom-
mande hemtjänstinsatser, städinsatser eller tillfälliga punktinsatser. Alla
beslut under projekttiden har registrerats.

Tabell : Beviljade beslut om hemtjänst grupperat med avseende på om man
fått hembesök eller om man tillhör kontrollgruppen samt kön.

 Fått hembesök Inga hembesök – Kontrollgrupp
Man Fått hemtjänst  (n)  (n)

,% ,%
Kvinna Fått hemtjänst  (n)  (n)

,% ,%
Totalt Fått hemtjänst  (n)  (n)

,% ,%

Sammantaget visar resultatet att det är % vanligare att man har
fått hemtjänst beviljat om man inte haft besök. Tabellen visar också att
det finns en skillnad mellan könen.

Om man istället definierar hemtjänstbegreppet som återkommande
insatser med ett beslut som innebär att man nivå-grupperats, med andra
ord en mer omfattande hemtjänst, så får vi en ännu kraftigare skillnad.

Det är således % fler som behövt nyttja traditionell hemtjänst om
man inte haft tillgång till hembesöksverksamheten. Omräknat innebär
det att ytterligare  pensionärer skulle ha haft hemtjänst om inte besöks-
verksamheten genomförts. Ett räkneexempel som förutsätter  timmar

Tabell : Beviljade beslut om hemtjänst grupperat med avseende på om man
fått hembesök eller om man tillhör kontrollgruppen samt kön.

Fått hembesök Inga hembesök – Kontrollgrupp
Har nivåbeslut  (n)  (n)

,% ,%

 Hälsa På-projektet
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per vecka och pensionär skulle således motsvara , tjänst inom hem-
tjänsten som projektet har ”sparat”.

. Resultat med primärvårdens journaler som
grund

Vissa uppgifter som rör vårdkonsumtion har häntats från vårdcentra-
lens journalsystem. Detta gjordes i syfte att jämföra vår hembesöks-
grupp med kontrollgruppen. Det finns brister i journalföringen, men
det finns emellertid ingen anledning att förmoda att fel till följd av det-
ta uppkommit systematiskt och att det skulle förändra resultatbilden.

Influensavaccin

Vid hembesöken har stor vikt lagts på att informera om influensavacci-
nering. Det har lett till en betydande ökning av antalet som vaccinerar
sig. År  var det % fler i besöksgruppen som influensavaccinera-
de sig och år  var det % fler. Skillnaden mellan de två åren kan
förklaras av att lokalpressen hade ett flertal artiklar i ämnet vilket ledde
till att kontrollgruppens pensionärer delvis kom ikapp besöksgruppen i
informationshänseende.

Männen vaccinerade sig i något större utsträckning både i kontroll-
gruppen och i besöksgruppen.

Tabell : Antal influensavaccineringar år  resp. , relaterade till kön
och beroende på om man haft hembesök eller tillhör kontrollgruppen.

Besöksgruppen Kontrollgruppen
   

Man    

,% ,% ,% ,%
Kvinnor    

,% ,% ,% ,%
Alla  (n )  (n )  (n)  (n)

,% ,% ,% ,%

Distriktsköterskans insatser

Hembesök av distriktssköterskan gjordes i samma utsträckning vare sig
man deltog i projektet eller om man stod utanför. % av männen och
% av kvinnorna får hembesök. Skillnaden kan inte förklaras av ålder

. Resultat 
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Tabell : Pensionärer som fått utskrivna kontinenshjälpmedel under projekt-
tiden.

Besöksgruppen Kontrollgruppen
Man  (n )  (n )

,% ,%
Kvinnor  (n)  (n)

,% ,%

Mottagningsbesök gjordes hos ca. % av pensionärerna. Här fanns
ingen skillnad mellan de två grupperna och inte heller någon skillnad
mellan könen.

Distriktssköterskan är den som vanligtvis skriver ut kontinenshjälp-
medel. Kvinnor som deltagit i projektet har under perioden fått mer
kontinenshjälpmedel utskrivna än de kvinnor som ej deltagit, d. v. s.
kontrollgruppen.

Rehabiliteringspersonalens insatser

En journalgenomgång har också visat att arbetsterapeutens utskrivning
av hjälpmedel verkar öka något om man har fått hembesök. Detta
märks framförallt bland männen. I kontrollgruppen var det % som
fått ett arbetsterapeutiskt hjälpmedel, jämfört med % i besöksgrup-
pen. Bland kvinnorna var situationen snarare den motsatta. Journalge-
nomgången på detta område har förenklats av en mycket hög kvalitet
på journalerna.

När det gäller de sjukgymnastiska insatserna så finns en stor svaghet
i journalgenomgången eftersom vi bara har tillgång till vårdcentralens
dokumentation. I området finns två privata sjukgymnaster som troligt-
vis har lika stor eller större andel av det totala antalet behandlingar.

Läkarens insatser vid vårdcentral

Den tydligaste skillnaden mellan de två grupperna fanns när det
gällde de akuta läkarbesöken vid vårdcentralen. Det är sammantaget
mer än % större risk att behöva uppsöka läkaren akut om man
inte fått hembesök. Effekten är kraftigare för männen. De planerade
läkarbesöken däremot görs i samma utsträckning oberoende av om
man fått hembesök av projektet eller inte.

 Hälsa På-projektet
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Tabell : Antal akuta läkarbesök vid vårdcentral under de tre sista månaderna
av projektet fördelat på besöksgruppen och kontrollgruppen.

Besöksgruppen Kontrollgruppen
Akuta läkarbesök  

,% ,%
Planerade läkarbesök  

,% ,%
Inga besök  

,% ,%
Bortfall (död, flytt, särbo, ej godkännt)  

,% ,%
Akut och planerade besök  

,% ,%
Totalt  

,% ,%

. Erfarenheter från personal inom kommunens
äldreomsorg och vid vårdcentralen

Läkare, distriktssköterskor, rehabiliteringspersonal, områdeschefer och
en del annan personal inom kommun och landsting har getts möjlighet
att ge synpunkter på projektet. Ett enkelt frågeformulär skickades ut när
hembesöken var avslutade. Ett femtontal personer nyttjade möjligheten
vilket var drygt hälften av de som beretts möjligheten.

Ett par läkare har svarat att man inte kommit i kontakt med pro-
jektet på annat sätt än genom information från arbetsledningen. Alla
övriga som svarat har kommit i kontakt med projektet på olika sätt.
Beskrivningar och kommentarer är i huvudsak positiva. Här följer ett
axplock av citat från personalen.

✗ jag har märkt många pensionärer som fått vägledning till olika re-
surser som finns

✗ de jag träffat säger att det varit till stor nytta och hoppas att arbets-
sättet blir permanentat

✗ projektet har upptäckt patienter som inte blivit kallade på flera till
kontroller som blivit missade

✗ en gång berättade en pensionär om hur glad han var efter besöket
✗ många pensionärer börjar gå med stavar, tillsammans ute på byn
✗ projektet har signalerat om brister i tandhälsan och informerat om

munhälsobedömning och gröna kort
✗ patienter har blivit uppmanade att kolla upp div. prover ex struma

om de står på behandling för detta
✗ fler kommer och vaccinerar sig mot influensa. Träffat många som är

”peppade” av Ann Christin och Kristin
✗ dom har upptäckt patienter som fått slut på medicin där patienten

ej tagit sig för att förnya och ej blivit kallad på nytt till doktor

. Resultat 
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✗ dom har träffat patienter som blivit insatta på ny medicin som ej
varit bra

Några signaler som inte varit positiva har också kommit:

✗ vissa negativa kommentarer från andra professioner. Kan vara okun-
skap

✗ någon hade fått information om kostnader vid behov av hemtjänst
som skapade oro.

 Hälsa På-projektet
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. Diskussion

. Validitet – Reliabilitet

Har projektet varit positivt utifrån det syfte vi ursprungligen hade? Vårt
svar är ja. Med vilken säkerhet kan man då uttrycka detta ställningsta-
gande?

Vanliga brister i denna typ av projekt handlar om följande aspekter:

. att den befintliga organisationen och personalen är medveten om
vilka som deltar i projektet och vilka som inte deltar och därvidlag
skulle kunna kontaminera resultatet

. att man inte rapporterat om förekomsten eller frånvaron av and-
ra händelser än de som är direkt kopplade till projektet och som
distribueras olika i kontrollgrupp respektive interventionsgrupp

. att man inte tagit hänsyn till de deltagande pensionärernas inställ-
ning till hembesöken

. hantering av bortfall och brist på redovisning av bortfall

I vårt projekt har vi analyserat materialet med olika metoder för att
säkra kvaliteten i resultatbeskrivningen. Vi har exempelvis konstaterat
att de akuta läkarbesöken vid vårdcentral minskat i hembesöksgruppen.
Detta konstaterande har gjorts med läkarnas journalföring som grund-
dokument. Läkarna har inte varit medvetna om vilka som fått hembe-
sök och vilka som inte fått det.

En annan metod som har använts är att följa de som fått hembesök
under de två åren. Vidare har resultaten verifierats med exempel från
både anställda och pensionärer.

Däremot kan kritiken vara berättigad när det gäller eldsjälens på-
verkan av resultaten i hembesöksgruppen. All registrering har gjorts av
dem som arbetat inom projektet, vilket kan vara en felkälla, direkt eller
indirekt. Det som talar för att detta inte har någon avgörande betydelse
är exempelvis ”Get-Up-and-Go” testet, där man använt en klocka och
mätt utfallet i sekunder, vilket är ett mer objektivt sätt att mäta.

På samma sätt kan den deltagande pensionärens känsla av att delta
i något unikt, vara utvald, påverka resultatet. De pensionärer som i ett
inledningsskede varit negativt inställda till hembesök alternativt de pen-
sionärer som inte tror att besöken kan ge dem något, finns förmodligen
i större utsträckning än de som deltagit, i bortfallsgruppen.

Bortfallet har i vår studie redovisats noggrant och även analyserats
under ett särskilt avsnitt. Det finns i den analysen inget som tyder på

 van Haastregt m. fl. Effects of preventive home visits to elderly people living in the
community: systematic review. BMJ ;:-
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att bortfallet skulle vara selekterat på ett sådant sätt att resultatet skulle
ha påverkats.

Några andra interventioner som skulle förklara de skillnader som vi
redovisar har inte ägt rum. Genom att urvalet av de som fick hembesök
gjordes genom att de som har födelsedag som är delbart med tre. Vi har
använt en urvalsmetod som inte använts i något annat sammanhang i
Nordmaling, och följaktligen kan inte andra aktiviteter i lokalsamhället,
specifikt påverka endera gruppen.

Hembesöken har skapat en känsla av trygghet, sprungen ur ett pro-
fessionellt förhållningssätt och en upplevelse att man är en del i större
samanhang. Det kan vara en av de troliga orsakerna till det positiva
utfallet. Dessutom finns ett antal redovisade resultat som kan ha påver-
kat. Att man rör sig något mer, ett antal fler pensionärer går med stavar
eller gör morgongymnastik, man har blivit medveten om olika risksitu-
ationer i hemmet, att det är något vanligare att man vaccinerar sig, att
man fått något mer hjälpmedel, är ett antal exempel på pusselbitar som
sammantaget förklarar projektets positiva resultat.

. Etik och prioriteringar

Kan ett projekt som ”Hälsa På” försvaras utifrån riksdagens beslut om
prioriteringar och framförallt kan man försvara att arbetsmetoden blir
en permanent del i verksamheten?

Det finns tre grundläggande principer som bär upp den s. k. etiska
plattformen

✗ Människovärdesprincipen
✗ Behovs- och solidaritetsprincipen
✗ Kostnadseffektivitetsprincipen

Den första principen, människovärdesprincipen, anger att alla män-
niskor har samma mänskliga rättigheter d. v. s. att ingen människa är
förmer än någon annan. Med ett sådant synsätt får man inte prioritera
sina insatser utifrån människors personliga egenskaper eller funktion i
samhället. Denna princip räcker inte som urvalskriterium när det gäller
hur man ska satsa resurser om dessa är begränsade. Om alla har lika
värde och lika rätt samtidigt som resurserna är begränsade, så måste ett
urval göras utifrån behov och då kan inte alla få vad de egentligen har
rätt till.

Behovs- och solidaritetsprincipen, anger att resurserna bör satsas på
de verksamheter och individer där behoven är störst. Av solidaritet ska
de som har mindre behov avstå till dem som har större behov. Principen
pekar också på ett ansvar att utreda och undersöka var behoven finns.
Denna princip talar för en satsning på förebyggande verksamhet.

 Prioriteringar i vården. Perspektiv för politiker, profession och medborgare. Slutbetän-
kande från Prioriteringsdelegationen (www.prio.gov.se/Dokument/slutrapport.pdf )
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Den tredje principen, den s. k. kostnadseffektivitetsprincipen, pekar
på ett ansvar att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Denna
princip är underordnad de båda andra principerna enligt riksdagsbeslu-
tet. Avvägningar bör alltid göras mellan medicinska eller livskvalitets-
höjande insatser och de uppnådda resultaten.

Med denna etiska plattform som grund blir frågeställningen om
”Hälsa På” projektet och dess fortsättning intressant. Människovärdes-
principen kan följas. Alla pensionärer över  år skulle kunna få hem-
besök. Att följa människovärdesprincipen fullt ut skulle kunna vara ett
stöd för att kräva en lagstiftning som reglerar hembesök.

Kan man säga att ”Hälsa På” - projektet fungerar utifrån behovs-
och solidaritetsprincipen? Inom ramen för verksamheten undersöks om
det finns otillfredsställda behov. Samtidigt kan man med säkerhet hävda
att den äldre delen av befolkningen har störst behov. Det som saknas i
vårt projekt är en metod att styra till de individer som har störst behov.
Kanske skulle besök  ges till alla över  år och de påföljande besöken
ges till den tredjedel av pensionärerna som uppvisade de största beho-
ven. Besök  skulle i så fall fungera som ett kartläggningsbesök.

I denna rapport finns belägg för att hävda att viss vårdkonsum-
tion, akuta läkarbesök på vårdcentral och hemtjänst, verkar minska med
dessa hembesök. Annan vårdkonsumtion som influensavaccin och viss
hjälpmedelsanvändning, verkar öka. En hypotes med liggande material
är att den sammantagna effekten är kostnadseffektivt. För att vara säker
på den slutsatsen borde ytterligare hälsoekonomiska värderingar göras.
Med det upplägg som vi haft i Hälsa På - projektet är det möjligt att
studera slutenvårdskonsumtion och göra en jämförande analys mellan
de två grupperna. Det skulle kunna vara en intressant komplettering av
liggande material.

Livskvalitetsbegreppet, och frågan om projektet har påverkat pen-
sionärernas livskvalitet, är också central. En hypotes är att så har varit
fallet, men ytterligare studier vore idealt, för att kunna dra en bestämd
slutsats. Hembesök är en komplex intervention som är svår att utvärde-
ra effekterna av. För att kunna göra det behövs en mer kvalitativ ansats.
Detta blir än tydligare om man kopplar hembesökets effekt på livskvali-
tet. En möjlig väg skulle kunna vara att göra en jämförande analys med
det enkätinstrument som utvecklats som kallas ”EuroQol  D”.

De resultat som vi har i Nordmaling gäller Nordmalings kommun.
En kommun med stor andel lågutbildade pensionärer, en stor andel
pensionärer som är fast rotade i bygden och en typisk glesbygd efter
norrlandskusten, är inte representativ för hela landet. På vilket sätt skul-
le resultatet ha varit annorlunda om projektet genomförts i Uppsala,
Lidingö eller Kristianstad? Det skulle också vara intressant att studera
om det finns skillnader mellan Nordmaling som kommuncentra och de

 J Clark. Preventive home visits to elderly people. BMJ ;:

 Björk S & Norinder A. The weighting exercise for the Swedish version of the Euro-
Qol.Health Economics :;-.
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övriga kommundelarna och byarna.
En särskild studie som syftar till att studera livskvalitet och livskva-

litéförändringar i den urbana miljö som finns på Lidingö jämfört med
Nordmaling kommer att genomföras. Dessa svagheter i materialet ska
ses som uppslag för att ytterligare ta fram mer kunskap om området.

. Några slutsatser

Resultaten kan analyseras ur olika aspekter. Könsperspektivet har be-
rörts i flera delar av resultatredovisningen. Sammantaget blir det ade-
kvat att fråga sig om förebyggande hembesök ger mer effekter hos kvin-
nor än hos män? Några av de data som presenteras indikerar detta. ”Get
Up and Go” testet visar att kvinnorna blivit något snabbare, medan
männen påverkas mindre. En större andel kvinnor har ändrat sina vanor
när det gäller influensavaccinering. Efter fyra besök har den upplevda
smärtan minskat, särskilt hos kvinnor.

Detta är några exempel som kan indikera att hembesöksverksam-
heten ger något bättre effekt för kvinnor. Kanske är det en effekt av
traditionella könsmönster. Kan det vara så att män, särskilt i dessa åld-
rar, med förmåga och vana att ta för sig, tillgodoses i större utsträckning
med de etablerade strukturerna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-
vård?

Under projektet har samarbete visat sig vara en framgångsfaktor. Det
har varit viktigt under projektets genomförande men det är också bety-
delsefullt när vi står inför den svåra implementeringsprocessen. Här har
primärvårdens och kommunens ledning ett särskilt ansvar.

”Hälsa-På” projektet har haft särskilt anställd personal. Det har gett
goda möjligheter till bra kompetensutveckling och möjlighet att fokuse-
ra på den förebyggande uppgiften. Hembesöken har kunnat prioriteras
som nummer ett. Alternativet med att lägga ut hembesöksverksamheten
på befintlig personal i de båda organisationerna skulle ha inneburit att
hembesöksverksamheten hade fått kämpa om tid med tant Annas höga
blodtryck och Kalle Svenssons behov av riksfärdtjänst. I den situationen
hade hembesöksverksamheten fått stryka på foten.

En annan effekt av att ha särskild personal är att många pensionärer
har betraktat hembesökaren som en slags företrädare till skillnad från
den som arbetar i de befintliga organisationerna. Det finns till och med
pensionärer där förutsättningen att delta i projektet har varit, att det
funnits en tydlig skiljelinje mellan projektet och de befintliga struktu-
rerna.

Samtidigt får man inte blunda för att större ansträngningar måste
göras för att ”det förebyggande synsättet” ska få genomslagskraft i hela
verksamheterna. ”Hälsa På” projektet hade kunnat vara ännu bättre på
att bidra till ”det förebyggande synsättet” i de befintliga organisationer-
na. Även här är det avgörande att samarbetet mellan de två huvudmän-
nen fungerar bra.

 Hälsa På-projektet
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En viktig förutsättning är att man har både social och medicinsk
kompetens vid hembesöken och att tid finns för att diskutera hembesö-
ket med den kollega som har den ”andra” kompetensen.

. Framtidstankar

Det behövs ett förtydligande av lagstiftningen där man med priorite-
ringsprinciperna som grund tydliggör att förebyggande hembesök ska
genomföras. Det ska göras på ett sätt så att man identifierar de som har
de största behoven. Det är viktigt att lagstiftningen fokuserar på hu-
vudmännens ansvar att ta initiativ till hembesöket samt att besöket görs
i pensionärens eget hem. Både socialtjänstlagen och hälso- och sjuk-
vårdslagen utgår från en individs handling eller tillstånd. Här måste
man vända på perspektivet och utgå från kommunernas och landsting-
ens allmänna skyldighet att bedriva förebyggande verksamhet.

Däremot finns inte skäl att i detalj precisera ansvaret och hur arbetet
ska genomföras. Lokala förutsättningar som eldsjälens profil, förenings-
livets tyngd och huvudmännens övriga ansvarsfördelning är några bygg-
stenar som avgör hur det förebyggande arbetet i pensionärsgruppen ska
se ut.

Man borde vidare vid planering inom den sociala omsorgslinjen och
distriktssköterskeutbildningen se till att man läser en gemensam kurs
som handlar om det gemensamma ansvaret att arbeta förebyggande.

Oavsett lagstiftning och utbildningsinnehåll så är det viktigt att både
kommun och landsting organiserar sin verksamhet så att det verkligen
ges utrymme för förebyggande hembesök. Det är en nödvändig inve-
stering med tanke på att antalet äldre blir allt fler.

Förebyggande hembesök måste genomföras så att resultatet för kvin-
nor och män hanterar den idag ojämlika konsumtionen av vård och
omsorg.

För Nordmalings del hoppas jag att kommun och landsting kan
komma överens om en fortsättning där båda huvudmännen tar ett ge-
mensamt ansvar. Den samverkan som för närvarande finns är en god
grogrund för att klara att bygga upp en gemensam hembesöksverksam-
het. I ett av de övriga projekten finns en tanke om att det första besö-
ket ska fungera som ett kartläggningsbesök. Det kan vara en god idé
för Nordmaling som skulle begränsa kostnaderna samtidigt som man
identifierar de som har störst behov av verksamheten. Den tredjedel av
pensionärerna som har störst behov av hembesöken skulle framöver få
två besök per år. Resterande pensionärer får ett nytt besök efter fem år.

. Diskussion 
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Bilagor

Bilaga 

Beskrivning av innehåll i de fyra besöken

För att förbereda inför besöket inhämtades information och kunskap
från de aktörer som på olika sätt bidrar till pensionärernas vardag. In-
formation sammanställdes och delades ut till pensionärerna.

Telefonlistor för primärvård, socialtjänst och andra kommunala
verksamheter delades ut. Exempelvis fanns information om trygghets-
larm, syn- och hörsel ombud, sjukgymnaster, färdtjänst, bildnings- och
kulturverksamhet m. m. Syftet med telefonlistan var att pensionären lätt
skulle kunna hitta samhällets nyckelpersoner.

Vid besöket fokuserades, förutom inhämtande av svar på socialsty-
relsens och det eget framställda formuläret, också på motion och mo-
tionens betydelse. I samråd med sjukgymnast togs ett informationsma-
terial om stavgång fram som lämnades till pensionärerna.

Vid första besöket påbörjades också ett arbete om att informera om
risker i hemmet. Exempelvis togs upp om lösa mattor, halkrisker, risker
med dålig belysning.

Vid andra besöket använde vi oss av Svenska gymnastikförbundets
program ”Vakna upp gympa”. Ytterligare övningar, speciellt för att trä-
na balans, hjälpte kommunens sjukgymnast till med att plocka fram.
Vidare informerades om tider och innehåll i den pensionärs- och vat-
tengymnastisk som genomförs i kommunen.

För att förebygga fallskador beställdes broschyren ”Håll dig på be-
nen”. Apoteket hjälpte till med informationsmaterial om broddar.

Information om influensavaccin och tider för detta, broschyren ”Ak-
tuellt från landstinget” samt bibliotekets öppettider ingick också i besök
.

Den tidigare inriktning mot motion gav en naturlig koppling till att
informera om kost.

Mjölkfrämjandets häfte ”Lite av allt” som b la tar upp tallriksmodel-
len och fördelning av måltider kompletterades med en broschyr om typ
två diabetes.

Ett informationsblad om ringbilen, hemkörning av varor samt nya
bokningsrutiner på vårdcentralen sammanställdes.

Kopplingen mellan kost och munhälsa är viktig. Folktandvårdens
tandhygienist arbetade fram ett underlag till en broschyr med praktiska
råd till pensionärer vad gäller munhälsa, som blev ett praktiskt komple-
ment vid det tredje besöket.

Vid sista besöket inriktades informationen på kommunens hem-
tjänst och taxor.

Bilagor 
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”Sköt om dig” en bok om egenvård från landstinget och apoteksbo-
laget delades ut till pensionärerna. Bokens innehåll var också utgångs-
punkten för diskussioner bland pensionärerna.

 Hälsa På-projektet
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har till
uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling,
bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens
resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i
interaktion med de många vetenskapliga discipliner som berör det
regionalvetenskapliga forskningsfältet.

Publikationer i serien  Working Paper är arbetsrapporter
som, efter omarbetning, är avsedda för framtida publicering i andra
sammanhang. Rapporterna distribueras enbart i begränsad upplaga.
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