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Motion av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de
utvecklar åldrandets sjukdomar
Hiv är en kronisk sjukdom men tack vare fungerande bromsmediciner kan många numera få
ett långt liv. Men att vara hivbärare är tyvärr fortfarande stigmatiserande, även inom
sjukvården. Alltför många vittnar om att primärvården inte fungerar på ett önskvärt sätt,
varken i bemötande eller kunskapsmässigt, gentemot patienter som bär på hiv. De vill inte gå
till primärvården då de känner sig utsatta och rädda för att inte få en lämplig behandling. I dag
tar hivklinikerna emot äldre patienter som kommer för besvär som primärvården borde kunna
bemöta. Situationen är ohållbar i längden då klinikernas patientantal ökar samtidigt som det
blir allt fler äldre som bär på hiv. Venhälsan har ensamt över 500 patienter som är över 50 år.
Det ställs allt högre krav på vården av hivpatienter som har med det normala åldrandets
sjukdomar att göra. Vem ska tillexempel ta hand om den äldre personens höga blodtryck,
ordinera Waran eller behandla den dementa patienten?
Vi menar att landstinget bör utarbeta en strategi för var inom sjukvårdssystemet dessa äldre
hiv-bärare ska tas om hand för att få den bästa vården. Det finns flera tänkbara alternativ,
tillexempel kan hivklinikerna anställa, eller ha ett nära samarbete med, allmänläkare. En
annan möjlighet är att hivklinkerna samarbetar med några utvalda vårdcentraler som höjer sin
kompetens när det gäller äldre och hiv. Hur det rent konkret ska gå till bör utredas i ett nära
samarbete med professionen och med lämpliga intresseorganisationer. Detta är inte minst
viktigt då hivbärare inte är en homogen grupp utan skiljer sig åt vad gäller kön, bakgrund,
livssituation etc. Det de har gemensamt är att de är äldre och bär på kroniskt hiv.

Mot bakgrund av detta föreslås landstingsfullmäktige besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att utarbeta en strategi för hur
vården ska möta äldre patienter som bär på hiv när de utvecklar åldrandets
sjukdomar.
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