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Bakgrund: Utvecklingen av antalet äldre invandrare de närmaste tio åren uppskattas 
till omkring tio procent av befolkningen över 65 år, dvs cirka 170 000 personer i 
Sverige. För att möjliggöra planering av framtida vård och omsorg med utgångspunkt 
i att stärka äldre invandrares hälsa, är det väsentligt att utröna om det förekommer 
skillnader i vårdsökande samt erhållen vård samt närståendes insatser på grundval 
av etniskt ursprung. Det finns få studier utförda ur ett vårdperspektiv om de äldre 
invandrarnas problematik vad beträffar svensk hälso- och sjukvård. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka erhållen offentlig vård och omsorg till 
äldre utomnordiska invandrare i södra Sverige i förhållande till icke utomnordiska 
äldre. 
Metod: Data insamlades från den longitudinella studien ”Gott Åldrande i Skåne” 
(GÅS) baserad på registrering av äldres vård och omsorg. Bland totalt 2 500 
personer 65 år och äldre, var 111 utomnordiska invandrare och gruppen matchades 
för ålder och kön. Jämförelse gjordes mellan de 111 äldre utomnordiska invandrarna 
och de 111 äldre födda inom Norden (jämförelse grupp). 
Resultat: De äldre utomnordiska invandrarna (UNI) bodde i högre utsträckning i 
ordinärt boende samt var gifta och bodde tillsammans med partner eller barn i större 
utsträckning än de äldre födda inom Norden. De erhöll också hjälp med IADL och 
PADL från familjen i högre grad och familjemedlemmar var oftare anställda som 
vårdare än de som var födda inom Norden. UNI erhöll också rehabilitering i hemmet 
oftare än jämförelsegruppen. UNI hade fler kroppsburna alarm (p=0.008), i mindre 
utsträckning badrum tillgängligt för rullstol (p<0.001), i större utsträckning nedsatt syn 
(p=0.049), färre synhjälpmedel (p=0.049) och lägre användning av APO-dos 
(p=0.012) än jämförelsegruppen. UNI hade signifikant fler beteenden svåra att 
hantera (p=0.023) och behövde särskilda vårdinsatser i större utsträckning, dessa 
framförallt beroende på språksvårigheter (p=0.001). Personalen markerade 
alternativet ”vet ej” i högre grad gällande frågorna i frågeformuläret vad gäller de 
äldre födda utanför Norden.  
Slutsats: De äldre invandrarna tycks ha stöd från hemmet och av familjen i högre 
utsträckning än de äldre födda inom Norden. Det kan finnas flera orsaker till detta., till 
exempel av kulturell eller språklig natur. Personalen tycktes i vissa fall ha mindre 
kännedom om de äldre födda utanför Norden, vilket skulle kunna medföra att de inte 
får den vård de behöver. 

 


