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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: I takt med att befolkningens åldersfördelning förskjuts mot högre åldrar växer 

utmaningen att ta hand om det ökande antalet äldre; många med komplexa behov utifrån 

multisjuklighet, polyfarmaci och nedsatt motståndskraft mot hastiga insjuknanden och 

trauman. De mest sjuka äldre kan hjälpas av ett strukturerat omhändertagande av ett 

multiprofessionellt vårdteam. Studiens syfte var att jämföra olika instrument, för screening av 

dessa sköra äldre, med varandra samt med vårdpersonalens erfarenhetsbaserade bedömningar. 

Metod: Två instrument utvaldes för screening av patienterna på en geriatrisk vårdavdelning. 

De elva inneliggande patienterna screenades med ISAR (Identification of Seniors At Risk) via 

intervju och med TRST (Triage Risk Screening Tool) via journalgenomgång. Avdelningens 

vårdteam gavs en enkät angående deras individuella bedömningar av patienterna samt deras 

syn på skörhetsbegreppet. 

Resultat: Två patienter uteslöts då deras allmäntillstånd förhindrade screening med ISAR. 

Åtta patienter screenades positivt med ISAR och alla nio screenades positivt med TRST. 

Majoriteten av personalen i vårdteamet bedömde alla nio screenade patienter som sköra. 

Vårdteamet lyfte fram faktorer som bland annat: multisjuklighet, polyfarmaci, social utsatthet, 

nedsatt kognition/funktion och hög vårdkonsumtion som relevanta för skörhetsbegreppet. De 

flesta patienterna var ensamboende, multisjuka och stod på fem eller fler läkemedel. 

Slutsats: Både screeninginstrumenten och vårdteamet var övervägande eniga om att 

patienterna var sköra. Faktorerna som screeninginstrumenten bedömde var också faktorer som 

vårdteamet lyfte fram som relevanta. Inga slutsatser om ISAR och TRSTs duglighet som 

screeninginstrument kan dras på grund av studiens begränsade omfattning. Studien skulle 

kunna fungera som utgångspunkt för vidare undersökningar av screeninginstrument för 

skörhet och ge insikt i tillämpandet av respektive instrument. 

 

 

Nyckelord: geriatrik, sköra äldre, screening, personal, erfarenhet 
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FÖRKORTNINGAR 

 

ISAR – Identification of Seniors At Risk 

TRST – Triage Risk Screening Tool 

WHO – World Health Organization 

SBU – Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

CGA – Comprehensive Geriatric Assessment 

USÖ – UniversitetsSjukhuset Örebro 

P-ADL – Personlig - Allmän Daglig Livsföring 

I-ADL – Instrumentell - Allmän Daglig Livsföring 

MMSE-SR – Mini Mental State Examination – Svensk Revidering 
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Definition av äldre 

Att definiera ålderdom är långt ifrån oproblematiskt. Det mest praktiska sättet att närma sig 

uppgiften är via gränssättning vid en specifik kalenderålder. I vårdsammanhang är dock det 

man verkligen är intresserad av den biologiska åldern och den är inte alltid samstämmig med 

den kronologiska åldern. Den biologiska åldern kan både accelereras och retarderas av 

genetiska faktorer och miljöfaktorer. 

WHO understryker svårigheterna i att definiera äldre då även samhälleliga faktorer måste tas i 

åtanke och inte minst pensionsåldern. Detta leder till att vissa afrikanska regioner och länder 

definierar en äldre som någon som är 50 år eller äldre medan de flesta länder i västvärlden 

lägger gränsen för inträdet i ålderdomen mellan 60-65 års ålder [1]. I takt med att människor 

lever allt längre i Sverige håller pensionsåldern på att luckras upp men gränsdragningen för 

ålderdom är alltjämt vid 65 års ålder i enlighet med socialstyrelsens definition [2]. 

 

1.2 Den åldrande befolkningen 

Sverige har en ständigt ökande andel äldre. Ca 20 % av befolkningen är i dagsläget över 65 

års ålder. Den andelen kommer bara att fortsätta öka och beräknas kring år 2050 utgöra 25 % 

av befolkningen [3]. Ökningen är dock inte linjär då det inte bara är faktorer som en ökande 

välfärd och minskad dödlighet som styr över förändringen vi ser i befolkningens 

åldersfördelning, utan även förhållanden under tidigare årtionden som påverkat födslotalen. 

Vi har exempelvis sett större fluktuationer med höga födelsetal på 40-, 60- och 90-talet [3]. 

Därför, när de talrika 40-talisterna börjar klättra upp i åldrarna, ser vi en hastig ökning av 

personer som är över 65 och detta kommer att märkas under de kommande åren. 

Den andra stora anledningen till den här demografiska åldersförskjutningen är den minskade 

dödligheten, inte minst i hjärt- och kärlsjukdomar [4]. 

Man räknar med att 60 % och 68 % av de pojkar respektive flickor som föds idag kommer att 

bli minst 90 år gamla. Jämför man detta med siffrorna för de som föddes i början av 1920-

talet (10 % respektive 25 %) så ser man den markant minskade dödligheten vilken resulterar i 

en ökande medellivslängd [3]. 

Medellivslängden i Sverige har ökat kontinuerligt ända sedan början av 1800-talet. Initialt 

berodde det på den minskande barnadödligheten men sedan 1950-talet och framåt har 
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ökningen främst berott på minskad dödlighet hos den del av befolkningen som är 65 år och 

äldre. Några av de stora anledningarna till den minskade mortaliteten är förbättrade 

levnadsförhållanden, medicinska behandlingar och minskat rökande. Dödligheten antas 

fortsätta minska ända fram till år 2060. Därifrån blir framtiden svår att prognostisera då 

nytillkomna riskfaktorer för befolkningen; som en ökad alkoholkonsumtion, multiresistenta 

bakterier och liknande; åter skulle kunna leda till en ökande mortalitet [3]. 

 

1.3 Utmaningar inom vården 

Det finns framförallt fyra stora välfärdsområden som ser ut att påverkas i stor utsträckning av 

ökade kostnader framöver: pensioner, utbildning, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård för 

äldre. I internationella jämförelser är dock Sverige jämförelsevis väl rustat att handskas med 

sådana ekonomiska utmaningar [5]. 

En än större utmaning kan vara hur vi på ett effektivt sätt tar hand om den här ökande gruppen 

äldre och ger dem bästa möjliga vård och förutsättningar att leva så långa och friska liv som 

möjligt. Eftersom biologiskt åldrande inte alltid överensstämmer med kronologiskt åldrande; 

och det dessutom finns stora individuella variationer mellan olika individers coping-

mekanismer, sociala situation och tillgång till resurser; så är det inte givet att en patient är i 

behov av speciellt anpassad vård enbart för att man klassas som äldre. Vissa äldre påvisar 

dock en tydligt nedsatt motståndskraft vid plötsliga insjuknanden eller inläggning på sjukhus 

och har en förhöjd risk för funktionsnedsättningar och död i samband med sådana händelser 

[6]. Det är denna grupp av äldre, som inom geriatriken brukar klassas som ”sköra”, som 

framförallt har ett behov av extra vårdtillsyn. 

En enkätstudie från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), som genomfördes år 

2000, visade att 40 % av de som söker vård på en akutmottagning är 65 år eller äldre. 

Ytterligare 40 % av dessa patienter blir sedan inskrivna i slutenvården och 

återinskrivningsfrekvensen för de som klassas som sköra ligger mellan 15-30 % [7]. Gruppen 

äldre, och framförallt sköra äldre, tar således upp stora delar av vårdresurserna och har ofta 

speciella behov utifrån komplicerade fall av multisjuklighet, polyfarmaci och nedsatt 

funktionsförmåga [8, 9]. Att läggas in på sjukhus utgör dessutom en stor riskfaktor för de 

äldre som är sköra [10]. En longitudinell kohortstudie från 2010 pekade dessutom på att 

skörhet var den ledande dödsorsaken bland äldre; större än både organsvikt, cancer och 

demens [11]. Det är därför av yttersta vikt att vi bättre lär oss identifiera den här 

patientgruppen och hur vi bäst kan behandla dem. 
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1.4 Definition av skörhet 

Skörhet brukar, i sin bredaste bemärkelse, definieras som ett tillstånd med en ökad risk för 

negativa händelser såsom: inläggning på sjukhus, förflyttning till vårdboende eller hastig 

bortgång [6]. Skörhetsbegreppet är starkt sammankopplat med ålderdom och ökar i prevalens 

med ökande ålder [12] även om det inte är otänkbart att en person skulle kunna klassas som 

skör utan att för den delen klassas som äldre. 

Skörhetsbegreppet är komplext då det verkar bottna i dysfunktion i multipla organsystem, 

vars samverkande effekter orsakar skörhetsfenotypen. Dysfunktionen följer på åldrandets 

nedbrytande verkan på reservkapaciteten i bl.a. neuromuskulära, inflammatoriska och 

hormonella system i kroppen [13]. Detta gör att begreppet skörhet är svårt att kategorisera 

eller diagnostisera. 

Det finns dock två kliniskt relevanta modeller för att definiera skörhet hos äldre: den 

fenotypiska modellen och den kumulativa deficit-modellen. De skiljer sig åt då den 

fenotypiska modellen inriktar sig mer på ett fåtal övergripande kriterier som tros tala för 

underliggande sjuklighet medan den kumulativa deficit-modellen kategoriserar patienter som 

sköra när de uppnått ett visst antal hälsonedsättningar [9]. 

Enligt den fenotypiska modellen klassas man som skör om man uppfyller 3 av dessa 5 

kriterier: ofrivillig viktnedgång, utmattning, muskelsvaghet, nedsatt gånghastighet och låg 

aktivitetsnivå [14]. Den kumulativa deficit-modellen består av ett index med upp till 92 olika 

symtom, sjukdomstecken, avvikande lab-värden, sjukdomar och funktionsnedsättningar vilka 

alla anses vara bidragande faktorer till utvecklingen av skörhet [15]. Modellen har senare 

omarbetats till endast 30 listade ”deficits” vilket inte tycks ha påverkat dess funktionalitet 

[16]. Den kumulativa deficit-modellen är således en steglös skörhetsmodell där man kan 

bedöma graden av skörhet medan den fenotypiska modellen är bivalent. 

Även om skörhetsbegreppet är någorlunda etablerat inom geriatriken i Sverige så har vi inte 

någon officiell terminologi på samma sätt som engelskans ”frailty”. Därför förekommer ofta 

synonyma termer såsom bräcklig, skröplig, åldrandesyndrom, patologiskt åldrande och mest 

sjuka äldre [17, 2]. 

 

1.5 Vad vi kan göra för de sköra äldre 

Den gyllene standarden för diagnostik och omhändertagande av sköra äldre är CGA 

(Comprehensive Geriatric Assessment) [9]. CGA omfattar bedömning, behandling, 
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vårdplanering och uppföljning av en geriatrisk patient vilket utförs av ett multiprofessionellt 

vårdteam innehållande minst: medicinsk kompetens, omvårdnadskompetens och 

rehabiliteringskompetens. SBU benämner detta som strukturerat omhändertagande av äldre 

[7]. 

Ett sådant omhändertagande är i grunden kostsamt och tidskrävande men har visat sig vara 

kostnadseffektivt på lång sikt [18]. För att effektivisera det teambaserade vårdarbetet krävs 

det dock att vi åtskiljer de mest sjuka äldre från de mindre sjuka och det saknas ännu någon 

form av standardiserad screeningmetod för att identifiera sköra äldre. 

 

1.6 Syfte 

Att jämföra olika screeninginstrument för identifiering av sköra äldre och undersöka hur väl 

de samstämmer med erfarenhetsbaserade bedömningar på en geriatrisk vårdavdelning. 

 

1.7 Frågeställning 

Vilka aktuella screeninginstrument finns tillgängliga och hur skiljer de sig? Hur korrelerar 

erfarenhetsbaserade bedömningar med screeninginstrumenten? 

 

 

2. MATERIAL OCH METODER 

2.1 Studiepopulation och urval 

Studien utfördes med hjälp av de 11 patienter som låg inskrivna på rehabiliteringsavdelningen 

på geriatriska kliniken på USÖ under de tre dagar under vilka undersökningen ägde rum. 

Rehabiliteringsavdelningen valdes för att öka möjligheterna för att så många som möjligt av 

de inneliggande patienterna skulle kunna medverka i studien. 

 

2.2 Screeninginstrument 

Det ideala screeninginstrumentet minimerar antalet falskt negativa och falskt positiva 

screeningutfall. Screeninginstrumentens förmåga att göra detta mäts i sensitivitet och 

specificitet. Ett instrument med hög sensitivitet ger ett lågt antal falskt negativa utfall medan 

hög specificitet ger ett lågt antal falskt positiva utfall. När det kommer till att screena för 
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skörhet så är man framförallt intresserad av hög sensitivitet eftersom konsekvenserna av att 

missa en skör äldre kan vara allvarliga. 

SBU:s rapport ”Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på 

sköra äldre” omnämner 5 olika instrument som kan användas för screening av sköra äldre [7]. 

De 5 screeninginstrumenten är: 

 ISAR (Identification of Seniors At Risk) [19] 

 TRST (Triage Risk Screening Tool) [20] 

 Silver Code [21] 

 Runciman [22] 

 Rowland [23] 

SBU:s litteratursökning av ovan nämnda screeninginstrument visade att endast ISAR och 

TRST använts, testats och jämförts i någon större utsträckning. Därför har Silver Code, 

Runciman och Rowland uteslutits från denna studie. 

Både ISAR och TRST tittar på liknande skörhetsfaktorer såsom kognitiv svikt, polyfarmaci, 

och hög vårdkonsumtion men har också några särskiljande faktorer. ISAR väljer att fokusera 

på funktions- och synnedsättningar medan TRST tittar på multisjuklighet, fallbenägenhet och 

social utsatthet. 

 

2.3 ISAR 

ISAR är ett instrument som utvecklats av St. Marys sjukhus i Montreal, Kanada. Det är ett 

formulär med 6 st. ja/nej-frågor menade att ifyllas av personal, patienten själv eller en anhörig 

(se bilaga 1). Varje ”Ja” på en fråga ger 1 poäng (utom fråga 4 då det är ”Nej” som är 

poänggivande). Cut-off score är vanligtvis satt till 2, vilket innebär att 2 eller mer poäng ger 

positiv screening. Gränsen kan höjas för ökad specificitet men på bekostnad av instrumentets 

sensitivitet vilket sällan är eftersträvansvärt [24]. Instrumentets sensitivitet har tidigare 

uppskattats ligga mellan 0,65 och 0,94 [7]. 

Screeninginstrumentet är på engelska och formulerat för att användas på en akutmottagning; 

därför översattes det till svenska och omformulerades för att kunna användas på en geriatrisk 

vårdavdelning (se bilaga 2). För att säkerställa att frågorna uppfattades korrekt av patienterna 

utfördes screeningen i intervjuform. En manual författades för att säkerställa att screeningen 

skulle bli så systematisk som möjligt (se bilaga 3). Innan screeningen kunde börja ställdes två 

kontrollfrågor för att klargöra huruvida patienten var orienterad till tid och rum och kapabel 
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att screenas med ISAR. Frågorna var: ”Vilken veckodag har vi idag?” samt ”Vilken stad 

befinner vi oss i?”. På en akutmottagning hade en patient, utan anhörig, som besvarat någon 

av kontrollfrågorna felaktigt screenats positivt per automatik. På vårdavdelningen screenades 

dock patienterna med ISAR även om de inte klarade någon av kontrollfrågorna. 

 

2.4 TRST 

TRST består också av 6 ja/nej-frågor men är menad att genomföras av sjukvårdspersonal (se 

bilaga 4). Testet är ej heller menat att användas i intervjuformat utan lämpar sig bäst för 

journalgenomgång. Detta innebar att ingen omformulering eller översättning krävdes för 

TRST. Varje ”Ja” på en fråga ger 1 poäng och cut-off score är 2 även för TRST. 

SBUs utvärdering av TRST visade på en sensitivitet mellan 0,41-0,88 [7]. 

 

2.5 Personalenkät 

Varje profession i det geriatriska vårdteamet på den aktuella vårdavdelningen; läkare, 

sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska; med vårderfarenhet från 8 till 

44 år, gavs ett frågeformulär med öppna frågor angående deras egen syn på begreppet skörhet 

samt en patientlista där personalen fick ange vilka av de inneliggande 11 patienterna som de 

själva skulle bedöma som sköra. Varje patient kunde antingen bedömas som skör, 

svårbedömd eller ej skör. 

Frågorna som all personal ombads besvara var: ”Hur skulle du definiera 

skörhet/bräcklighet/mest sjuka äldre? Vilka faktorer väger du in i din bedömning av en 

patient när det kommer till om den är skör/bräcklig/mest sjuk äldre?”. 

 

2.6 Utförande 

Patienterna screenades först med ISAR och sedan med TRST för att inte intervjuscreeningen 

skulle färgas av informationen i patientens journalanteckningar. All relevant information 

gällande: boende, hemsituation, social situation, antal stående läkemedel, diagnoser, vårdtid, 

senaste inläggning/akutbesök, P-ADL (Personlig allmän daglig livsföring), I-ADL 

(Instrumentell allmän daglig livsföring) och MMSE-SR (Mini mental state examination – 

svensk revidering); nedtecknades i en Excel-fil och patienterna avidentifierades och 

numrerades från 1-11. Huvuddelen av informationen togs från aktuella 
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inskrivningsanteckningar, slutanteckningar, vårdsammanfattningar, läkaranteckningar och 

arbetsterapeutanteckningar. 

Bestämning av huvud-/bidiagnoser gjordes med hjälp av diagnosfältet i respektive patients 

slutanteckning. I de fall där patienten avlidit och slutanteckning saknades gjordes en 

genomgång av aktuella läkaranteckningar för identifiering av huvud-/bidiagnoser. 

Personalblankett med tillhörande patientlista gavs ut till respektive personalkategori i 

avdelningens vårdteam och inkom i samtliga fall inom en vecka efter att den lämnats ut. 

Personalens skörhetsbedömningar samt individuella tankar och reflektioner kring 

skörhetsbegreppet sparades i en Excel-fil och en Word-fil där personalen avidentifierats och 

numrerats från 1-5. 

 

2.7 Statistik 

För att analysera en eventuell skillnad i ålder har t-test använts. Ett p-värde på 0,05 eller 

mindre definieras som signifikant. Skillnaden i proportioner mellan grupperna avseende 

dikotomiserade variabler har beräknats med metoden som beskrivits av Newcombe & Altman 

[25]. I de fall konfidensintervallet inte omfattar 0 definieras skillnaden som signifikant. SPSS 

Statistics 22 har använts för beräkning av t-testet och beräkningen av eventuella skillnader i 

proportioner har gjorts med programmet Confidence Interval Analysis. 

 

2.8 Etiska överväganden 

Studien innefattar journalgenomgångar och insamlande av fakta om patienters 

sjukdomshistoria, sociala situation och liknande uppgifter som skulle kunna anses vara 

privata. Detta är särskilt problematiskt för patienter med eventuella demenssjukdomar som 

kanske inte alltid kan ta informerade beslut om i vilken grad de medverkar i studien. 

Patienterna blev inte informerade i förväg om att de skulle bli screenade med ISAR utan blev 

tillfrågade i anslutning till själva screeningen vilket också kan ha förhindrat att ett 

välinformerat och genomtänkt beslut togs. 

Studien faller dock inom ramen för kvalitetsarbete och kräver därför ej patientens 

godkännande. För att minimera risken för att en enskild patient ska kunna identifieras så har 

bearbetningen skett på avidentifierat material och resultaten redovisas på gruppnivå. 
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3. RESULTAT 

Av de elva patienter som var inskrivna på avdelningen under den aktuella perioden, kunde 

endast nio intervjuas. De andra två hade allvarliga nedsättningar i kognition och 

allmäntillstånd och gick därför ej att screena via intervju. Därför uteslöts de från studien. 

De två som inte kunde intervjuas var signifikant äldre än de som deltog i intervjun 

(medelålder 90 jämfört med 78 år, p = 0,04). En av de två patienterna som inte kunde 

intervjuas var kvinna. 

 

Samtliga patienter bodde i ett ordinärt boende och majoriteten bodde ensamma. Fyra av 

patienterna inkom från ortopediska kliniker med någon form av fraktur som den vanligaste 

huvuddiagnosen (tabell 1). 

Tabell 1. Patientinformation, n = 9 

 

 

Medelålder (SD)  

yngst-äldst 

 

 

78 (6)  

72-89 

Kvinnor, n 

 

6 

Huvuddiagnos, n  

        Fallrelaterade skador 4 

        Ischemi 2 

        Malignitet 1 

        Organsvikt 1 

        Smärtproblematik 1 

 

Antal bidiagnoser, medel (min-max) 6 (3-10) 

 

Medelvårdtid i dagar, (kortast – längst) 22 (12 – 41) 

 

Ordineras fem eller flera läkemedel, n 

 

7 

Hemsjukvård, n 3 

Hemtjänst, n 4 

Larm, n 

 

7 

Ordinärt boende, n 9 

Ensamboende, n 

 

7 

Utskrivning till ordinärt boende, n 5 

Utskrivning till annat boende, n 3 

Avled under vårdtiden, n 

 

1 
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Av de 9 patienter som gick vidare till screening var det 3 som inte klarade 

orienteringsfrågorna för ISAR. Ingen av dem fick dock poäng för kognitiv nedsättning i något 

av screeninginstrumenten. Alla klarade frågan: ”Vilken stad befinner vi oss i?” Det var den 

andra frågan: ”Vilken veckodag har vi idag?”; som de 3 patienterna svarade fel på och 

samtliga gjorde felet att ange den efterföljande veckodagen istället för den dåvarande. 

Tvärtemot klarade alla som fick poäng i något av screeninginstrumenten för kognitiv 

nedsättning båda screeningfrågorna. 

 

Endast i ett fall screenades en patient negativt och det var via ISAR. I 8/9 fall överensstämde 

således screeningen mellan instrumenten (tabell 2). 

Tabell 2. Screeningresultat, n = 9 

 Skör enligt TRST 

Ja Nej 

Skör enligt 

ISAR 

Ja 8 0 

Nej 1 0 

 

Screening med TRST tog ca 10 min per patient. ISARs intervjuformat innebar att det både 

kunde gå snabbare och ta längre tid (mellan 1-20 min/screening) beroende på hur 

införstådd/pratsam/samarbetsvillig patienten var. 

Nedan exemplifieras hur stor skillnaden kan vara i vilken information som kommer fram 

beroende på val av screeningmetod (tabell 3). 

Tabell 3. Screeningexempel: patient nr. 7 

ISAR TRST 

Klarar 

kontroll 

Behov av 

stöd 

Minnes-

problem 

≥ 3 läkemedel Nedsatt 

förflyttning 

Minnes-

problem 

≥ 5 läkemedel 

Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

 

Totalt fyra patienter (inklusive nr. 7) nekade till ISARs första två frågor gällande: behov av 

någon form av stöd i sin vardag. Tre av dem hade dock en kombination av trygghetslarm, 

hemtjänst och/eller hemsjukvård. För fullständiga frågeformuleringar se bilaga 2 och 4. 
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Exempelcitat från personalenkäter: 

”En patient med flera olika diagnoser, mycket läkemedel och många vårdkontakter på olika 

instanser.” 

”En person som saknar socialt nätverk och oftast ensamstående. Oftast hög ålder med en 

drös av samverkande sjukdomar som gör pat beroende av hjälp och stöd i sin vardag pga 

nedsatt fysisk funktionsförmåga.” 

”En person som är multisjuk, har kognitiv nedsättning, äter många läkemedel som kan ge 

olika biverkningar. (…) Att man har behov av hjälp med sin personliga vård (ADL) och 

andra serviceinsatser för att klara sina vardagliga aktiviteter och få livskvalitet. (…) För mig 

är även en skör person när man inte har några anhöriga eller socialt nätverk.” 

 

De skörhetsfaktorer som omnämndes av två eller fler personalkategorier, antalet 

personalkategorier som omnämner en faktor, samt vilka av de skörhetsfaktorerna som 

eftersöks av respektive screeninginstrument redovisas nedan. Den enda screeningfaktorn som 

inte tabellförts är ”nedsatt syn” (ISAR) eftersom det aldrig omnämndes som en skörhetsfaktor 

av vårdteamet (tabell 4). 

Tabell 4. Skörhetsfaktorer 

Skörhetsfaktorer omnämnda av ≥2 

medlemmar ur vårdteamet 

Screeninginstrument Vårdteam 

ISAR TRST 1 2 3 4 5 

Multisjuklighet  X X X X X X 

Polyfarmaci X X X X X X  

Nedsatt kognition X X X X  X  

Nedsatt funktion X  X X   X 

Social utsatthet  X X X X   

Undernäring   X  X  X 

Hög vårdkonsumtion X X X  X   

Fallbenägenhet  X X  X   

Ökad risk för trycksår   X  X   

 

Majoriteten av vårdteamet var i samtliga fall ense om att patienterna på avdelningen var 

sköra. En medlem i vårdteamet hade aldrig träffat en av patienterna och kunde därför ej ta 
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ställning till om patienten var skör. Två medlemmar ur vårdteamet fann en av patienterna 

svårbedömd och kunde därför inte avgöra om patienten var skör eller inte. 

Två patienter ansågs ”ej sköra” av en vårdteamsmedlem. En patient ansågs ”ej skör” av två 

vårdteamsmedlemmar. 

 

 

4. DISKUSSION 

Syftet med denna pilotstudie var att jämföra olika screeninginstrument för skörhet hos äldre 

och undersöka hur väl de samstämde med erfarenhetsbaserade bedömningar på en geriatrisk 

vårdavdelning. De båda screeninginstrumenten samstämde överlag med varandra och 

vårdteamets samlade bedömning. Studiepopulationens storlek begränsar dock studiens 

förmåga att utvärdera instrumentens duglighet i att screena sköra äldre på en geriatrisk 

vårdavdelning. 

Utfallet visade på en övervägande homogen studiepopulation ur skörhetssynpunkt. En 

majoritet av patienterna bodde ensamma, var multisjuka, stod på fem eller fler läkemedel och 

flera hade ett stödbehov i form av trygghetslarm, hemtjänst och/eller hemsjukvård. Tidigare 

studier som jämfört TRST och ISAR har visat att de har ungefär samma förmåga att förutse 

akutinläggningar, förflyttning till vårdboende och död [7]. Som screeninginstrument fullgör 

de därmed sin roll ungefär lika väl. Det är därför inte förvånande att de screenar 

studiepopulationen nästan likvärdigt. Alla screenades positivt av båda screeninginstrumenten 

bortsett från en patient som blev negativt screenad av ISAR. Det förefaller högst osannolikt 

att screeningen med ISAR är korrekt då både TRST och hela vårdteamet var eniga om att 

patienten var skör. 

Studiens storleksmässigt begränsade försöksgrupp gör det tyvärr svårt att avgöra vad den 

falskt negativa screeningen beror på. Därför går det inte heller att dra några slutsatser 

angående ISARs förmåga att screena sköra äldre utifrån det enda falskt negativa utfallet som 

för övrigt ligger inom instrumentets förväntade sensitivitet [7]. 

Det finns dock fler faktorer i studien som inte är till fördel för ISAR. Två av dess sex frågor 

handlar om patientens behov av stöd men trots att 4/9 screenade patienter nekade till att de var 

i behov av stöd i sin vardag, både innan och efter sitt aktuella insjuknande/trauma, visade det 

sig, vid genomgång av deras journaler, att 3 av dem hade trygghetslarm och, antingen 
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hemsjukvård eller hemtjänst, eller både och. 

Det skulle kunna vara så att frågorna är för diffust formulerade och leder till missförstånd. Det 

kan också vara så att detta är en ofrånkomlig brist i ett screeninginstrument som bygger på 

patientens egen utvärdering av sig själv. Det är inte ovanligt att en patient som är i en 

situation, som man ur ett vårdperspektiv skulle bedöma som allvarligt, själv upplever sin 

situation som fullt normal eller oproblematisk. 

Orienteringsfrågorna som föregick ISAR-testet gav inte intrycket av att fylla någon riktig 

funktion i en vårdavdelningsmiljö då de dels friade kognitivt nedsatta och dels fällde kognitivt 

obehindrade. Att fråga om aktuell veckodag tycks vara ett dåligt val av orienteringsfråga då 

veckodagarna ofta börjar flyta samman när man vistats en tid på en vårdavdelning. Den 

ursprungliga meningen med orienteringsfrågorna var att kontrollera om en patient är kapabel 

till att adekvat delta i en ISAR-screening. Men på en vårdavdelning, där situationen inte är 

akut, finns det med all sannolikhet mycket bättre indikationer på huruvida en patient kan 

besvara sex ja/nej-frågor eller inte. 

Patient nr. 7 är ett typexempel på en patient som ISAR får många missar på. Patienten klarar 

båda orienteringsfrågorna och förnekar problem med minnet trots en sjukdomshistoria med 

kognitiva nedsättningar. Förnekas gör även funktionsnedsättning trots både larm, 

hemsjukvård och hemtjänst. Patienten tror inte heller att hen står på mer än två läkemedel 

trots att det rör sig om minst fem. Förvisso screenas patienten fortfarande positivt men precis 

vid cut-off-gränsen. Problemet ligger i att det rör sig om en patient med kognitiva 

nedsättningar som är så pass måttliga att patienten kan klara kontrollfrågorna men ändå så 

pass allvarliga att de leder till ett potentiellt missvisande screeningresultat. Därför är det inte 

säkert att patienten hade screenats korrekt även om screeningen ägt rum på en 

akutmottagning. 

Två patienter kunde p.g.a. sina respektive tillstånd inte screenas med ISAR. Det fanns dock 

inga hinder för att screena dem med TRST. Detta bör också lyftas fram som en potentiell 

nackdel med ett screeninginstrument som ISAR, vilket kräver patientens medverkan. 

Tidsmässigt skulle ISAR kunna ha en fördel över TRST då testet i grund och botten bara tar 

en minut att genomgå, förutsatt att patienten förstår frågeformuleringarna. Det är dock när 

oklarheter uppstår, när patienten inte samarbetar eller när patienten inte är helt med på hur 

testet är menat att genomföras som tiden kan börja dra iväg och övergå de ca 10 minuter som 

TRST konsekvent tar att använda. Detta skulle kunna avhjälpas om patienten själv ombeds 
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fylla i ett ISAR-formulär men då ökar förstås sannolikheten att patienten missförstår någon av 

frågorna och screenas felaktigt. 

Hela vårdteamet pekar ut multisjuklighet som en komponent av skörhet. Det kommer till viss 

del med i TRST som ger poäng för en kliniskt relevant åkomma, i behov av att åtgärdas, men 

som är separat från den åkomma som patienten söker för (se bilaga 4). Även om det inte råder 

något tvivel om att multisjuklighet är en viktig faktor för skörhet hos äldre så är det en svår 

komponent att inkorporera i ett screeninginstrument vars roll är att snabbt och på ett 

okomplicerat sätt sålla ut de utsatta individerna ur en grupp. 

Polyfarmaci däremot är enkelt att bedöma vilket gör det till en ideal komponent i varje 

screeninginstrument och är antagligen också varför den återfinns i både ISAR och TRST. 

Huruvida gränsen ska sättas vid ≥3 som i ISAR eller ≥5 som i TRST går inte att avgöra 

utifrån en så begränsad studiepopulation. TRSTs högre gräns har i den här studien dock inte 

lett till några falskt negativa screeningresultat. 

Nedsatt kognition, funktion, social utsatthet, hög vårdkonsumtion och fallbenägenhet är alla 

viktiga skörhetsfaktorer som återfinns i minst ett av screeninginstrumenten. Anledningen till 

att undernäring inte tas hänsyn till av screeninginstrumenten är antagligen för att det är en 

faktor som det är svårt att snabbt och enkelt utvärdera. Ökad risk för trycksår, om än en viktig 

klinisk observation, är antagligen mer en konsekvens av andra skörhetsfaktorer och inget som 

lär kunna nyttjas av ett screeninginstrument för skörhet. 

Nedsatt syn är ISAR ensamt om att lyfta fram. Det är möjligt att det är en faktor som är mer 

relevant i en akutmiljö men framförallt handlar det nog om att det är en bra skörhetsfaktor att 

utvärdera i ett själv-utvärderande screeninginstrument eftersom det rör sig om något som är så 

påtagligt och konkret för den som själv är drabbad av en synnedsättning. 

Både ISAR och TRST, som använts i den här studien, är utvecklade för och menade att 

användas vid en akutmottagning vilket skulle kunna utgöra ett problem i att försöka applicera 

dem på en vårdavdelning. De båda instrumenten skiljer sig åt i vilka skörhetsfaktorer de 

fokuserar på men framförallt i hur de är menade att användas på patienter. Skillnaden mellan 

ett instrument där patienten utvärderar sig själv och ett där vårdpersonal utvärderar patienten 

är betydande. Det är möjligt att den bästa lösningen för framtiden är att utveckla ett 

screeninginstrument anpassat för svenska förhållanden och kanske även för den specifika 

vårdsektor det är menat för, istället för att anpassa ett befintligt screeninginstrument till ett 

användningsområde det inte utformats för. De olika faktorer screeninginstrumenten tittat på 

har dock varit relevanta faktorer som även vårdpersonal ansett vara väsentliga så instrumenten 
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har goda fundament att arbeta utifrån. Screeninginstrumentens resultat har också i stort varit 

samstämmiga med bedömningarna från vårdteamet. 

Det kan också vara så att screeninginstrument inte behövs överhuvudtaget på en geriatrisk 

vårdavdelning om skörheten konstant är så utbredd som den varit bland patientpopulationen i 

denna studie. Om så är fallet vore strukturerat omhändertagande av äldre, applicerat på alla 

inneliggande patienter utan dröjsmål och risk för falskt negativa screeningutfall, lösningen att 

föredra. 

 

 

5. SLUTSATS 

Den här studien har haft en begränsad omfattning och bör därför inte vara avgörande för 

vilket eller vilka screeninginstrument en vårdenhet väljer att använda sig av. Förhoppningsvis 

kan denna studie fungera som en startpunkt för vidare undersökningar gällande olika 

screeninginstruments tillämpbarhet inom olika vårdsektorer och ge en översiktlig bild över 

hur det är att använda de båda screeninginstrumenten kliniskt. 

Det är även oklart huruvida det bästa för en given vårdavdelning är att implementera något av 

de befintliga screeninginstrumenten eller om man istället, på lokal eller nationell nivå, ska 

arbeta fram ett nytt screeninginstrument. Oavsett vad krävs ytterligare studier för att 

säkerställa att vi optimerat omhändertagandet av våra sköra äldre inom hälso- och sjukvården. 
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