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Bakgrund

Efter förfrågan från Utvecklingsgrupp Äldre och palliativ tog ledningsgruppen 20211210 
beslut om att ge utvecklingsgruppen i uppdrag att ta fram en implementeringsplan för
samarbete kring skörhet i syfte att fokusera på rätt patienter i samverkan för 
ökad kvalitet på den gemensamma  vården och omsorgen kring sköra personer .



Skörhet och skattning med 
Clinical frailty scale (CFS)

Skörhetsbegreppet är viktigt för att förstå den äldre patientens behov. 

En italiensk studie över hemmaboende mycket gamla individer har visat att 
långtidsöverlevnad var starkt kopplad till fysisk funktionsförmåga, men betydligt 
svagare till multisjuklighet

Begreppen multisjuklighet och skörhet överlappar varandra, men kan inte 
ersätta varandra. Eftersom skörhet är ett dynamiskt tillstånd som delvis går att 
förebygga och behandla är det av stor betydelse att tillståndet medvetandegörs 
och förtydligas.

Skörhet är ett tillstånd av accelererat biologiskt åldrande där kroppen successivt 
förlorar förmågan att anpassa sig till fysiska, psykiska och sociala påfrestningar 
och CFS är en skala i 9 steg som möjliggör gradering av 
skörhet/funktionsnedsättning. F3HE.pdf (lakartidningen.se)

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2020/04/F3HE.pdf


Målgrupper

Äldresköterskor och hemsjukvårdsläkare på VC

Legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård

Rehab.personal samt läkare och sjuksköterskor inom geriatriken på KS



Digital utbildning 
för berörda målgrupper

v.36 06 sept kl.13:30-15:30 Ale
07 sept kl.13:30-15:30 Kungälv
08 sept kl.13:30-15:30 Tjörn

v.37 13 sept kl.13:30-16:30 Kungälv
14 sept kl.10:00-12:00 Kungälv
14 sept kl.13:30-15:30 Stenungsund

v.38 20 sept kl.13:30-15:30 Stenungsund
21 sept kl.13:30-15:30 Ale
22 sept kl.13:30-15:30 Tjörn

Samma utbildning ges vid samtliga tillfällena  
Personal vid Kungälvs sjukhus ansluter till de utbildningspass de finner lämpligt



Information till andra målgrupper

Två (2) korta digitala informations-/utbildningstillfällen (30 min) för 
sjuksköterskor och läkare på akutmottagningen, ambulanssjuksköterskor, 
tandsköterskor och tandläkare och enhetschefer inom de kommunala 
verksamheterna

Informationstillfällen:

v.40 onsdag kl.14:30-15:00

v.41 torsdag kl.14:30-15:00

Samma information ges vid båda tillfällena.



Utbildning av instruktörer

 Syfte: Möjliggöra fortsatt utbildning och upp datering av befintlig och ny
personal

Utbildningstillfällen:

v.49 onsdag kl.13:30-16:30 Fysiskt SU

v.50 torsdag kl.13:30-16:30 Fysiskt SU

Samma information ges vid båda tillfällena.



Implementering i verksamheterna

Gradvis implementering i verksamheterna efter utbildning och på så sätt 
möjliggöra skattning för skörhet i samband med årliga uppföljningar av patienter 
i ordinärt boende samt vid inflyttningssamtal till särskilt boende och därefter 
årliga uppföljningar.

 Skattning för skörhet vid inskrivning av patienter på geriatrisk avdelning, som 
efter utskrivning får kommunal hälso- och sjukvård.



Utbildning av baspersonal

Målgrupp: Baspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård och geriatriska
avdelningar 

 Tidsperspektiv: v.3-5 2023

 Utbildare: Instruktörer i SIMBA-området


