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Sammanfattning 

Syftet var att granska sjuksköterskans dokumentation avseende intagningsorsak, andra 

identifierade problem/behov utefter CGA och vilka åtgärder det ledde till samt beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av att använda instrumentet CGA. Metod: Studien har en 

beskrivande design med kvantitativ och kvalitativ ansats. Totalt granskades 50 

bedömningsinstrument och datajournaler. Frågeformulär utformades och 13 

sjuksköterskor valde att delta. Journalgranskningarna utfördes med kvantitativ 

retrospektiv analys och frågeformulären analyserades enligt kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Resultat: Under journalgranskningen framkom 11 olika 

intagningsorsaker där försämrat allmäntillstånd var den största gruppen. Totalt 

identifierades 205 problem/behov och 186 initierade åtgärder varav 7 åtgärder/person 

var högsta antal. Flest initierade åtgärder fanns inom nutrition, social bakgrund och 

fallrisk. Sjuksköterskornas erfarenheter av att använda CGA var att det fanns behov av 

tydliga arbetsrutiner gällande CGA, att CGA fungerade bra som checklista men var 

tidskrävande. De upplevde att CGA gav dubbelarbete men viljan fanns att använda 

CGA men däremot svårt att få det att fungera i arbetet samt att sjuksköterskorna 

identifierade problem/behov utan att använda CGA. Sjuksköterskorna upplevde inte att 

omhändertagandet förändrades men däremot fick teamet helhetsperspektiv på patientens 

livssituation. Samverkan med anhöriga och kommunen var viktigt. Slutsats: Studiens 

resultat visade att förutom inskrivningsorsak fanns även andra identifierade 

problem/behov utefter CGA som hade stor betydelse för att den äldre skulle uppleva 

hälsa. Sjuksköterskorna upplevde brister inom rutinen runt CGA samt erfor att 

sjuksköterskornas omhändertagande av den geriatriska patienten inte förändrades efter 

implementeringen av CGA. 
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Abstract  

Aim was to examine nurses documentation regarding admission cause, other identified 

problems/needs by the CGA and the actions that led to and describe nurses experiences 

of using the instrument CGA. Method: The study has a descriptive design with 

quantitative and qualitative approach. Total audited 50 assessment instruments and data 

records. Questionnaires were designed and 13 nurses chose to participate. Journal audits 

performed by quantitative retrospective analysis and the questionnaires were analyzed 

by the inspiration of qualitative manifest content analysis. Results: In the journal audit 

identified 11 different admission causes which reduced general condition was the 

largest group. Total identified 205 problems/needs and 186 initiated measures which 7 

action/person was the highest number. Most measures were initiated in nutrition, social 

background and risk of falling. Nurses experiences of using the CGA was that there was 

a need for clear work procedures regarding the CGA, the CGA worked well as a 

checklist but was time consuming. They felt that the CGA gave duplication but the 

desire was to use the CGA but hard to make it work at work and the nurses identified 

problems / needs without using the CGA. The nurses did not feel that the care was 

changed but got the team holistic view of the patients life situation. Collaboration with 

families and the municipality was important. Conclusion: The study results showed that 

in addition the cause enrollment were other identified problems/needs along the CGA 

that had great importance for the elderly would experience health. The nurses 

experienced deficiencies in routine around the CGA and required that the nurses taking 

care of the geriatric patient did not change after the implementation of CGA. 
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Introduktion 

Andelen äldre i Sverige har ökat under de sista 100 åren och andelen äldre har från 1968 

ökat från 13 % till 19 % år 2013. Med den minskade trenden gällande antalet dödstal 

ökar Sveriges befolkning sin medellivsländ med 3,5 år för kvinnor och 5 år för män, 

hypotetiskt sett från 2010 till 2060. Kvinnors medellivslängd antas öka från 83,4 år till 

86,9 år och mäns medellivslängd öka från 79,5 år till 84,7 (Statistiska centralbyrån 

2014a; Statistiska centralbyrån 2014b; Statistiska centralbyrån 2010). Omkring 35 % av 

befolkningen över 80 år beräknades tillhöra gruppen mest sjuka äldre i Sverige och hade 

omfattande sjukvård eller omsorg (Socialstyrelsen 2011a). Ett resultat av ökad livslängd 

var att kroniska sjukdomar ökade vilket ofta krävde akuta omhändertaganden inom 

sjukvården (Hickman et al. 2007). Äldre söker frekvent akutsjukvård med anledning av 

försämring av kroniska sjukdomar, samsjuklighet, polyfarmaci, funktionella 

försämringar, fallhändelser, frågor om smärtlindring, kommunikationsproblem och 

kognitiva funktionsnedsättningar (Boltz et al. 2013, Clegg et al. 2013). I studien av Ellis 

et al. (2011) beskrevs att äldres komplexa behov även fanns inom psykologiska och 

sociala sammanhang.  

 

Dagens akutsjukvård utmanas av att möta allt fler sköra äldre med komplexa behov, 

vilket ställer högre krav på akutsjukvårdens läkare och sjuksköterskor, då patientens 

hela livssituation behöver uppmärksammas. I studien av Clegg et al. (2013) framkom 

att variabeln skörhet eller ökad bräcklighet hos äldre hade en betydande roll beträffande 

ökat behov av akutsjukvård. Att behöva vårdas på ett akutsjukhus kan för den sköra 

äldre vara krävande och skapa stress vilket i sin tur kan försämra den äldres hälsa och 

livskvalitet.  

 

Sköra äldre 

I Sverige definieras sköra äldre som ”sjuka äldre personer över 65 år som har 

omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller 

sjukdom” (Socialstyrelsen 2011a).  

 

I utländsk litteratur och artiklar benämndes ”frail” och ”frailty” vilket definierades som 

bräcklighet och skröplighet. Bräcklighet var kliniskt igenkännbart tillstånd av äldre 

vuxna med ökad sårbarhet, åldersrelaterade försämringar med minskande fysiologiska 
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reserver, försämrade funktioner i kroppens organsystem vilket ledde till ökad sårbarhet 

och negativa hälsoutfall, till exempel äventyras förmågan att klara av vardagen eller 

stressade situationer.  Skröplighet definierades som svaghet, långsamhet, låg fysisk 

aktivitet, självrapporterad utmattning och oavsiktlig viktminskning. Svaghet 

associerades med kronisk inflammation och var förmodligen nyckelorsaken till den 

patofysiologiska process som direkt bidrog till bräcklig- och skröplighetssyndromet, 

och som även indirekt påverkade andra fysiologiska system, såsom muskuloskeletala, 

endokrina och hematologiska system (Chen et al. 2014). 

 

I studien av Schrijver et al. (2013) framkom att de flesta sköra äldre som sökt sjukvård 

hade en medelålder på 81 år och av dessa var cirka 35 % män. Varje patient hade i 

medeltal cirka tre samtida sjukdomar varav fallrelaterade skador stod för 30 % av 

symptomen. De mest frekventa samtidiga sjukdomar som uppmärksammades i studien 

var kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsvikt, hypertoni, claudicatio intermittens, 

bukaortaanerysm, djup ventrombos, TIA och stroke. Även malignitet, endokrina 

sjukdomar såsom diabetes och sjukdomar i tyreoidea, neuropsykiatriska sjukdomar 

såsom epilepsi och demenssjukdomar var också vanligt förekommande samtidiga 

sjukdomar. Vissa patienter hade även sjukdomar som KOL, njursvikt och 

muskuloskeletala problem (Schrijver et al. 2013). Andra sjukdomar och behov innan 

sjukhusvistelsen var urininkontinens, behov av assistans vid ADL och minst en 

fallhändelse, kognitiv förändring, tarminkontinens och trycksår. Andfåddhet, 

fallhändelser, neurologiska symptom, allmän sjukdomskänsla, buksmärta, kognitiv eller 

funktionell försämring och feber var de vanligaste orsakerna till varför sköra äldre sökte 

akutsjukvård (Schrijver et al. 2013, Lakhan et al. 2011). Även Lanièce et al. 2008) 

studerade vilka geriatriska syndrom som förekom vid inläggning på sjukhus vilket var 

förlust av autonomi, risk för undernäring, gångsvårigheter, överlag i dåligt skick, 

synproblem, nedstämdhet, dövhet, delirium och sängliggande äldre personer.  

 

Geriatrisk akutvårdsavdelning 

På en geriatrisk akutvårdsavdelning vårdas patienter över 65 år som inte har behov av 

specialistvård som t.ex. vid hjärtinfarkt. Den geriatriska patienten har oftast en eller 

flera kroniska sjukdomar och att vårda den geriatriska patienten erfordrar geriatrisk 

kunskap som inkluderar kunskap om hur den åldrande kroppen förändras biologiskt, 

funktionsmässigt, psykologiskt och socialt, både över tid och vid akut insjuknande 
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(Dehlin & Rundgren 2007, Burton et al. 2014).  Inom en geriatrisk akutvårdsavdelning 

bör flera olika yrkeskategorier finnas, som arbetar i team, då de flesta av de inlagda 

sjuka äldre ofta hade flera samtidiga sjukdomar och även funktionella förändringar som 

påverkade det dagliga livet. Att uppmärksamma de risker som föreligger är ett viktigt 

arbete inom geriatriken (Burton et al. 2014, Hickman et al. 2007, Saltvedt et al. 2002), 

men även att ta hänsyn till patientens hela livsvärld, sett ur dennes perspektiv, att 

omvårdnaden bedrivs personcentrerat med patienten i centrum (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010). Ett väl fungerande team visades ha stor betydelse för 

patienten och dess anhöriga vid planeringen av den fortsatta vården, vilket ledde till 

större tillfredsställelse hos patienten (Burton et al. 2014, Hickman et al. 2007). Andra 

gynnsamma effekter av att vårdas på en geriatrisk akutvårdsavdelning var minskad 

funktionell försämring samt lägre risk för institutionalisering upp till ett år efter 

utskrivning (Van Craen et al. 2010). I studien av Baztan et al. (2009) framkom att en 

framgångsrik geriatrisk akutvårdsavdelning hade fyra utmärkande egenskaper jämfört 

med en vanlig akutvårdsavdelning. Dessa egenskaper var; utförandet av en djupgående 

bedömning genom Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) på inneliggande 

patienter, användandet av standardiserade mätinstrument, veckovis planering av det 

multidisciplinära teamet, vilket i studien innehöll läkare, sjuksköterska, 

omvårdnadspersonal, socionom och terapeut samt tidigt påbörjad vårdplanering inför 

utskrivningen. Att förbättra omhändertagandet av den sköra äldre patienten inom 

akutsjukvården, utefter en strukturerad djupgående metod, där patienten ses ur ett 

helhetsperspektiv, där personal ur olika yrkeskategorier arbetade förenat i team runt 

patienten med fokus på omfattande helhetsbedömning, behandling, vårdplanering och 

uppföljning ansågs minska återinläggningar, gav kortare sjukhusvisstelser och mindre 

omkostnader (Ahmed et al. 2012, Fox et al. 2012, Fox et al. 2013, Ahmed & Pearce 

2010). 

 

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) 

 

CGA definieras som multidimensionell, interdisciplinär diagnostisk och terapeutisk 

process, där fastställs medicinsk, psykologisk och funktionell kapacitet hos den sjuke 

äldre, för att utveckla en koordinerad och integrerad vårdplan gällande behandling och 

långtidsuppföljning (Conroy et al. 2014, Ellis et al. 2011, Baztan et al.  2009). Då CGA 

är ett omfattande diagnostiskt teambaserat instrument ingår flertalet validerade 
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bedömningsinstrument och skattningsskalor inom varje bedömningsområde. De centrala 

komponenterna i CGA är: medicinsk bedömning (t.ex. polyfarmaci, kognitiv förmåga, 

hälsohistoria), funktionell bedömning (t.ex. hushållssysslor, gångförmåga och 

förflyttning) och psykosocial bedömning (t.ex. behov av omvårdnad i hemmet och 

sociala aktiviteter). Genom att använda ett teambaserat bedömningsinstrument för 

geriatriska patienter inom akutsjukvård, kan flera olika professioner tillsammans erhålla 

en helhetsbild av patientens hälsa, fysiska funktion och psykosociala behov (Bernabei et 

al. 2000). Detta kunde förklaras med att en hängiven personal gav tid och hade fokus på 

den sköres vård och omvårdnad, utvecklade teamarbetet, främjade och utvecklande 

förmågor och kunskap. Att arbeta nära i team skapade mer effektivitet samt effektivt 

multidisciplinärt arbete och teambildning (Ellis et al. 2011). Att tidig få kunskap om 

patientens problem/behov, utifrån bedömningsinstrumentet CGA, kunde bättre 

rehabiliterande åtgärder sättas in vilket kunde förklara varför inga större förändringar 

gällande patientens funktionsförmåga fanns (Avelino-Silva et al. 2014, Eklund et al. 

2013) Bedömningsinstrumentet CGA har använts under många år utomlands och 

flertalet studier har gjorts t.ex. på äldre med cancersjukdom, sköra äldre och äldre 

inneliggande på sjukhus. Signifikans påvisades att efter sex månader efter utskrivningen 

fanns en förbättrad överlevnad i det egna hemmet om den geriatriska 

akutvårdsavdelningen använde CGA. Även vid uppföljning efter 12 månader, påvisades 

en signifikant högre överlevnad i hemmet än mot de sköra äldre som vårdats på en 

vanlig avdelning, minskad dödlighet och färre äldre hade långvarig institutionsvård 

(Ellis et al. 2011, Scanlan 2005). Genom att använda CGA kunde problem/behov 

identifieras hos den geriatriska patienten. Att utifrån CGA initiera åtgärder samt 

genomföra en väl planerad utskrivning påvisade en signifikant minskad risk för 

återinskrivningar (Deschodt et al. 2015).  

 

 

Specialistsjuksköterskans roll 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening ska specialistsjuksköterskan inom vård av äldre  

”utgå ifrån en värdegrund som vilar på respekten för människans värde och 

självbestämmande, rättvisa samt den äldres värderingar, sedvänjor och trosuppfattning” 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2012). Specialistsjuksköterskan ska i sitt arbete med 

äldre bland annat identifiera och arbeta utifrån den äldre personens behov och resurser 
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samt tillvarata den äldres livserfarenheter och kunskaper för att stärka den äldres 

identitet och välbefinnande. Specialistsjuksköterskan ska även arbeta utefter 

personcentrerat förhållningssätt med fokus på den äldre personen och inte uteslutande 

på sjukdomen, ska se hela den äldres livssituation och tillstånd samt samverka med 

andra professioner runt den äldre (Svensk Sjuksköterskeförening 2012). I detta 

förhållningssätt ska sjuksköterskan respektera och bekräfta den äldres egen upplevelse 

och tolkning av ohälsa och sjukdom och utifrån den tolkningen arbeta med 

hälsofrämjande insatser (Svensk Sjuksköterskeförening 2010).  Med personcentrerad 

vård kan en effektiv terapeutisk relation skapas som bygger på förtroende, empati, 

medkänsla och lyhördhet för den enskildes behov och värderingar. Att vara empatisk 

möjliggör en djupare förståelse för en annan människa, kunna dela känslor som glädje 

eller sorg och kommer personen nära. För att kunna individualisera både diagnos och 

behandlingar måste hänsyn tas till hela människan livssituation (Roberti di Sarsina et al. 

2012). Ett gott omhändertagande av den geriatriska patienten skapar trygghet om vården 

bygger på kunskapen om hur respektfulla möten och relationer mellan sjuksköterskan 

och patienten skapas (International Council of Nurses 2014). Dessa möten kunde 

etableras genom att möta den äldre just nu i sin situation, inte bara ta hänsyn till den 

medicinska åkomman, utan se människan bakom sjukdomen (Kihlgren et al. 2005, 

Svensk Sjuksköterskeförening 2010).  

 

 

Teoretisk referensram  

Enligt Joyce Travelbees (Travelbee 1966) omvårdnadsteori med fokus på att omvårdnad 

är en interpersonell process ska sjuksköterskan fokusera på att den enskilde och dess 

familj får hjälp att hantera och förebygga upplevelser av sjukdom och lidande och finna 

mening samt att människosynen är humanistisk där varje individ unik och oersättlig. 

Vilket även ingår i specialistsjuksköterskans ansvarsområde att stödja och tänka 

preventivt och kontinuerligt uppmärksamma risker samt utgå från en värdegrund som 

bygger på respekt för människans värde och självbestämmande, rättvisa samt den äldres 

värderingar, sedvänjor och trosuppfattning (Svensk Sjuksköterskeförening 2012, 

International Council of Nurses 2014). Den individuella subjektiva upplevelsen ska 

bedömas utifrån individens upplevda hälsa och dennes erfarenheter (Travelbee 1966) 

vilket även syftet är vid personcentrerad vård, där beslut ska fattas tillsammans med den 

äldre och utifrån den äldres egen upplevda hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening 2010, 
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Svensk Sjuksköterskeförening 2012, Travelbee 1966). Kommunikationen har stor 

betydelse där behov, tankar och känslor förmedlas. Sjuksköterskan kan genom 

kommunikationen använda sig själv terapeutiskt, vilket innebär att hon använder sin 

personlighet på ett medvetet och användbart sätt. Detta byggs upp av erfarenheter som 

sjuksköterskan har från livet och möten med individer (Travelbee 1966). 

 

Problemformulering 

Då människan blir allt äldre med fler samtidiga sjukdomar behöver omhändertagandet 

av den sköra sjuka äldre inom akutsjukvård förbättras. I dag ligger fokus oftast på den 

orsak patienten söker sjukvård för vilket kan leda till polyfarmaci, onödiga 

återinläggningar, längre och kostsamma sjukhusvisstelser (Boltz et al. 2013). Den 

svenska akutsjukvården är dåligt anpassad till de sköra äldre patienternas komplexa 

vårdbehov, där många sköra äldre åker ut och in på akutmottagningar utan att få den 

helhetsbedömning som krävs. Akutmottagningarna är också ofta hårt belastade så att 

arbetet måste inriktas på mer akuta och livräddande insatser istället för att se till den 

äldres många behov. Inom forskningen, finns kunskapsluckor inom vård och omsorg 

gällande den sköra äldres behov av strukturerat geriatriskt omhändertagande inom 

akutsjukvården (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2013).  

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), har använts i flera länder sedan drygt 25 

år. Det finns många utvärderingar av metodens effekter, men få håller god vetenskaplig 

kvalitet och studierna är gamla. Endast enstaka undersökningar har genomförts i 

Sverige eller andra skandinaviska länder (SBU 2013). Socialstyrelsen (2011b) beskriver 

att de mest sjuka äldre inte uppmärksammas tillräckligt inom vård och omsorg samt att 

vården saknar ett helhetsperspektiv, vilket leder till punktvisa insatser utan sammanhang 

som leder till onödigt höga kostnader och onödiga kvalitetsbrister (Socialstyrelsen 

2011b). Sjuka sköra äldre kräver ett individanpassat multiprofessionellt 

omhändertagande, sett ur patientens hela livsvärld inom akutsjukvården och detta kan 

förbättras om akutsjukvården innehar god gerontologisk och geriatrisk kompetens enligt 

Ellis et al. (2011) studie. Ett snabbt omhändertagande av äldre patienter på en 

akutmottagning kan därför vara av avgörande betydelse för att förebygga onödiga 

komplikationer som kan vara livshotande eller leda till avsevärt sänkt livskvalitet och 

ökade vårdkostnader (Socialstyrelsen 2006).  

Denna studie vill därför undersöka om användandet av ett multiprofessionellt 

teambaserat bedömningsinstrument- CGA inom akutsjukvård kan erhålla en helhetsbild 
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av den geriatriska patientens hälsa, fysiska funktion och psykosociala behov och 

därmed också identifiera andra problem eller behov patienten har och därmed förbättra 

omhändertagandet av den geriatriska patienten. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att granska sjuksköterskans dokumentation avseende 

intagningsorsak, andra identifierade problem utefter bedömningsinstrumentet CGA och 

vilka åtgärder de ledde till samt beskriva sjuksköterskans erfarenheter av användandet 

av bedömningsinstrumentet CGA.  

 

Frågeställningar:  

1. Vad var anledningen (intagningsorsak) till att patienten skrevs in på den 

geriatriska akutvårdsavdelningen? 

2. Vilka problem/behov identifierades hos patienten via CGA och vilka åtgärder 

ledde de till? 

3. Vilka erfarenheter hade sjuksköterskorna på avdelningen av användandet av 

bedömningsinstrumentet? 

 

Metod 
 

Design 

En empirisk studie med beskrivande design med både kvantitativ och kvalitativ ansats 

(Polit & Beck 2012).  

 

Urval och undersökningsgrupp 

Kvantitativt 

Bedömningsinstrumentet (CGA) som använts på geriatriska patienter har sedan starten 

(2014-10-01) sparats på avdelningen. Då totalt 50 bedömningsinstrument CGA fanns 

sparade valdes dessa till denna studie. Dessa bedömningsinstrument CGA granskades 

mellan 2014-10-01 och 2015-04-18 samt respektives journalanteckningar under samma 

tid, utifrån syfte och frågeställningar. Granskningen innefattade även patienternas kön 

och ålder (diagram 1).   
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Diagram 1. Fördelning ålder och kön (n=50) 

 

Av 50 granskade journaler var 20 stycken (40 %) män och 30 stycken (60 %) var 

kvinnor. Åldern varierade mellan 72- 95 år för män och för kvinnor låg åldern mellan 

76-101 år. Medelåldern för män var 84 år och 88 år för kvinnor.  

Kvalitativt 

Undersökningsgruppen bestämdes genom ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012). 

Inklusionskriterierna var; legitimerade sjuksköterskor som arbetat på berörd avdelning 

minst ett år. Detta för att de skulle ha erfarenhet av hur det var både före och efter 

införandet av CGA bedömningar. Ett frågeformulär (Bilaga 3) lämnades ut, via mail, till 

alla sjuksköterskor (20 st) på avdelningen som uppfyllde inklusionskriterierna. Av 20 

stycken förfrågningar valde 13 sjuksköterskor att delta i studien. Bortfallet var således 

sju stycken sjuksköterskor. Sjuksköterskornas som ingick i studien var i åldrarna 23år 

till 58 år. Antal år inom yrket varierade mellan 1 år till 20 år och alla sjuksköterskor 

hade grundutbildning. Några av sjusköterskorna hade utöver grundutbildningen även 

gått andra kurser och en sjuksköterska hade också en annan högskoleutbildning.  

 

Datainsamlingsmetoder 

Kvantitativ 

För att identifiera problem och behov hos patienten granskades data från 

bedömningsinstrumentet CGA utifrån de i instrumentet angivna ansvarsområden för 

sjuksköterskan. Då bedömningsinstrumentet involverar flera professioners 

ansvarområden har författaren, för att förtydliga sjuksköterskans ansvarområden, valt att 

markerat sjuksköterskans ansvarsområden med asterisk (*), se bilaga 1. Vid 
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granskningen av respektive patientjournal granskades data om intagningsorsak, vilka 

identifierade problem/behov som upptäcktes enligt CGA- instrumentet samt vilka 

åtgärder de lett till. Även patienternas ålder och kön dokumenterades under 

granskningen.  

 

Bedömningsinstrumentet CGA 

Bedömningsinstrumentet som implementerades på avdelning utarbetades utefter CGA 

med fokus på medicinska, funktionella, psykologiska och sociala områden (Bilaga 1). 

Då en omfattande bedömning skulle utföras hade vissa områden validerade 

bedömningsinstrument och skalor som Senior Alert och ROAG (Edvinsson et al. 2015) 

vid riskbedömning gällande nutrition, fall, trycksår och munohälsa. Numerisk skala 

(NRS = Numeric Rating Scale) (Brantberg & Allvin 2014) och Abbey Pain scale 

(Abbey et al. 2004) för smärtbedömning, för att underlätta och säkerställa bedömningar 

så patienterna fick rätt vård och omvårdnad. CGA bedömningsinstrument skulle 

dagligen vara ett underlag för teamdiskussion under ronden där identifierade behov eller 

problem lyftes fram och diskuterades. Vilka åtgärder som planerades och tillsammans 

utformade vårdplaner och eventuellt rehabiliteringsplaner, planera uppföljning och tidig 

kontakt med kommunen inför utskrivningen. Bedömning och vårdplanering utfördes 

tillsammans med patienten och ibland även tillsammans med närstående eller anhöriga. 

Kvalitativt 

Ett frågeformulär utarbetades av författaren utefter frågeställningen. Frågeformulären 

hade öppna frågor för att erhålla sjuksköterskornas åsikter om att använda 

bedömningsinstrumentet CGA samt bakgrundsfrågor om ålder, utbildning och antal år i 

yrket. Frågorna handlade om sjuksköterskans erfarenheter av att använde CGA 

instrumentet på en geriatrisk akutvårdsavdelning, vilka hinder/svårigheter de upplevde 

med CGA instrumentet? Vilka möjligheter sjuksköterskan erfor av CGA instrumentet. 

Om sjuksköterskans medvetenhet om omhändertagandet av den geriatriska patienten 

förändrades efter införandet av CGA samt om sjuksköterskans arbete före och efter 

införandet av CGA. Sjuksköterskorna besvarade frågorna skriftligt.  

Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades lämnades information om studiens bakgrund, syfte, etiska 

ställningstaganden och datainsamlingsmetod för yttrande till Forskningsetiska rådet vid 
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Högskolan i Gävle. Skriftligt tillstånd av verksamhetschefen inhämtades då 

journalgranskningar utfördes, där studiens syfte presenterades. Efter inhämtat 

rådgivande yttrande från Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle samt 

godkännande av verksamhetschefen, påbörjades granskningen av 

bedömningsinstrumentet och journaler på studentens arbetsplats. Dokumentation av 

bedömningsinstrumentet CGA och journalkopior var avidentifierade. En, av 

enhetschefen, utsedd person på den geriatriska akutvårdsavdelningen fick i uppdrag att 

kopiera de aktuella patientdatajournaler som skulle ingå i studien. För att hitta de 

patienter som skulle ingå, utgick den utsedda personen utefter de sparade 

bedömningsinstrumenten (CGA) där personnummer sparats, vilka också 

avidentifierades innan granskningen påbörjades. Denna person avidentifierade 

datajournalerna och bedömningsinstrument genom att ta bort personnummer och namn 

och säkerställde att rätt vårdåtagande kopierades. För att kunna inhämta patientens ålder 

och kön noterades födelseåret och kön på journalkopian. Därefter häftades det kopierade 

bedömningsinstrumentet ihop med rätt datajournalkopia. Under granskningen av 

journaler inhämtades information om intagningsorsak, vilka andra problem/behov som 

identifierats utefter bedömningsinstrumentet CGA och vilka åtgärder som därefter sattes 

in. Då CGA är ett teambaserat bedömningsinstrument och innehåller flera 

yrkesspecifika bedömningsområden fokuserade studien enbart på sjuksköterskans 

ansvarsområden.  

I den kvalitativa delen av denna studie inhämtades sjuksköterskans erfarenhet av att 

använda bedömningsinstrumentet med bland annat frågor om sjuksköterskans 

erfarenheter som svårigheter, möjligheter och medvetenhet. Ett informationsbrev, 

innehållande studiens syfte, frivillighet att svara och rätten till att avbryta sin medverkan 

utan förklaring, konfidentialitet samt frågeformulär skickades ut till alla sjuksköterskor 

via mail (20 stycken). Frågeformuläret besvarades skriftligt av de som deltog i studien 

och lades i ett kuvert och lämnades i en särskild låda på avdelningen. På frågeformuläret 

fanns tre frågor gällande sjuksköterskans ålder, antal år inom yrket samt utbildning/ar 

och dessa svar lades separat i ett annat kuvert och låda för att eliminera risken för 

igenkännlighet. Frågeformuläret skulle vara ifyllt inom en vecka och efter första veckan 

inlämnades tio formulär. Efter en vecka skickades en påminnelsen ut till samtliga, via 

mail, och tre ytterligare formulär inlämnades. Därefter skickades inga fler påminnelser 

då sjuksköterskorna påmindes om frågeformuläret på arbetsplatsen. All data 
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behandlades konfidentiellt vilket innebar att resultaten inte kommer att kunna härledas 

till någon person.  

 

Dataanalys  

Dataanalysen av journalgranskningarna utfördes med kvantitativ retrospektiv analys 

(Polit & Beck 2012) av CGA bedömningar och patientjournalerna i tre steg, utefter 

syftet. I steg 1 granskades anledningen (intagningsorsak) till att patienten skrevs in på 

avdelningen. Steg 2 granskade författaren vilka andra problem/behov hos patienten som 

identifierades via CGA och steg 3 granskades vilka åtgärder de ledde till.  Även 

patienterna ålder och kön dokumenterades. Granskningen redovisades med beskrivande 

statistik i tabeller, diagram och löpande text (Polit & Beck 2012).  

 

Analysen av frågeformulären skedde med inspiration av Lundman & Hällgran 

Graneheim (2008)  kvalitativ manifest innehållsanalys. Denna analys valdes för att 

lättare förstå hur sjuksköterskorna upplevde att använda bedömningsinstrumentet CGA 

kliniskt. Analysen startade med att svaren noggrant läses igenom, flera gånger, för att få 

en uppfattning och helhet. Därefter bearbetas det narrativa materialet genom att bryta 

ner texten i mindre delar med fokus på framträdande meningsbärande enheter. För att 

säkerställa att alla svar blev representerade färgades och numrerades alla 

meningsbärande enheter. En tabell skapades för att lättare kunna särskilja alla enheter 

och ge struktur i arbetet, så att ingen av enheterna glömdes. Därefter kondenserades 

enheterna, vilket är en process där texten kortas ner och blir mer lätthanterlig, där de 

kondenserade meningarna fortfarande har kvar det centrala innehållet (Lundman & 

Hällgran Graneheim, 2008). Efter kondenseringen bildades slutligen subkategorier 

utifrån skillnader och likheter. Kategorier bildades utefter liknande subkategorier. Vid 

flertalet tillfällen gick författaren tillbaka till det skriftliga materialet för att kontrollera 

att inget missades och att materialet svarade mot syftet. Studiens kvalitativa innehåll 

delades in i två kategorier och nio subkategorier som presenteras i denna studies 

resultatdel. Exempel från analysprocessen visas i tabell 1.  

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen av sjuksköterskornas erfarenheter av CGA 
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Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Subkategori Kategori 

Jag försöker 

komma ihåg att 

fylla i CGA som 

hjälp i mitt arbete 

dock glöms den 

lätt bort (1) 

CGA är ett bra 

arbetsredskap men 

glöms bort 
 

Oklar arbetsrutin 
 

 

 

 

 

Betydelsen av tydliga 

arbetsrutiner 

Att få en samlad bild 

av den geriatriska 

patienten (12) 

CGA skapar en 

samlad bild av den 

geriatriska patienten 

 

Helhetssyn 

 

 

Sjuksköterskans roll 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik kan forskaren inhämta information 

från myndighetsregister där undersökningspersonerna inte längre är aktiva och som 

redan lämnat uppgifter om dem själva (Vetenskapsrådet 2011). Enligt lagen (SFS 

2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor föreligger inget hinder 

att utföra denna studie.  

 

Granskningen av de journalerna som implicerades i studien var avidentifierade för att 

säkerställa patientsäkerheten. Tillstånd till journalgranskningen erhölls av 

verksamhetschefen och under journalgranskningen granskades inte vem eller vilka 

sjuksköterskor som gjort journalanteckningar. Till den kvalitativa delen lämnades 

information i ett informationsbrev, via mail och även muntligt, till deltagarna om det 

övergripande tillvägagångssättet för forskningen och om studiens syfte, att det var 

frivilligt att delta, hur det insamlade materialet behandlades samt att data som 

sammanfördes i examensarbetet presenterades på ett sådant sätt att ingen person kunde 

identifieras. Frågeformuläret fylldes i för hand och lämnades i separata kuvert och lådor. 

All insamlad data hanterades konfidentiellt och behandlades så att inga obehöriga kunde 

ta del av dem och förvarades inlåst, på en plats som endast forskaren hade vetskap om 

och tillgång till. När studien är färdig och godkänd kommer all data att förstöras. 

 

Resultat 

Resultatet från journalgranskningen redovias i tabeller, diagram samt i löpande text och 

presenteras under rubrikerna Intagningsorsak, Identifierade problem/behov utefter CGA 

och initierade åtgärder samt Åtgärder. Resultatet från den kvalitativa delen, 
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sjuksköterskors erfarenheter av införandet och användandet av bedömningsinstrumentet 

CGA, presenteras i två kategorier och nio subkategorier. Kategorierna är; Betydelsen av 

tydliga rutiner och Sjuksköterskans roll. Subkategorier och kategorier presenteras i 

tabell 5.  

 

 

Intagningsorsak 

Granskningen av patientdatajournaler som utfördes på geriatriska akutvårdsavdelningen 

angående intagningsorsak framkom 11 olika intagningsorsaker (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Intagningsorsak till geriatrisk akutvårdsavdelning 

Intagningsorsak Antal (%) 

n=50 

Försämrat allmäntillstånd 16 (32) 

Förvirring/konfusion 7 (14) 

Infektion 6 (12) 

Smärta 6 (12) 

Fall 4 (8) 

Neurologiskt bortfall, inte TIA eller 

stroke 

2 (4) 

Ohållbar hemsituation 2 (4) 

Yrsel 2 (4) 

Dyspné 2 (4) 

Hjärtsvikt 2 (4) 

Malnutrition 1 (2) 

 

Av 50 stycken granskade journaler var gruppen försämrat allmäntillstånd den största 

gruppen (32%) och därefter kom förvirring/konfusion med 14%, infektion och smärta 

med vardera 12% och fall med 8%. Grupperna neurologiskt bortfall (inte Transitorisk 

Ischemisk Attack (TIA) eller stroke), ohållbar hemsituation, yrsel, dyspné, hjärtsvikt 

hade respektive grupp 4% och 2% hade malnutrition. I den största gruppen, försämrat 

allmäntillstånd, ingick även andra symptom. Dessa var bensvullnad och andfåddhet, 

illamående och nedsatt aptit, dehydrering, misstanke om eventuellt infektion 
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(urinvägsinfektion och pneumoni), kraftlöshet, svaghet, låg saturation, allmän 

avtackling, ökad trötthet, bradykardi, problem med miktion och defekation, kognitiv 

försämring (inte akut), begynnande bensår, muskelryckningar (misstanke Parkinson) 

och frånvaroattacker (misstanke läkemedelspåverkan), svårigheter att gå, svårt att 

försörja sig per os och kräkning efter matintag och hypokalcemi. Gruppen ohållbar 

hemsituation innebar att patienterna inte klarade sin hemsituation: personlig hygien, 

matinhandling, matlagning, tvätt och städ. De var i så dåligt skick att sjukhusvård 

behövdes samt att de var i stort behov av hjälp i hemmet eller behövde annat boende.  

 

Identifierade problem/behov utefter CGA och initierade åtgärder 

I den löpande texten presenteras andelen initierade åtgärder i parentes, efter 

identifierade problem/behov.  

 

Utav de 50 journalgranskningarna gällande identifierade problem/behov utefter CGA 

inom sjuksköterskans ansvarsområden, framkom totalt 205 stycken identifierade 

problem/behov och 186 initierade åtgärder (tabell 3). Nutrition stod för 72% (72%) och 

straxt efter kom social bakgrund med 70% (70%). Fallrisk 52% (52%) var den tredje 

största gruppen identifierade problem/behov. Därefter kom smärta med 34% (32%), 

kognitivt 32% (20%), trycksår 26% (26%) och problem med urin 18% (18%) och de 

problem/behov som förkom i liten skala i denna undersökning var allergi/överkänslighet 

med 2% (2%).   

 

Tabell 3. Identifierade problem/behov genom CGA samt initierade åtgärder. 

Identifierade problem/behov Antal (%) 

n=50 

Initierade åtgärder (%) 

n=50 

Nutrition 36 (72) 36 (72) 

Social bakgrund 35 (70) 35 (70) 

Fallrisk 26 (52) 26 (52) 

Smärta 17 (34) 16 (32) 

Kognitivt 16 (32) 10 (20) 

Trycksår 13 (26) 13 (26) 

Urin 9 (18) 9 (18) 

Munhälsa 8 (16) 8 (16) 

Sinnesstämning/välbefinnande 8 (16) 6 (12) 

Syn 5 (10) 2 (4) 

MRB 5 (10) 5 (10) 

Fotstatus 4 (8) 3 (6) 

Hörsel 4 (8) 1 (2) 

Kommunikation 4 (8) 2 (4) 
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Sömn 4 (8) 4 (8) 

Beteende 4 (8) 3 (6) 

Bensår 4 (8) 4 (8) 

Andligt/existentiellt/kulturellt 2 (4) 2 (4) 

Allergi/överkänslighet 1 (2) 1 (2) 

 

De identifierade problem/behoven som inte åtgärdades i lika utsträckning var gruppen 

kognitivt, där endast 10 patienter (20%) av 16 patienter (32%) initierades åtgärder. 

Sinnesstämning/välbefinnande initierades åtgärder för 6 patienter (12%) av 8 patienter 

(16%) totalt. Problem/behov i gruppen syn sattes åtgärder in för två patienter (4%) av 5 

patienter (10%) och gruppen hörsel hade fyra patienter (8%) problem men endast för en 

patient (2%) sattes åtgärder in. Ingen anteckning fanns i patienternas journal om varför 

vissa åtgärder inte initierades.  

 

I diagram 2, presenteras antalet patienter per antal insatta åtgärder, i den löpande texten 

presenteras även andelen (%) patienter inom parentes.  

 

Diagram 2. Antal patienter per antal insatta åtgärder 

 

Granskningen visade att sju åtgärder var det flesta antalet insatta årgärder vilket tre 

(6%) av patienterna hade. Dessa tre var kvinnor och i åldrarna 85 år till 98 år. I gruppen 

sex insatta åtgärder (11%) var en patient av manligt kön och 89 år, resterande fem 

patienter var kvinnor i åldrarna 79 år till 90 år. I grupp fem insatta åtgärder (9%) var det 

fyra män i åldrarna 74 år till 89 år och en kvinna som var 97 år. Gruppen fyra insatta 

åtgärder (25%) var den grupp som hade flest antal patienter, sju var kvinnor i åldrarna 

86 år till 93 år och fem män i åldrarna 76 år till 89 år. Gruppen tre insatta åtgärder 

(19%) var det övervägande kvinnor, 7 stycken, i åldrarna 77år till 101 år, tre stycken var 
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män, 75 år, 82år och 95 år. I gruppen två insatta åtgärder (19%) var åtta kvinnor mellan 

76 år till 91 år och två män, 86 år och 94 år,  samt i gruppen en insatt åtgärd (12%) var 

den fyra män i åldrarna 81 år till 89 år och två kvinnor som båda var 89 år. Medelvärdet 

var fyra insatta åtgärder per patient.  

 

Åtgärder 

Åtgärder sattes in efter CGA- bedömningen utefter sjuksköterskans ansvarsområden.  

Inom den största gruppen Nutrition upplevde 36 stycken patienter (72%) problem/behov 

och alla erhöll åtgärder som ätstödjande åtgärder, konsistensanpassning, 

läkemedelsgenomgång, övervakning av närings- och vätskeintag samt viktkontroll och 

munvård. I gruppen Social bakgrund hade 35 stycken patienter (70%) problem/behov 

och åtgärder som initierades var att kallelse till vårdplanering skickades till 

biståndshanläggare från respektive Kommun, vilket utfördes antingen på sjukhuset eller 

i hemmet alternativt även med hemtagningsteam, som ledde till korttidsboenden, 

växelboenden, särskilt boende, hemtjänst eller utökad hemtjänst. Fallrisk hade 26 

stycken patienter (52%) där samtliga fick insatta åtgärder. Åtgärder som sattes in var 

t.ex. muskelfunktions- och styrketräning, förflyttningsträning, assistans vid förflyttning, 

personlig stöd vid vård, läkemedelsgenomgång, höftskyddsbyxor och antihalksockar. 

Gruppen smärta sattes åtgärder in för 16 patienter (32%) av 17 patienter (34%). 

Åtgärder var läkemedelsgenomgång och läkemedelsjusteringar, insättande 

smärtlindrande läkemedel. Smärta r/t infektion- Antibiotika. Smärtskattning med VAS-

skala och Abbey Pain skala. Kontakt med arbetsterapeut och sjukgymnast gällande 

lägesändringar och gånghjälpmedel.  

 

Åtgärderna inom grupperna nutrition, fallrisk, trycksår och munhälsa utgick från Senior 

Alerts åtgärdsprogram och vid fallrisk var även avdelningens arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster medaktörer till vilka åtgärder som sattes in. Geriatriska 

rehabiliteringskliniken i Eksjö har en kurator anställd som kontaktades när patienten 

hade behov av samtal inom andliga/existentiella problem. Även tillgång till sjukhuspräst 

fanns vid djupare religiösa frågor. Övriga åtgärder som sattes in redovisas i tabell 4 

(Bilaga 2). 
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I tabell 5 presenteras sjuksköterskornas erfarenheter av användandet av CGA i två 

kategorier och nio subkategorier som redovisas i den löpande texten. 

 

Tabell 5. Subkategorier och kategorier. 

Kategori 

 

Subkategori 

Betydelsen av tydliga arbetsrutiner  Oklar arbetsrutin 

 Checklista 

 Tidskrävande 

 Dubbelarbete 

 Identifierar problem utan CGA 

 Viljan att använda CGA 

Sjuksköterskans roll  Oförändrat omändertagande av 

den geriatriska patienten. 

 Helhetssyn 

 Samverkan 

 

Betydelsen av tydliga arbetsrutiner 

I denna kategori framkom subkategorierna Oklar arbetsrutin, Checklista, Tidskrävande, 

Dubbelarbete, Identifierar problem/behov utan CGA samt viljan att använda CGA. 

Gemensamt för dessa subkategorier är sjuksköterskans erfarenheter av att använda 

bedömningsinstrumentet CGA i sitt arbete.  

 

Oklar arbetsrutin 

Bedömningsinstrumentet CGA har varit svårt att komma ihåg att använda av 

sjusköterskorna och glömdes lätt bort då patienterna på avdelningen både varit 

strokepatienter och geriatriska patienter. Det har även tagit tid och upplevdes vara svårt 

för sjuksköterskorna att implementera CGA i deras arbetsrutiner, då det var ett 

teambaserat bedömningsinstrument och var beroende av samarbetet med det 

multiprofessionella teamet, för att tillsammans kunna genomföra en fullgod bedömning 

av patienten. Sjuksköterskornas erfarenhet var att det oftast var de som ansvarade för 

utförandet av CGA samt om CGA lyftes under ronden eller inte.  

 

”Nej, det kan vara svårt som det är ändå att få svar på alla status när pat. är 

oroliga/dementa och dessa blandas med patienter inom akutsjukvård stroke” 
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”Jag försöker komma ihåg att fylla i CGA som hjälp i mitt arbete dock glöms den lätt 

bort”  

”Känns som att sjuksköterskan tar den största biten av ifyllandet av dessa. Inga av de 

övriga yrkesgrupperna efterfrågar eller tar upp CGA” 

 

Checklista 

Bedömningsinstrumentet CGA upplevdes däremot som ett bra arbetsredskap och ett 

stöd i arbetet, som en checklista, där sjuksköterskan och även det multiprofessionella 

teamet gjordes uppmärksam om betydelsefulla områden för den geriatriska patienten. 

Sjusköterskan erfarenhet var att CGA kunde vara ett bra stöd för läkaren i sin 

bedömning av den geriatriske patienten. Önskemål fanns också om att förslag på 

åtgärder skulle finnas på bedömningsinstrumentet, som stöd i sjuksköterskans 

dokumentation. 

 

”Bra som checklista för hela teamet” 

”Som en checklista, påminnelse är bra. Den tar upp områden som lätt glöms bort” 

”Däremot tror jag läkaren har nytta av CGA” 

”Kanske skulle det finnas förslag på åtgärder på baksidan av pappret” 

 

Tidskrävande 

Bedömningsinstrumentet CGA skulle påbörjas vid inskrivningssamtalet med den 

geriatriska patienten för att tidigt upptäcka problem/behov och dessa skulle lyftas i 

teamet under ronden. Sjuksköterkor upplevde att detta bedömningsinstrument var 

tidskrävande och upplevde svårigheter att fullfölja bedömningen, det tog tid att 

intervjua patienterna och analysera alla (sjuksköterskans) områden i CGA samt att det 

var svårt att få tiden att räcka till under ronden vid genomgång av CGA. 

 

”CGA ska ske på inskrivningen och det tar tid att checka av alla sökord” 

”Jag rationaliserar bort CGA om jag har ont om tid”  

”Svårt att göra ”hinna” med på ronden” 
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Dubbelarbete 

Bedömningsinstrumentet CGA innehöll betydelsefulla områden för den geriatriske 

patienten och många av sökorden i CGA användes sedan tidigare inom sjuksköterskans 

bedömning, dokumentation och som underlag för teamdiskussion. Då tidigare 

bedömningar med andra instrument som t.ex. Senior Alert betraktades CGA som 

merarbete och dubbelarbete då de tidigare instrumenten och CGA berörde likande 

områden.  

 

”Då redan mycket av innehållet redan görs med andra instrument blir det dubbelarbete 

och då görs det inte” 

”Det har varit svårt att få in CGA, då mycket redan görs och det känns som merarbete” 

”Egentligen gör vi redan många av punkterna redan” 

 

Identifierar problem/behov utan CGA 

Flertalet av sjuksköterskorna upplevde att CGA inte tillförde något nytt arbetssätt för att 

undersöka och hitta problemområden därför att sjuksköterskan utförde sedan tidigare, 

under inskrivningssamtalet, likande bedömningar med andra instrument. De upplevde 

att CGA kändes onödigt då samtal med patienten gav tillräckligt med information och 

fick en klar bild om deras bekymmer och eventuella problem/behov. Sjuksköterskorna 

erfor att de hade en bra rutin för att identifiera problem samt att de redan lyfte dem för 

teamet under ronden, utan att behöva använda CGA som underlag.  

 

”Upplever att det som står på pappret görs redan och att man lyfter redan i teamet om 

man upplever att några problem finns” 

”Vi behöver vara ute hos patienten mer, sitta på sängkanten och prata i lugn och ro. Vi 

måste prioritera detta mer då får man kunskap om patienten” 

”Tycker vi är väldigt duktiga på att se problemen och försöka lösa dem redan” 

 

Viljan att använda CGA 

Ambitionen fanns hos sjuksköterskorna att använda bedömningsinstrumentet CGA men 

de upplevde att CGA inte bidrog till någon förbättring av sjuksköterskans 
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omhändertagande av den geriatriska patienten, då redan bra rutiner fanns.  

Sjuksköterskorna hade sedan tidigare, innan implementeringen, flertalet andra 

bedömningsinstrument och ett nytt instrument erhölls med motstånd och de upplevde att 

CGA inte var behövligt. Vid korta vårdtider erfor sjuksköterskorna att det var svårt att 

fullfölja CGA bedömningen likaså när patienten inte hade något direkt problem/behov 

samt CGA prioriterades inte när det var hög arbetsbelastning och snabbt flöde av 

patienter. Då CGA är ett teambaserat bedömningsinstrument där hela teamet 

tillsammans skulle lyfta de problem/behov patienten hade, upplevde sjuksköterskorna 

att svårigheter låg i att ingen av de övriga yrkesgrupperna efterfrågade CGA under 

ronden samt att sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte verkade intresserade av 

CGA. 

 

”Ser egentligen inget hinder med instrumentet mer än det glöms bort då det mesta görs 

per automatik” 

”Tycker väl inte att det är ett instrument som kommer till användning” 

”Svårt att hinna med, har redan mycket att göra så varje nytt ”papper el. 

arbetsuppgift” möts med motstånd” 

”Pga att vi har varit väldigt belastade på enheten med mycket patienter har ej 

prioriterat detta” 

”Inga av de övriga yrkesgrupperna efterfrågar eller tar upp CGA och dåligt intresse 

från läkarna” 

 

 

Sjuksköterskans roll 

I denna kategori framkom subkategorierna Oförändrat omändertagande av den 

geriatriska patienten, Helhetssyn och Samverkan. Gemensamt för dessa subkategorier 

är om sjuksköterskornas upplevde att bedömningsinstrumentet CGA förändrade 

omhändertagandet av den geriatriska patienten.  

 

Oförändrat omhändertagande av den geriatriska patienten 

Bedömningsinstrumentet CGA skulle tillföra ökad förståelse om den geriatriska 

patienten samt att teamet skulle få en tydlig bild av den äldres problem och individuella 

behov. Sjuksköterkorna upplevde att instrumentet inte gav ökad medvetenhet om den 
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äldres problem och behov då deras omhändertagande av den äldre inte hade förändrats 

efter införandet av CGA. Sjuksköterskorna upplevde att de tog hand om den äldre på 

samma sätt som tidigare. 

 

”Nej jag tycker att jag tar hand om patienterna på samma sätt som tidigare” 

”Jag anser att mitt arbete är det samma före och efter instrumentet, tycker inte det har 

förändrats” 

 

 

Helhetssyn 

Sjuksköterskornas erfarenheter av själva bedömningsinstrumentet CGA var att om det 

användes fullt ut skulle omhändertagandet förbättras, genom att vården skulle utgå från 

den äldres egen upplevelse om sin hälsa och därefter utforma en individuell vårdplan. 

Genom att använda detta instrument kunde sjuksköterskan skapa sig en helhetssyn och 

kom närmare individens inre upplevelser och bekymmer och tillsammans med teamet 

utforma vårdplaner för fortsatt behandling och vård. Tidig problemidentifikation med 

CGA skulle underlätta även teamets förebyggande omhändertagande och planering 

inför utskrivningen.  

 

”Skulle den användas fullt ut av alla professioner skulle det vara ett bra instrument för 

att kunna identifiera problem hos våra äldre” 

”Väldigt bra då det underlättar för att skapa sig en helhetsblick av varje patient” 

”Med hjälp av CGA tänker man mer förebyggande och mer på hela patienten” 

 

 

Samverkan 

Vid inskrivningen av den geriatriska patienten kunde vissa punkter/sökord inom CGA 

vara svåra för den äldre att svara på, speciellt om det förelåg kognitiva nedsättningar 

som t.ex. demenssjukdom. Då var det viktigt att sjuksköterskan samverkade med 

anhöriga eller närstående, som kände patienten väl, och kunde medverka till att viktig 

och betydelsefull information frambringades, så att god vård kunde utföras.  

Sjuksköterkans roll inom samverkan upplevde sjuksköterskorna var viktig, då många 
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äldre oftast behövde hjälp eller hade behov av utökade hjälpinsatser från kommunen 

efter utskrivningen. Sjuksköterskorna upplevde att bedömningsinstrumentet CGA gav 

en tydligare bild om vilka problem och behov patienten hade och kunde överföra denna 

information till kommunen inför vårdplaneringen, innan utskrivningen. 

 

”Andligt/existentiellt är svårt att svara rätt på med alla patienter som är dementa eller 

på annat sätt kognitivt nedsatt” 

”Har den äldre ingen närstående som kan bidra med information är det svårt” 

”Problemområden som uppmärksammas på sjukhuset kan kommunen jobba vidare 

med” 

 

 

 

Diskussion 

Huvudresultat  

Syftet med studien var att granska sjuksköterskans dokumentation avseende 

intagningsorsak, andra identifierade problem utefter bedömningsinstrumentet CGA och 

vilka åtgärder de ledde till samt beskriva sjuksköterskans erfarenheter att använda 

bedömningsinstrumentet CGA. I resultatet framkom 11 olika intagningsorsaker där 

försämrat allmäntillstånd var den största gruppen. Totalt identifierades 205 st 

problem/behov och 186 st initierade åtgärder. Antal åtgärder per person var som mest 

sju st/person. Flest åtgärder fanns inom nutrition, social bakgrund och fallrisk. 

Sjuksköterskornas erfarenhet av användandet av CGA påvisade att det fanns behov av 

tydliga arbetsrutiner gällande CGA. CGA fungerade bra som checklista men var 

tidskrävande. Det blev dubbelarbete men viljan fanns att använda CGA. Det var 

däremot svårt att få det att fungera i arbetet samt att sjuksköterskorna identifierade 

problem/behov utan att använda CGA. Sjuksköterkorna upplevde att omhändertagandet 

inte förändrades men däremot fick teamet helhetssyn av patientens livssituation. 

Samverkan med anhöriga och kommunen var viktigt för fortsatt god vård och omsorg. 

 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att de intagningsorsaker som den geriatriska patienten skrevs in för var 

försämrat allmäntillstånd den största gruppen (32%). Andra realterande symptom till 
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denna grupp identifierades under inskrivningen som var bland annat andfåddhet, 

illamående och nedsatt aptit, dehydrering, misstanke om eventuellt infektion (UVI och 

pneumoni), kraftlöshet, svaghet, bradykardi, allmän avtackling och ökad trötthet vilket 

möjligen kunde förklara inkomstorsaken försämrat allmäntillstånd. Efter 

sjuksköterskornas djupgående bedömning med bedömningsinstrumentet CGA 

upptäcktes flertalet andra problem/behov som var av stor vikt för patientens välmående 

och hälsa. De största grupperna identifierade problem/behov var nutrition, social 

bakgrund, fallrisk, smärta, kognitiva försämringar, trycksår samt risk för urinretention.  

Dessa identifierade problem/behov, tillsammans med de symptom som identifierades 

vid inskrivningen kunde möjligen vara bidragande bakomliggande orsaker till att den 

geriatriska patienten inte upplevde hälsa. Intressant var att gruppen nutrition var den 

största gruppen identifierade problem/behov utefter sjuksköterskans CGA bedömning 

eftersom Nutrition var den minsta gruppen inom intagningsorsaker. En möjlig 

förklaring kunde vara att det fanns svårigheter för mottagande akutläkare att göra denna 

bedömning av den äldre patienten och diagnostiserade försämrat allmäntillstånd. Även i 

andra studier (Lanièce et al. 2008, Schrijver et al. 2013, Lakhan et al. 2011) framkom 

samsjuklighet som vanligt förekommande hos de sköra äldre samt att de hade likande 

geriatrika syndrom som denna studie redovisade, såsom risk för malnutrition, trycksår, 

urininkontinens, förlust av oberoende, avtackling, fallhändelser, kognitiv och 

funktionell försämring påverkade den geriatriska patientens hälsa. En annan fördel med 

att sjuksköterskan och teamet använde CGA var upptäckten av nya och obehandlade 

problem/behov, till och med nya diagnoser, som kunde lyftas fram och behandlas vilket 

även styrks i andra studier (Lanièce et al. 2008, Schrijver et al. 2013, Lakhan et al. 

2011, Wells et al. 2003). Resultatet visade att identifierade problem/behov och insatta 

åtgärder hade betydelse för den äldres upplevda hälsa och ohälsa. Utifrån Travelbees 

omvårdnadsteori (Travelbee 1966) ska specialistsjuksköterskan identifiera problem 

utifrån den äldre personens individuella behov och resurser där sjuksköterskan ska 

fokusera på att den äldres subjektiva upplevelse av hälsa och erfarenheter samt att dess 

familj får hjälp att hantera och förebygga upplevelser av sjukdom och lidande och finna 

mening, vilket är avsikten med bedömningsinstrumentet CGA. De problem eller behov 

som sjuksköterskan upptäcker under vårdtiden utefter CGA presenteras för den äldre 

patienten som då själv kan ta ställning till om behandling eller annan omvårdnad 

behövs, för att kunna tillgodose dessa nykomna problem eller behov. Vidare beskriver 

Travelbee (1966) vikten av kommunikation och för att patienten skall kunna vara 
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delaktig i bedömningen behövs en god kommunikation mellan den äldre patienten och 

sjuksköterskan, där behov, tankar och känslor förmedlas och att sjuksköterskan kan 

använda sig själv terapeutiskt där sjuksköterskan använder sin personlighet på ett 

medvetet och användbart sätt för att stärka patientens egen identitet och autonomi. 

Bedömningsinstrumentet CGA är en aktiv process där patientens egna subjektiva 

upplevelse av hälsa, ohälsa, behov och resurser står i fokus, där sjuksköterskan 

tillsammans med patienten och eventuellt anhöriga har en aktiv kommunikation 

gällande behandlingar och åtgärder så patientens egen vilja framkommer, vilket 

stämmer bra överens med Travelbees (1966) omvårdnadsteori.  

 

Syftet med bedömningsinstrumentet CGA var att CGA skulle fungera som en 

checklista, så att viktiga områden för den geriatriska patienten inte missades. 

Sjuksköterskans erfarenheter av att använda CGA i sitt arbete resulterade inte i någon 

större förändring av deras arbetssätt gällande riskbedömningar. Intressant var att 

resultatet ändå visade på att flertalet riskbedömningar genomförts då 205 stycken 

problem/behov identifierades, vilket kunde förklaras av att vid identifieringen använde 

sjuksköterskorna både CGA och andra implementerade instrument, som användes innan 

CGA infördes. Dessa specifika instrument ingick i bedömningsinstrumentet CGA, så 

egentligen använde sjuksköterskorna CGA fullt ut (sjuksköterskans ansvarsområden), 

vilket sjuksköterskorna i studien inte upplevde att de gjorde men som resultatet 

påvisade. Denna studies resultat styrker att bedömningsinstrumentet CGA var ett bra 

och användbart bedömningsinstrument för att identifiera problem/behov hos den 

geriatriska patienten. Även andra studier (Salvi et al. (2012, Ellis et al. 2014, Conroy et 

al. 2014) påvisar vikten av att utföra riskbedömningar utefter CGA hos sköra äldre 

patienter eftersom de vanligen hade högre risk för negativa utfall som återinläggningar, 

funktionsnedsättningar, hospitalisering och död inom 6 månader efter utskrivning om 

sjukvården inte identifierade problem eller behov (Salvi et al. 2012, Ellis et al. 2014, 

Conroy  et al. 2014).  

 

Målet med implementeringen var att utveckla omhändertagandet av den geriatriska 

patienten. Det visade sig emellertid i resultatet att sjuksköterskornas erfarenheter av 

CGA inte upplevde att bedömningsinstrumentet CGA förbättrade deras 

omhändertagande. Sjuksköterskorna upplevde att bedömningsinstrumentet CGA inte 

använts som det var tänkt samt att sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte heller 
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verkade intresserade av CGA och därför inte lyftes under ronden. En möjlig förklaring 

angående läkarens ointresse kunde vara att avdelningen tog in flera hyrläkare som 

enbart var där under två veckor i taget, vilket kunde försvåra teambedömningsrutinen att 

lyfta CGA under ronden. Förmodligen kan förklaringen till att sjukskötererskorna inte 

upplevde förbättrat omhändertagande vara att de redan hade bra rutiner för att utföra 

riskbedömningar. Enligt specialistsjuksköterskans (Svensk Sjuksköterskeförening 2012) 

och sjuksköterskans ansvarsområden (Socialstyrelsen 2005) har sjuksköterskan en 

viktig roll inom samverkan med andra professioner: att initiera bedömningar och 

utvärderingar, främja hälsa och förebygga ohälsa samt att omvårdnaden bedrivs med 

säkerhet och kvalitet. Detta kan förklara att sjuksköterskan redan ansåg sig ha bra 

rutiner för riskbedömning. Detta styrks i andra studier (Baumbusch & Shaw 2011, 

Goldberg et al. 2014). Med ganska hög sannolikhet behöver sjuksköterskan och teamet 

stöd från organisationen att utarbeta tydliga arbetsrutiner och belysa vikten av att 

teamets medlemmar samverkar med varandra och patienten. Det skall tydliggöras att 

alla professioner skall ta sitt ansvar för att förbättra situationen för den äldre patienten 

och utveckla omhändertagandet. Detta påvisades även i andra studier (Boltz et al. 2008, 

Kihlgren et al. 2005) där stödet från organisationen var viktig för att kunna ge den sköre 

äldre patienten specialistvård av god kvalitet. Organisationen skall även verka för 

resurstillgänglighet och institutionens värdegrund (Boltz et al. 2008, Kihlgren et al. 

(2005). 

 

Metoddiskussion 

Till denna empiriska studie valdes beskrivande design med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012). Denna metod valdes för att utvärdera ett 

implementerat bedömningsinstrument CGA på en geriatrisk akutvårdsavdelning dels för 

att beskriva bedömningsinstruments utfall samt att undersöka sjuksköterskornas 

erfarenhet att använda detta instrument.  

 

Patientdatajournalerna som granskades var avidentifierade samt utfördes på avdelningen 

och bedömningsinstrumentet CGA var grunden till journalgranskningen. Svårigheter 

under journalgranskningen var att hitta en avskild plats där granskningen kunde utföras, 

vilket ofta innebar byten av rum som medförde avbrott i journalgranskningen och risk 

att missa viktig information. För att undvika missar noterades varje journalblad och 

respektive anteckning med siffror för att undvika att journalerna granskades flera gånger 
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samt att möjligheten att gå tillbaka till rätt journal om någon anteckning var oklar. Vid 

jämförelsen av CGA bedömningen och journalanteckningarna fanns inte alltid de 

identifierade problem/behov från CGA noterade, varken i sjuksköterskans eller i 

läkarens journaldokumentation, vilket medförde svårigheter i granskningen att se om de 

problemen/behoven var åtgärdade vilket kanske inte gav en rättvis bild av antalet 

initierade åtgärder.  

 

I den kvalitativa delen av denna studie inhämtades sjuksköterskornas erfarenheter av att 

använda CGA. Ett informationsbrev och frågeformulär utformades och skickades till 

avdelningens sjuksköterskor via mail. Mailadresser till aktuella sjuksköterkor som 

inkluderades till att medverka i studien erhölls av enhetschefen. I denna del av studien 

användes kvalitativ manifest innehållsanalys (Lundman & Hällgran Graneheim 2008). 

Vid kvalitativ forskning skall alltid tillförlitligheten beaktas då kvalitativ text innehåller 

flertalet meningar som ska tolkas av forskaren (Lundman & Hällgran Graneheim 2008). 

Materialet bearbetades genom att svaren från frågeformuläret genomlästes flertalet 

gånger för att förstå innehållet i texten.  Därefter analyserades svaren där varje 

meningsbärande enhet färgades och numrerades, kondenserades för att sedan 

abstraheras till subkategorier och kategorier. Subkategorier och kategorier ändrades 

några gånger under analysen gång så att dessa presenterade innehållet på rätt sätt. 

Vidare ska en kvalitativ studie granskas och beaktas gällande trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet (Lundman & Hällgran Graneheim 2008). För att stärka 

trovärdigheten i studien användes frågeformulär med öppna frågor där respondenten 

kunde reflektera över frågorna och beskriva sina erfarenheter med egna ord. Resultatet 

styrktes därefter av citat från frågeformulären samt att exempel på analysprocessen 

redovisades i studien. Gällande studiematerialets pålitlighet har författaren objektivt 

analyserat texterna utefter syfte och frågeställningar för att minska risken att författarens 

förförståelse styrde analysens resultat samt diskuterat valet och indelningen av 

subkategorier och kategorier tillsammans med handledaren. En svaghet kan vara 

användningen av bekvämlighetsurvalet (Polit & Beck 2012) men då studiens syfte var 

att granska och undersöka sjuksköterkornas erfarenheter av CGA, på en särskild 

geriatrisk akutvårdsavdelning, stärktes denna urvalsmetod. En annan svaghet kunde 

vara ett litet svarsantal då 13 stycken av 20 sjuksköterskor svarade på frågeformuläret 

men antalet var ändå godtagbart då både likheter och olikheter frambringades, som 

kunde analyseras och presenteras i resultatet. Studiens resultat och överförbarhet kan 
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diskuteras ur två aspekter; att resultatet har svag överförbarhet då få studier är gjorda i 

Sverige och att CGA inte är ett implementerat strukturerat bedömningsinstrument inom 

svensk sjukvård som t.ex. Senior Alert samt att denna studies syfte var att enbart 

granska sjuksköterskans ansvarsområden och erfarenheter av att använda 

bedömningsinstrumentet CGA. Egentligen är CGA ett multiprofessionellt 

bedömningsinstrument varför en större studie kanske skulle varit mer lämplig, sett ur 

alla professioners ansvarsområden, och möjligen fått en högre överförbarhet. Den andra 

aspekten är att resultatet har hög överförbarhet då resultatet påvisade många 

identifierade problemområden och initierade åtgärder utöver inskrivningsorsaken samt 

att sjuksköterskorna fick en samlad bild av patientens livssituation, vilket andra 

geriatriska akutvårdsavdelningar kan använda sig av för att förbättra omhändertagandet 

av den geriatriska patienten.  

 

 

Kliniska implikationer  

Studien visar att det som patienten sökte sjukvård för inte alltid var det enda problemet 

då bedömning med CGA identifierade flera andra problem/behov som var av stor 

betydelse för den äldres upplevelse av hälsa. Studien bidrar med kunskap om att 

riskbedömningar utefter bedömningsinstrumentet CGA har stor betydelse vid 

vårdplaneringen, då för patienten viktiga problem/behovsområden tidigt identifieras, så 

omhändertagandet av den sköra patienten optimeras. Denna studies resultat bidrar med 

ökad kunskap inom sjuksköterskans ansvarsområden i detta bedömningsinstrument 

(CGA) sett ur ett helhetsperspektiv, där patienten själv är medaktör i besluten vilket kan 

förbättra kvaliteten på omvårdnaden av den äldre patienten. Studiens resultat bidrar 

även med sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att använda 

bedömningsinstrumentet CGA inom den geriatriska akutvårdsavdelningen, vilket kan 

bidra till förbättringsarbeten gällande bedömningsinstrumentet CGA kliniska 

användning. Denna studies resultat kommer således att användas vid utvärdering av det 

implementerade bedömningsinstrumentet på den geriatriska akutvårdsavdelningen där 

studien utfördes samt lyftas till diskussion hur arbetsrutiner och teamsamverkan kan 

utarbetas och förbättras så den sköra äldre får ett så bra omhändertagande som möjligt.  

Förhoppningen är att denna studie ger inspiration till framtida större forskningsstudier 

om betydelsen av CGA på en geriatrisk akutvårdsavdelning. Kanske också inom 

kommunal äldrevård. Det skulle vara intressant om större forskingstudier gjordes utifrån 
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CGAs alla domäner för att undersöka om resultatet blir annorlunda jämfört med de 

studier som gjorts utomlands samt om detta bedömningsinstrument om möjligt kunde 

implementeras som standardiserat bedömningsinstrument inom geriatrikens 

kunskapsområde.  

 

 

Slutsats 

Resultatet bidrog med att tydliggöra de inskrivningsorsaker de geriatriska patienterna 

kom in för samt betydelsen av att använda bedömningsinstrumentet CGA, vilket 

resulterade i att flera problem/behov identifierades hos den geriatriska patienten, vilket 

ledde till att åtgärder tidigt initierades för att undvika negativa utfall. I föreliggande 

studie upplevde sjuksköterskorna att det behövdes tydliga arbetsrutiner i att använda 

CGA samt att sjuksköterskorna upplevde att bedömningsinstrumentet CGA inte 

förändrade sjuksköterskornas omhändertagande av den geriatriska patienten eftersom de 

tidigare, innan implementeringen av CGA, hade bra riskbedömningsrutiner att 

uppmärksamma de äldres komplexa behov. Sjuksköterskorna upplevde däremot att om 

CGA användes fullt ut och om patienten sågs ur ett helhetsperspektiv, där patientens 

egen upplevelse av hälsa var i fokus, samt utvecklade samverkan med anhöriga och det 

övriga teamet skulle omhändertagandet av den geriatrika patienten förbättras. Resultatet 

visar också att med stöd från organisationen kan arbetsrutiner och samverkan kring 

bedömningsinstrumentet CGA förbättras vilket leder till bättre omhändertagandet av 

den geriatriska patienten.  
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 Bilaga 1 

    Föreligger problem? Åtgärd 
indicerad? 

 Problem Ansvar. 
 

Bedömning Ja Nej Ja Nej 

* Kognitiv förmåga Teamet      

* Smärta Teamet NRS/ 
AbbeyPainScale 

    

* Social bakgrund Teamet      

* Fallrisk Teamet Senior Alert, DFRI     

        

 Motion Paramed.      

 Motorisk funktion Sjukgymn      

 Risk för kontrakturer Sjukgymn      

 ADL Arb.ter. Sunnaas     

        

* Allergi/Överkänslighet Läk/Ssk      

* Fotstatus Läk/Ssk      

* Andligt/Existentiellt/Kulturellt Läk/Ssk      

        

 Allmänundersökning av läkare Läkare      

 Läkemedelsavstämning Läkare      

 Osteoporos Läkare Dexamätning     

 Vapeninnehav Läkare Observandum -
(remiss) 

    

 Bilkörning Läkare Observandum – 
(remiss) 

    

 Tidigare hälsoproblem Läkare      

 Tobak Läkare      

 Alkohol Läkare      

        

* Syn Ssk      

* Hörsel Ssk      

* Kommunikation Ssk      

* Sömn Ssk      

* Beteende Ssk      

* Sinnesstämning/ 
Välbefinnande 

Ssk      

* MRB-screening Ssk      

        

* Bensår Ssk/Usk      

* Munhälsa Ssk/Usk Senior Alert, ROAG     

* Nutrition Ssk/Usk Senior Alert, MNA 
vid risk. 

    

* Urin Ssk/Usk Bladderscan     

* Trycksår Ssk/Usk Senior Alert, 
Norton 

    

        

1: Vilka problem upplever du värst? 2: Vad tror du det beror på? 3. Vilka förväntningar har du på vårdtiden? 
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CGA instrumentet är underlag för daglig teamdiskussion under rond. 
1. Belys problemområden. Vid problem - diskutera i teamet.  

– om/när det är aktuellt, gå vidare med fördjupad bedömning med bedömningsinstrument eller följdfrågor inom 
problemområdet (baksidan av pappret). 

2. Planera åtgärder.  Diskutera i teamet. 

3. Upprätta behandlingsplan/vårdplan och vid behov rehabiliteringsplan. 

4. Utvärdera och justera kontinuerligt vid behov.  

5. De problemråden som uppkommit och som dokumenterats på CGA instrumentet skall också  
dokumenteras i omvårdnadsepikrisen och läkarepikris, vid patientens hemgång 

Fördjupad bedömning (Följdfrågor)    

Kognitiv förmåga;       
 

 Att kunna fatta beslut 
 Minne 
 Medvetande 
 Förändring senaste året 
 Konfusion 

 
Kommunikativ förmåga; 

 Att göra sig förstådd 
 Att förstå andra 
 Hörsel/syn 

 
Humör; 

 Känsla av nedstämdhet 
 Intervjuarens uppfattning av beteende r/t nedstämdhet 

 
Psykosocialt; 

 Sociala aktiviteter 
 Förändring av de sociala aktiviteterna senaste halvåret 

 
Funktionsförmåga; 
IADL 

 Matlagning 
 Hushållssysslor 
 Ekonomi 

ADL 
 Personlig hygien 
 Förflyttning 
 Matsituation 

Gångprov 
Aktivitetsnivå- fysiska aktiviteter 

 Förändring av dessa det senaste halvåret 
 Körkort? 

 
Kontinens; 

 Kontinent? 
 Eventuella hjälpmedel 
 Tarmvanor 

 
Upplevda hälsoproblem; 

 Fall? 
 Balans? 
 Hjärta? 
 Psykisk ohälsa? 
 Dyspné? 
 Mage - tarm? 
 Sömn? 
 Annat? Anhörigas situation 
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Bilaga 2                    
Tabell 3. Insatta åtgärder. 

Identifierade problem/behov 

 

 

Åtgärder  

Nutrition Ätstödjande åtgärder, Läkemedelsgenomgång, 

Nutritionsbehandling (Mellanmål - Berikning av kosten - Protein- 

och energirik kost - Konsistensanpassning - Näringsdryck - 

Minska nattfasta till max 11 timmar). Övervakning av närings- 

och vätskeintag. Viktkontroll och munvård. 

 

Social bakgrund Kallelse till vårdplanering, antingen på sjukhuset eller i hemmet 

med hemtagningsteam – korttidsboenden, växelboenden, särskilt 

boende. Hemtjänst eller utökad hemtjänst. Trygghetslarm, tillsyn i 

hemmet, hjälp med personlig vård, städ och dusch, 

matdistribution. Hjälp av sjuksköterska från hemsjukvården. 

Palliativa anmälningar. 

 

Fallrisk Muskelfunktions- och styrketräning (Balansträning – 

Gångträning). Läkemedelsgenomgång. Förflyttning och personlig 

vård (Förflyttningsträning - Assistans vid förflyttning - Stöd vid 

personlig vård - Assistans vid personlig vård). Träning i att 

använda hjälpmedel. Larm/extra tillsyn - Höftskyddsbyxor - 

Antihalksockar  

 

Smärta Läkemedelsgenomgång, Insatta smärtlindrande läkemedel och 

Läkemedelsjusteringar. Smärtskattning med VAS-skala och 

Abbey Pain skala. Kontakt med arbetsterapeut och sjukgymnast 

gällande lägesändringar och gånghjälpmedel. Smärta r/t infektion- 

Antibiotika. Benlindning gav god effekt (underbenssmärta). 

 

Kognitivt Svårigheter att fatta beslut- beslut tas tillsammans med patient och 

anhöriga. Remiss skickas till demensmottagning för 

demensutredning. Infektioner som UVI och pneumoni- förvirring- 

antibiotikabehandling- god effekt. 

 

Trycksår Omgivningsanpassning (Kroppspositionering i säng/stol - Bruk av 

tryckutjämnande underlag - Minskning av skjuveffekt). 

Lägesändring (Regelbundna lägesändringar - Förflyttningsträning 

- ändra kroppsställning – Hjälpmedelsförskrivning). Bedömning 

av huden en gång per dag eller oftare. Hudvård. 

Nutritionsbehandling (Mellanmål - Berikning av kosten - Protein- 

och energirik kost - Konsistensanpassning – Näringsdryck). 

Smärtlindring (Bedömning av smärta - Smärtreducerande 

behandling – icke farmakologisk - Ordination av läkemedel). 

 

Urin Bladderscankontroller enligt tidsschema. RIK (Ren Intermittent 

Kateterisering) vid behov när patienten inte kan tömma blåsan 
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(>400 ml i blåsan). Information och assistans om sitt- och/eller 

ståställning vid miktion, integritet.  

 

Munhälsa Hjälp med munvård. Fukta/skölj mun eller ge vatten. 

Assistera/hjälpa vid tandborstning av fasta tänder och 

tandproteser. Rengöring av munslemhinnor.   

Läkemedelsgenomgång. 

 

Sinnesstämning/välbefinnande Patient har fått möjlighet att prata med läkare och sjuksköterska. 

Remiss/vårdbegäran till kurator. 

 

Syn Fuktgel till torra ögon. Remiss till ögonläkare. 

 

MRB MRB-screening av patienter med infekterade eller svårläkta sår. 

Infarter som KAD, stomi, tracheostomi och PEG. Även vid CVK 

och PVK om tecken till infektion finns. Kommit från andra 

sjukhus, vårdats utomlands de senaste 6 månaderna, nyanländ till 

Sverige inom senaste 24 månaderna. Pågående diarrésjukdom 

med debut under eller upp till 6 månader efter utlandsvistelse. 

Odlingar tas från aktuell hudskada, näsa, svalg, rektum. Aktuella 

infarter, avföringsprover vid diarré. 

 

Fotstatus Ber patient ta kontakt med fotvårdsspecialist. Smörjer torra fötter. 

Klipper långa tånaglar. 

 

Hörsel Rengör hörapparater, byter batterier i hörapparater. Tar kontakt 

med hörcentral och även öron- näsa- hals för bedömning av 

hörselproblem. 

 

Kommunikation Behov av upprepning av information. Tar hjälp av anhöriga. 

Patient önskar ta beslut tillsammans med anhöriga (kontaktar 

anhöriga). Ger vätska innan samtal, fuktar munnen, ger sugtablett. 

 

Sömn Läkemedelsbehandling. Varm mjölk vid sänggåendet. 

 

Beteende Sköttes via Psyk. Remiss/vårdbegäran till kurator.  

 

Bensår Omläggning ben bilateralt enligt vårdplan. Smärtlindring 30 

minuter innan sårbehandling, kompressionslindor. Utvärdering 

under vårdtiden samt innan utskrivning. Klåda- smörjer huden. 

 

Andligt/existentiellt/kulturellt Kontakt tas med kurator och präst då patient önskar enskilt samtal 

 

Allergi/överkänslighet Laktosintolerans och glutenintolerans eller andra matallergier - 

kost- och dryckesanpassning.   
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Bilaga 3 

Frågeformulär till studien Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta kliniskt med 

Comprehensive Geriatric Assessment- CGA på en geriatrisk akutvårdsavdelning  

 

Din ålder: 

Utbildning/ar: 

Antal år i yrket: 

 

1. Beskriv hur du upplever att det är att använda bedömningsinstrumentet CGA- kliniskt, 

(sjuksköterskans områden). 

 

 

 

 

2. Beskriv vilka hinder/svårigheter du upplever med CGA instrumentet. 

 

 

 

3. Beskriv vilka möjligheter du upplever med CGA instrumentet? 

 

 

 

 

 

4. Upplever du att din medvetenhet om omhändertagandet av den geriatriska patienten 

förändrats efter införandet av bedömningar med hjälp av CGA instrumentet? Beskriv hur. 

 

 

 

5. Beskriv sjuksköterskans arbete före och efter införandet av CGA instrumentet? 

 

 

 

 

 

 

6. Fick du tillräckligt med information och utbildning innan implementeringen? 

 

 

 

 

7. Annat du vill delge angående CGA instrumentet? 

 


