
    

Tabell 2. Bedömning av en äldre akutpatient    
Området som ska bedömas Profession   Att observera 

Anamnes 

– Basuppgifter om tidigare 

sjukdomar och behandlingar.   

– Uppgifter om användning av 

stödtjänster samt socialt 

stödnätverk/anhörig 

 

Läkare 

(skötare) 

 

Skötare 

  

 

 

Om patienten hemförlovas 

direkt från akut-

mottagningen. 

 

Uppgifter i remissen och 

från hemvården. 

 

Det är viktigt att intervjua 

anhörig/ följeslagare. 

Medicinering 

 

Läkare, 

skötare 

Är medicineringen 

olämplig? (Obs. 

njurinsufficiens) 

Obs. mediciner som faktiskt 

används. 

SFINX-PHARAO 

Sinnen (syn och hörsel) 
-Kan patienten se och förstå 

texten 

– Hör patienten normalt tal och 

förstår vad som sägs 

Skötare 

(läkare)  

Beror svårigheterna att 

förstå och kommunicera på 

försämrad hörsel och syn? 

Eventuellt bristfälliga 

uppgifter om symptomen. 

Bedömning av kognitiv 

kapacitet, humör 

Skötare, 

läkare 

Känner man till 

minnessvårigheterna från 

tidigare eller är de ett nyare 

problem? 

Eventuellt bristfälliga 

uppgifter om symptomen. 

Delirium Skötare, 

läkare 

Växlande uppmärksamhet 

som börjar plötsligt tyder på 

delirium. 

Ofta förknippat med en akut 

sjukdom, utred utlösande 

faktorer.CAM 

Kardiovaskulär status, spec.: 

– Hjärtat 

– Blodtrycket och pulsen  

– Blodomloppet i de nedre 

extremiteterna 

 

Läkare 

Skötare 

Läkare 

 

Tonvikten beror på det 

dominerande symtomet. 

 

 

RR också stående! 

Neurologisk status,  

speciellt tecken på:   

– Parkinsonism 

– Neurologiska 

skillnader mellan kroppshalvorna  

– Balansrubbningar 

Läkare, 

(skötare) 

Tonvikten beror på det 

dominerande symtomet. 

Medvetandegraden, 

muskelstyrkan, balansen, 

talet, synsymtomen. 

Lungsjukdomar 

Akut KOL eller astma  

Läkare, 

(skötare) 

Tonvikten beror på det 

dominerande symtomet. 
 

Njurinsufficiens, närings-

situation och uttorkning, rubb-

ningar i elektrolyter och sock-

ermetabolism  

Läkare, 

(skötare) 

 

Kräkningar, diarré 

Akut buk? 

Obs. Läkemedels- 

behandling om det är fråga 

om njur-insufficiens. 

(Uttorkning kan utlösa 

insufficiens) 

Kontinens, urinretention Skötare, 

läkare 

  

Rörelseorganen 

 

Läkare, 

(skötare) 

Skador: fraktur, 

subduralhematom. 

 

Fysisk funktionsförmåga  

 risk för fall 

 balans 

 behov/användning av 

hjälpmedel 

 

Läkare, 

(skötare) 

 

 

Allmäntillståndet som 

försämrats plötsligt och pga. 

obekant orsak. 

 

Förmåga att gå med 

hjälpmedel eller utan. 
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