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I veckans nummer av Läkartid-
ningen [1] beskriver åtta läka-
re vid Karolinska institutet och 
Karolinska universitetssjuk-
huset en studie av sambandet 
mellan skörhet (engelska: frail-
ty) skattad med Clinical frailty 
scale (CFS) hos äldre personer 
inlagda på geriatrisk klinik på 
sjukhus och prognos i form av 
vårdtid och mortalitet. Studien visade att 
äldre, sköra kvinnor (men ej män) hade en 
några dagar längre vårdtid och ökad mor-
talitet efter 1, 3 och 6 månader, oberoende 
av ålder och sjuklighet. Skörhet har disku-
terats i flera tidigare artiklar i Läkartid-
ningen [2-3].  

Begreppet »sköra äldre« har använts se-
dan början av 1970-talet [4] för att belysa 
äldre personers biologiska i stället för kro-
nologiska ålder i syfte att på gruppnivå 
bedöma risk för negativa hälsoutfall avse-
ende till exempel försämrad fysisk funk-
tion, inkluderande aktiviteter i dagliga li-
vet (ADL), fall/frakturer, behov av sjukhus-
vård, lång vårdtid, institutionalisering och 
mortalitet. Den vetenskapliga litteraturen 
om skörhet har ökat mycket kraftigt de se-
naste 20 åren.

Europeiska unionen rekommenderar 
att alla personer över 70 år som besöker 
hälso- och sjukvården screenas för skör-
het [5]. International Conference of Frailty 
and Sarcopenia Research (ICFSR) rekom-
menderar screening av alla vuxna från 65 
år [6]. Flera länder har infört screeningpro-
gram för sin äldre befolkning, till exempel 
Kanada [7] och Japan [8].

Trots det stora intresset för skörhet 
finns flera viktiga invändningar mot be-
greppet, avseende såväl diagnostik som 
behandling.  

Diagnostik
Definition: Det har föreslagits att det före-
ligger flera olika typer av skörhet, till ex-
empel fysisk, kognitiv, social och psykolo-
gisk skörhet [9]. Detta innebär att paraply-
begreppet »skörhet« används vid fyra helt 
olika typer av hälsoproblem, som dock kan 
förekomma samtidigt hos äldre personer. 

Det finns även förslag om en in-
tegrerad modell för skörhet [10]. 
Fysisk skörhet samvarierar med 
kognitiv funktionsnedsättning 
[11], men det finns inget veten-
skapligt stöd för den citerade 
uppgiften i Janusinfo att »hos 
individer med demens motsva-
ras skörhetsgraden av demens-
graden« [12].

Skattningsskalor: Det finns varken kliniskt 
användbara biomarkörer eller interna-
tionella konsensuskriterier för skörhet. 
Olika forskargrupper har försökt definie-
ra skörhet via operationella screening-/
skattningsskalor, som ibland är dikotoma 

(ja/nej), ibland graderar skörhet. Två stu-
dier från 2016–2017 visade att det då fanns 
67 (sic!) olika publicerade metoder för att 
skatta skörhet [13-14]. Tillämpning av olika 
skörhetskriterier på samma grupp av äld-
re patienter har visat sig ge stora skillna-
der i prevalens av skörhet, 36–88 procent 
[15] eller 6–44 procent [16]. I en rapport från 
SBU 2019 finns referenser till flera andra 
motsvarande studier [17]. 

Publicerade förslag till skattningsskalor 
för skörhet är baserade på helt olika prin-
ciper:  bedömning av autonomi/ADL, upp-
mätt fysisk funktion (till exempel gång-
hastighet, Timed up and go), frågeformu-
lär att besvaras av patient eller vårdgivare, 
mix av fysisk funktion och frågeformu-
lär, data hämtade från journalsystem med 
mera [18]. Metoderna kan således inte slås 
samman (poolas). 

Detta innebär att olika metoder för att 
skatta skörhet dels är baserade på olika 
principer, dels inte identifierar samma 
grupper av äldre personer, även om de kan 
predicera liknande hälsoutfall på gruppni-
vå. Resultaten av sådana skattningar avser 
genomsnittlig matematisk (statistisk) risk 
på gruppnivå, men kan inte användas för 
skattning av risk för enskilda äldre perso-
ner.

Det har även hävdats att det inte finns 
sköra äldre personer, utan att den tillta-
gande heterogeniteten med åldern i stäl-
let bör beskrivas i form av en av sex skör-
hetsprofiler, vilket ger ett bättre underlag 
för individualiserad behandling/vård [19].  

ADL: Det finns olika uppfattningar bland 
forskare om sambandet mellan skörhet 
och nedsatt ADL-förmåga; såväl beträf-
fande instrumentella (iADL, till exem-
pel handla, städa, tvätta), som personliga 
(pADL, till exempel hygien, kläder, mat-
intag) aktiviteter. Vissa metoder för skatt-
ning av skörhet inkluderar olika grader 
av problem att klara ADL, medan andra 
kan predicera risk för att utveckla nedsatt 
ADL-förmåga. 

I den aktuella artikeln använde förfat-
tarna CFS för att skatta grad av skörhet. 
I kriterierna för skattning av CFS an ges 
för grad 5: »Lindrigt skör – dessa indivi-
der är uppenbart långsammare och be-
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höver hjälp med komplexa iADL«. För CFS 
6–8 anges även tilltagande behov av hjälp 
med pADL. Sammantaget finns betydande 
överlappning mellan skattning av skörhet 
enligt CFS och skattning av ADL, och frå-
gan är om en skattning av ADL-förmåga 
kunde ersätta CFS. 

Validering: Det saknas en etablerad stan-
dardmetod för att validera de publicerade 
skalorna för skattning av skörhet. När det 
i litteraturen anges att en skörhetsskala 
är »validerad« avses prediktiv validering, 
det vill säga förmåga hos en skattnings-
skala att förutse framtida hälsoutfall och 
vårdkonsumtion [20], men detta innebär 
inte att de validerar konceptet skörhet. 
Dessutom kan en lång rad andra hälsotill-
stånd predicera samma typ av hälsoutfall. 
Ibland har man använt cirkelbevis, där 
särskilt ofta citerade skattningsmetoder 
används som referensmetod som andra 
metoder har jämförts med. 

När bör screening/skattning ske? I den aktu-
ella artikeln skattades patienterna under 
vårdtid på sjukhus. Genom neddragning-
en av vårdplatser på sjukhus har indika-
tioner för inläggning blivit så stränga att 
de flesta patienter som läggs in på akut-
sjukhus är kraftigt dekompenserade. De 
har då ofta problem med både fysisk funk-
tion och ADL-förmåga, vilket innebär höga 
skörhetspoäng. Om skattning av skörhet 
bör göras vore det rimligt att det sker un-
der elektiva former i patientens vardags-
miljö (primärvård) snarare än under vård-
tid på sjukhus. Vid skattning av skörhet på 
sjukhus kan skattningen till exempel avse 
patientens hälsotillstånd två veckor före 
inläggningen [21-22].  

Hur ofta bör skattning ske? Den vetenskapli-
ga litteraturen har till stor del inriktats på 
skattning av skörhet hos grupper av indi-
vider, och det anses att skörhet är en dyna-
misk process som utvecklas över tid. Det 
saknas dock longitudinella studier av hur 
skörhet utvecklas hos enskilda personer 
över tid, och därmed saknas underlag för 
rekommendation om hur ofta sådan skatt-
ning bör ske. 

Behandling
I ovan nämnda konsensusartikel från 
ICFSR finns en tabell som sammanfattar 
det vetenskapliga kunskapsläget avseende 
olika interventioner för sköra äldre perso-
ner [6,23]. Här framgår att det finns »mått-
lig« evidens för fysisk aktivitet/träning 
om den genomförs i grupp, men för övri-
ga angivna behandlingsåtgärder är evi-
densläget svagt eller mycket svagt. Man 
konstaterade även att det förelåg myck-
et svag evidens för effekten av individu-
ellt utformade vårdplaner för sköra äldre 
personer. Den underliggande extensiva 
(93 sidor!) systematiska översiktsartikeln 
omfattade 21 randomiserade kontrollera-
de studier (RCT), vilka var mycket hetero-

gena beträffande såväl inklusions-/exklu-
sionskriterier, hur tillståndet »skörhet« 
definierades, vilken behandling som gavs 
respektive vilka hälsoeffekter som bedöm-
des. Dessutom förelåg ofta problem med 
kvaliteten på studierna [23]. 

Författarna till den aktuella artikeln 
skriver att det är potentiellt värdefullt att 
identifiera skörhet hos äldre individer för 
att kunna erbjuda ett adekvat omhänder-
tagande, vilket bland annat omfattar en 
så kallad Comprehensive geriatric assess-
ment (CGA), på svenska av SBU översatt till 
»strukturerat omhändertagande av äldre« 
[24]. Dilemmat är att CGA inte är operatio-
naliserad som en metod, utan utgör en re-
kommendation om en multidomänbase-
rad diagnostik och behandling. En färsk 
litteraturöversikt om CGA visade att det 
finns en mycket stor variation beträffan-

de vilka domäner som används vid CGA 
och vilka specifika metoder som används 
inom respektive domän [25]. CGA utförs 
ofta med hjälp av skattningsskalor inom 
olika domäner [26]. Det har även föresla-
gits en standardiserad »multidimensional 
geriatric assessment«, baserad på en meny 
av skattningsskalor som sammanfattas i 
ett samlad riskpoäng för negativa hälsout-
fall [27]. En Cochrane-översikt från 2017 vi-
sade att en CGA utförd på sjukhus för pa-
tienter 65 år och äldre inte påverkar död-
ligheten eller iADL-/pADL-förmågan det 
följande året [28]. 

Konklusion
Bristen på entydig definition och evidens-
baserad behandling gör att det är olämp-
ligt att introducera skattning av skörhet 
hos äldre personer inom sjukvården och 
omsorgen för att bedöma enskilda patien-
ter. Sådan skattning kan användas för att 
få ett grovt underlag för allokering av re-
surser på gruppnivå, men kan och får 
inte användas för prioritering eller hand-
läggning på individnivå. Det har disku-
terats om det redan skett en glidning så 
att skattning av skörhet med CFS använts 
som prioriteringsunderlag för vårdåtgär-
der för enskilda äldre personer under den 
pågående coronapandemin [29]. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga 
uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2021;118:20210

»Den underliggande extensi
va (93 sidor!) systematiska   
översiktsartikeln omfattade 
21 randomiserade kontrolle
rade studier (RCT), vilka var 
mycket heterogena ...«

Tillämpning av olika skörhetskriterier på 
samma grupp av äldre patienter har visat sig 
ge stora skillnader i prevalens av skörhet.
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summary
Frailty scales should not be used for 
patient management on an individual level
The frailty concept is very heterogeneous 
and there are neither any useful 
biomarkers nor international consensus 
criteria. 
Many published rating scales for frailty are 
based on quite different principles.
Using different rating scales on the same 
group of elderly people results in very 
different prevalences of frailty. 
The evidence for treatment of frailty is very 
weak. 
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