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de næste 20 min…

• Introduktion til skrøbelighedsbegrebet
• Hvordan vi måler skrøbelighed?
• Særlig fokus på Clinical Frailty Scale

• Kan skrøbelighed forudsige borgerens forløb?
• Er det relevant at implementere et fælles sprog for 

skrøbelighed i det danske sundshedsvæsen?

Hovedbudskab

Det er muligt og relevant at implementere et fællessprog om 
skrøbelige ældre 

- til gavn for borgere/patienter i det tværsektorielle samarbejde
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Øget dødelighed
Tab af selvstændighed
Semi-Intensiv behov
Geriatriske syndromer
-Faldtendens
-Delirium
-Urininkontinens
-Decubitus
-Underernæring
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Skrøbelighed og hvordan det måles
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Scoping review for skrøbelighedsinstrumenter

Theou, O. et al. (2018) ‘What do we know about frailty in the acute care setting? A scoping review’, BMC Geriatrics. BMC Geriatrics, 18(1), p. 139. doi: 10.1186/s12877-018-0823-2.

1
2
3
4
5



Instrument - CFS (version 2.0 2020)

CFS´s fire domæner:  
• Funktionsniveau (afhængighed af andre)
• Symptomer på sygdom
• Kognitiv status
• Restlevetid

Nissen SK, Fournaise A, Lauridsen JT, et al. Cross-sectoral inter-rater reliability of the clinical frailty scale – a Danish translation and validation study. BMC Geriatr. 2020;20(1):443

Oversat til Dansk ved brug af ISPOR
• Sproglig og kulturel adaption

Faldgruber
• Stigende skrøbelighed – stigende risiko
• Misklassificering af terminalt syge (CFS 9)
• Akut sygdom slører skrøbelighed
• Forkert anvendelse fx til allokering af

ressourcer ifm. behandling af ældre patienter
med COVID-19 

‘Skalaen vurderer skrøbelighed ud fra patientens
habituelle tilstand og ikke under akut sygdom’



Demens



En betydende faktor i primærsektoren?

Rockwood K et al. A global measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005 Aug:173 (5)):489-495.

Selvhjulpne hjemmeboende ældre >65 år 
Canada
Sandsynlighed for at overleve

Selvhjulpne hjemmeboende ældre >65 år 
Canada
Sandsynlighed for at komme på plejehjem



En betydende faktor i sekundær sektor?

1. Engvig A: Association between clinical frailty, illness severity and post-discharge survival: a prospective cohort study, Eur Geriatr Med. 2021

Indlagte medicinske patienter > 75 år
Norge

Akutte kirurgiske patienter
UK

Y=1.8 X

2. Hewitt J, Carter B, McCarthy K, et al. Frailty predicts mortality in all emergency surgical admissions regardless of age. An observational study. Age Ageing. 2019

Akutte medicinske patienter > 65 år
Schweiz

3. Kaeppeli T et al. Validation of the Clinical Frailty Scale for Prediction of Thirty-Day Mortality in the Emergency Department. Ann Emerg Med. 2020



Kan vi tale et fælles sprog om skrøbelighed?



Tværsektoriel kommunikation med CFS

Fournaise A, Nissen SK, Lauridsen JT, et al. Translation of the updated clinical frailty scale 2.0 into Danish and implications for cross-sectoral reliability. BMC Geriatr. 2021;21(1):1-3.



Mulig anvendelse i klinisk praksis

Generelt
• Et fælles sprog for borgernes evne til at modstå sygdom
• Styrke sektorovergange for borgerne
• Velegnet til elektronisk kommunikation

Primær sektor
• Tidlig opsporing
• Prioriteringsværktøj
• Rehabilitering



Mulig anvendelse i klinisk praksis

Generelt
• Et fælles sprog for borgernes evne til at modstå sygdom
• Styrke sektorovergange for borgerne
• Velegnet til elektronisk kommunikation

Primær sektor
• Tidlig opsporing
• Prioriteringsværktøj
• Rehabilitering

Sekundær sektor
• Ved henvisning og indlæggelse
• Patient-centreret behandling
• Frailty pathways



Eksempler på eksisterende implementeringsinitiativer

Nationalt
• Implementeret i dele af sygeplejen i tre fynske kommuner

• Dansk Selskab for Almen Medicin

• En del af Danske Regioners retningslinjer for håndtering COVID

Internationalt
• CFS i England, Sverige og Canada



nemt at implementere

E-læring kan anvendes til at implementere CFS i en organisation

Vi har udviklet et dansk E-læringsmodul (25 min)
• Introduktion til skrøbelighedsbegrebet
• Introduktion til Clinical Frailty Scale
• Test ved gennemgang af case

Ønske om afprøvning af e-læringsværktøjet?
Send en mail til anders.fournaise@rsyd.dk

mailto:anders.fournaise@rsyd.dk


Opsummering

• Skrøbelighed er en vigtig faktor for at forstå ældres prognose
• Clinical Frailty Scale er et vel valideret mål for skrøbelighed
• Det kan anvendes som et fælles sprog på tværs af sektorer der 

kan styrke kvaliteten i samarbejdet om
• Tidlig opsporing
• Behandling og opfølgning på indlæggelse
• Rehabilitering

• Et fælles sprog om skrøbelighed forudsætter et tværsektorielt 
fokus på implementering

Hovedbudskab

Det er muligt og relevant at implementere et fællessprog om 
skrøbelige ældre 

- til gavn for borgere/patienter i det tværsektorielle samarbejde
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