
Onlinekurs ”Multisjuklighet hos äldre” 

 

Övningsuppgift: Multisjuk, äldre patient 
 
 

Patienten är en 83-årig kvinna som har beställt läkarbesök på vårdcentralen på grund av försämrat 

allmäntillstånd och ökad falltendens. Sonen medföljer.  

 

Socialt: Tidigare arbetat som montör. Ålderspensionerad. Änka sedan 3 år. Maken var avdelningschef 

inom verkstadsindustrin, avled i prostatacancer. Har en dotter bosatt i Östersund, en son bor i Stockholm. 

Mycket låg pension. Bor i liten villa i förort till Stockholm, men vill gärna flytta till lägenhet. Tidigare 

rökare under många år, slutade röka när maken dog. Dricker ett glas vin till maten och ibland ett litet glas 

sherry innan hon lägger sig. Hemtjänst 4 timmar per vecka för hjälp med matinköp och städning samt 

hjälp med dusch.  

 
Intressen: Familjen, lösa korsord, se på TV. Går sällan ut. Ej med i pensionärsförening. Få vänner.  

 
Aktuellt: Senaste året försämrat allmäntillstånd. Trött och ofta yr, orkar inte gå ut lika mycket som 

tidigare, sitter mycket hemma. Muskelsvaghet, speciellt händer och ben, ingen sidoskillnad. Ont i vänster 

höftregion, haltar lätt. Går med käpp, trots detta viss falltendens, har ramlat flera gånger de senaste 

månaderna och slagit i olika delar av kroppen, troligen varit avsvimmad vid något tillfälle. Ej sökt läkare i 

samband med detta. Ofta illamående, tycker inte maten smakar något. Ibland smärta i övre delen av buken 

i samband med måltider. Vikt 54 kg, minskat ofrivilligt c:a 5 kg senaste året. Anger längd 162 cm. 

Förstoppad, har avföring cirka var 3:e dag, använder laxermedel. Urin-inkontinens, har hjälpmedel, ibland 

häftiga urinträngningar. Tycker att urinen luktar illa. Senaste åren försämrad syn, läser dagstidningen med 

förstoringsglas. Mer nedstämd och orolig än tidigare, växlar olika dagar.  

 

Tidigare sjd: Depression i samband med makens död 2016, tablettbehandlad sedan dess. Trolig 

hjärtinfarkt 2014, sedan dess behandlad med ”hjärtmediciner”. Ökad bensvullnad 2015 föranledde 

doshöjning av diuretika. Mångårig förstoppningstendens. Underarmsfraktur höger 2011. Upprepade 

urinvägsinfektioner, behandlad med en rad olika antibiotikakurer. Behandlad med Omeprazol sedan flera 

år på grund av ”orolig mage”, försök att sluta har givit ökade besvär. Viss urininkontinens av trängnings-

typ. Op höftfraktur vänster 2016. Hypothyreos sedan 2012, hormonbehandlad sedan dess. Diabetes 

mellitus upptäckt 2004, tablett-behandlad sedan dess. B12-beh sedan 1998. Tablettbehandlad ”gikt”.  

 

Aktuell medicinering: Tabl Stilnoct 5 mg 1 till natten, Tabl Furix 40 mg 1x2,  

Tabl Brufén 400 mg 1 vb, max 3/, Tabl Amlodipin 5 mg 1x1, Tabl Trombyl 75 mg 1x1,  

Tabl Behepan 1 mg 1x1, Tabl Calcichew D3 1x1, Tabl Simvastatin 20 mg 1x1, 

Tabl Zyloric 300 mg 1x1, Tabl Ovesterin 1 mg 1x1, Mxt Laktulos 670 mg/ml 20 ml x 1,  

Tabl Panodil 500 mg 1x4 samt vb, totalt max 8/dag, Tabl Folacin 1 mg 1x1, Kaps Omeprazol 20 mg 1x1 

Tabl Metformin 500 mg 1x2, tabl Cipramil 20 mg 1x1. Levaxin 100 µg x 1.  

   

Överkänslighet: Ingen känd.  

 

Kroppsundersökning: Opåverkad i vila, ingen andfåddhet. Lätta ankelödem. Vikt 52 kg. Längd 160 cm. 

Mini mental test 25/30. Hjärtrytm oregelbunden, frekvens 90/min. BT 115/80 sittande höger arm. 

Systoliskt biljud över basen, grad 3/6. Lungorna auskulteras ua. Känselnedsättning för vibration i båda 

underbenen upp till knäskålarna. Inga pareser. Lite vinglig vid balanstest och viss falltendens bakåt.  

 

Blodprover: CRP 11, SR 55, Hb 107, S-kreatinin 115, HbA1c 65 mmol/mol. TSH 4,7. Natrium och 

Kalium ua. U-sticka: Protein 1+, LPK 1+, nitrittest pos, röda neg, glukos neg.  
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