
SHORT CONFUSION ASSESSMENT METHOD (SHORT CAM) WORKSHEET 
Svensk version, Kort Konfusionsutvärderingsmetod (kort KUM) arbetsblad 

 
Notera: Detta arbetsblad kan användas som ett alternativ till Short CAM/Kort KUM frågeformulär. Testning 

av orientering och ihållande uppmärksamhet rekommenderas innan ifyllande av detta formulär, så som 
sifferrepetition, veckodagar, eller årets månader baklänges. Denna sida kan endast användas för att 

identifiera fall av akut förvirringstillstånd/delirium. Vänligen notera att detta inte kan användas för att 
poängsätta allvarlighetsgraden genom att använda ”CAM-S”-graderingssystemet. 

    

UTVÄRDERARE:  DATUM:  
 

I. AKUT INSÄTTANDE OCH FLUKTUERANDE FÖRLOPP  BOX 1 

 
a) Finns tecken till en akut förändring i mentalt status 
från patientens tidigare habitualtillstånd? 

Nej _______ Ja _______ 

    

 
b) Fluktuerade det (avvikande) betéendet under dagen, 
det vill säga, tenderar det att komma och gå eller öka 
och minska i allvarlighetsgrad? 

Nej _______ Ja _______ 

II. NEDSATT UPPMÄRKSAMHET   

 
Hade patienten svårighet med att fokusera 
uppmärksamhet, till exempel, var hen lättdistraherad 
eller hade svårt att hålla koll på vad som sades? Nej _______ Ja _______ 

III. OORGANISERAT TÄNKANDE  BOX 2 

 

Var patientens tänkande oorganiserat eller 
osammanhängande, så som virrigt eller irrelevant, 
oklara eller ologiska tankeflöden, eller oförutsägbart 
växlande mellan olika ämnen? Nej _______ Ja _______ 

IV. FLUKTUERANDE MEDVETANDEGRAD   

 
Sammantaget, hur skulle du gradera patientens 
medvetandegrad? 

  

 -- Alert (normal)   
 -- Vaksam (hyperalert)    
 -- Dåsig (slö, men lätt att väcka)    
 -- Stuporös (svårväckbar)    
 -- Komatös (ej väckbar)    

Är något ikryssat i boxen ovan? ↑ Nej _______ Ja _______ 

Om det är ett ”Ja”-kryss på nedsatt uppmärksamhet och åtminstone ett annat kryss på ”Ja” i 
box1 samt åtminstone ett ”ja”-kryss i box2, är akut förvirringstillstånd/delirium trolig diagnos. 
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