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Hva er delirium? 

Foto: Rita Romskaug 



Delirium hos eldre i sykehus 

 Vanlig 

 Underdiagnostisert 

 Fører til at pasientene ikke får optimal behandling 

 

 Kunnskap om delirium og delirium-påvisning trolig 

mangelfull hos mange av helsepersonell som arbeider i 

sykehus 

 

 Prevalens? 
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DSM-5 kriterier for delirium 

A Forstyrret oppmerksomhet (redusert evne 

til å fokusere, opprettholde og endre 

oppmerksomhet) og bevissthet (redusert 

orientering til miljøet omkring seg) 

B Forstyrrelsene utvikler seg i løpet av kort 

tid (vanligvis timer til noen få dager), 

representerer en endring fra vanlig 

oppmerksomhet og bevissthet, og har 

tendens til å fluktuere i grad av alvorlighet 

gjennom døgnet 

C Forstyrret kognisjon (f.eks. hukommelse, 

orientering, språk) eller 

persepsjonsforstyrrelser 

D Forstyrrelsene i kriteriene A og C blir ikke 

bedre forklart av en allerede kjent 

nevrokognitiv lidelse eller oppvåkningsfasen 

fra et koma 

E Det er holdepunkter fra sykehistorie, klinisk 

undersøkelse eller laboratoriesvar for at 

forstyrrelsen er en direkte fysiologisk 

konsekvens av en annen medisinsk tilstand, 

forgiftning av kjemiske substanser (rusmidler 

eller legemidler), abstinens, annen toksisk 

påvirkning eller har multiple årsaker 

Oppmerksomhet 

Bevissthet 

Rask utvikling 

Endring 

Fluktuasjon 

Kognisjon 

Persepsjonsforstyrrelser 

Eks ikke «bare» demens 

Infeksjon. Lårhalsbrudd. 

Hjerteinfarkt. Hjerneslag. 

Medikamenter + + +  



-Cork University 

Hospital, Irland: 407 

acute adult inpatients 

beds 
-15th of May 2010 were all 

patients assessed for 

delirium  
-19,6 % had 

delirium 

 
Only 43,6% had delirium 

documented in the case 

notes!! 

Ryan DJ, BMJ Open. 2013 Jan 7;3 



TITTEL ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 6 

Italian Delirium Day 2015 Bellelli G BMC Med 2016 

 

1867 pasienter (65+ år) i 108 akuttavdelinger og 12 rehabiliteringsenheter i Italienske sykehus. 

 

Prevalens av delirium diagnostisert med 4AT 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4950237/figure/Fig2/


Metode 
 Prevalens av delirium 28.9.16 

 Utvalgte avdelinger med mange gamle pasienter og geriater 

eller alderspsykiater tilknyttet: 

 3N Eldre med brudd (ortogeriatri) 

 3S Akuttgeriatri 

 3S Slagenhet 

 2Ø Generell indremedisin 

 Alderspsykiatrisk avdeling (to sengeposter) 

 Pasienter 65+ år, snakker norsk, ikke komatøse 

 Sykepleiere screenet etter kort opplæring ved hjelp av 4AT 

 Ved poengsum 4+ på 4AT ble det gjort Delirium Motor 

Subtype Scale 

 Legene bekreftet delirium 
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Hyper- og hypoaktivt delirium 

Delirium Motor Subtype Scale Meagher D. et al. 
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Delirium Motor Sub-type Skala-4 (DMSS) 

NB: Kun for pasienter som rapporterte en poengsum ≥ 4 på 4AT 

  

A. Hyperaktiv subtype definert ved tilstedeværelsen av 1. eller 2. 

1. Økt fysisk aktivitet, noe som gjenspeiles av en positiv reaksjon på en av følgende spørsmål: 

• Pasienten er mer aktiv enn før *? □ Nei □ Ja 

• Det virker hyperaktivt? □ Nei □ Ja 

2. Tap av hensiktsmessige ferdigheter, noe som gjenspeiles av en positiv reaksjon på en av følgende 

spørsmål: 

• Har pasienten repeterende motoriske eller ørkesløse aktiviteter? □ Nei □ Ja 

• Har pasienten mistet kontrollmuligheter av sine handlinger? □ Nei □ Ja 

 B. Hypoaktiv subtype, definert ved tilstedeværelsen av 3. eller 4. 

3. Redusert aktivitet, noe som gjenspeiles av en positiv reaksjon på en av følgende spørsmål: 

• Pasienten beveger seg saktere enn før *? □ Nei □ Ja 

• Det tar lengre tid å utføre enkle bevegelser enn før *? □ Nei □ Ja 

 4. Kvantitativ reduksjon av tale, markert med et positivt svar på et av følgende spørsmål: 

• Snakker mindre enn før? □ Nei □ Ja 

• Det er en spontan reduksjon av tale (f.eks. Bare snakker når snakket med)? □ Nei □ Ja 

C. Blandet undertype, definert ved kriteriene for hyperaktiv og hypoaktiv som beskrevet i punktene A. og 

B. 

 D. Ingen undertype, hvis du ikke oppfyller kriteriene som er skissert i A eller B 

  

* Endringen er tydelig den siste uken 



Resultater; Delirium påvist hos 12 (34%) av 35 inkludert  

Inkluderte: 65+ år, snakker norsk, ikke koma 
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Resultater somatiske avdelinger: 

11/24 (46%) pasienter med delirium 

Inkluderte: 65+ år, snakker norsk, ikke koma 12 



Motor subtype: 12 pasienter med delirium 
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Hva lærte vi? 
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 Delirium er vanlig – 34% hos eldre (65+ år) innlagt i sykehus 
(geriatri, generell indremedisin, ortopedi og alderspsykiatri) 

 Delirium er vanligst i somatiske avdelinger med mange 
gamle 

 Hypoaktivt delirium er vanlig – hos 50% av de som hadde 
delirium 

 Vi vet at hypoaktivt delirium er vanskeligere å oppdage enn 
hyperaktivt – det er særlig nyttig å bruke et hjelpemiddel som 
4AT 

 Erfaringer:  
 Sykepleierne som gjorde screeningen med 4AT opplevde det positivt 
 Pasientene reagerte ikke negativt – det gikk fint å gjennomføre 

testingen 
 Tidsbruk: akseptabel 
 Er 4AT er hjelpemiddel vi bør bruke rutinemessig? 

 



Takk til: 

Oslo Delirium 

Research Group 

Skal vi ikke arrangere en nasjonal DELIRIUM DAG? 

www.europeandeliriumassociation.com 

European Delirium Association 

yearly Meeting 2017 

  

OSLO, NORWAY 

 

16.-17. November 2017 

OPPFORDRING: 

Arrangere en nasjonal DELIRIUM-DAG 

• Informasjon om delirium 

• Prevalensundersøkelse 

• Første skritt på innføring av 

systematisk screening med 4AT 


