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DELIRIUM - EN VANLIG 
KOMPLIKASJON HOS 

KARDIOLOGISKE PASIENTER
Vibeke Juliebø, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Delirium, characterized by an acute decline in attention and cognition, is a 
common clinical syndrome in elderly patients. The prevalence of delirium 
increases with age, and is highest among hospitalized older patients. 

The antecedent of delirium is often multifactorial, the development 
involving a complex interrelationship between a vulnerable patient with 
predisposing factors and exposure to precipitating events. Important 
predisposing factors include high age, cognitive impairment, comorbidity, 
sensory impairment, and low body mass index (BMI). 

Delirium is the most common in-hospital complication among 
the elderly, and the prevalence of delirium in cardiac intensive care units 
and after coronary surgery (both CABG and aortic valve surgery) is high. 
The prevalence of postoperative delirium is significantly higher in patients 
treated with surgical aortic valve replacement and apical transcatheter 
aortic valve replacement compared to patients treated with transfemoral 
transcatheter aortic valve replacement. The risk of delirium should be 
assessed prior to identifying patients suitable for coronary surgery and aortic 
valve replacement. 

Delirium is associated with negative outcomes like cognitive decline, 
increased morbidity, and mortality, and should be prevented. Prevention 
and treatment of delirium is multifactorial and multidisiplinary, focusing 
on the treatment of factors precipitating and maintaining the delirium. No 
pharmacological treatment has so far demonstrated significant efficacy. The 
knowledge of risk factors and the underlying pathophysiological mechanisms 
involved remains scarce, and further research is warranted to explore 
the mechanisms and thereby develop targeted prevention and treatment 
strategies. 

Befolkningssammensetningen i Norge og 
verden er i endring, og antall eldre over 80 
år vil dobles i løpet av de neste 30 årene 
(figur 1). Prevalensen av hjerte-karsykdom, 
atrieflimmer, hjertesvikt og klaffesykdom er 
høyest blant de eldre, og vi kan derfor fore-
vente en betydelig vekst av andelen eldre 
pasienter i hjertemedisinske avdelinger og 
kardiologiske intensivavdelinger i årene 
fremover.

Eldre pasienter lider oftere av 
komorbiditet, fysisk skrøpelighet og 
kognitiv svikt enn yngre pasienter, og 
delirium er den vanligste sykehuservervede 
komplikasjonen hos denne gruppen. 
Delirium (også kalt akutt forvirring, akutt 

konfusjon, intensivpsykose og postoperativ 
psykose) er et klinisk syndrom kjennetegnet 
av endret mental status med akutt debut 
og svingende forløp. Kjernesymptomene 
ved delirium er uoppmerksomhet og 
kognitiv svikt, men man ser også endringer 
i bevissthetsnivå, desorganisert tankegang, 
persepsjonsforstyrrelser, vrangforestillinger, 
hallusinasjoner og endringer i 
søvn-våkenhetsrytmen.

Delirium kan deles inn i to hoved-
grupper basert på det psykomotoriske 
mønsteret: 1) hypoaktivt delirium (nedsatt 
reaksjonsevne, retardert tale og motorikk, 
mimikkfattigdom) og 2) hyperaktivt 
delirium (agitasjon, hyperreaktivitet, 
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aggressivitet, hallusinasjoner, vrang-
forestillinger) (7). 

Forekomsten av delirium er 
spesielt høy blant pasienter med akutt 
medisinsk sykdom eller hjerneslag, 
hjerte stans, hjerteopererte og blant 
pasienter i intensivenheter. Delirium 
er ressurskrevende og assosiert med 
lengre liggetid, morbiditet og mortalitet. 
Forebygging samt tidlig identifisering og 
behandling er viktig for å minimalisere 
skadene. Til tross for økende fokus og 
forskning på delirium blir syndromet 
ofte oversett i den kliniske hverdagen. 
Spesielt hypoaktivt delirium er ofte 
underdiagnostisert, og dette kan tildels 
forklare diskrepansen mellom klinikerens 
oppfatning av forekomsten og de høye 
prevalenstallene som forskningen 
rapporterer om. 

Epidemiologi
Forekomsten av delirium øker med alderen 
og er høyest blant eldre, hospitaliserte pasi-
enter (11-42 %). I en systematisk oversikts-
artikkel er prevalensen av delirium blant 
medisinske pasienter rapportert å være 
10-31 % ved innkomst, mens insidensen 
per opphold varierte mellom 3 % og 29 %. 
Omtrent halvparten av alle eldre kirurgiske 
pasienter utvikler delirium postoperativt, 
og blant eldre pasienter i intensivenheter er 
insidensen rapportert å være mellom 70-87 
% (1). 

Årsaken til delirium er ofte 
multifaktoriell, og utvikling av delirium 

involverer en kompleks 
interaksjon mellom 
en sårbar pasient 
med predisponerende 
faktorer og eksponering 
for utløsende faktorer 
(2,3). Predisponerende 
faktorer inkluderer høy 
alder, kognitiv svikt, 
komorbiditet, alvorlig 
sykdom, lav kroppsvekt 
og sansesvikt. 

Noen av de 
utløsende faktorene kan 
være modifiserbare og 
derfor potensielle mål for 
forebygging. Pasienter 
med mange eller alvorlige 
predisponerende faktorer 

kan utvikle delirium etter en liten belastning 
som for eksempel urinveisinfeksjon. 
Medikamenter kan også bidra til utvikling 
av delirium, og i enkelt tilfeller kan det være 
den eneste utløsende faktoren. Opioider, 
benzodiazepiner og antihistaminer ser ut 
til å være assosiert med delirium (4). Det 
er også mulig at multifarmasi per se øker 
risikoen for å utvikle delirium, men her 
finnes det lite evidens. 

Hos pasienter uten predisponerende 
faktorer skal det et større traume til, som 
sepsis, hjertekirurgi eller hjertestans, 
for å utløse delirium (3). I somatiske 
avdelinger og intensivenheter er dessuten 
ulike infeksjoner vist å være en uavhengig 
risikofaktor for delirium. Demenssykdom 
er den viktigste risikofaktoren for delirium, 
og delirium kan være det eneste symptom 
på alvorlig, somatisk sykdom som 
hjerte infarkt eller pneumoni hos eldre, 
skrøpelige pasienter. Immobilisering, bruk 
av urinkateter og anemi har også vært 
assosiert med delirium. Dessuten er det 
er en vanlig oppfatning at dehydrering og 
elektrolyttforstyrrelser er assosiert med 
delirium, men det finnes begrenset evidens 
som underbygger dette. 

Delirium hos kardiologiske 
pasienter
Alvorlighetsgrad av sykdom vurdert ved 
validerte skalaer som Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation (APACHE II)-

Figur 1. Framskrevet folkemengde etter aldersgrupper. 2015-2065. Kilde: SSB, 
befolkningsstatistikk 2014.
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skår og Simplified Acute Physiology Score 
(SAPS II) har blitt assosiert med delirium 
i flere studier. En studie fant at 44 % av 
pasientene i delirium-gruppen mot 10 % 
av pasientene i ikke-delirium-gruppen led 
av alvorlig sykdom, definert som APACHE 
II-skår over 16, mens en annen studie har 
demonstrert en nærmest lineær sammen-
heng mellom delirium og alvorlighetsgrad 
av sykdom (OR 1,25 [95 % KI 1,23-1,27] per 
5 poeng økning i APACHE II-skår (5). 

I en nylig publisert observasjons-
studie blant 590 kardiologiske intensiv-
pasienter over 18 år fant man at prevalensen 
av delirium var 20 %. Pasienter som 
utviklet delirium, var eldre og led oftere av 
kardiogent sjokk og terminal nyresykdom. 
Prevalensen av delirium var høyest 
blant hjertestansoverlevere samt blant 
pasienter med akutt klaffesykdom og akutt 
respirasjonssvikt, mens prevalensen var 
lavere blant STEMI-pasienter. Delirium 
var assosiert med lengre liggetid (5 vs 2 
dager) og øket mortalitet, 27 % vs 3 % i 
intensivavdelingen og 33 % vs 5 % i andre 
sykehusavdelinger. I en mulivariat analyse 
ble delirium og APACHE II-skår identifisert 
som sterke prediktorer for mortalitet både 
under oppholdet i intensivenheten og i 
andre avdelinger i sykehuset etterpå. Man 
identifiserte ingen interaksjon mellom 
APACHE II og delirium (6).

Delirium etter hjertekirurgi 
og TAVI
Delirium er en vanlig komplikasjon etter 
hjertekirurgi og insidensen er rapportert å 
være 14-42 % (7). De vanligste risikofak-
torene for delirium er preoperativ kognitiv 
svikt, høy alder, atrieflimmer, komorbiditet, 
tidligere hjerneslag, depresjon og perifer 
karsykdom (8,9). Andre viktige risikofakto-
rer er lavt minuttvolum og behov for aorta-
ballongpumpe eller inotropi. Delirium etter 
hjertekirurgi er vist å være assosiert med 
øket mortalitet (14 % vs 2 %), hyppigere 
reinnleggelser (46 % vs 27 %) og redusert 
livskvalitet (10). Videre er delirium etter 
hjertekirurgi assosiert med redusert kognitiv 
funksjon, oppmerksomhetssvikt, svekket 
hukommelse og redusert mobilitet og øket 
behov for hjelp i dagliglivets aktiviteter. 

I en observasjonsstudie ved 
Haukeland universitetssjukehus har de 
inkludert 143 aortastenosepasienter 
over 80 år (11). Pasientene ble akseptert 
for åpen aortaklaffekirurgi eller TAVI 
(trancatheter aortic valve implantation) 
etter gjeldende retningslinjer. Pasientene 
som ble selektert for TAVI, var eldre, hadde 
lavere skåre på kognitive tester og led av 
mer komorbiditet enn pasientene som ble 
selektert til åpen kirurgi. Til tross for dette 
utviklet signifikant færre pasienter i TAVI-
gruppen delirium (44 %) sammenliknet 
med pasienter som gjennomgikk åpen 
kirurgi (66 %). Risikofaktorer for delirium 
var koronarsykdom, kognitiv svikt og 
arytmi. En kanadisk studie har demonstrert 
at forekomsten av delirium er signifikant 
høyere ved transapikal TAVI sammenliknet 
med transfemoral TAVI (53 % vs 12 %, p < 
0,001). 

Den høye forekomsten av 
postoperativt delirium hos aortaklaffe-
pasien ter og etter koronarkirurgi under stre-
ker behovet for god preoperativ vurdering 
og målrettede preventive og kurative 
strategier.

Forebygging og behandling
Behandling av delirium fokuserer på 
behandling av utløsende faktorer, samtidig 
som man sørger for optimal oksygenering 
av hjernen ved å unngå hypoksi, hypoten-
sjon, hypertermi og elektrolyttforstyrrelser 
(12,13). Enkelte multifaktorielle og multi-
disiplinære studier indikerer at delirium 
kan forebygges. Intervensjonen innebærer 
opplæring av personell, tidlig mobilisering, 
reorientering for å kompensere for kognitiv 
svikt, opprettholde en normal døgnrytme og 
kompensering av sansesvikt. Det foreligger 
noen få randomiserte studier som har vist at 
delirium kan forebygges og risikoreduksjo-
nen varierer mellom 10 % og 20 %. 

Antipsykotika og anxiolytika er mye 
brukt i behandling av delirium. Hypotesen 
er at antipsykotika gjenoppretter den 
intracerebrale balansen mellom acetylcholin 
og dopamin. Dokumentasjonen er imidlertid 
sparsom, med unntak av enkelte studier 
som indikerer mulig begrenset profylaktisk 
effekt av haloperidol, risperidon og kvetiapin 
hos pasienter uten respirasjonsstøtte og 
av deksmedetomidin hos kardiologiske 
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intensivpasienter med respirasjonsstøtte 
(14). Én studie har dessuten indikert at 
ondansetron kan være et effektivt middel 
med mindre bivirkninger i behandlingen 
av delirium (15). Antipsykotika har ikke 
demonstrert bedre effekt enn anxiolytika på 
behandling av delirium, og haloperidoldoser 
over 2,5 mg per døgn er assosiert med mer 
bivirkninger uten at man ser større effekt. 
Behandling av delirium med antipsykotika 
bør vare kortest mulig og helst ikke over en 
uke. 

Arytmi og lang QT-tid er fryktede 
bivirkninger av antipsykotika, men i følge en 
observasjonsstudie utført i en kardiologisk 
enhet er ikke bruk av haloperidol og 
kvetiapin assosiert med negativt utkomme 
(arytmi, sykehusmortalitet eller mortalitet 
etter 12 måneder). I en upublisert 
randomisert kontrollert studie med tre 
armer (haloperidol, risperidon og placebo) 
nylig utført i en palliativ enhet fant man 
imidlertid at både haloperidol og risperidon 
var assosiert med mer deliriumsymptomer 
og kortere overlevelse sammenliknet 
med placebo (resultater presentert på 
European Delirium Association 2015). 
Ingen studie har hittil dokumentert effekt 
av medikamenter som forebygging og 
behandling av delirium hos pasienter med 
demenssykdom. Antipsykotika har tvert 
imot blitt assosiert med øket mortalitet i 
denne pasientgruppen.

Hvorvidt antipsykotika og deks-
mede tomidin forebygger delirium og ikke 
bare maskerer symptomene, er ikke godt 
undersøkt. Effekten av antipsykotika på 
utkommet etter delirium er heller ikke 
undersøkt, og det gjenstår å vise om 
medikamentell forebygging og behandling 
av delirium vil ha betydning for morbiditet, 
mortalitet og utvikling av kronisk kognitiv 
svikt (16,17).

Delirium og demens
Mens delirium kjennetegnes av en akutt 
kognitiv svikt, kjennetegnes demens av 
en kronisk kognitiv svikt med et progres-
sivt forløp. Mennesker som er rammet av 
demenssykdom, er mer utsatt for å utvikle 
delirium. Studier har indikert at vaskulær 
dysfunksjon kan være en forløper til kognitiv 
svikt og nevrodegenerative forandringer 
ved Alzheimers sykdom, og pasienter med 

vaskulær dysfunksjon uten manifestert 
demenssykdom kan være mer utsatt for å 
utvikle delirium. Både delirium og demens 
er assosiert med forhøyet nivå av CRP og 
IL-6, og det er økende evidens for at demens 
er assosiert med en lavgradig inflam-
masjonstilstand, spesielt ved Alzheimers 
sykdom, men også ved vaskulær demens 
(18-21). Amyloid β-peptid som betraktes 
som sentral i patogenesen av Alzheimers 
sykdom, har også uttalte nevroinflammato-
riske egenskaper (22).

Det er også økende evidens for at 
pasienter med delirium har øket risiko for 
å utvikle demenssykdom (23,24). Inntil for 
ca. hundre år siden ble delirium og demens 
oppfattet som ulike manifestasjoner av 
samme sykdom. Nå oppfatter de fleste 
forskere og klinikere delirium og demens 
som to ulike kliniske tilstander selv om 
det er åpenbare koblinger mellom dem 
når det gjelder epidemiologi og klinisk 
presentasjon (25). Tiltross for disse 
koblingene blir ofte pasienter med kronisk 
kognitiv svikt ekskludert fra studier på 
delirium (26), og de fleste studier som 
undersøker assosiasjonen mellom delirium 
og mortalitet, mangler data på kognitiv 
funksjon før episoden med delirium (27,28).

For å forstå assosiasjonen mellom 
delirium og demens bedre ble effekten av 
delirium på kognitiv funksjon utforsket i 
en studie som også justerer for premorbid 
kognitiv funksjon. Studien identifiserte 
delirium som den viktigste risikofaktoren 
for utvikling av demenssykdom etter 
hoftebrudd (29). Effekten av delirium på 
nyoppstått demenssykdom var sterkere når 
man i den multivariate analysen justerte 
for grad av premorbid kognitiv svikt. Disse 
resultatene indikerer at pasienter med mild 
kognitiv svikt har større risiko for å utvikle 
demenssykdom etter delirium, og det 
støtter hypotesen om at delirium kan bidra 
til utvikling av kronisk kognitiv svikt. Det 
gjenstår imidlertid å vise om delirium er et 
resultat av en akutt hjerneskade som også 
trigger de prosessene som forårsaker den 
kroniske kognitive svikten, eller om delirium 
i seg selv er nevrotoksisk. 
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Delirium er assosiert med 
morbiditet og mortalitet
Delirium er assosiert med morbiditet, mor-
talitet, lengre sykehusopphold, øket risiko 
for institusjonalisering og redusert livskvali-
tet (12,30,31). 

Flere studier har undersøkt 
assosiasjonen mellom delirium og 
mortalitet, og resultatene er divergerende 
når det gjelder hvilke pasientgrupper som 
er mest utsatt for død etter delirium. En 
plausibel forklaring på de divergerende 
rapportene er at pasienter som lider av 
demens er mer utsatt 
for å utvikle delirium, 
mens medisinske 
pasienter uten demens-
sykdom som utvikler 
delirium, sannsynligvis 
lider av mer alvorlig 
sykdom og dermed 
har lavere overlevelse. 
Når man undersøker 
assosiasjonen mellom 
delirium og død, er 
det viktig å registrere 
både predisponerende 
faktorer (kognitiv 
funksjon, komorbiditet) 
og utløsende 
faktorer inkludert 
alvorlighetsgrad av 
sykdom. 

Tidligere rappor-
ter på mortalitet etter 
delirium har ofte manglet viktig informa-
sjon om premorbid kognitiv funksjon. 
For å undersøke effekten av delirium på 
mortalitet har vi i en norsk studie vurdert 
effekten av delirium, justert for premorbid 
kognitiv funksjon, på mortalitet. Vi fant 
at grad av premorbid kognitiv funksjon 
(alvorlighetsgrad av demenssykdom) var 
en viktig prediktor for både mortalitet og 
delirium. Delirium påvirket ikke mortaliteten 
hos pasienter med normal premorbid 
kognitiv funksjon, mens vi fant en ikke-
signifikant numerisk økning i risikoen for 
død etter delirium hos pasienter med 
demenssykdom (32). 

Patofysiologiske 
mekanismer ved delirium
Tiltross for økende fokus på delirium de 
siste tiårene er de patofysiologiske meka-
nismene fremdeles en gåte. Mens pato-
fysiologiske mekanismer ved Alzheimers 
sykdom har blitt gradvis avdekket, har 
denne kunnskapen bare i begrenset grad 
blitt overført til forskning på delirium. De 
utløsende faktorene ved delirium er hetero-
gene, og mange fysiologiske og molekylære 
mekanismer har blitt foreslått. De ledende 
hypotesene fokuserer på nevrotransmisjon, 

inflammasjon og kronisk 
stress (3,24,33,34). 
Selv om de utløsende 
faktorene er ulike, er de 
kliniske symptomene 
ved delirium relativt 
homogene, og dette kan 
indikere at det eksiste-
rer én eller flere felles 
endelige signalveier. 

Etiologien ved 
delirium kan deles i 
to hovedkategorier: 1) 
direkte hjerneskade 
og 2) uhensiktsmessig 
stressrespons. Direkte 
hjerneskade omfatter 
akutte hendelser 
som påvirker hjernen, 
som ernæringssvikt, 
metabolske 
forstyrrelser, traume, 

hjerneblødning eller medikamenter med 
direkte effekt på nevrotransmittorene (34). 
Både medikamenter med antikolinerg effekt 
som hindrer sentral kolinerg overføring, og 
medikamenter som øker den dopaminerge 
belastningen, har blitt assosiert med 
delirium. En ubalanse mellom acetylcholin 
og dopamin har lenge blitt fremholdt 
som den mest plausible patofysiologiske 
hypotesen uten at man har hatt forskning 
som sikkert har understøttet dette. En norsk 
studie har undersøkt assosiasjonen mellom 
antikolinerg aktivitet i serum og spinalvæske 
hos 151 hoftebruddspasienter. Dette er 
den første studien som har undersøkt 
antikolinerg aktivitet i spinalvæske hos 
pasienter med delirium, og man fant ingen 

Delirium:

 y En akutt kognitiv svikt som spesi-
elt rammer eldre og alvorlig syke 
pasienter. 

 y Kan deles inn i to hovedgrupper 
basert på det psykomotoriske 
mønsteret: hypoaktivt delirium og 
hyperaktivt delirium.

 y Den vanligste komplikasjonen hos 
eldre i sykehus. Spesielt vanlig ved 
alvorlig hjertesvikt og etter hjerte-
stans, hjertekirurgi og TAVI.

 y Ressurskrevende og assosiert med 
lengre liggetid, morbiditet, mor-
talitet, tap av kognitiv funksjon og 
institusjonalisering.
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assosiasjon mellom delirium og antikolinerg 
aktivitet i serum eller spinalvæske (35). 

Hypotesen om en uhensiktsmessig 
stressrespons fokuser på inadekvat respons 
på stressorer som infeksjon, kirurgi og 
angst. Det finnes to hovedmekanismer 
av uhensiktsmessig stressrespons: 
inflammasjonsmediert 
sykdomsatferd og 
hypofyse-binyre-
bark aksen. Ved 
uhensiktsmessig 
inflam masjonsmediert 
syk domsatferd 
blir systemiske 
inflammasjonssignaler 
overført til CNS og 
stimu lerer syntesen 
av proinflammatoriske 
mediatorer som igjen 
aktiverer mikrogliaceller 
og skader nevronene 
(34,36). I en liten 
observasjonsstudie fant 
vi at MCP-1 i serum 
var assosiert med 
postoperativt delirium 
hos hoftebrudds-
pasienter. MCP-1 er et chemokin med 
mulig nevromodulerende funksjon som 
tiltrekker seg monocytter. MCP-1 øker 
cellens eksitabilitet og dopaminfrigjøring i 
substantia nigra hos rotter og har tidligere 
blitt assosiert med nevroinflammatoriske 
tilstander. Dette funnet støtter hypotesen 
om at både nevroinflammasjon og en 
ubalanse mellom acetylcholin- og dopamin-
frigjøringen har betydning for utvikling av 
delirium. 

Blod-hjerne-barrieren endres med 
alderen og utvikling av demenssykdom, og 
en svekket blod-hjerne barriere vil forsterke 
den sentrale sensibiliteten for systemiske 
inflam ma sjons mediatorer. I tillegg kan 
Alzheimers sykdom og cerebrovaskulær 
sykdom påvirke de kolinerge, dopaminerge 
og noradrenerge system ene og gjøre dem 
mer utsatt for påvirkning fra stress og 
inflammasjon (37-39). Forutsatt at man 
har en intakt blod-hjerne-barriere kan 
perifere inflammasjonssignaler overføres 
til sentral nervesystemet via 1) direkte 
kommunikasjon via circumventrikulære 
organer, 2) aktivering av endotelceller i 

cerebrale kar som frigjør løselige prosta-
glandiner inn i hjerneparenchymet, og 3) 
aktivering av efferent vagus-nerve (34).

Kortisol er det sentrale hormonet i 
human stressrespons og nivået øker med 
stressorer som akutt sykdom, traumer, 
kirurgi, systemisk inflammasjon og smerte. 

Det er holdepunkter 
for at vedvarende 
forhøyet kortisolnivå er 
assosiert med delirium, 
at pasienter med 
delirium har høyere 
nivåer av kortisol i 
serum og spinalvæske 
samt at behandling 
med kortikosteroider 
kan utløse delirium hos 
vulnerable pasienter 
(34,40). 

Konklusjon
Delirium, karakterisert 
av akutt kognitiv svikt, 
er en vanlig komplika-
sjon hos pasienter 
innlagt i kardiologiske 

avdelinger, og prevalensen øker med alde-
ren. Pasienter med hjerteinfarkt, alvorlig 
hjertesvikt, hjertestans samt pasienter som 
har gjennomgått TAVI og hjertekirurgi, er 
spesielt utsatt for å utvikle delirium og der-
med pådra seg en varig kognitiv svikt. 

Årsaken til delirium er sammensatt, 
og utvikling av delirium er en kompleks 
interaksjon mellom en sårbar pasient 
med predisponerende faktorer som 
eksponeres for en eller flere utløsende 
faktorer. Forebygging av delirium er 
tverrfaglig og multifaktoriell, mens 
behandlingen er rettet mot utløsende 
faktorer. Ingen medikamentell strategi har 
hittil dokumentert signifikant effekt på 
forebygging og behandling av delirium. 
Kunnskapen om risikofaktorer og 
underliggende patofysiologiske mekanismer 
er begrenset, og vi trenger videre forskning 
for å avdekke mekanismene og dermed 
utvikle målrettede strategier for forebygging 
og behandling. 

Delirium er ressurskrevende, 
assosiert med negativt utkomme og kan 
forebygges. Ved preoperativ vurdering 
må kognitiv funksjon og risikoen for 

Forebygging og behandling av 
delirium:

 y Vurdering av risiko for postopera-
tivt delirium er en viktig del av den 
preoperative vurderingen.

 y Forebygging og behandling er 
tverrfaglig og multifaktoriell. God 
medisinsk behandling og pleie med 
optimal cerebral oksygenering kan 
forebygge delirium.

 y Den viktigste behandlingen er rettet 
mot utløsende årsaker.

 y Det er sparsom dokumentasjon på 
profylaktisk og terapeutisk effekt av 
antipsykotika og deksmedetomidin.
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postoperativt delirium evalueres. Faren 
for utvikling av demenssykdom og 
institusjonalisering bør tas hensyn til ved 
anbefaling av aktuelle behandlingsstrategier. 
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