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Disposisjon 

•  Akutt geriatri 
•  Aldersforandringer; skrøpelighet og sårbarhet 
•  Aldersrelaterte sykdommer; Multisyk 
•  Akutt funksjonssvikt 
•  Delirium 
•  Fall 



Akuttgeriatri 
Akuttmedisin:  
•  Akutte somatiske tilstander – 

tilstander der hvor det kreves 
uoppholdelig diagnostikk og 
eventuell terapi for å: 

•  Gjenopprette og/eller vedlikeholde 
de vitale funksjoner som respirasjon 
og sirkulasjon  

•  Forhindre og/eller begrense 
funksjonsnedsettelse som følge 
av skade eller sykdom. 

•  Gi adekvat smertebehandling ved 
svære smertetilstander. 

•  Begrepet uoppholdelig tolkes her 
som en bestemt tidsramme fra noen 
minutter til en eller flere timer, 
men samtidig er dette tilstander 
som ikke kan vente til neste dag. 

Geriatri: 
•  Av gresk geras (alderdom) og iatreia 

(helbredelse), er en medisinsk 
spesialitet som er konsentrert om 
sykdommer hos eldre, vanligvis 
avgrenset nedover til 65-70 års alder. 

•  Geriatrien er opptatt av fysiske, 
psykiske, funksjonelle og sosiale 
tilstander som inntreffer ved akutt 
sykdom, kronisk sykdom, rehabilitering, 
forebygging, sosiale situasjoner og ved 
livets avslutning hos denne 
pasientgruppen. 

•  Pasientgruppen anses å ha en høy 
grad av skrøpelighet og ofte flere 
lidelser, noe som krever en helhetlig 
tilnærming. Sykdommer kan framtre 
forskjellig hos eldre pasienter, og de er 
ofte svært vanskelige å diagnostisere. 
Responsen på behandling er ofte sein, 
og det er ofte et behov for sosial støtte. 

Fra wikipedia.no 



Målsetning for akuttgeriatrien 

Hos en eldre og skrøpelig person som har en 
akutt somatisk tilstand: 

•  gjenopprette og/eller vedlikeholde de vitale 
funksjoner som respirasjon og sirkulasjon – dvs 
redde liv.  

•  forhindre og/eller begrense funksjonsnedsettelse 
som følge av skade eller sykdom.  

•  gi adekvat smertebehandling og annen lindrende 
behandling. 

 
 

Målsetning for akuttmedisin, adaptert til 
eldre skrøpelige pasienter. AHR 2009 



Aldring 

Den prosess som forvandler voksne friske 
individer til skrøpelige, sårbare individer 
med høy risiko for sykdommer og skader 



Når gamle blir hjelpetrengende: 

•  Skrøpelighet 
•  Aldersrelaterte sykdommer (og skader) 



Nedgang	  i	  fysiologisk	  kapasitet:	  	  Heterogenitet	  

Muravchik,	  Anesthesia	  5th	  ed,	  2000	  



Skrøpelighet (frailty) 



Skrøpelig – men ikke syk 

•  92 år 
•  Ikke vært alvorlig syk 
•  Tynn, BMI 18 
•  Går langsomt og litt ustøtt 
•  Spiser og drikker lite – har 

ikke appetitt lenger 
•  Litt redusert 

korttidshukommelse 

•  SÅRBAR, LITE RESERVER, 
HØY RISIKO 



Sarkopeni: aldersrelatert muskelsvinn 



Konsekvenser av sarkopeni 

•  Redusert muskelstyrke 
•  Redusert aksial muskeltonus 
•  Økt risiko for fall 
•  Økt risiko for organsvikt, i.e. Hjerte, lunger 
•  Økt risiko for fysisk funksjonssvikt 
•  Økt risiko for død  



Organfunksjon - organreserver 

Normal Opphørt 

Flaatten HUS 



Kognitiv funksjon 

  Redusert ”input” 
  Hørsel 
  Syn 

 
  Redusert 

hukommelse, nedsatt 
oppmerksomhet, 
lenger reaksjonstid 

  Hjernens funksjon 
(aldersforandringer og 
sykdom) 

  Psykologiske 
forandringer 

  Rolle 





Aldersrelaterte sykdommer 

 Aldersdemens 
 Hjerneslag 
 Hjertesykdom (koronarsykdom og 

hypertensiv hjertesykdom) 
 Lungesykdommer (KOLS) 
 Osteoporose med brudd 
 Artrose 
 Syn og hørselssvikt 
 Angst og depresjon 



Multisyk 

Å ha kronisk sykdom i 
mer enn ett organsystem 
•  82 år, tidligere storrøyker 
•  KOLS 
•  Koronarsykdom 

–  Hatt hjerteinfarkt 
–  Postinfarkt hjertesvikt 
–  Angina pectoris 

•  Claudicatio intermittens 
(trange årer i bena) 

•  Osteoporose (langvarig 
steroidbruk, inaktivitet, 
røyking) 

•  12 medikamenter 



Sykdomspresentasjon hos geriatriske pasienter 

•  Diffuse og generelle symptomer 
– Smerter kan være lite fremtredende 
– Feber kan mangle ved infeksjoner 
– Aldersforandringer, andre sykdommer og 

medisiner kan kamuflere symptomer 
•  Funksjonssvikt 

– Den gamle blir hjelpetrengende 



En eldre kvinne med multisykdom 

•  82 år gammel kvinne, bor 
alene, mild demens, 
hypertensjon, koronarsykd, 
osteoporose, mager. Bruker 
8 medisiner. 

•  Innlegges på grunn av 
slapphet og forvirring 

•  Temp. 37.3, puls 78, EKG 
uendret. Auskultasjon av 
cor og pulm ua. 

•  CRP 470 

•  Lobær pneumoni 



En mann med akutt funksjonssvikt, delirium og fall 

l  87 år gammel mann, selvhjupen, kognitivt 
(mentalt) velfungerende inntil det aktuelle 

l  Cancer prostata, atrieflimmer, bruker Marevan 
l  2-3 uker økende falltendens, redusert 

gangfunksjon, forvirret, blek, hudblødninger.  
 
l  Innlagt med akutt funksjonssvikt  
l  Hjertestans i akuttmottaket 



Akutt funksjonssvikt 

Hjelpebehov   
oppstått eller forverret siste 1-2 uker 

•  Redusert mobilitet 
•  Falltendens 
•  Dehydrering og underernæring 
•  Mental svikt - delirium 
•  Inkontinens 
Ofte flere symptomer på en gang, rammer 
det svakeste ledd! 



Skille mellom AKUTT og KRONISK 

  Akutt funksjonssvikt er alltid 
sykdom, skade eller 
bivirkning 

  Kronisk funksjonssvikt er  
  kroniske sykdommer 
  senfølge av skader og 

sykdommer 
  aldring 

  Ofte akutt på toppen av 
kronisk (den typiske 
akuttgeriatriske pasient) 

sykdommer 

senfølger av 
sykdom og skade 

aldring 



Delirium 



Hva er egentlig delirium ? 

n  Delirium er en vanlig og kompliserende tilstand hos 
eldre. 

n  Forstyrret oppmerksomhet og nedsatt mental funksjon, 
rask utvikling og et svingende forløp.  

n  Årsaken er ofte relatert til akutte medisinske lidelser, 
skader og medikamenter, eller abstinens fra 
medikamenter eller alkohol. 

n  Delirium hos eldre er potensielt mulig å forebygge og 
behandle, men det blir ofte ikke erkjent – noe som bidrar 
til dårlig prognose.  

n  Konsekvensene av delirium er lengre sykehusopphold, 
flere komplikasjoner, økt institusjonalisering og 
dødelighet.  



Hva skjer i hjernen ved delirium 
 

Både sykdom i hjernen og i kroppen kan gi delirium 

•  Hjernevolum og kapasitet 
•  Oksygenering og perfusjon 
•  Inflammatorisk respons 

(cytokiner) 
•  Stress og stresshormoner 

(sosialt,miljø, smerte, 
ubehag) 

•  Antikolinerg påvirkning 
•  Andre nevrotransmittorer  
•  Andre faktorer som 

forstyrrer hjerne-metab. 
eller transmittorfunksjoner 



Predisponerende faktorer 

Sykdom, skade 

Behandling 

       DELIRIUM 



Årsaker til delirium som må overveies og 
behandles utenfor sykehus 
 
•  Smerter: Gi 1 g paracetamol. Gi eventuelt opioider. 
•  Feber: Gi 1 g paracetamol. Avkjøl pasienten. 
•  Hypoksi: Gi oksygen. 
•  Lavt blodtrykk (under 100 systolisk): Gi væske 

intravenøst. 
•  Hypoglykemi: Gi glukose. 
•  Urinretensjon: Utfør engangskaterisering. 
•  Obstipasjon: Gi eventuelt klyster. 



Årsaker til fall hos eldre 

•  Redusert balanse 
•  Redusert muskelstyrke 
•  Dårlig syn 
•  Akutt sykdom 

(bevissthetstap, slag, 
infeksjoner, anemi) 

•  Tendens til lavt blodtrykk 
når man reiser seg opp 
(ortostatisme) 

•  Legemidler 
•  Alkohol 



Fall hos eldre: 4 punkter  

1.  Skader? 
2.  Bevisstløs eller 

vært bevisstløs? 
3.  Årsak til fallet? 
4.  Skade etter å ha 

ligget lenge? 
1.  Trykksår 
2.  Rabdomyolyse 
3.  Hypotermi 
 



Synkope og kollaps: viktige obs.  

•  ABC: 
– Puls og BT 
– Sirkulasjon, respirasjon 

•  Vannavgang? 
•  Bittskader eller annet som gir mistanke om 

krampeanfall 
•  Alkohol? 
•  Medisiner (ta med medisiner til sykehus) 



Viktig å vite 

•  Aldersforandringer og kroniske sykdommer gir 
–  Sårbarhet og høy risiko for sykdom og skade 
–  Sykdomspresentasjonen er ofte diffus (akutt 

funksjonssvikt og delirium) 
•  Akutt funksjonssvikt kan være det viktigste symptomet 

på livstruende tilstander – INNLEGGES 
•  Delirium er viktig å skille fra demens – fordi det kan være 

symptom på underliggende alvorlig sykdom - 
INNLEGGES 

•  Fall er ikke bare en hendelse med eventuell skade – 
men har underliggende årsaker og alvorlige 
konsekvenser - INNLEGGES 

 





Jeg er 
fremtiden 


