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Bedre helse hos eldre 

Torgeir Bruun Wyller 



Tiltak for god helse i eldre år 

• Den enkeltes ansvar: Fysisk og mental 

aktivitet 

• Samfunnets ansvar for de skrøpelige: Gode 

pleie- og omsorgstjenester 

• Samfunnets ansvar for å hindre at akutt 

sykdom gir kronisk skrøpelighet 



Bakgrunn 

• Akutt sykdom hos gamle – uansett hvor i 

kroppen den sitter – gir ofte utypiske 

symptomer 

• Symptomene er ofte preget av sviktende 

evne til å 

– Stå oppreist: Falltendens 

– Tenke klart: Delirium 

• Dette gir risiko for at akutt sykdom (som kan 

behandles) feiloppfattes som et rent 

«pleieproblem» 



Bakgrunn 

• Akutt sykdom hos gamle – uansett hvor i 

kroppen den sitter – gir ofte utypiske 

symptomer 

• Symptomene er ofte preget av sviktende 

evne til å 

– Stå oppreist: Falltendens 

– Tenke klart: Delirium («akutt forvirring») 

• Dette gir risiko for at akutt sykdom (som kan 

behandles) feiloppfattes som et rent 

«pleieproblem» 



Delirium 

• Forstyrret bevissthet med redusert evne til å 

fokusere, opprettholde og endre 

oppmerksomheten 

• Forstyrret kognisjon (f.eks. hukommelse, 

orientering, språk) 

• Av og til svær uro, angst, paranoide ideer 

• Akutt start og svingende forløp 

• Utløst av akutt sykdom 



Lira (lat): 

Åkerfure; spor 

De lirium: Fra 

sporene; 

avsporet 



Forekomst hos pasienter med lårhalsbrudd 

. 

Delirium

Ikke delirium



Forekomst hos pasienter over 75 år 

akuttinnlagt i indremedisinske avdelinger 

. 

Delirium

Ikke delirium





Hva går galt i hjernen? 

• Som gjør at pasienter utvikler delirium? 

• Som gjør at delirium medfører varig mental 

svekkelse / demens? 



Behandling 

• Påvise og behandle utløsende årsak 

• Ta vekk unødvendige medisiner 

• Optimalisere behandlingen av kroniske 

sykdommer 

• Opp av sengen! 

• Beroligelse, pårørende, nok personale 

• Ingen medisiner har dokumentert effekt på 

sykdommen (men kan dempe symptomer) 

 



THE OSLO STUDY OF CLONIDINE IN ELDERLY PATIENTS 
WITH DELIRIUM –  

LUCID 

Kan medisiner hjelpe? 



Hva gjør helsemyndighetene? (I) 

• Legger ned sykehussenger, oppretter i 

stedet «kommunale akuttsenger» uten 

mulighet for skikkelig undersøkelse og 

behandling (Samhandlingsreformen) 

– Stor fare for at delirium ikke blir erkjent og 

utredning av årsak ikke blir igangsatt 

– Økt fare for varig mental svekkelse 

– Økt lidelse for pasientene 

– Økte utgifter for samfunnet 



Hva gjør helsemyndighetene? (II) 

• Norheimutvalget: Pasienter skal prioriteres 

etter helsegevinst bedømt ved gode leveår 

de kan vinne 

– Disse pasientene vil ikke vinne mange leveår, 

fordi de er gamle og svekkede 

– Norheimutvalget legger altså opp til fortsatt 

diskriminering av en pasientgruppe med små 

muligheter for å tale egen sak 



Delirium 

• Er vanlig 

• Har alvorlige og varige konsekvenser 

• Kan trolig utløse demens 

• Kan føre til at eksisterende demens blir verre 

• Har ukjent årsak 

• Kan forebygges og behandles gjennom god 

organisering og bred medisinsk og 

tverrfaglig behandling  

• Har ingen god medikamentell behandling 




