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Forekomst? Prevalens HDS i juni 17.

• Screening med 4AT

• 24 % med delir/kognitiv svikt 
totalt

• 64% over 70 år

• 37% av disse med delir/kognitiv 
svikt.
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Kriterier
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
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DELIR
↓Oppmerksomhet og 

↕bevissthet

↓Kognisjon og 

persepsjons-

forstyrrelse

Akutt debut og 

fluktuasjon

Ikke primær 

nevrokognitiv lidelse, 

eller annen kjent 

cerebral tilstand 
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DELIR
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Timer til 
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[1] ÅRVÅKENHET (forholder seg normalt til omgivelsene)      
Pasienten virker tydelig døsig (dvs. vanskelig å vekke og/ eller er åpenbart søvnig ved undersøkelsen) eller motorisk 

urolig/hyperaktiv. Observer pasienten. Hvis pasienten sover, forsøk å vekke pasienten med vanlig stemme eller ved varsom 

berøring på skulderen. Be pasienten oppgi navn og adresse til hjelp med vurderingen. 
 

     Normal (helt årvåken, ikke urolig ved undersøkelse)   0 

Lett søvnig < 10 sekunder etter oppvåkning, deretter normal 

 0 

Tydelig unormal(t)       4 

 

 

[2] AMT4 (Forkortet mental vurdering) 
Alder, fødselsdato, sted (navnet på sykehuset eller bygning), årstall    

 

Ingen feil      

 0 

     1 feil       1 

    2 feil eller flere/ikke testbar     2 

 

 

[3] OPPMERKSOMHET 
Spør pasienten: “Kan du i baklengs rekkefølge nevne for meg årets måneder, begynn med desember»  

Å hjelpe pasienten med et innledende spørsmål «hva er måneden før desember?» er tillatt 
 

Rekkefølgen av årets måneder baklengs     Oppgir 7 måneder eller flere korrekt    

 0 

     Begynner, men klarer <7 måneder/ avslår å begynne   1 

    Ikke testbar (er uvel, døsig, uoppmerksom)   2 

 

 

[4] AKUTT ENDRING ELLER FLUKTUASJON I TILSTAND 
Holdepunkter for betydelige endringer eller fluktuasjoner knyttet til: årvåkenhet, kognisjon,  
annen mental funksjon  
(F.eks. paranoide symptomer, hallusinasjoner) oppstått i løpet av de siste to uker og fremdeles tilstede de siste 24 timer 
        
      Nei      0 

      Ja      4 

≥4: mulig delirium og 
eller kognitiv svikt 
1-3: mulig kognitiv svikt 
0: delirium eller alvorlig 
kognitiv svikt 
usannsynlig (men 
fremdeles mulig 
delirium hvis 
informasjon under punkt 
[4] er ufullstendig) 



Deliriumbehandlingens 4 hovedprinsipp

• Gjenkjenne/diagnostisere deliret

• Diagnostisere og behandle underliggende årsak(er). 

• Optimalisere basale funksjoner-korrigere underliggende faktorer

• Skjerming og miljøtiltak 
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Årsaker til delir
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Sikre basale funksjoner-
korriger underliggende faktorer

Basal funksjon

• Sirkulasjon

• Respirasjon

• Hydrering

• Ernæring

• Eliminasjon

Underliggende faktorer

• Sansekorreksjon

• Smertevurdering/-behandling

• Søvnkorreksjon

• Elektrolytter/metabolisme

• Medikamentsanering

• Mobilisering
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Skjerming og miljøtiltak

• Enerom

• Tilpasset belysning

• Skjerme mot støy

• Reorientering og tett personkontakt

• Bringe inn pårørende hvis mulig!

• Klokke/kalender

• Unngå radio/fjernsyn(?) 
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Medikamentell behandling

• Når er det indikasjon? 
• Dempe uro/agitasjon/psykose
• Indusere søvn

• Verktøy for å vurdere alvorlighetsgrad/risiko?
• Effekt/ evidens?

• Nevroleptika
• Sedativa
• Annet? 
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Aktuelle medikamenter

• Nevroleptika:                                                                                                      
-Haloperidol og olanzapin likestilt som kortvarig akutt 
delirbehandling? Svak evidens for effekt. Lik bivirkningsprofil?                 
-Ved parkinson-tilstander: førstevalg quetiapin

• Sedativa:                                                                                                                  
-Klometiazol(Heminevrin) mest brukt.                                                                                   
-Unngå bzd…..                                                                                                         

• Ved behandlingsresistent delir og/eller varig                             
søvndeprivasjon: Midazolam? Dexdor? (Propofol?)
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Hyperaktivt vs hypoaktivt delir

• Hyperaktivt delir lett å gjenkjenne!

• Utagering/adferdsendring kan også være uttrykk for en forverring av 
APSD ved demens og samtidig akutt sykdom

• Obs primær psykose?

• Hypoaktivt delir: oftere underdiagnostisert, kan være                              
mer langvarig, og kan indikere dårligere prognose.
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Delirium og demens/kognitiv svikt

• Allerede kjent demens?

• Anamnestisk mistanke om ikke diagnostisert demens- IqCode?

• En prediktor for senere demensutvikling? 

• Skal alle med førstegangs delir utredes?

• Ved gjentatte delir ved akutt sykdom: videre demensutredning, men 
da i «kald» fase. 
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Brain 2012: MMS-E etter 
gjennomgått delir

Brain. 2012 Sep; 135(9): 2809–2816.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3437024/


Kilder

• Klinisk erfaring +++

• Artikkel: «Delirium hos eldre pasienter»                                                                   
Tidskriftet 20.august 2013- Neerland, Watne, Bruun Wyller.

• Artikkel: «Vurdering av mental status hos akutt syke gamle.»                               
Tidskriftet 23.juni 2017. Myrstad, Neerland, Hagberg, Watne.

• Deliriumprosedyre HDS: www.helsebiblioteket.no, revidert -20/-21.

• Fortsatt behov for mye forskning/kunnskap om årsak og 
behandling!
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http://www.helsebiblioteket.no/

