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Delirium  

( akutt forvirringstilstand) 

 

•  Et oftest forbigående globalt 

hjernesyndrom med nedsatt evne til å 

oppfatte, tenke og huske, samtidig med 

forstyrret psykomotorisk atferd og forstyrret 

søvn/ våken rytme. 
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Delirium 

• Tilstanden beskrevet av Hippokrates for 
2500 år siden. 

• Celcus ca. år 100 innførte betegnelsen 
deliare. (Av latin de=av, fra og lia=fure, spor, rett linje)  

• Frem til 1800-tallet brukt som betegnelse 
for sinnssykdom generelt, i tillegg til for 
akutt psykisk lidelse ved feber eller 
forgiftning. 

Begreper brukt ved delirium 

 

• Forvirring, akutt hjernesykdom, akutt 

konfusjon, encefalopati, akutt organisk 

psykose, eksogen psykose, akutt 

hjernesvikt, postoperativ forvirring, 

reversibel demens, feberdelir, toksisk 

psykose. 

Diagnostiske kriterier   ICD-10 

• A.  Redusert bevissthetsnivå i form av nedsatt 
oppfattelse av omgivelse og svekket 
oppmerksomhet. 

 

• B.  Kognitive forstyrrelser: 

         1.  Svekket umiddelbar gjenkallingsevne og 
korttidshukommelse med relativt bevart 
langtidshukommelse. 

         2.  Desorientering mhp. tid, sted og egne data.   
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Diagnostiske kriterier   ICD-10 

• C.  Psykomotoriske forstyrrelser med >1 

av følgende: 

 

   1.  Hurtig skifte fra hypo- til hyperaktivitet. 

   2.  Økt reaksjonstid. 

   3.  Økt eller nedsatt talestrøm. 

   4.  Tendens til å fare sammen. 

Diagnostiske kriterier   ICD-10 

• D. Forstyrret nattesøvn med >1 av 

følgende: 

 

   1.  Søvnløshet eller invertert søvnrytme. 

   2.  Nattlig forverring av symptomene. 

   3.  Urolige drømmer eller mareritt, evt. med 

hallusinasjoner eller illusjoner. 

 

 

Diagnostiske kriterier   ICD-10 

 

• E.  Akutt debut og fluktuerende forløp. 

 

• F.  Holdepunkter for hjerneorganisk 

etiologi. 
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Diagnostisering 

• Diagnostisering av delirium baseres på 

sykehistorie, kliniske observasjoner og 

kognitiv vurdering og evt. bruk av 

screeningverktøy. 

 

Screeningverktøy 

• Confusion assessment method (CAM) 

kortversjon ved Inouye et al. Ann Int Med 1990. Norsk 

oversettelse ved Hylen Ranhoff, Hjermstad og Loge 2004. 

 

• Mye brukt ved kartleggingen av delirium. 

Finnes også i en versjon til bruk hos 

intuberte pasienter, kalt CAM-Intensive 

Care Unit (CAM-ICU).  

 

Screeningverktøy 

• CAM: Diagnosen delirium er sannsynlig 

hvis følgende forhold er tilstede: 

-  I: Akutt debut og vekslende forløp/adferd og 

- II: Uoppmerksomhet 

samt 

- III: Desorganisert tankegang og/eller 

- IV: Endret bevissthetsnivå  
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Screeningverktøy 

• CAM: En valid skåring forutsetter god 

kunnskap om pasienten og god opplæring. 

 

2 former for delirium 

• Hyperaktivt delirium: Psykomotorisk uro, 

vandring, hallusinasjoner. 30 % av 

pasientene. 

 

• Hypoaktivt delirium: Lav aktivitet, 

tilbaketrekking, sengeliggende, krever ingen 

ting. 30 % av pasientene. Dårligere 

prognose.  

2 former for delirium 

• 40% av pasientene har blandet hyper- og 

hypoaktivt delirium.  

 

• Obs overgang hyper- til hypoaktivt 

delirium. 
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Subsyndromalt delirium 

• Tilstand der pas. presenterer et eller flere 

symptomer på delir men som ikke fullt ut 

tilfredstiller diagnostiske kriterier.  

 

• Kan bl.a. utløses av følgende:  

Banal sykdom, psykisk påkjenning, urolig 

miljø (sundowning), sansedeprivasjon. 

Forekomst 

• Utført få epidemiologiske studier. 

 

• Anslått 7 ganger høyere forekomst hos eldre 
> 70 år sammenlignet med yngre. 

 

• Brækhus et al 1994: 24% av pas. 75 år eller 
eldre hadde delir ved innleggelse med. avd. 
Lovisenberg sykehus.  

Forekomst 

• Postoperativt delir hos eldre: 

    - 10-14%    øyeoperasjon   (lapp for øye) 

    -  60%        lårhalsbrudd 

    -  80-90%   demens + lårhalsbrudd          (Berggren 87) 

 

• Delir ved kreft: 

    -  25-50%   generelt ved kreft 

    -  85%        langt fremskreden kreft       (Cobb 2000)     
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Forekomst 

• Delir >65 år, ulike avd.              (Bucht et al, Umeå, 1990)  

- Generell med. avd.                                15-20 % 

- Psyk. eller ger. avd.                               30-65 % 

- Slagenhet                                               42 % 

- Postop. enhet  (FCF)                             43-61% 

- Sykehjem (over 75 år)                           65 %   

- Aldershjem ( over 75 år)                       25 %        

- Hjemmebasert omsorg (over 75 år)       25 %        

Årsaker 

• Mekanismene bak delirium er flere og bare 

delvis kjent. 

 

• En hovedteori: Reversibel forstyrrelse i 

hjernens oksidative metabolisme 

(stoffskifte) og nevrotransmisjon 

(signaloverføring mellom nerveceller). 

Årsaker 

• Redusert oksygenomsetning i hjernen. 

 

• Redusert acetylkolinomsetning i hjernen. 

 

• Hyperkortisolisme. 
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Årsaker:  

Redusert oksygenomsetning i 

hjernen 

Årsaker:  

Redusert oksygenomsetning i 

hjernen 
 

• Hemmer hjernens metabolisme 

 

• Effekt på nevrotransmittere ved at: 

   - dopamin og glutamat øker 

   - acetylkolinkonsentrasjonen reduseres     

Årsaker:  

Redusert oksygenomsetning i 

hjernen 
 

• Hjerneslag 

• Hjerteinfarkt og økende hjertesvikt 

• Lungeemboli/ lungesykdommer (KOLS) 

• Blødningsanemi, for eksempel ved brudd 

• Blodtrykksfall 

• Hypoglykemi 
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Årsaker:  

Redusert acetylkolinomsetning i 

hjernen 

Årsaker:  

Redusert acetylkolinomsetning i 

hjernen 
 

• Acetylkolin er viktigste signalsubstans for 
hjerneceller involvert i oppmerksomhet og 
hukommelse.   

• Redusert kolinerg funksjon ved: 

   - degenerasjon nerveceller 

   - ubalanse transmittorsubstanser 

• Inverst forhold dopaminerg og kolinerg aktivitet 

    - dopaminerg aktivitet økt ved delir . 

  

Årsaker:  

Redusert acetylkolinomsetning i 

hjernen 
 

•  Legemidler med antikolinerg effekt: 

 

TCA, høydose-antipsykotika, anti-Parkinson midler, 
antihistaminer, benzodiazepiner. 

 

• Mindre oppmerksomhet på at legemidler som 
furosemid, digitoksin og morfin har antikolinerg 
virkning.  

  



10 

Årsak: Hyperkortisolisme 

Årsak: Hyperkortisolisme 

• Påvirker hjernens metabolisme. 

 

• Kan skade hippocampus direkte => 
påskynde utviklingen av mental svikt. 

 

• NB: Også kortisolmangel (Addison eller 
suppresjon ved medikamentell behandling) 
kan gi delir. 

Årsaker: Hyperkortisolisme  

(spesielt hos demente) 

• Smerte                                                         S 

• Akutte sykdommer bl.a. infeksjoner          T  

• Urinretensjon og obstipasjon                     R  

• Allergiske reaksjoner                                 E 

• Sensorisk over- og understimulering         S 

• Søvnmangel                                               S 

• Depresjon og psykisk stress 
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Risikopasienter - delirium 

• Eldre > 65 år. 

• Pasienter med dårlig allmenntilstand. 

• Pasienter med hjerte- og karsykdommer. 

• Pasienter med demens. 

• Pasienter med tidligere hjerneslag. 

• Pasienter med depresjon, angst. 

• Pasienter med søvnmangel, søvnapnoe. 

• Alkohol- og/eller medikamentmisbruk. 

Andre risikotilstander 

• Subduralt hematom 

• Hodetraumer 

• Epilepsi 

• Hjernesvulster 

• Infeksjoner i hjerne og hjernehinner 

Risiko for delirutvikling 

 

• Antall risikofaktorer av stor betydning: 

-  1 risikofaktor: Risiko for delir < 10 % 

- 3 risikofaktorer: Risiko for delir >60 % 
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Prognose 

• Dødelighet for sykehusinnlagte pas. med delir 

anslått 22-76%. 

• Studie vist at 80% av de som overlever kommer 

seg innen 1 mnd.  

• 30-90% fortsatt deliriøse ved utskrivelse fra 

sykehus.                                                (Foremann 01) 

• Pas. kan ha manifeste symptomer på delir 6 mnd 

etter utskrivning fra sykehuset.             (Rockwood 96) 

Prognose 

• Også økt dødelighet i månedene etter 
utskrivelse fra sykehuset. 

• De mildere former for delir lavest 
dødelighet. 

• Spesielt dårlig prognose ved redusert 
kognitiv og fysisk funksjon forut. 

• Årsak: Grunnsykdommen, uheldige forhold 
ved behandlingen, komplikasjoner. 

Behandling 

• Komme raskt i gang med behandling. 

• Først starte behandling av underliggende 

årsak og deretter symptomatisk behandling.  

   Derfor: 

• I første omgang innleggelse i medisinsk 

avdeling og IKKE psykiatrisk avdeling 

dersom det er mistanke om underliggende 

somatisk sykdom som ikke lar seg behandle 

i primærhelsetjenesten. 
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Behandling 

 
• Somatiske behandlingstiltak: 

• Behandling av utløsende årsak(er). 

• Sørg for god oksygenmetning.  

• Systolisk blodtrykk >90-100. 

• Tilstrebe normalisering av hematokrit.   

• Sørg for elektrolytt og væskebalanse. 

• Tilstreb normoglykemi. 

Behandling 

• Senk feber (1 grad økning krever 10% mer 

O2). 

• Sørg for adekvat smertebehandling. 

• Ta bort legemidler med antikolinerg effekt. 

• Ta bort øvrige medisiner som ikke ansees 

livsviktige. 

• Kontroller urin og avføring. 

 

Behandling 

• Miljømessige behandlingstiltak: 

• Sørg for tilstrekkelig med ro, hvile og søvn.  

• Sørg for sansestimulering (briller, 

høreapparat) og nær kontakt til pleier 

og/eller familie. 

• Unngå sansemessig overstimulering 
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Behandling 
• Medikamentelle behandlingstiltak: 

• Ved aggressivitet, stor uro og 
hallusinasjoner kan det gis antipsykotika.  

• Både Haldol og nyere antipsykotiske 
medikamenter som Risperdal, Zyprexa og 
Seroquel blir brukt. 

• Det er ikke vist at et nevroleptika er 
overlegent de andre.                      (Lonegan 2007)  

• Nasjonale retningslinjer..?.. 

Behandling 

• Ved etablert delirium er Haloperidol i lav 

dosering anbefalt som førstelinjebehandling 

i engelske retningslinjer                (Young J 2010) 

Behandling 

• Haloperidol 0,5-2 mg p.o. inntil x 4/døgn. Maks 5 

mg/døgn for å unngå bivirkninger hos eldre.                                                                

• Prekære situasjoner: Haloperidol i.m./i.v. under 

tett oppfølging av puls og BT. Obs. 

torsadearrytmier ved i.v. adm.        (legemiddelhåndboka) 

• Obs. malignt nevroleptikasyndrom 

• Risperidon 0,25-2 mg to ganger per døgn. 

• Forsiktighet hos pas. med parkinsonistiske 

symptomer inkl. DLB. 

 



15 

Behandling 

• Det er ikke vist at behandling med 

kolinesterasehemmere har effekt ved delirium      

      (Overshott R 2010) 

• og heller ikke som forebyggende behandling      

preoperativt                                      ( Sampson EL 2007)                  

• Behandling med kolinesterasehemmer kan 

imidlertid vurderes dersom pas. har kjent 

ubehandlet demens. 

• Obs. bivirkningsprofil… 

 

Behandling 

• Ved klart depressiv symptomatologi vurdere 

antidepressiva.  

 

• Ulike benzodiazepiner brukes for å dempe angst 

og uro ved delir. Oxazepam (Sobril) fremholdes 

som førstevalg bl.a. i Norsk Elektronisk 

Legehåndbok og legemiddelhåndboka. 

• Ingen studier har imidlertid vist gunstig effekt på 

forekomst, varighet eller alvorlighetsgrad av 

delir…                                           (Lonergan 2009) 

                          

Behandling 

• Ved søvnløshet klomethiazol (Heminevrin) 300-

600 mg p.o. om kvelden.                                      

=> Obs. Gis ikke til pasienter som er respiratorisk 

eller sirkulatorisk labile.    
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Forebygging 
- Våre råd til oppfølgende instans  

• Fange opp nyoppstått sykdom så raskt som 
mulig. 

• Korrigere fortløpende alt som kan 
korrigeres (Hb, væske, oksygenmetning, 
bl.s., smerter m.m.). 

• Forutse og forebygge komplikasjoner til 
sykdom. 

• Unngå stress.  

Forebygging 
- Våre råd til oppfølgende instans  

• Passende mengde stimulering: 

-  Hjemmeboende sosial kontakt gjennom 

familie, hj.spl., dagsenter.  

-  Aldershjem og trygdeboliger bør ha lett 

tilgang til trygge fellesskap. 

-  Sykehjem viktig med små, oversiktelige og 

rolige poster med tilstrekkelig personale…  

Forebygging 
- Våre råd til oppfølgende instans  

• Sykehjemspostene bør være differensierte 

og tilpasset pas. funksjonsnivå. 

• Pasienter som er særlig utsatt for å utvikle 

delirium har et bedre tilbud i skjermede 

enheter.  

• Være på vakt overfor tidlige symptomer 

som innsovningsvansker, mareritt, 

hallusinasjoner og angst som ofte kommer 

forut for deliret.  
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Forebygging 
- Våre råd til oppfølgende instans  

• Delir begynner ofte om natten => 

observasjoner fra nattpersonale kan være 

avgjørende for tidlig diagnostisering. 

Oppsummering 

• Delirium er hyppig forekommende  

• Lett å overse 

• Klart underdiagnostisert 

• Kan være livstruende 

• Skal alltid utelukkes ved endret adferd 

• Somatiske undersøkelser skal alltid gjøres først 

• Tilstrebe skreddersydd behandling etter grundig 

360 graders somatisk og psykiatrisk evaluering 


