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Förvirrade äldre 
 
Patientgruppen 
• Denna handläggningsöverenskommelse 

avser patienter med etablerad eller tydlig 
misstanke om demenssjukdom som relativt 
snabbt utvecklar förvirring eller 
beteendestörningar som påtagligt försvårar 
omhändertagandet i det ordinarie boendet, 
det må vara det egna hemmet eller ett 
kommunalt äldreboende.  

• Överenskommelsen avser också äldre utan 
tecken till demens som på motsvarande sätt 
snabbt försämras. De symtom som uppträder 
kan variera men vanligt är agitation med eller 
utan våldsamheter, sömnstörningar eller en 
snabb kognitiv försämring. 

 
Genesen till omvårdnadssvårigheter 
Det finns två tillstånd/begrepp som kan orsaka 
denna typ av snabb försämring hos dementa;  
• Dementa kan, precis som alla äldre som 

också har en reducerad tolerans för stress i 
olika former kan utveckla förvirringstillstånd, 
delirium. 

• Personer med demens utvecklar ofta någon 
gång under sin sjukdomsutveckling 
komplikationer med framförallt 
beteendestörningar. Detta fenomen benämns 
numera Beteendemässiga och Psykologiska 
Symtom vid Demens - BPSD. 

 
 

 
Differentialdiagnostiken mellan BPSD och 
delirium kan vara svår då symtomen kan 
sammanblandas. Hjälp till differientialdiagnostik 
finns dock: 

 BPSD Delirium 

Tid Succesiv utv Abrubt debut 

Fluktation Stabila symtom Fluktuerande 

Hallucina-
tioner Mindre vanligt Framför allt 

visuella 

Klara 
stunder 

Förekommer 
inte 

Skall 
förekomma 

 
Delirium 
Det är ytterst sällan som demenssjukdomen 
som sådan förorsakar en snabb försämring. 
Undantag kan vara patienter med diffus Levy 
Body sjukdom där fluktuationer faktiskt är ett av 
de diagnostiska kriterierna. Att förklara en snabb 
försämring med att detta är demensen som 
fortskrider är inte acceptabelt. Istället måste man 
söka orsakerna till försämringen.  
Delirium kan också drabba den tidigare kognitivt 
helt friska patienten som utsätts för en kraftig 
stress av något slag. Typsituationen är den äldre 
patienten som läggs in på sjukhus för en akut 
skada eller sjukdom. 
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Förvirrade äldre, fortsättning 
 
Bakomliggande somatisk sjukdom?  
Snart sagt alla kroppsliga sjukdomar kan vara 
orsak till delirium. På grundval av kunskap om 
den enskilde patienten och det geriatriska 
sjukdomspanoramat måste en akut utredning 
starta, inriktad på de mest näraliggande 
diagnosmöjligheterna. Vanliga bakomliggande 
orsaker är;  
• Urinvägsinfektion 
• Läkemedelsbiverkan eller -intox 
• Trauma med eller utan skelettskada 
• Annan infektion 
• Hypovolemi 
• Cardiovasculära sjukdomar 
• G-I blödning och obstipation men många 

andra finns. 
 
Psykologisk/psykiatrisk genes?  
Den äldre hjärnan är mera känslig även för 
emotionell belastning. En abrupt försämring kan 
ses hos människor vars hemmiljö förändras 
genom flyttning eller den äkta hälftens tillfälliga 
eller bestående frånvaro.  Exempelvis kan en 
endogen depression hos äldre gå relativt 
symtomfattig tills den plötsligt manifesterar sig i 
en delirium. 
 
Skyndsam utredning 
Då delirium kan vara ett livshotande tillstånd med 
en betydande mortalitet är en snabb utredning 
nödvändig. Expectans är aldrig en korrekt 
handläggning i dessa situationer. Tvärtom är det 
viktigt att se över vårdkedjans 
rapporteringsrutiner (Undersköterska i 
hemtjänstgrupp/på äldreboendet - 
distriktssköterska/kommunsköterska - 
distriktsläkare) avseende dessa störningar. 
 

 
BPSD 
Beteendemässiga och psykiatriska symtom vid 
demens är en numera internationellt accepterad 
beteckning för de icke-kognitiva symtom som 
uppträder vid demenssjukdomar. Tidigare har 
man använt begreppen 'komplikationer till 
demens' och 'sekundärkomplikationer'. 
 
Man har nytta av att försöka beskriva problemen 
som en eller flera av följande grupper: 
1) Psykotiska syndrom i form av paranoida 

vanföreställningar eller plågsam hallucinos. 
2) Konfabulatoriska symtom av typen ”Detta är 

inte mitt hem” eller ”Någon stjäl hos mig”. 
3) Perceptuella störningar som leder till att 

patienten misstolkar omvårdnadssituationer 
och värjer sig mot hjälpinsatser. 

4) Emotionell instabilitet med impulsgenombrott 
(ofta aggressiva). 

5) Störningar av dygnsrytmen. 
6) Affektiva störningar. Allra vanligast med 

depressivitet. 
7) Ångesttillstånd. 
8) Motorisk överaktivitet; vandringsbenägenhet, 

snarast rituellt upprepande av samma 
rörelse, ropande. 

 
Möjligheterna till farmakologisk behandling av 
dessa ofta mycket besvärande och störande 
problem är begränsade. Vid 1. kan Risperdal 
med en begynnelsedos på 0,25-0,5 mg provas, 
vid 5. kan man med hypnotika sträva efter att 
åtminstone förbättra patientens nattsömn och vid 
4. & 6. kan SSRI-preparat hjälpa. 
 
Traditionella neuroleptika skall undvikas eftersom 
de ofta kan försämra situationen. Någon 
dokumentation för antiepileptika som inte sällan 
ges vid 4. & 8. finns inte. Inte heller finns stöd för 
bensodiazepiner annat än vid 7. 
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Förvirrade äldre, fortsättning 
 
Omedelbar handläggning vid 
delirium/BPSD 
Varje abrupt försämring som leder till försvårat 
omhändertagande skall betraktas som ett akut 
tillstånd som fordrar snabb utredning och 
behandling. Det får inte bedömas som ett led i 
demensutvecklingen. Samtidigt som specifik 
behandling såsom sedering och sömnbehandling 
(se nedan) startar skall en somatisk utredning 
grundad på aktuell anamnes och kunskap om 
patientens tidigare sjukdomar inledas.  
Utredningen måste självklart individualiseras 
men nödvändiga delar är: 
• Kroppsundersökning innefattande hjärt- och 

lungauskulation, puls, blodtryck, bukpalpation 
(stor blåsa?), palpation av skalle, thorax, 
bäcken och långa rörben (fraktur?) 

• Kem lab: Blodstatus, CRP, Na, K, urinsticka 
• Temp (Tänk på att sepsis hos äldre kan yttra 

sig som hypotermi) 
• EKG 
• Genomgång av medicinlista; Biverkning? 

Intoxikation? Interaktioner? 
 
Behandlingen skall styras av utredningsfynd och 
aktuell problematik. Naturligtvis skall den patologi 
man upptäcker vid utredningen behandlas, men 
lika viktigt är att förvissa sig om att patienten får 
vila d.v.s. att patienten sover om nätterna. Även 
en sedering under dagtid kan vara nödvändig. 
Val av preparat måste individualiseras, se 
närmare ”Information från Läkemedelsverket 
3/94. 
 
Vid ohållbar situation 
Tidig kontakt med psykogeriatriskt erfaren läkare 
förordas. Dels för diskussion kring den viktiga 
differentialdiagnostiken delirium/BPSD, dels för 
att skapa beredskap för att vid behov ta in 
patienten skyndsamt till psykogeriatriskt team på 
sjukhus.  
Strävan bör vara att om möjligt behålla patienten 
i det egna hemmet, oavsett om det är i ordinärt 
boende eller kommunalt äldreboende. Ibland kan 
behandlingsförslag från psykogeriatriskt erfaren 
läkare leda till att situationen löses. I vissa fall går 
inte det och är det psykogeriatriska teamet då 
förberett kan man i de allra flesta fall undvika att 
remittera patienten till vuxenpsykiatrin, något 
som ytterst sällan är av godo för någondera part. 
 

 
Rutiner hos psykogeriatriskt team 
Psykogeriatriska teamet på Sunderby Sjukhus (avd 
41p) har en växande erfarenhet av äldre patienter 
med svåra beteendestörningar. Teamet har 7-8 
vårdplatser men möjligheten att utnyttja dem beror 
på graden av beteendestörningar hos de 
inneliggande patienterna, ibland kan 1-2 patienter 
vara tillräckligt för att utnyttja all tillgänglig personal. 
Behandlingsrutinerna individualiseras naturligtvis 
men utrednings- och behandlingschemat (båda 
processer löper parallellt) kan sammanfattas: 
• Observation och samtidig översyn av mediciner 

vid inläggning. 
• Medicineringen minimeras till det absolut 

nödvändiga och fr.f.a. preparat med sederande 
effekt eller bieffekt granskas kritiskt. 

• Strävan att få patienten att sova ordentligt under 
natten och vara vaken och så aktiv som möjligt 
under dagtid.  

• Somatisk utredning med lämpliga blodprover och 
eventuellt andra utredningar, en psykiatrisk 
utredning görs där symtomen som lett till 
inläggningen kartläggs, ofta genom att 
närstående/vårdpersonal intervjuas. 

Observationer som teamets personal gör under 
vårdtiden kan ge ovärderlig information; Vilka 
situationer klarar patienten? Vilka situationer kan 
utlösa symtom? Vad fordras för att lugna symtomen 
och då framförallt icke-farmakologiska insatser. 
• Vilka situationer kan utlösa 

beteendestörningarna? 
• Vilka kognitiva svårigheter är det som ger dessa 

beteendestörningar? 
• Vilka icke-farmakologiska insatser kan utnyttjas? 
• Vilka farmaka kan användas? 
Genom att överföra denna kunskap till boendet 
skapas möjligheter att bättre hantera denna patient i 
boendet/hemmet. 
Uppföljning i boendet 
Lika viktigt som det är att patienterna snabbt kan 
beredas plats på psykogeriatrisk avdelning är det att 
patienten kan tas tillbaka till sitt boende då 
behandlingen bedöms avslutad. Förvisso kan 
problem kvarstå men då sjukhusvård inte bedöms 
som nödvändig längre måste den fortsatta 
problematiken skötas i det ordinarie boendet, då 
säkert baserat på en bättre dialog mellan 
distriktsläkare och geriatrikern.  
 

 

 


