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Maren 87 år
• Indlagt med delir og infektion og 

hydrothorax.

• Medicin: Marevan, Citalopram, Eltroxin, 
Toilax, Bisoprolol,Tradolan,Digoxin.

• Paraklinik: hb 6.2,INR:4.5, CRP125. 
Na:127. TSH 22(for høj), est GFR: 25 
ml/min.



Hvad er det vi gør kort fortalt!

• Helhedsvurdering kan også foregå i 
akutafdelingen

• Tværfaglighed helt essentiel



• CGA



Telemedicin i arbejdet med 
den geriatriske patient

Kan de ældre skrøbelige være med til 
det? Og finde ud af det?

Hvem og til hvad?



Telegeriatrics- Australien



Ikke akutte geriatriske 
patienter

Martin-Khan MG, Edwards H, Wootton R, 
Varghese P, Lim K, Darzins P, Dakin L1, Gray 
LC.



Akutte geriatriske patienter 
• Indlagt fra akutplads og udskrives 

dertil fra FAA
• Indlagt få dage i geriatrisk afdeling 

og udskrevet til akutplads i 
kommunen

• Opfølgning på IV behandling, 
scanningssvar, smertebehandling.





Optimering/udvikling af opfølgning/indsats

Telemedicinsk opfølgning -
udviklingsprojekt på 
Vikærgården (akutpladser 
og rehab.) Et samarbejde 
med kommunen.

IPADS og mulighed for supervision/bedre kvalitet i 
vurdering/opfølgning- Center for Telemedicin 
involveret

Geriatrisk afdeling



Telemedicin- Århus
• Setup: 1 sted. 

Kortidsplads/akutpladser

• Mandag - fysisk opfølgning
• Torsdag - telemedicinsk 

opfølgning(samme læge og samme 
patienter)



Foreløbige erfaringer med telemedicin 
til opfølgning efter 

hospitalsindlæggelse. Akutenheden 
Vikærgården i Århus

• Resultat af spørgeskema: ca. 75 opfølgninger
• De ældre tager særdeles godt imod det
• Tidsbesparende (for lægen, patienten og 

akutenheden)
• Hjælper også med at vurdere den akutte patient



Formålet med den akutte 
geriatri

Akut geriatri gruppe 2016

1) Genoprette/vedligeholde vitale funktioner hos den akutte 
geriatriske patient

2) Tidlig diagnostik af akut sygdom, som ofte viser sig ved 
ukarakteristiske sygdomsbilleder

3) Forhindre/begrænse funktionstab og andre komplikationer i 
forbindelse med akut sygdom

4) Hensyntagen til komorbiditet, når den geriatriske patient skal 
diagnosticeres og behandles for akut sygdom

5) Sikre adækvat smertebehandling og anden lindrende 
behandling

6) Sikre ”den gode udskrivelse” og overgang til primærsektor, 
når sygehusforløbet afsluttes.



Den ældre patient i akutafdelingen

• Ca. 50 % af de akut indlagte er over 65 
år.  Ca. halvdelen af disse har geriatriske 
problemstillinger.

• Akut samt kronisk sygdom
• Polyfarmaci
• Funktionstab
• Sociale problemstillinger 



Er hospitalet altid det rigtige sted for den akut 
syge ældre patient ?

• En patient med lav delirtærskel?
• En patient med usikker gang/fald. Falder de mon 

mindre på sygehuset ?
• Infektionsrisiko?
• Tab af færdigheder?
• Husk at indlæggelse med hurtig udredning, tæt 

observation også kan være det helt rigtige for 
den ældre patient! Individuel vurdering!



Den ældre patient i 
akutafdelingen



Acad Emerg Med. 2015 Jan;22(1):1-21

Der mangler fortsat valide redskaber til at udpege de ældre
med mest behov for geriatrisk vurdering 



Forsøg på at find de patienter, som har brug 
for en geriater



ISAR

the ISAR was proved to have poor validity related to 
revisiting the ED (AUC: 0.59-0.60) and hospital 
readmission (AUC: 0.59-0.60). 
The predictive validity of the ISAR related to mortality 
and composite outcomes was graded as poor to fair. 

It is not suitable to use the ISAR alone for identifying 
seniors at risk for adverse outcomes in the ED. 



Den individuelle kliniske 
vurdering

• Den oplagte tunge geriatriske patient 
ser vi let!

• Den ”friske” ældre 90 årige med en 
umiddelbar ”banal lidelse”(UVI, fald, 
obstipation)



Hvad ved vi om de ældre 
akut syge på hospitalet?

• Udover at der er mange og der 
kommer flere og at de kommer igen, 
hvis de overlever







LC Gray et al.





In multivariate analyses, as little as 1 episode of delirium
during the first 3 days was associated with increased
odds of unanticipated ICU admission or in-hospital death
(adjusted OR 8.07 (95% CI 1.91 to 34.14); p=0.005).

Delirium that persisted for all 3 days was associated with
a decline in discharge status, even after adjusting for
factors such as severity of illness and baseline cognitive
impairment

260 pt + 65 år,15 % fik delir

BMJ Open. 2015 Sep 9



(death, nursing home admission, hospital admission) 
in the first 30 days following an older individual’s visit 
to the emergency department.



Take Home Message

• Nedsat funktionsniveau og kognition predikterer
dårligt outcome for de ældre patienter i 
akutafdelingen

• Selv med diverse screeningsredskaber så skal der 
individuel klinisk vurdering til for at finde den 
geriatriske patient

• FAA skal forholde sig til og tage hånd om de 
skrøbeligste ældre? Der er mange!!


