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Abstract 
Background: Delirium is a common condition in the early stages of acute stroke. We con-

ducted a systematic review to evaluate incidence, risk factors and outcome in patients that 

evolve delirium during the first two weeks after acute stroke.  

Method: We did an updated search for relevant articles in PubMed and EMBASE published 

between January 2011 and August 2016. For older studies, we used the studies included in 

two systematic reviews published in 2012. Results of interest were incidence of delirium in 

acute stroke, associated risk factors and prognosis.  

Results: 5 studies published after 2011 met the inclusion criteria. In total 28 studies were in-

cluded. Incidence ranged from 2,3 % to 66 %, with a great variety in diagnostic procedures. 

The main emphasis of reported incidence was found between 10 – 30 %. Higher age, medical 

complications and pre-stroke cognitive decline were associated with the development of de-

lirium. Risk factors more specific to acute stroke were stroke severity, total anterior circula-

tion infarct and right hemispheric lesion. 14 studies reported outcome, of which length of 

hospital stay was found up to be more than 100 % longer in stroke patients with delirium. 

They also were more likely to be institutionalized and have worse functional outcome both 

at discharge and after 1 year. Patients with delirium were more likely to die during hospitali-

zation. 

Conclusion: In acute stroke, delirium is a common and severe complication that requires 

early recognition and treatment. Delirium is associated with a number of risk factors, and 

predict poorer outcome both short and long term.  
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Innledning 

Delirium 
Delirium blir ofte kalt «akutt forvirring». Tilstanden kjennetegnes av raskt innsettende end-

ring i oppmerksomhet og bevissthet, samt forbigående endringer i hukommelse, orientering 

eller andre kognitive ferdigheter. Diagnosen baserer seg også på tilstedeværelse av en utlø-

sende årsak.  

Man deler gjerne delirium i tre ulike typer basert på psykomotorisk tempo. Hyperaktiv, eller 

agitert delirium preges av høyt psykomotorisk tempo med uro, irritasjon eller hallusinasjo-

ner. Ved hypoaktiv, eller «stille» delirium har pasienten lavt psykomotorisk tempo, og det 

kan være mer preget av økt søvnighet og manglende initiativ. Det er allikevel vanlig med en 

vekslende form av delirium som innebærer perioder med både høyt og lavt psykomotorisk 

tempo. Den hypoaktive formen er ikke helt uvanlig blant eldre, men kan være lett å overse 

(1, 2).  

Diagnostiske kriterier 

I Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, femte versjon (DSM-V) fra 2013, gjel-

dende referansestandard, blir diagnosen delirium definert av fem kriterier som er gjengitt i 

tabell 1 (3). I mye av forskningslitteraturen er tidligere utgaver av DSM-kriteriene brukt, for-

trinnsvis DSM-III (4) og DSM-IV (5).  

Tabell 1 - Diagnostiske kriterier for delirium fra DSM-V (3). Alle kriterier må være oppfylt. Norsk oversettelse 
laget i fellesskap av deliriuminteresserte helsearbeidere innen anestesi, geriatri og palliasjon (6).  

A:  En forstyrrelse i oppmerksomhet (redusert evne til å rette, fokusere, opprettholde og flytte oppmerk-
somhet) og bevissthet (redusert orientering om miljøet omkring). 

B: Forstyrrelsene utvikles i løpet av kort tid (vanligvis timer til noen få dager), er en endring fra personens 
vanlige oppmerksomhet og bevissthet, og har tendens til å fluktuere i alvorlighetsgrad gjennom døgnet. 

C:  I tillegg sees en forstyrrelse i kognisjon (for eksempel forstyrret hukommelse, orientering, språk, visuo-
spatial evne eller persepsjon). 

D: Forstyrrelsene i kriteriene A og C blir ikke bedre forklart av en annen nevrokognitiv lidelse som allerede 
er etablert eller som er under utvikling, og de forekommer ikke i sammenheng med en alvorlig bevisst-
hetsnedsettelse som for eksempel koma.  

E: Det er holdepunkter fra sykehistorie, klinisk undersøkelse eller laboratorieundersøkelser for at forstyr-
relsen er en direkte fysiologisk konsekvens av en annen medisinsk tilstand, forgiftning eller abstinens 
(for eksempel av rusmidler eller legemidler), annen toksisk påvirkning eller har flere slike årsaker. 

 

Det finnes et vidt spekter av diagnostiske verktøy for å identifisere delirium. Det mest brukte 

er Confusion Assessment Method (CAM) (7), et enkelt screeningverktøy som er bygget på 

DSM-kriteriene. Det er også utviklet og validert en variant av CAM som egner seg for bruk i 

intensivavdelinger for intuberte pasienter (CAM-ICU) (8). Et annet verktøy som er hyppig 

brukt er Delirium Rating Scale (DRS) (9), som egner seg bedre til å vurdere alvorligheten av 

delirium enn det CAM gjør. Et nytt og lovende screeningverktøy for delirium, 4AT, kan bli 

sentralt i fremtidig diagnostikk (10-12). Begge de ovennevnte verktøyene er spesifikt utviklet 

for vurdering av delirium. Andre verktøy som er brukt mye i litteraturen er: Organic Brain 

Syndrome (OBS) scale (13), et verktøy for vurdering av delirium og demens; Mini-Mental 

State (MMS) (14) til vurdering av kognitiv funksjon generelt.  
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Patofysiologi 

Patofysiologien bak delirium er ukjent, men det er mange teorier og hypoteser (1, 2). En vik-

tig hypotese er at endringer i nevrotransmisjon, særlig for lite acetylkolin og/eller dopamin-

overskudd, kan føre til delirium. En annen hypotese dreier seg om unaturlig stressrespons og 

forstyrrelser i Hypothalamus-Hypofyse-Binyre-aksen (HPA-aksen). Trolig er det ikke en enkelt 

faktor som utløser delirium, men snarere en kombinasjon av flere sammensatte mekanis-

mer.  

Delirium har blitt karakterisert som en «akutt hjernesvikt», et multifaktorielt syndrom ana-

logt til akutt hjertesvikt (2). Der demens i så måte kan anses som en «kronisk hjernesvikt». 

Denne sammenligningen kan være nyttig i forståelsen av patofysiologien bak tilstanden. 

Forekomst 

Forekomsten av delirium varierer i ulike pasientpopulasjoner. Inouye et al. (2) fant i 2014 en 

forekomst på 11 – 14 % i generell indremedisin, men høyere blant geriatriske pasienter (20 – 

29 %). På kirurgiske avdelinger har delirium blitt rapportert så ofte som i halvparten av pasi-

entene, særlig etter hoftebrudd.  

Risikofaktorer og utløsende faktorer 

Akutt forvirring er med andre ord en vanlig komplikasjon etter en rekke medisinske og kirur-

giske problemstillinger, spesielt blant eldre (les >65 år). Høy alder, kognitiv svikt, komorbidi-

tet og sansesvikt er noen vanlige risikofaktorer for å utvikle delirium. Utløsende årsak kan 

være alt fra en ellers ukomplisert nedre urinveisinfeksjon eller én dose sovemedisin til hofte-

Figur 1 - Skjematisk fremstilling av sammenhengen mellom utløsende faktorer og sårbarhet (1). 
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brudd og større kirurgiske inngrep. Hvor stor ytre påvirkning som skal til avhenger av pasien-

tens sårbarhet. Det er for eksempel forskjell på en multimorbid pasient med alvorlig demens 

eller kronisk sykdom og en frisk og sterk eldre person (Feil! Fant ikke referansekilden.). 

Prognose 

Delirium er assosiert med dårlig prognose inkludert økt mortalitet under innleggelse og se-

nere, dårligere funksjonelt utfall med økt avhengighet og økt grad av institusjonalisering(1, 

2, 15).  

Hjerneslag  
Hjerneslag er definert som plutselig innsettende fokalt eller globalt tap av kroppsfunksjoner 

som skyldes forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. I Norge inntreffer ca. 15 000 nye tilfeller 

av hjerneslag årlig og er en av de viktigste dødsårsakene (16).  

Hjerneslag inndeles i hjerneinfarkt og hjerneblødning. Hjerneinfarkt skyldes i hovedsak ate-

rosklerose i store pre- og intracerebrale kar, småkarsykdom eller kardiale embolier. Dersom 

symptomene varer mindre enn 24 timer, kategoriseres det som et transitorisk iskemisk at-

takk (TIA). Hjerneblødning utgjør 10-15 % av alle hjerneslag, og er forbundet med dårligere 

prognose. Mistanke om hjerneslag er indikasjon for øyeblikkelig innleggelse i sykehus, i ho-

vedsak til en spesialisert slag-enhet. En slag-enhet er en spesialisert avdeling med fokus på 

akuttbehandling av hjerneslag med samtidig tidlig oppstart av rehabilitering. Behandling i 

slag-enhet er vist å være et av få tiltak som bedrer prognosen ved hjerneslag (17, 18).  De se-

nere år har også trombolyse blitt standardbehandling for alle pasienter med hjerneinfarkt 

som kommer raskt til sykehus (19). I tillegg fremstår trombektomi, endovaskulær fjerning av 

trombe, som et stadig mer lovende behandlingsalternativ (20, 21). 

Prognosen etter hjerneslag er avhengig av flere faktorer, blant annet hjerneslaget i seg selv, 

akutt behandling og rehabilitering, samt forebygging, identifisering og behandling av kompli-

kasjoner. Delirium en komplikasjon ved en rekke medisinske og kirurgiske tilstander som for-

verrer prognosen. Det er derfor hensiktsmessig å identifisere risikofaktorer for og kjenne 

prognosen ved utvikling av delirium også ved hjerneslag, for å kunne behandle hjerneslag og 

delirium på best måte for å optimalisere forløp og prognose.  

Problemstilling 
I denne prosjektoppgaven har jeg valgt å se nærmere på delirium i løpet av de to første 

ukene etter akutt hjerneslag med henblikk på hvor hyppig det forekommer, hvilke risikofak-

torer som er identifisert og hvordan det går med pasientene som utvikler delirium sammen-

lignet med dem som ikke gjør det.   



6 
 

Metode 
Søkestrategi 

I 2012 ble det publisert to relevante systematiske oversikter, av Carin-Levy G et al. (22) og 

Shi Q et al. (23), basert på litteratursøk avsluttet i 2011. Studiene som ble inkludert i disse to 

artiklene har blitt hentet frem. I tillegg har det blitt gjennomført et oppdatert søk i PubMed 

(tabell 2) og EMBASE (tabell 3) med publikasjoner fra 2011 og frem august 2016. 

Inklusjonskriterier 

1) Studiedesign: Tverrsnittstudier, kohorter og kasus-kontroll. 2) Hjerneslag definert som in-

farkt, intracerebral blødning, TIA eller SAH. 3) Delirium oppstått i løpet av første to uker etter 

hjerneslag. 4) Fulltekst tilgjengelig på engelsk, norsk, svensk eller dansk.  

Eksklusjonskriterier 

1) Studiedesign: case-reports, konferansesammendrag, ledere, brev og oversiktsartikler. 2) 

Annen innleggelsesgrunn enn hjerneslag eller SAH, med andre ord ikke studier der innleggel-

sesgrunn var delirium, infeksjon, kirurgi, etc. 

Gjennomgang av søkeresultater: 

Ved gjennomgang og vurdering av søkeresultat ble studiene fordelt i tre kategorier: «inklu-

dert», «ekskludert» og «usikker». Først ble artiklene screenet på tittel og åpenbart irrele-

vante studier ble ekskludert. Deretter ble abstrakt, og fulltekst om nødvendig, gjennomgått 

og vurdert for de studiene som ble kategorisert som «usikker» eller «inkludert». Det ble ikke 

registrert årsak til eksklusjon av studier, men det dreide seg i hovedsak om annen popula-

sjon enn slag-pasienter, andre utfallsmål enn de av interesse og konferanse abstrakt, over-

siktsartikler og kommentarartikler.  

Bearbeiding av datamateriale:  

Studiene ble vurdert med tanke på studiedesign, studiepopulasjon, gjennomsnittsalder, 

diagnosekriterier og -metode for delirium, insidens delirium, risikofaktorer og utfall. Resulta-

tene ble sett i sammenheng med funn gjort av Carin-Levy et al og Shi et al.   
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Tabell 2 - søkestrategi i PubMed 

 

 

Tabell 3 - søkestrategi i EMBASE 

 

  

Translations:  

delirium "delirium"[MeSH Terms] OR "delirium"[All Fields] 

confusional 
state 

"confusion"[MeSH Terms] OR "confusion"[All Fields] OR ("confu-
sional"[All Fields] AND "state"[All Fields]) OR "confusional state"[All 
Fields] 

stroke "stroke"[MeSH Terms] OR "stroke"[All Fields] 

cerebrovascu-
lar accident 

"stroke"[MeSH Terms] OR "stroke"[All Fields] OR ("cerebrovascular"[All 
Fields] AND "accident"[All Fields]) OR "cerebrovascular accident"[All 
Fields] 

subarachnoid 
hemorrhage 

"subarachnoid haemorrhage"[All Fields] OR "subarachnoid hemor-
rhage"[MeSH Terms] OR ("subarachnoid"[All Fields] AND "hemor-
rhage"[All Fields]) OR "subarachnoid hemorrhage"[All Fields] 

 

Results: 227 

User query: ((delirium OR acute confusional state)) AND (poststroke OR stroke OR cere-
brovascular accident OR subarachnoid hemorrhage) AND ((English[lang] OR 
Norwegian[lang] OR Swedish[lang] OR Danish[lang])) AND (( 
"2011/09/01"[PDat] : "3000/12/31"[PDat] )) 

Database: Embase Classic+Embase 

<1947 to 2016 August 22> 

Antall funn 

1     acute confusional state.mp. or acute confusion/  

2     delirium/  

3     cerebrovascular accident/ or cardioembolic stroke/ or lacunar stroke/  

4     stroke/ or poststroke.mp.  

5     1 or 2  

6     3 or 4  

7     5 and 6  

8     limit 7 to ((danish or english or norwegian or swedish) and yr="2011 -Current")  

9     limit 8 to article 

(883) 

(21118) 

(136107) 

(133442) 

(21784) 

(258501) 

(1133) 

(614) 

(224) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=HistorySearch&querykey=2
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Resultater 

Søkeresultat 
Søket i PudMed og EMBASE ga til sammen 451 treff. Etter nøye vurdering ble 5 studier inklu-

dert. I tillegg ble de til sammen 23 artiklene inkludert i Carin-Levy et al. og Shi et al. hentet 

frem. Totalt ga det et artikkelgrunnlag på 28 artikler. Kjerneinformasjon om studiene er gjen-

gitt i tabell 4.   

Tabell 4 - Studiekarakteristika 
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De fleste studiene inkluderte pasienter med hjerneinfarkt og intracerebral blødning (ICH). 

Det var i tillegg en studie (24) som også inkluderte TIA, og fire studier (25-28) som også inklu-

derte subaraknoidal blødning (SAH). En studie (29) så på ICH på intensivavdeling. En studie 

så bare på forekomsten av delirium ved SAH (30), men denne baserer seg på samme data-

materiale som de to andre inkluderte studiene av Caeiro et al. To studier (31, 32) undersøkte 

kun pasienter med infarkt i bakre hjernearteries (PCA) forsyningsområde, mens to andre stu-

dier (33, 34) igjen bare inkluderte pasienter med infarkt i høyre midtre hjernearteries forsy-

ningsområde (R-MCA). 

To studier inkludert i Carin-Levy et al. (22): en pilotstudie på rivastigmine (35) og en studie 

som sammenlignet CAM og DRS (36), baserte seg på samme tallmateriale som en annen in-

kludert studie, og rapporterte ikke andre funn av interesse for denne oppgaven.  

Forekomst 
Alle studiene presenterer forekomst av delirium som insidens. Observasjonstiden er akuttfa-

sen etter gjennomgått hjerneslag, varigheten av denne perioden er noe ulikt definert i de 

forskjellige studiene, se tabell 4 for nærmere detaljer. Hyppigheten varierer fra 2,3 % (25) til 

66 % (37). To studier (33) rapporterer forekomsten av delirium til <10 %,  fem studier (26, 27, 

31, 38, 39) viser forekomst 10 – 20 %, åtte studier (28, 29, 40-45) fant en forekomst på 20 – 

30 %, antall studier som viste en forekomst 30 – 50 % var fem (24, 32, 46-48), to (34) studier 

fant en forekomst på >60  %. I de tilfellene der flere publikasjoner bygger på samme pasient-

materiale, er bare ett tatt med (Figur 2). 

 
Figur 2 – kun uavhengige resultater er tatt med i oversikten.  

De fleste studiene vurderer delirium ut i fra tredje eller fjerde versjon av DSM-kriteriene for 

delirium. I tre studier (31, 32, 34) er delirium hovedsakelig basert på klinisk undersøkelse 

uten at nærmere diagnostiske kriterier er angitt. En (41) studie bruker en tre-punktsskala for 

å vurdere hvorvidt det foreligger «desorientering». På den andre siden er det et bredt spek-

ter av diagnostiske verktøy som har blitt brukt for å screene og for å vurdere alvorligheten av 

delirium; CAM, CAM-ICU, DRS, OBS, MMSE.  
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Når og hvor ofte pasientene har blitt vurdert varierer fra en vurdering i løpet av første to 

uker (34), til to ganger daglig i en uke i tillegg til å basere seg på observasjoner fra sykeplei-

ere (24). I de fleste studiene har imidlertid delirium blitt vurdert daglig i første halvdel av 

første uke. Det er en svak, men ikke konsekvent tendens til at studier med sjeldne pasient-

vurderinger hadde lavere insidensestimater.  

Risikofaktorer 
Risikofaktorer for å utvikle delirium etter akutt hjerneslag ble undersøkt i 20 studier. Neden-

for er de ulike risikofaktorene som ble rapportert kategorisert i generelle pasient-avhengige 

faktorer, medisinske komplikasjoner/risikofaktorer og faktorer som er spesifikke for slagpasi-

enter.  

Generelle risikofaktorer 

Hyppigst rapportert var risiko relatert til alder (24, 26, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 49). Oldenbeu-

ving et al. (39) fant imidlertid ikke alder som en uavhengig faktor da de justerte for hjerne-

atrofi. Ingen av studiene har vist signifikante kjønnsforskjeller i forekomst av delirium. Flere 

studier har også vist økt risiko ved tidligere redusert kognitivt nivå (27, 38-40, 42, 45) og tidli-

gere gjennomgått delirium (24). Miu et al. (45) fant også en assosiasjon til tidligere gjennom-

gått slag og høyere forekomst blant de med mange sykdommer i tillegg til hjerneslaget. Shih 

et al. (32) fant diabetes som eneste tidligere sykdom assosiert med utvikling av delirium et-

ter hjerneslag. Kara et al. (44) fant ikke signifikant sammenheng med diabetes, men derimot 

sammenheng med tidligere iskemisk hjertesykdom. 

Kostalova et al. (49) fant at de som utviklet delirium brukte flere medikamenter enn de som 

ikke gjorde det. Flere studier (24, 44, 45, 49, 50) har vist økt risiko eller tendens til økt risiko 

ved bruk av legemidler med antikolinerg virkning.   

Medisinske risikofaktorer 

Flere studier har også vist opphopning av medisinske komplikasjoner i gruppen som utviklet 

delirium. Caeiro et al. (26) viste sterk sammenheng til medisinske komplikasjoner generelt 

(feber, infeksjon, hjerteinfarkt, gastrointestinal blødning, etc.). Delirium ble assosiert med 

infeksjon (urinveisinfeksjon og/eller lungebetennelse) sav seks forfattere (24, 38-40, 44, 45). 

Delirium ble relatert med metabolske forstyrrelser generelt i fire studier (40, 42, 44, 49). Tre 

studier fant økte kortisolnivåer i sammenheng med delirium (41, 46, 47). Kostalova et al. (49) 

fant flere biokjemiske prøver utenfor (s-GGT, s-bilirubin, trombocytter, s-natrium, fastende 

blodsukker) referanseområdet og sammenheng med høy Sepsis-related Organ Failure As-

sessment score (SOFA score).   

Slagspesifikke risikofaktorer 

Langt på vei alle studiene som vurderte risikofaktorer for å utvikle delirium, vurderte også 

spesifikke faktorer ved slag, i form av lokalisasjon, etiologi, alvorlighet og slagspesifikke sym-

ptomer, som kunne tenkes å påvirke hyppigheten av delirium.  
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Syv studier (27, 30, 39, 42, 43, 45, 49) satt alvorligheten av hjerneslag eller SAH i sammen-

heng med utvikling av delirium vurdert ved National Institutes of Health Stroke Scale (NI-

HSS), modified Rankin Scale (mRS), Glasgow Coma Scale (GCS) eller Hunt and Hess. 

Når det gjelder lokalisasjon av slag fant fem forfattere (39, 42, 43, 45, 49) økt risiko ved totalt 

fremre kretsløpsinfarkt (TACI), fire studier (25, 33, 34, 39) fant økt risiko ved høyresidig hjer-

neslag, mens to studier (24, 32) fant sammenheng med venstresidig. En studie (28) viste 

lenger varighet av delirium ved høyresidig hjerneslag, og en annen (31) økt risiko ved PCA-

infarkt, disse funnene ble imidlertid vurdert ikke-signifikante. Miu et al. (45) viste derimot en 

signifikant sammenheng med bakre kretsløpsinfarkt (POCI). Tre forfattere (29, 38, 40) fant 

ingen sammenheng mellom delirium og lokalisasjon av slag. 

Tre studier (26, 42, 49) fant signifikant økt risiko for delirium i gruppen med ICH, Henon et al. 

(40) fant ingen sammenheng. Få studier klarte å vise sammenheng med etiologi, men Miu et 

al. og Sheng et al. (42, 45) fant kardioembolisk årsak assosiert med delirium.  

Spesifikke symptomer forårsaket av slag (eks. neglekt, afasi, dysfagi og apraksi) ble satt i 

sammenheng med risiko for utvikling av delirium i seks studier (26, 30, 34, 38, 42, 43). Syns-

utfall fra tidligere, eller som følge av slag ble satt i sammenheng med delirium av tre forfat-

tere (37, 38, 42, 43). Fem studier satt delirium i sammenheng med ulik grad av motoriske ut-

fall etter slag (24, 33, 34, 42, 46) 

Utfall/prognose 
14 studier sammenlignet hvordan det gikk med den gruppen som utviklet delirium med den 

som ikke gjorde det. I hovedsak ble fire målepunkter vurdert: liggetid på sykehus, grad av in-

stitusjonalisering i sykehjem o.l. ved utskrivelse og på lengre sikt, gjenvunnet funksjon og 

mortalitet under sykehusinnleggelse og på lengre sikt.  

Liggetid i sykehus 

Ti studier(24, 29, 38-40, 42, 43, 45, 46, 48) så etter forskjell i varighet av sykehusopphold 

blant pasienter med og uten delirium. Gjennomsnittet varierte fra ca. 8 % til 115 % lengre tid 

i sykehus blant pasienter med delirium.  

Institusjonalisering  

Fem studier (24, 40, 42, 43, 45) viste økt institusjonalisering ved utskrivelse fra sykehuset i 

gruppen med delirium (38,5 – 43,7 % mot 5,2 – 12,0 %). Tre av studiene (40, 42, 45) viste 

også høyere institusjonaliseringsrate ved seks og/eller tolv måneder (94,3 – 61,9 % mot 9,6 – 

21,6 %). Miu et al. (45) fant at 88,8 % av de uten delirium ble utskrevet til hjemmet, mot 

bare 37,7 % av de med delirium, og ganske like tall etter 12 mnd. Miu et al. fant signifikant 

forskjell også etter Cox regresjon med justering for slagalvorlighet og andre komplikasjoner. 

Henon et al. (40) fant at 59,4 % av gjenlevende i gruppen med delirium bodde hjemme mot 

85,5 % i gruppen uten.  

Funksjon 

Ti studier vurderte hvordan delirium etter hjerneslag påvirker senere funksjonsnivå. Flere 

målestokker ble brukt: modified Rankin Scale (mRS), Quality og Life in Neurological Disorders 
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(Neuro-QoL), Barthel Index (BI), MMSE, Functional Independence Measure (FIM). Det ble 

også vurdert med tanke på komplikasjoner og senere utvikling av demens. Fem studier (38, 

40, 44, 45, 48) fant redusert funksjonsnivå ved utskrivelse hos pasienter med delirium. Flere 

studier undersøkte også utfall i funksjonsnivå på lengre sikt. Naidech et al. (29) viste høyere 

(verre) mRS etter 28 dager (median 5 mot 4, OR 8,7 etter justering for alder og NIHSS), samt 

redusert kognitiv-eksekutiv funksjon og utmattelse målt ved Neuro-QoL i gruppen som utvik-

let delirium. Oldenbeuving et al. (39) fant redusert BI etter 30 dager (median 7,5 mot 20). 

Melkas et al. (27) fant økt forekomst av demens etter slag ved 3 mnd i gruppen med delirium 

(OR 2,65). Henon et al. (40) fant redusert MMSE/RS/BI etter 6 mnd, Mitasova et al. (48) fant 

ikke forskjell i BI mellom gruppene ved 6 mnd. Sheng et al. (42) fant redusert FIM og MMSE 

etter 12 mnd.   

Mortalitet 

Dødeligheten under sykehusinnleggelsen blant slagpasienter med delirium ble rapportert 

signifikant høyere av seks forfattere (24, 28, 39, 44, 45, 51), (11,9 – 30,4 % i delirium-grup-

pen mot 1,7 – 6,5 % blant de uten). Oldenbeuving et al. (39) klarte imidlertid ikke å vise signi-

fikant sammenheng etter justering for alder, NIHSS og tidligere kognitiv funksjon. Miu et al. 

(45) fant også økt mortalitet etter 12 mnd (30 % mot 7,5 %), men verken på kort eller lang 

sikt var delirium en uavhengig faktor da det ble justert for alder, medisinske komplikasjoner 

og andre samtidige sykdommer. Sheng et al. (42) fant høyere mortalitet etter seks og tolv 

måneder i delirium-gruppen (hhv. 29,7 % mot 12,8 % og 41,0 % mot 17,0 %), men ikke ved 

utskrivelse. Melkas et al. (27) fulgte studiepopulasjonen sin i 10 år og fant signifikant økt dø-

delighet ved delirium med Kaplan-Meier analyse (6,1 år mot 9,1 år). Ved Cox regresjonsana-

lyse, justert for alder, kjønn, lavere utdannelse, demens 3 mnd etter slag og slagalvorlighet 

(mRS), var det ved tre ulike modeller kun alder, slagalvorlighet og demens 3 mnd etter slag 

som ble satt i sammenheng med dødelighet, ikke signifikant sammenheng med delirium. To 

studier (48, 51) klarte ikke å vise signifikant sammenheng etter utskrivelse.  

Diskusjon 

Forekomst 
Insidensen av delirium i løpet av de to første ukene etter hjerneslag ble rapportert fra ca. 2 

% til to tredeler. Bak disse tallene ligger publikasjoner fra 1984 frem til i dag, og det er stor 

variasjon når det gjelder rapportering av diagnosekriterier og bruk av screeningverktøy, når 

og hvor ofte pasientene ble vurdert for delirium. En kunne tenke seg at forekomsten i studi-

ene med hyppigere vurdering rapporterte høyere forekomst av delirium med bakgrunn i til-

standens fluktuerende forløp. Tendensen som viser dette er imidlertid såpass svak og inkon-

sistent at det er vanskelig å trekke konklusjoner. For eksempel undersøkte Dahl et al. (38) for 

delirium to ganger daglig i en uke, men rapporterer en av de laveste forekomstene. Fassben-

der et al. (47) på sin side undersøkte kun innleggelsesdagen og fant en av de høyeste fore-

komstene.  

Fire studier (25, 31-33) var designet som retrospektive undersøkelser av pasientjournal. 

Dette er en gyldig metode for å vurdere forekomst, men det er vanskelig å vurdere kvalitet 
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på undersøkelse av delirium og inklusjonskriterier. Fire studier (31-34) ser på hjerneslag loka-

lisert til bestemte kargebet og vil således preges av seleksjonsbias når det brukes i vurdering 

av forekomst av delirium etter hjerneslag generelt. Shmidley og Messing (33) ser kun på agi-

tert delirium. Mori og Yamadori (34) viser imidlertid lavere forekomst av «akutt agitert deli-

rium» sammenlignet med «akutt forvirringstilstand». Den hypoaktive varianten av delirium 

blir lett oversett, og kan være vanligere blant eldre pasienter (1). 

Det er vanskelig å vurdere de studiene som ikke har inkludert detaljert beskrivelse av diag-

nostiske kriterier. Marklund et al. (41) har «desorientering» som mål på delirium, dette er en 

del av de diagnostiske kriteriene for delirium, men i seg selv ikke tilstrekkelig for å kunne 

stille diagnosen.  

Sandberg et al. (37) gjorde en tverrsnittstudie av pasienter i geriatrisk rehabiliteringsenhet, 

med en gjennomsnittlig tid fra slag til vurdering 23 dager. Det kan i så måte stilles spørsmåls-

tegn ved hvor vidt denne populasjonen er sammenlignbar med slagpasienter på sykehus i 

løpet av første to uker etter slag. Det kan tenke seg at det er de eldste og skjøreste pasien-

tene som har blitt utskrevet til geriatrisk rehabiliteringsenhet. Hovedfokuset i studien er for 

øvrig søvnapné og ikke delirium.  

Noen studier har ekskludert pasienter med tidligere kognitiv svikt og tidligere hjerneslag, 

som andre studier har assosiert med delirium. Dunne et al. har ekskludert pasienter med 

andre medisinske forstyrrelser som kunne tenke seg å medvirke til delirium, dette kan være 

hensiktsmessig for å vurdere slag som en uavhengig faktor. Årsakene til delirium er imidler-

tid komplekse, og flere faktorer vil sammen kunne utløse delirium (figur 1).  

Kostalova et al. (49) viste forekomst på 43 %, hvorav 65 % ble oppdaget i løpet av første 

døgn etter innleggelse. Ingen nye tilfeller ble oppdaget etter dag 5. De viste også en gjen-

nomsnittlig varighet av delirium på 5 dager. Mitasova et al. (48) fant, basert på hovedsakelig 

samme tallmateriale, at 25 % av tilfellene med delirium varte mindre enn ett døgn. Det er 

derfor tenkelig at studier med vurdering sjeldnere enn daglig, ikke oppdager alle tilfellene av 

delirium. Dette kan føre til underestimert forekomst.  

Dersom vi ser bort i fra ekstremverdiene, de fire studiene med funn <10 % og >60 %, strek-

ker forekomsten seg fra 10 til 48 %. Shi et al. fant i sin systematiske oversikt fra 2012 en fore-

komst på 10 - 30 % etter at de hadde utelatt Gustafson et al. (24) da den skilte seg ut fra res-

ten av materialet. Carin-Levy et al. (22) fant ved meta-analyse en forekomst på 26 % med 95 

% konfidensintervall 19 - 33 %. Dersom en ser på fordelingen av forekomst i de inkluderte 

studiene (Figur 2), ser vi at de fleste studiene viser en forekomst på 10-30 %. Samtlige stu-

dier som har benyttet CAM og/eller DRS for å screene etter delirium viser forekomst mellom 

10-28 %. McManus et al. (36) viste høy overensstemmelse mellom CAM og DRS i screening 

for delirium. Da spredningen mellom disse studiene er mindre, kan dette peke i retning av at 

disse screeningverktøyene er best egnet til vurdering av delirium, og den sanne forekomsten 

befinner seg i dette intervallet.  

Studiene strekker seg over fire ti-år, og det er en tendens til at de nyeste studiene rapporte-

rer lavere forekomst delirium. Dette kan muligens skyldes bedre behandling av hjerneslag og 

delirium. Blant annet har innføringen av trombolyse/trombektomi og slagenheter med fokus 
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på tidlig rehabilitering vist god effekt på prognose etter hjerneslag fremfor behandling i ge-

nerell indremedisinsk avdeling (17, 19-21). 

Risikofaktorer 
Flest studier fant økt risiko relatert til alder. Oldenbeuving et al. (39) er de eneste som har 

justert for hjerneatrofi, og fant da ikke alder som uavhengig faktor. Flere studier har funnet 

redusert kognitivt nivå eller demens fra tidligere som uavhengig risikofaktor. Hjerneatrofi el-

ler substanssvinn kan sees som et fysiologisk funn ved normal aldring og ved demensutvik-

ling (52), dette kan muligens være et tegn på pasientens sårbarhet. Når det gjelder andre tid-

ligere sykdommer er funnene sprikende, og det er vanskelig å konkludere med hva dette har 

å si for utviklingen av delirium etter hjerneslag. Omfattende komorbiditet er allikevel vist 

som vanlig risikofaktor i annen forskning på delirium (1). 

Bruken av antikolinerge legemidler ble satt i sammenheng med utviklingen av delirium. 

Dette stemmer overens med annen forskning på delirium i en mer generell setting. Nasjo-

nale anbefalinger om forsiktighet med bruk av antikolinergika til eldre samsvarer med dette 

(53). 

Delirium er, ikke overraskende, hyppigere ved infeksjon og metabolske forstyrrelser, kjente 

risikofaktorer for delirium fra andre sykehusavdelinger. Pasientene med høye kortisol-ver-

dier, var også mer utsatt for å utvikle delirium. Dette er forenelig med hypotese om forstyr-

relser i HPA-aksen som mulig årsak til utvikling av delirium.  

Delirium er assosiert med alvorligheten av hjerneslag. Carin-Levy et al. (22) rapporterte i 

2012 sprikende resultater hva gjelder lokalisasjon av hjerneslag og sammenheng med deli-

rium. Senere har det kommet tre nye studier som peker på økt forekomst ved TACI og høyre 

hemisfæreskade, ingen nye studier har funnet økt forekomst ved venstre hemisfæreskade . 

Dette kan ses i sammenheng med funn av økt risiko for utvikling av delirium ved neglekt, 

som oftest oppstår ved høyresidig hjerneslag.  Samtidig bør det bemerkes at flere studier 

ekskluderte pasienter med afasi, som nesten alltid skyldes venstresidig hjerneinfarkt. Ytterli-

gere en studie, tre totalt, finner ingen signifikant sammenheng mellom lokalisasjon og deli-

rium.  

Prognose 
Det er stor enighet i at delirium som komplikasjon medfører lenger liggetid i sykehus. Hvor 

stor økning i liggetid varierer imidlertid. Noen studier vurderte pasienter innlagt i slagenhe-

ter, andre på sykehus generelt. Det var også studier som kun undersøkte pasienter innelig-

gende i intensivavdeling uten å spesifisere hvor lenge de var innlagt i sykehus totalt. De 

fleste studiene fant økt liggetid med 50-100 %.  

Pasienter som utvikler delirium etter akutt hjerneslag har større risiko for å bli skrevet ut til 

sykehjem eller annen institusjon etter innleggelse. Ved oppfølging etter seks og tolv måne-

der er det fremdeles økt andel av pasientgruppen med delirium som er institusjonalisert.  

Kognitivt funksjonsnivå og ADL-funksjon er målt på mange måter. Gjennomgående er det al-

likevel dårligere funksjon initialt og etter 12 måneder ved gjennomgått delirium sammenlig-

net med gruppen uten delirium.  
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Dødeligheten under sykehusinnleggelsen er høyere blant pasienter med delirium. På lengre 

sikt er funnene noe mer sprikende. Justert for slagalvorlighet, alder og kognitiv reduksjon fra 

tidligere er det få som finner signifikant sammenheng mellom delirium og mortalitet. Anta-

gelig er alvorligheten av hjerneslag og alder viktigere med tanke på mortalitet på lengre sikt. 

Shi et al. (23) fant signifikant økt dødelighet både initialt og etter 12 måneder ved meta-ana-

lyse (OR hhv. 4,71 og 4,91). Det var få studier med tilgjengelige tall, og det ble ikke justert for 

konfunderende faktorer.  

Alvorligheten av slag er en konfunderende faktor som også påvirker prognosen.  Flere forfat-

tere fant ikke uavhengig signifikant sammenheng mellom delirium og død etter justering for 

blant annet slagalvorlighet og alder.  

Konklusjon 
Forekomsten av delirium etter hjerneslag er sammenlignbar med andre medisinske og kirur-

giske pasienter, men anslagene varierte svært mye. Funn av infeksjoner og metabolske for-

styrrelser som uavhengige risikofaktorer også blant hjerneslagpasienter viser at det er viktig 

med en helhetlig tilnærming for å kunne iverksette tiltak mot behandlingsbare utløsende og 

medvirkende årsaker til delirium. I tillegg til kjente risikofaktorer for delirium generelt, er 

også slag i fremre hjernekretsløp og høyre side, samt størrelsen på hjerneslaget risikofakto-

rer for utvikling av delirium.  

Det er hensiktsmessig at både leger og sykepleiere i en slagenhet er godt opplært i å vurdere 

delirium grunnet tilstandens fluktuerende forløp og alvorlige konsekvenser i form av dårli-

gere kort- og langtids prognose med tanke på mortalitet, funksjon og uavhengighet. Da pasi-

entene som utvikler delirium blir liggende lenger på sykehus og i større grad avhengig av sy-

kehjemsplasser, er det også av samfunnsøkonomisk interesse med optimal behandling av 

denne pasientgruppen.  
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