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Sammendrag 

Bakgrunn: Delirium er en akutt forvirringstilstand med endring i bevissthet, oppmerksomhet 

og kognisjon, som oppstår som reaksjon på en akutt sykdom eller skade hos 15-20 % av 

pasienter i en uselektert sykehuspopulasjon [1]. Det finnes per i dag ingen rutinemessig 

kartlegging eller dokumentasjon av symptomer på delirium eller kognitiv svikt ved norske 

sykehus. Det tas gjennom dette kvalitetsforbedringsprosjektet sikte på å innføre 

screeningverktøyet 4AT ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Screeningen vil innbefatte 

pasienter ≥ 65 år som innlegges via akuttmottaket. 

 

Kunnskapsgrunnlag: Det fremgår i litteraturen at delirium er en hyppig forekommende 

tilstand som er underdiagnostisert hos eldre i sykehus. Tilstanden er alvorlig, og er i seg selv 

en negativ prognostisk faktor. Delirium hos eldre er assosiert med økt morbiditet og 

mortalitet, lengre liggetid i sykehus og større behov for omsorgstjenester. Det anbefales i 

litteraturen å innføre rutiner for undersøkelse av delirium. De ulike screeningverktøyene som 

anbefales viser lignende effektestimater, men varierer både i grad av nødvendig opplæring av 

helsepersonell, samt deltagelse fra pasient for gjennomføring av testen. Effektestimater fra 

kunnskapsgrunnlaget viser at 4AT har en spesifisitet mellom 69,5 – 94,1 %, og en sensitivitet 

mellom 86,7 – 93 %. Vi velger 4AT som screeningverktøy da dette er et enkelt verktøy som 

tar kort tid å bruke og som ikke krever at spesielle yrkesgrupper utfører screeningen, noe som 

er viktig i et travelt akuttmottak hvor det ikke er geriater/psykiater tilstede.  

 

Tiltak, kvalitetsindikator og metode: Målet for kvalitetsforbedringsprosjektet er å redusere 

underdiagnostisering av delirium hos pasienter ≥ 65 år ved Gjøvik sykehus ved å 

implementere screeningverktøyet 4AT. Relevante tiltak vil blant annet være etablering av en 

prosjektgruppe med representanter fra ulike yrkesgrupper, og involvering av ansatte for finne 

en mest mulig hensiktsmessig måte å gjennomføre 4AT-screening slik at man beslaglegger 

minst mulig ressurser. Ved hjelp av jevnlige evalueringer av antall utfylte skjema, resultater i 

DIPS og koding av delirium i epikriser kan man vurdere om screeningen blir gjennomført.  

 

Konklusjon: Delirium er en alvorlig tilstand, som i stor grad kan forebygges og behandles. 

Mye tyder imidlertid på at tilstanden i stor utstrekning forblir udiagnostisert. 4AT er en lite 

ressurskrevende metode for å screene systematisk for delirium i akuttmottak, et validert 

verktøy og krever ikke at lege eller annet helsepersonell med spesialopplæring utfører 

screeningen. Med tidlig diagnostikk og aktiv tilnærming kan det forhåpentligvis også føre til 

ressursbesparelser i det lange løp.  
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1 Bakgrunn 
 

Delirium er en akutt forvirringstilstand med endring i bevissthet, oppmerksomhet og 

kognisjon som kan oppstå som reaksjon på en akutt sykdom eller skade [2]. Tilstanden gir et 

betydelig funksjonsfall og er en ubehagelig opplevelse for pasienten [3], men kan i mange 

tilfeller reverseres dersom man oppdager og behandler den utløsende tilstanden raskt [4, 5]. 

Delirium kan noen ganger være det eneste symptomet på en akutt alvorlig sykdom – noe som 

gjør at tilstanden er svært viktig å være oppmerksom på. Delirium er en klinisk diagnose og 

referansestandard i litteraturen varierer mellom klinisk diagnose stilt av geriater ved bruk av 

DSM-kriterier, samt visse etablerte verktøy, som CAM og Delirium Rating Scale Revised 98 

(DRS-R-98). 

 

Tabell 1: DSM-5: Diagnostiske kriterier for delirium [2, 6]: 

1. En forstyrrelse i oppmerksomhet (redusert evne til å rette, fokusere, 

opprettholde og flytte oppmerksomhet) og bevissthet (redusert orientering 

om miljøet omkring). 

2. Forstyrrelsen 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. 

3. I tillegg ses en forstyrrelse i kognisjon (f.eks. forstyrret hukommelse, 

orientering, språk, visuospatial evne eller persepsjon). 

4. Forstyrrelsene i kriteriene 1 og 3 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 

bevissthetsnedsettelse som f.eks. koma. 

5. Det er holdepunkter fra sykehistorie, klinisk undersøkelse eller 

laboratorieundersøkelser for at forstyrrelsen er en direkte fysiologisk 

konsekvens av en annen medisinsk tilstand, forgiftning eller abstinens 

(f.eks. av rusmidler eller legemidler), annen toksisk påvirkning eller har 

flere slike årsaker. 

  

I prinsippet kan alle rammes av delirium, men det er pasienter med høy alder og kjent demens 

som er mest utsatt [7]. De vanligste utløsende faktorene er infeksjoner og brudd [1]. 

 

Tilstanden er relativt vanlig, og tall fra uselekterte sykehuspopulasjoner viser en forekomst på 

15-20 % [1]. Andre studier har vist at det forekommer så ofte som hos hver tredje eldre 
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pasient innlagt i en medisinsk avdeling [7] og hos annenhver pasient innlagt med hoftebrudd 

[8]. Med tanke på hvor stor andel eldre pasienter utgjør av de som legges inn på sykehus [9], 

og at infeksjoner og brudd er vanlige hos disse pasientene, er det grunn til å anta at dette er en 

tilstand som rammer mange pasienter. 

 

Det er mye som tyder på at mange pasienter med delirium ikke fanges opp, og den reelle 

forekomsten er sannsynligvis høyere enn tallene som presenteres [10, 11]. Enkelte 

tallmaterialer viser til at tilstanden kun oppdages i 16-35 % av tilfellene [12]. I mange tilfeller 

oppfattes forvirringen og atferdsendringen som en naturlig del av det å være syk. 

Forandringene føres knapt i journalen, og diagnosen oversees [1]. Underdiagnostiseringen 

kan også skyldes manglende grunnleggende kunnskap om diagnosen og håndtering av 

tilstanden, til tross for at mange er klar over den kliniske betydningen [13]. Spesielt gruppen 

med hypoaktivt delirium, karakterisert av tilbaketrukkenhet, stillhet og døsighet, er betydelig 

underdiagnostisert [1]. 

 

Dersom delirium ikke fanges opp kan det få store konsekvenser. Det er viktig å oppdage 

delirium, fordi et delirium kan utløses av flere akutte og alvorlige tilstander, for eksempel 

hyperkalemi, hypoglykemi, legemiddelforgiftninger og sepsis[14]. I mange tilfeller finnes 

flere tilgrunnliggende årsaker[14]. Videre har delirium i seg selv er en negativ prognostisk 

faktor og det er vist at tilstanden er assosiert med en dårligere prognose [15], økt tap av 

funksjon og økt mortalitet [1]. Videre har delirium samfunnsøkonomiske kostander som 

lengre liggetid og økt behov for sykehjemsplasser [1, 16], slik at det trolig er mye å vinne på 

å diagnostisere og behandle tilstanden i en tidlig fase. 

 

Evensen et al. publiserte nylig funn fra en punktprevalensundersøkelse hvor alle pasienter > 

75 år som ankom ti norske akuttmottak i løpet av en dag ble screenet for delirium og kognitiv 

svikt ved hjelp av screeningverktøyet 4AT [6]. De fant tegn til delirium hos 17 % av 

pasientene. Konklusjonen deres var at dette er en tilstand alle avdelinger som behandler eldre 

pasienter vil se regelmessig, og at det derfor bør finnes rutiner for å identifisere og håndtere 

disse pasientene. Per i dag er det ingen rutinemessig kartlegging eller dokumentasjon av 

symptomer på delirium eller kognitiv svikt ved norske sykehus [10]. 

 

Gjennom dette kvalitetsforbedringsprosjektet vil vi derfor innføre screening av delirium og 

kognitiv svikt hos alle pasienter ≥ 65 år som legges inn via akuttmottaket ved Gjøvik 
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sykehus. Vi vil bruke det samme screeningverktøyet som ble brukt i Evensen et al. sin 

punktprevalensundersøkelse [6], 4AT. Dette fordi det er et verktøy som vurderes å være 

enkelt å bruke, uten at det er behov for omfattende opplæring eller legespesialister for 

gjennomføring [17, 18].  Testen har en høy sensitivitet (89,7 %) og spesifisitet (91,3 %) [12], 

og er anbefalt i flere sammenhenger hvor det er sett spesifikt på norske forhold [19, 20].  

 

Screeningen består av fire deler hvor pasienten skåres på årvåkenhet, oppmerksomhet og 

orienteringsevne, i tillegg til en vurdering av tidsforløpet [17]. Testen kan brukes selv om 

pasienten ikke er i stand til å svare på spørsmål. Pasientens årvåkenhet og oppmerksomhet 

rundt omgivelsene vurderes av undersøkeren. Orienteringsevnen testes ved å be pasienten 

oppgi egen alder, fødselsdato, sted for undersøkelsen og årstall. Oppmerksomheten prøves 

ved at pasienten skal si årets måneder i motsatt rekkefølge. I testens siste del skal 

undersøkeren på bakgrunn av sykehistorie, komparentopplysninger og journalopplysninger 

vurdere om det er holdepunkter for akutte endringer eller fluktuasjon i kognisjon, 

oppmerksomhet eller bevissthet [6, 11, 17]. Testen i sin helhet er vedlagt, se Appendiks 1.  

 

I første fase av prosjektet ønsker vi å måle om screeningverktøyet faktisk blir brukt, og målet 

i prosjektet er at flest mulig pasienter i den definerte gruppen skal screenes.  
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2 Kunnskapsgrunnlaget 
 

Vårt kunnskapsgrunnlag forsøker å finne svar på to hovedproblemstillinger:  

 

1) Vil annerkjennelse av delirium i tidlig fase ha effekt på sentrale endepunkter som 

morbiditet og mortalitet. 

2) Gitt at tidlig diagnostikk er en fordel, er 4AT et verktøy som er egnet og validert? 

 

2.1 PICO 

P - Pasienter ≥ 65 år som legges inn på sykehus via akuttmottaket 

I – Organisatoriske og diagnostiske tiltak i sykepleie/legetjenesten for tidlig identifikasjon og 

behandling av delirium, inkludert screening. 

C – Pasienter som ikke får disse tiltakene.  

O – Overlevelse, komplikasjoner, funksjon ved utskrivelse (pADL).  

 

2.2 Søkestrategi 

Vi søkte i Kunnskapspyramiden McMasterPlus, Helsebiblioteket (søk i alle kilder) og til slutt 

gjorde vi håndsøk i PubMed, se tabell 1. For å kritisk vurdere kildene har vi brukt  flere 

verktøy fra Helsebiblioteket og Kunnskapsbasertpraksis.no [21]. Resultatene av vurderingene 

er gjengitt i appendiks. 

 

Tabell 2: Søkestrategi 

 Helsebiblioteket - søk i alle 

kilder 

Kunnskapspyramiden 

McMasterPlus 

Kilder funnet i referanselister/ 

ved hjelp av håndsøk i PubMed 

Dato 11.05.19 11.05.19 11.05.19, 13.05.19 

Søkeord «delirium assessment» «delirium assessment» “delirium assessment”, “early 

detection of delirium 

prognosis” 
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Antall funn 50 treff 93 treff, (89 omhandlet 

legemidler/bivirkninger, 2 

omhandlet utelukkende 

kreftpasienter). 

 

Relevante 4 1 8 

Utvalgte 

kilder 

Systematiske oversikter:  

Hospital management of older 

adults  

Mental status scales to 

evaluate cognition  

Delirium and acute confusional 

states: Prevention, treatment, 

and prognosis  

Diagnosis of delirium and 

confusional states  

Fagprosedyrer:  

Delirium – forebygging, 

diagnostikk og behandling 

 

Retningslinjer: Delirium: 

prevention, diagnosis and 

management – NICE Guideline 

Systematiske oversikter: 

Delirium in Elderly People: A 

Review 

A Clinical Update on Delirium: 

From Early Recognition to 

Effective Management 

Occurrence and outcome of 

delirium in medical in-patients: 

a systematic literature review 

Delirium in older persons 

Delirium in Hospitalized 

Patients: Implications of 

Current Evidence on Clinical 

Practice and Future Avenues 

for Research —A Systematic 

Evidence Review 

Originalartikler:  

Delirium in older emergency 

department patients discharged 

home: effect on survival 

Delirium risk screening and 

haloperidol prophylaxis 

program in hip fracture patients 

is a helpful tool in identifying 

high-risk patients, but does not 

reduce the incidence of 

delirium  

Delirium in older emergency 

department patients: 

recognition, risk factors, and 

psychomotor subtypes. 

 

2.3 Forekomst av delirium:  

Litteraturen vi har lagt til grunn er samstemt om at delirium er en hyppig forekommende 

tilstand. 
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Retningslinjer:  

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) utga en klinisk retningslinje om 

delirium (forebygging, prognose og behandling) i 2010 [22]. Her angis prevalensen av 

delirium til mellom 20-30 % hos pasienter innlagt ved medisinsk avdeling, og hos 10 – 50 % 

av pasienter som gjennomgår kirurgi. Retningslinjen anbefaler en klinisk vurdering basert på 

DSM IV eller CAM hvis det tilkommer endringer/fluktuasjoner i kognitiv 

funksjon/persepsjon/adferd/fysiske ferdigheter hos risikoindivider, denne vurderingen må 

utføres av en som er utdannet til å gjøre vurderingen
1
.  

 

Oppslagsverk:  

UpToDate anfører at nærmere 30 % av eldre pasienter innlagt ved medisinske avdelinger 

utvikler et delirium i løpet av innleggelsen [23], og at delirium forblir udiagnostisert i opptil 

70 % av tilfellene [24]. 

 

Systematiske oversikter:  

Litteraturen vi har lagt til grunn estimerer at delirium har en prevalens på 10-30 % allerede 

ved innleggelse [13, 25], og at delirium har en insidens på 3–29 % under sykehusopphold 

[13]. Tallene er basert på en systematisk oversikt som sammenstiller av 42 kohorter av 

hospitaliserte pasienter og som har undersøkt forekomst av delirium. Kohortene har ikke 

identiske inklusjonskriterier (varierer mellom alle pas over >18 år, >55 år, > 60 år, >70 år 

eller alle pasienter innlagt geriatrisk avdeling), dette kan i noen grad forklare spredningen av 

effektestimatene, da prevalensen av delirium er høyere i eldre aldersgrupper [13]. Delirium 

anslås til å forbli uoppdaget i 33-66 % av tilfellene [25].  

 

Til slutt understrekes viktigheten av at fremtidige strategier for å bedre behandling av 

delirium også inkluderer tiltak for å bedre diagnostiseringen [25]. Forfatterne foreslår at 

innleggelse i sykehus er et gunstig tidspunkt å intervenere (i diagnostiseringen av delirium), 

da man oftest ser at deliriet har oppstått før innleggelsen.  

 

 

 

                                                        
1 «Trained Healthcare Professional» 
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2.4 Konsekvenser av delirium 

 

Retningslinjer:  

NICE-retningslinjen understreker at pasienter som utvikler delirium har behov for lengre 

sykehusinnleggelser, har større risiko for komplikasjoner (for eksempel trykksår), har større 

risiko for å trenge langtidsopphold ved sykehjem etter utskrivelse, og har større risiko for å 

dø sammenliknet med pasienter som ikke utvikler delirium [22] og at insidensen av delirium 

er økt hos pasienter med samtidig demens. En norsk fagprosedyre «Delirium – forebygging, 

diagnostikk og behandling» utgitt av Haraldsplass Diakonale Sykehus beskriver delirium som 

«vanlig og alvorlig tilstand som assosieres med risiko for skade, dårlig prognose og økt 

dødelighet» [18]. 

 

Systematiske oversikter: 

Det fremgår av litteraturen vi har lagt til grunn at delirium (både hos medisinske og 

kirurgiske pasienter i sykehus), er assosiert med dårligere prognose
2
, selv etter justering for 

forskjeller i alder, komorbiditet og demens [13, 14, 25, 26]. Babar A. Khan et. al har vist at 

delirium hos eldre er assosiert med høyere mortalitet (hazard ratio [HR], 1.95; 95 % KI, 

1.51–2.52) [26]. Videre fremkom det at eldre pasienter med delirium hadde økt risiko for 

høyere omsorgsnivå senere (institusjonalisering) (odds ratio [OR], 2.41; 95 % KI, 1.77–3.29). 

 

2.5 Effekter av tidlig diagnostikk  

 

Retningslinjer:  

NICE-retningslinjen og fagprosedyren fra Haraldsplass Diakonale Sykehus (som delvis er 

basert på NICE-retningslinjen) anbefaler at pasienter som har en eller flere risikofaktorer 

for å utvikle delirium (≥ 65 år, har/har hatt kognitiv svikt, har hoftebrudd, er akutt, alvorlig 

syk) vurderes med tanke på endringer/fluktuasjoner i adferd, og at pasienter som er i risiko 

for utvikling av delirium får tilpassede tiltak for forebygge utvikling [18, 22]. 

 

                                                        
2 økt liggetid i sykehus, funksjonssvekkelse, kognitiv svekkelse, institusjonalisering og mortalitet. 



 8 

Begge retningslinjene vi har inkludert i vårt kunnskapsgrunnlag understreker at delirium 

kan forbygges og behandles, men at resultatet blir best dersom tilstanden oppdages og 

håndteres raskt [18, 22].  

 

Oppslagsverk:  

UpToDate skriver at det lenge har vært antatt at tidligere diagnostikk av delirium med 

samtidig intervensjon mot underliggende årsaker til deliriet har positive effekter på 

endepunkter som død og funksjonsfall etter delirium, men at det dessverre er det gjort få 

kontrollerte studier [14]. UpToDate trekker frem to studier som har vist at tidlig 

diagnostikk og intervensjon forkorter lengden av deliriet, men har liten effekt/ingen effekt 

på lengde av innleggelse, funksjonsfall og mortalitet.  

 

Originalstudier: 

Kakuma et al. illustrer i en prospektiv studie viktigheten av tidlig diagnostikk. Her vises en 

statistisk signifikant sammenheng mellom delirium og mortalitet hos pasienter som ble 

utskrevet direkte fra akuttmottak (HR, 7.24; 95 % KI, 1.62 - 32.35) [27]. Pasienter med 

udiagnostisert delirium hadde høyest 6-måneders mortalitet (30.8 %). For pasienter med 

delirium som ble diagnostisert i akuttmottaket før utskrivelse var 6-måneders mortalitet 

tilnærmet lik mortaliteten for pasienter uten delirium (11.8 vs. 14.3 %). Ettersom dette er 

en enkeltstudie kan ikke resultatet tillegges avgjørende betydning, men funnet er allikevel 

svært interessant.  

 

2.6 Oppsummering av kunnskapsgrunnlag del 1 

Litteraturen vi har lagt til grunn for vår oppgave er samstemt i at delirium er en alvorlig og 

hyppig forekommende tilstand som er underdiagnostisert hos eldre i sykehus [13, 22-25].  

Tilstanden har alvorlige utfall både for pasienten, økt morbiditet og mortalitet, men også for 

samfunnet i form av lengre liggetid ved sykehus og større behov for omsorgstjenester [13, 14, 

18, 22, 25, 26]. Det anbefales at pasienter som har risikofaktorer for utvikling av delirium blir 

vurdert med tanke på endringer/fluktuasjoner i adferd/oppmerksomhet, og at pasienter som er 

i risiko for utvikling av delirium får tilpassede tiltak for å forebygge dette [18, 22]. En 

svakhet ved kunnskapsgrunnlaget vårt er mangelen på gode RCT-er som tar for seg effekten 

av tidlig diagnostikk, det har ikke lyktes oss  å finne dette. 
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På tross av manglende effektestimater synes det å være konsensus i litteraturen om at 

pasienter skal vurderes og motta tilpassede intervensjoner på et tidlig tidspunkt. Ettersom 

manglende fokus på delirium og hyppig underdiagnostikk trekkes frem som sentrale 

problemer velger vi å gå videre med del 2, hvor vi undersøker 4AT-verktøyet i større detalj. 

 

2.7 PICO 

P - Pasienter ≥ 65 år som kommer til sykehus via akuttmottaket 

I - 4AT ved sykepleier som del av innkomst/journalopptak  

C – Standard innkomst/journalopptak (ECOG/GCS/klinisk skjønn) uten 4AT screening 

O – Andel diagnostiserte delirium  

 

2.8 Søkestrategi 

Vi gjorde søk i flere søkemotorer den 24.02.19, og oppdaterte samtidig med nye søk som del 

av revisjonsarbeidet. Først søkte vi i Kunnskapspyramiden McMasterPlus, deretter i 

Helsebiblioteket - søk i alle kilder og i PubMed, se tabell 3. Vi har også vurdert artiklene som 

det er referert til i fagprosedyrene, samt andre artikler vi har funnet som omhandler validering 

av 4AT-verktøyet. For å kritisk vurdere kildene har vi brukt  flere verktøy fra 

Helsebiblioteket og Kunnskapsbasertpraksis.no [21]. Resultatene av vurderingene er gjengitt 

i appendiks. 

 

Tabell 3. Oversikt søkestrategi 

 

  Helsebiblioteket - søk 

i alle kilder 

Kunnskapspyramiden 

McMasterPlus 

PubMed Kilder funnet i 

referanselister/ ved 

hjelp av håndsøk. 

Dato 24.02.19, oppdatert 

11.05.19 

24.02.19, oppdatert 

11.05.19 

24.02.19, oppdater 

11.05.19 

19.02.19, 24.02.19, 

06.03.19, 07.03.19, 

08.03.19, oppdatert 

11.05.19, 22.05.19 

Søkeord 4AT 4AT «4AT Screening 

elderly hospitalized» 

«4AT, validation, 

Screening for 

delirium, 

hospitalized elderly» 
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Antall 

funn 

10 kilder 13 kilder 5 kilder   

Relevante 6 3 1 3 

Utvalgte 

kilder 

Systematiske 

oversikter: Delirium 

Assessment in Older 

People in Emergency 

Departments. A 

Literature Review. 

Originalartikler: 

Validation of the 6-

Item Cognitive 

Impairment Test and 

the 4AT test for 

combined delirium and 

dementia screening in 

older Emergency 

Department attendees.  

Evaluation of delirium 

screening tools in 

geriatric medical 

inpatients: a diagnostic 

test accuracy study 

Fagprosedyrer: Akutt 

funksjonssvikt hos eldre 

Delirium – forebygging, 

diagnostikk og 

behandling 

Originalartikler: Nytt 

verktøy for å oppdage 

delirium og kognitiv 

svikt» og «Vurdering av 

mental status hos akutt 

syke gamle 

Annet: 4AT-skjemaet 

Originalartikler: 

Delirium Day": a 

nationwide point 

prevalence study of 

delirium in older 

hospitalized patients 

using an easy 

standardized 

diagnostic tool 

  

Systematiske 

oversikter: 

Delirium in Older 

Persons - Advances 

in Diagnosis and 

Treatment 

Originalartikler: 

Validation of the 

4AT, a new 

instrument for rapid 

delirium screening: 

a study in 234 

hospitalized older 

people.  

Delirium and 

cognitive 

impairment among 

older patients in 

Norwegian 

emergency 

departments 

 

  

Fagprosedyrer 

Først vurderte vi de to fagprosedyrene i tabellen over som var på høyeste nivå i 

kunnskapspyramiden av kildene vi fant, for kritisk vurdering se Appendix 2.  

 

Fagprosedyren «Akutt funksjonssvikt hos eldre» er utformet ved Akershus 

Universitetssykehus i 2013 og sist oppdatert desember 2016 [28]. Hensikten og målet med 

prosedyren er «å sikre kunnskapsbasert utredning, behandling og rehabilitering av eldre 

pasienter > 65 år som innlegges med akutt funksjonssvikt, definert som tap av minst én ADL-

funksjon av uklar årsak i løpet av de to siste ukene før innleggelse». Fagprosedyren anbefaler 

et sett av tiltak for utredning av akutt funksjonssvikt hos eldre på sykehus. Blant annet 

anbefaler prosedyren at eldre screenes med 4AT eller CAM for å avdekke delirium.  

 

Den andre fagprosedyren, «Delirium – forebygging, diagnostikk og behandling», er utgitt av 

Haraldsplass Diakonale Sykehus og bygger på oppdaterte litteratursøk fra desember 2016 
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[18]. Prosedyren omfatter voksne pasienter innlagt i sykehus med risiko for delirium, eller 

som allerede har utviklet delirium. Ved symptomer og tegn på delirium anbefales det at det 

gjennomføres en strukturert kartlegging, enten basert på DSM-V kriterier, kortversjon av 

Confusion Assessment Method (CAM) eller 4AT. Ingen av de to prosedyrene angir gradert 

anbefaling for valg av kartleggingsmetode.  

 

Systematiske oversikter 

Vi har også funnet to systematiske oversikter som vi har inkludert i vårt kunnskapsgrunnlag, 

for kritisk vurdering se Appendix 3. Den første artikkelen, «Delirium Assessment in Older 

People in Emergency Departments. A Literature Review» [12], er basert på forfatterens 

utvalgte artikler og har ikke en veldefinert søkestrategi. Denne artikkelen har svak metodikk, 

men påpeker at delirium er en høyprevalent tilstand i akuttmottaket som bare diagnostiseres i 

16-35 % av tilfellene. Den anbefaler at personalet i akuttmottaket gjør en systematisk 

screening for delirium. «Delirium in Older Persons - Advances in Diagnosis and Treatment» 

[29] har en godt beskrevet metode og er dermed en vel utført systematisk artikkel. Den fant at 

4AT er validert i mange kliniske settinger, er kort og enkelt i bruk. I begge disse artiklene 

argumenteres det for screening med enkle verktøy for å oppdage delirium så tidlig som 

mulig, og begge understreker verdien av et enkelt og raskt verktøy.   

 

Enkeltstudier 

En italiensk studie har sett på punktprevalensen av delirium hos pasienter eldre enn 65 år ved 

108 sykehus- og 12 rehabiliteringsavdelinger ved hjelp av 4AT-screening. Punktprevalensen 

var 22,9 % med 429 tilfeller av delirium blant 1867 screenede [30].  

 

Vi har funnet flere studier som tar for seg validering av 4AT hos en eldre hospitalisert 

befolkning. Disse beskrives nærmere under «Effektestimater». 

 

Tre artikler fra Tidsskriftet er av spesiell interesse da de har analysert norske forhold.  Alle 

fant at det er sentralt å vurdere mental status raskt hos eldre i akuttmottaket, og 4AT foreslås 

som screeningverktøy til dette formål [19]. 4AT er nyttig da det er raskt, enkelt, krever ikke 

spesifikk opplæring og understreker viktigheten av at all oppmerksomhetssvikt skal vekke 

mistanke om delirium [6, 20]. 
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2.9 Effektestimater ved 4AT-screening 

Vi har funnet effektestimater for 4AT i flere artikler. Det er litt variasjon fra kilde til kilde, 

men ikke store forskjeller. De to systematiske oversiktene oppgir identiske effektestimater. 

4AT har her en sensitivitet på 89.7 % (83.3 % ved samtidig demens) og spesifisitet på 91.3 % 

(84.1 % ved samtidig demens) [12, 29].   

 

En prospektiv multisenterstudie, hvor 234 pasienter ≥70 år ble fortløpende inkludert og 

screenet med 4AT av en geriater, hadde 4AT en sensitivitet på 91, %, og en spesifisitet på 

94,1 % når pasienter med demens ble ekskludert. 4AT viste god evne til å diskriminere 

mellom pasienter med og uten delirium da arealet under ROC-kurven for hele kohorten var 

0.927 [17]. Referansestandard i denne studien var klinisk diagnose stilt av erfaren 

geriater
3
ved bruk av DSM-4 kriterier, etter gjennomføring av CAM og deloppgave 2 

(oppmerksomhet) i CAM-ICU. I tillegg ble mental status vurdert etter Richmond Agitation 

Sedation Scale (RASS) som ledd i den diagnostiske referansestandard.  

 

I en annen prospektiv tertiær-senter studie, som inkluderte 419 pasienter ≥70 år henvist til 

akuttmottak, ble screening for delirium med 4AT utført hos 350 pasienter [11]. 68,4 % av 

pasientene screenet positivt for mulig delirium (4AT score ≥4). Sensitiviteten var 93 % (95 % 

KI 0,83-0,98) og spesifisiteten var 91 % (95 % KI 0,88-0,94). Her var referansestandard 

diagnose stilt av erfaren geriater 
4
 ved bruk av DSM-5 kriterier etter gjennomføring av 

følgende tester: Standardized Mini Mental State Examination (SMMSE), Delirium Rating 

Scale- Revised 98 (DRS-R-98) og Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the 

Elderly (IQCODE)
5
.  

 

Den siste studien vi har sett på er en konsekutiv inkludert kohort av 500 ikke elektivt innlagt 

pasienter for geriatrisk, medisinsk vurdering [31]. Her angis sensitiviteten til 86,7 % (95 % 

KI 77.5 - 93,2) og spesifisiteten til 69.5 % (95 % KI 64,4-74,3). Referansestandard i denne 

studien var klinisk diagnose stilt av erfaren geriater
6
 ved hjelp av DSM-5 kriterier.  

 

                                                        
3
 «expert assessor»  

4
 «expert (geriatrician with special interest in delirium/dementia) delirium and dementia diagnosis» 

5
 330 pasienter ble undersøkt ved hjelp av samtlige tester  

6
 “experienced elderly care [physician] […] with an interest in cognitive assessment and delirium” 
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2.10 Oppsummering av kunnskapsgrunnlag del 2 

 

Litteraturen vi har funnet anbefaler flere forskjellige verktøy for screening av eldre pasienter i 

sykehus, for eksempel CAM/CAM-ICU og 4AT [18]. Fordelen med 4AT fremfor andre 

verktøy er at 4AT ikke krever spesiell eller omfattende opplæring [17, 18]. 4AT krever heller 

ikke at psykiatere, geriatere eller andre leger utfører screeningen [17].  

 

Effektestimatene viser at 4AT har en spesifisitet mellom 69,5 % [31] - 94,1 % [17] og 

sensitivitet mellom 86,7 % [31] – 93 % [11].  

 

Vi vurderte søkeresultatene fra de forskjellige søkemotorene skjønnsmessig, ut fra tittel og 

abstrakt og vi kan dermed ikke utelukke at enkelte, relevante artikler kan ha blitt utelatt fra 

vårt kunnskapsgrunnlag. En annen svakhet ved vårt kunnskapsgrunnlag er at det med unntak 

av enkeltstudiene, sees på screening med 4AT som en del av et større bilde; 4AT anbefales 

som ledd i utredningen av eldre mennesker for å forebygge delirium og utrede 

funksjonssvikt. Dette gjør det vanskelig å finne gode effektestimater basert på annet enn 

enkeltstudier og systematiske oversikter. Vi har ikke funnet en gradert anbefaling for vårt 

tiltak i litteraturen. 
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3 Dagens praksis, tiltak og indikator 
 

3.1 Dagens praksis 

Vi har valgt akuttmottaket på Sykehuset Innlandet, Gjøvik som vårt mikrosystem da flere av 

oss har vært i praksis her. Vi har vært i kontakt med blant annet overlege og geriater Anne 

Hjelstuen for å få mer informasjon om hvordan delirium oppdages hos pasienter på Gjøvik 

Sykehus. Sykehuset i Gjøvik er hovedsakelig et somatisk sykehus og har opptaksområde for 

en populasjon på ca. 100 000. Medisinsk avdeling har ca. 80 sengeplasser og hadde i 2018 

6846 innlagte pasienter og 676 polikliniske konsultasjoner i akuttmottaket. Bare  20 pasienter 

av de innlagte pasientene hadde delirium som hoveddiagnose i epikrisen ved utskrivelse og 

201 fikk delirium som bidiagnose, totalt fikk ca. 3.2 % av innlagte pasienter ved medisinsk 

avdeling delirium som hoveddiagnose eller bidiagnose. Dette er en betydelig lavere andel enn 

beskrevet i vårt litteraturgrunnlag. I figur 1 har vi prøvd å gi en oversikt over forløpet til en 

pasient med delirium ved hjelp av flytskjema. I figur 2 har vi foreslått ulike faktorer som kan 

bidra til at delirium trolig er underdiagnostisert. Ved Sykehuset i Gjøvik har geriatrisk 

avdeling begynt å bruke 4AT de siste månedene. Akuttmottaket og de resterende avdelinger 

på indremedisinsk avdeling bruker foreløpig ikke skåringsverktøy for diagnosen delirium. 

Her diagnostiseres det typisk ut fra kliniske symptomer og tegn. Dette gjøres kontinuerlig, 

både av sykepleiere, leger, samt ved vurderinger av ergoterapeuter. Ved identifisering av 

delirium vil initial behandling i første rekke være miljøtiltak samt behandling av 

underliggende årsak. Dersom uttalt psykomotorisk uro vurderes også medikamentell 

behandling.  

 

3.2 Tiltak 

Vi ønsker å innføre 4AT-screening av delirium hos alle pasienter ≥ 65 år i akuttmottaket. I 

gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget har vi belyst at delirium ofte er underdiagnostisert, 

samt at et screeningverktøy bør brukes allerede på et tidlig stadium ved innleggelsen for å 

bedre behandlingen av pasientene. Ettersom tilnærmet alle pasienter som legges inn på 

sykehuset kommer inn via akuttmottaket kan dette være et egnet sted å innføre screeningen. 

På den måten får man satt inn tiltak mot delirium tidlig. Som tidligere beskrevet har tidligere 

forsøk antydet at 4AT foretrekkes over CAM som skåringsverktøy. 4AT består av fire enkle 

spørsmål som til en viss grad allerede undersøkes av sykepleier og lege ved 
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innkomstsamtalen. Derfor vil det forhåpentligvis ikke oppfattes som for tidkrevende. 

Screeningen må ikke ta bort fokus fra viktigere oppgaver, som for eksempel måling og 

dokumentasjon av vitalia. En mulig løsning kan være at 4AT-spørsmålene implementeres 

som en del av kurven som sykepleiere fyller ut i akuttmottaket. Dette vil gjøre det lettere å 

huske screeningen.  

Før implementeringen bør det gjennomføres informasjonsmøter med involverte sykepleierne 

og leger for å forklare hensikten med screeningen og hvordan dette skal gjennomføres. 

  

3.3 Indikatorer 

Vårt mål med forbedringsprosjektet er at flere med delirium skal oppdages og at det skal 

oppdages på et tidlig tidspunkt. En naturlig prosessindikator vil være å se på antall 4AT-

skjemaer fylt ut i akuttmottaket hos pasienter ≥ 65 år. Dette er lett å telle og kan for eksempel 

gjennomføres så ofte som hver dag eller hver uke i starten av prosjektet. Vår 

hovedkvalitetsindikator blir derfor: 

 

Andelen 4AT-skjema utfylt blant pasienter ≥ 65 år innlagt fra akuttmottak. 

Dersom skjemaet oppleves som tidkrevende kan det være utfordrende å få et høyt nok antall 

skjemaer utfylt. Antall utfylte skjema betyr ikke at kvaliteten på selve gjennomføringen av 

screeningen er god, og en økning i andelen diagnostiserte med delirium betyr heller ikke 

nødvendigvis at pasientene har fått bedre behandling. Vi kan bare ut fra litteratur anta at økt 

fokus på delirium og dens forekomst fører til bedre behandling. I enkelte tilfeller kan det også 

være at man går glipp av enkelte pasienter med delirium på grunn av eksklusjonen av de som 

er yngre enn 65 år, dog kan man basert på litteratur anta at de er få.  

 

For at legen som skriver innkomstjournalen også ansvarlig gjøres for videre tiltak ved positivt 

screeningresultat, bør legen notere 4AT-resultatet i DIPS. En prosessindikator som eventuelt 

kan komme i tillegg vil være:  

 

Andelen pasienter >65 år innlagt fra akuttmottak med 4AT-resultat i DIPS 

At legen får ansvar for å registrere resultatet i DIPS kan sikre at flest mulig pasienter over 65 

år blir vurdert med 4AT. I tillegg må legen vise til tiltak dersom man har positivt 

screeningresultat. Dette sikrer at flest mulig får tiltak satt inn mot delir i en tidligst mulig 

fase.  
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En annen mulig resultatindikator vil være å se på andelen pasienter som har fått kodet 

diagnosen delirium ved utskrivelse, enten som hoveddiagnose eller bidiagnose. Dette kan for 

eksempel måles en gang i måneden i starten av prosjektet. Her kan vi sammenlikne andelen 

som får diagnosen nå, med andelen som har fått diagnosen før screeningen ble innført. Denne 

andelen kan også sammenliknes med internasjonal litteratur og forekomsten av delirium hos 

de aktuelle pasientene. En resultatindikator blir derfor:  

 

Andelen pasienter med delirium som hoved- eller bidiagnose ved utskrivelse.  

 

En økning av diagnostiserte med delirium ved utskrivelse kan imidlertid oppstå gjennom 

registrering av symptomer etter vårt aksjonspunkt i akuttmottaket på grunn av økt 

oppmerksomhet rundt tilstanden hos helsepersonell fremfor selve screeningen i mottak. 

Resultatindikatoren vil da kunne gi en uriktig fremstilling av effekten av screeningen i 

forbedringsprosjektet. En annen ulempe med denne indikatoren er at den vil være avhengig 

av at diagnosen kodes i epikrisen av epikriseskrivende lege. Delirium kan lett bli oversett 

som diagnose, særlig dersom det var en del av et sykdomsbilde tidlig i forløpet av 

innleggelsen. Fokus på 4AT-screening vil også kunne føre til at flest mulig av tilfellene som 

har funnet sted blir kodet men at fokus samtidig flyttes vekk fra andre viktige diagnoser som 

også bør bli kodet i epikrisen. Det må også understrekes at en økning i andelen diagnostiserte 

med delirium ikke nødvendigvis betyr at pasientene har fått bedre behandling, men 

ambisjonen er at økt fokus på diagnosen gjør at dette får positive ringvirkninger for 

pasientens prognose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flytskjema. Pasienter som innlegges på Gjøvik sykehus og som potensielt har 

delirium.   
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Figur 2. Fiskebensdiagram. Faktorer som kan påvirke andelen pasienter med delirium 

som blir diagnostisert. 
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4 Prosess, ledelse og organisering 
 

4.1 Prosjektgruppe 

Det er nødvendig med en prosjektgruppe som har hovedansvaret for å planlegge, videreføre 

informasjon, og sørge for at prosjektet gjennomføres og evalueres. For å sikre god 

ledelsesforankring bør denne bestå av avdelingsoverlegene i medisin, kirurgi og geriatri, 

enhetsleder og fagsykepleiere i akuttmottak. 

  

4.2 Deltagelse 

Det er sykepleierne i akuttmottaket som skal gjennomføre screeningen. Ved positiv screening 

skal pasientansvarlig lege informeres. En eventuell kontroll i etterkant av mottaket skal 

utføres av sykepleier på avdelingen som pasienten tilhører, forslagsvis på visitt dagen etter og 

ved utskrivelse. Legen som er ansvarlig for visitt første dagen etter innleggelse skal 

dokumentere kontrollen i førstedagsnotatet. Ansvarlig lege kan dermed påminne sykepleier 

på post om å utføre kontroll av 4AT dersom det er blitt glemt. Ved utskrivelse er det legen 

som koder for delirium.  

Det er viktig at informasjon om pågående screening-prosjekt også når ut til de ansatte som 

ikke deltar aktivt i prosessen. På denne måten legges det større fokus og oppmerksomhet 

rundt muligheten for deliriumutvikling. Alle yrkesgrupper som er involvert kan minne 

sykepleierne på bruken av 4AT hos pasienter ≥ 65 år. Dette vil bidra til å oppnå flest mulig 

antall screenede for delirium. 

 

  

4.3 Videreføring av informasjon 

Avdelingsoverlegene og sykepleierne har hovedansvaret for å videreføre informasjonen 

gjennom morgenmøter, internundervisning og forsikre seg om at nye ansatte har fått 

informasjon under opplæringen. Faglig ansvarlig må sende ut informasjon i form av 

fellesmail, henge opp påminnelsesskriv der kurver og skjemaer ligger. Dette sikrer at alle 

mottar tilstrekkelig informasjon, og at sykepleierne som utfører screening blir påminnet om å 

bruke skjemaet.  
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4.4 Forankring i ledelsen 

Vi ønsker at ledelsen deltar aktivt i prosjektgruppen for å sikre god forankring. Videre skal 

det vektlegges at det er gunstig og viktig at screening med 4AT innføres, samt at tiltaket ikke 

vil påføre avdelingen ekstra utgifter. Screeningen er enkel og rask å gjennomføre og deler av 

4AT er allerede en del av spørsmålene sykepleierne typisk stiller pasienten, og vil derfor 

forhåpentligvis ikke øke sykepleiernes arbeidsmengde i stor grad. Helhetlig er nyttegevinsten 

stor ettersom denne screeningen vil kunne bidra til at flere pasienter som utvikler delirium 

fanges opp tidligere i forløpet.  

 

4.5 Struktur 

Vi vil strukturere prosjektet ved hjelp av en syklisk tilnærming som beskrevet i PUKK-

sirkelen (Planlegge, Utføre, Kontrollere, Korrigere/Standardisere). Dette vil gi prosjektet en 

organisatorisk fleksibilitet. Man vil få fortløpende evaluering av tiltakene, og man har 

muligheten til å foreta endringer underveis i prosjektet. 

 

Figur 3. Struktureringen av prosjektet illustrert ved hjelp av PUKK-sirkelen 
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Første milepæl i prosjektet vil være å ta kontakt med ledelsen og informere om 

problemstillingen og vårt forslag til bedring. Neste steg vil være å informere de ansatte i 

akuttmottaket, undervisning og igangsette bruken av 4AT. Dette anslår vi vil ta ca. 2 uker. 

Deretter vil det gjøres løpende evalueringer. Dersom man ser det nødvendig med endringer 

vil man kjøre en ny syklus i PUKK-sirkelen (se figur 3). 

 

Kvalitetsforbedringsprosjektet skal ha en varighet på ett år med evaluering ukentlig de første 

tre månedene og deretter månedlig. Vurderingen vil bestå av å se på prosjektets 

kvalitetsindikatorer (nevnt under punkt 3.2): andelen 4AT-skjema utfylt blant pasienter ≥ 65 

innlagt fra akuttmottak (prosessindikator), andelen pasienter >65 år innlagt fra akuttmottaket 

med 4AT-resultat i DIPS (prosessindikator) og andelen pasienter med delirium som hoved- 

eller bidiagnose ved utskrivelse (resultatindikator). Sistnevnte vil man få en oversikt over ved 

hjelp av antall deliriumdiagnoser som har blitt kodet i epikriser. I tillegg til dette skal det 

gjøres en vurdering av hvordan sykepleierne synes det er å bruke skjemaet, samt om de har 

noen forslag til endringer. Denne informasjonen skal hentes inn ved hjelp av et enkelt 

spørreskjema (se figur 4). Ansvarlig for utlevering og innhenting av spørreskjema er 

ansvarlig sykepleier i akuttmottaket sammen med prosjektgruppen. Det skal også tilstrebes at 

det sendes ut statusrapport etter hver evaluering til de ansatte på avdelingen per epost, slik at 

alle kan følge med på prosessen. Etter ett år vil vi basert på innhentede tall og spørreskjema 

legge frem en rapport om hvordan implementeringen av 4AT har gått. 

 

Figur 4. Eksempel på spørreskjema som kan brukes for å kartlegge erfaringer med 

4AT 

  JA NEI 

Har du hørt om 4AT?     

Har du brukt 4AT den siste uken?     

Synes du 4AT har vært et hjelpsomt verktøy     
  

  

Føler du deg trygg på å bruke 4AT?     
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Kommentarer til prosjektet? 

  

Figur 5. Tidslinje som beskriver prosjektets milepæler 

 

 

 

  



 23 

4.6 Motstand og motstandshåndtering 

Prosjekter som involverer endring kan møte motstand mot det som foreslås endret. Det er 

hovedsakelig sykepleiere i akuttmottaket som skal utføre screeningen, og for dem vil det 

kunne oppleves som en økning i arbeidsmengde og antall papirer som skal fylles ut. For å 

motivere for gjennomføring av tiltaket er det essensielt at informasjon og opplæring som blir 

gitt er god, slik at sykepleierne ser nytten av å fange opp delirium tidlig. Det er også et viktig 

poeng at flere av spørsmålene som inngår i 4AT-skjemaet allerede er en del av 

innkomstmalen deres, men at de ved hjelp av 4AT er satt mer i system. Man må derfor 

formidle at det kan oppleves som økt arbeidsmengde til å begynne med, men at det ikke vil 

bli noe økt arbeidsmengde når det innarbeides i den daglige rutinen. Tvert imot vil det på sikt 

kunne gi besparelser av ressurser og tid.  

  

På et overordnet nivå på sykehuset forventer vi ingen stor motstand. Nøkkelen er å formidle 

god nok informasjon om gevinsten ved å fange opp delirium på et tidlig stadium. De 

økonomiske gevinstene som medfølger som følge av ressursbesparelser på post regner vi med 

at vil bli tatt godt imot. 

 

4.7 Innarbeidelse i daglig drift 

Spørsmålene fra 4AT-skjemaet kan bli en del av den generelle kurven i mottak og eventuelt 

på post. I mellomtiden skal skjemaene ligge rett ved de originale kurvene i akuttmottaket. 

Her vil vi foreslå et synlig påminnelsesnotat over kurvene om at skjemaene skal brukes hos 

pasienter ≥ 65 år. Vi foreslår også at det lages et vindu i DIPS som dukker opp som en 

påminnelse når sykepleierne går inn på en pasient som er ≥ 65 år. Dette kan være en beskjed 

slik som «Pasienten er ≥ 65 år. Husk å bruke 4AT.». Det vil også være hensiktsmessig å 

endre malen for innkomstnotatet til sykepleierne slik at 4AT blir en del av malen og at 

resultatet dokumenteres digitalt i DIPS. Når sykepleierne har ført inn fra skjemaet over i 

innkomstmalen skal utfylt papirskjema samles i en mappe i akuttmottaket. Prosjektgruppen 

må gi en person i akuttmottak ansvar for opptellingen av skjemaene ukentlig. Tallene 

loggføres i et digitalt skjema og merkes med dato for opptelling. Deretter makuleres 

skjemaene. Et annet forslag vil være å la skjemaet følge pasienten, slik at det gjøres en 

kontroll av 4AT dagen etter at pasienten legges inn. På denne måten kan man hindre at 

spørreskjemaet ikke blir glemt på sengepost. Det aller viktigste med implementeringen i den 
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daglige driften er at det i prosjektperioden tas hensyn til sykepleiernes synspunkter og 

meninger, slik at det tilpasses deres arbeidshverdag best mulig.  



 25 

5 Konklusjon og diskusjon 
 

Vi mener vi har et godt grunnlag for å anbefale innføring av screeningsverktøyet 4AT i 

akuttmottaket på Gjøvik sykehus. Delirium er som beskrevet en akutt forvirringstilstand som 

oppstår som reaksjon på akutt sykdom eller skade [2], og i mange tilfeller er de 

underliggende årsakene av en alvorlig karakter som krever rask behandling [14]. Fordi 

forvirringstilstanden noen ganger er det eneste symptomet på sykdom [1], mener vi det er 

svært viktig at det finnes verktøy for å fange opp disse pasientene, og at de brukes på en 

systematisk måte. Verktøyet vi har valgt å bruke er godt validert og enkelt i bruk, det har en 

høy sensitivitet og spesifisitet og er anbefalt i flere sammenhenger hvor det er sett spesifikt på 

norske forhold [19, 20].  

 

Tall fra Gjøvik sykehus viser at kun ca. 3 % av pasientene innlagt på medisinsk avdeling i 

2018 fikk diagnosen delirium kodet i epikrisen [32]. Dette er en betydelig lavere andel enn 

man finner i litteraturen [22]. Dette gjenspeiler trolig ikke den faktiske andelen pasienter med 

delirium, men heller en betydelig underdiagnostisering eller eventuelt underkoding av 

tilstanden. Som presentert i kunnskapsgrunnlaget, er det klare holdepunkter for at tidlig 

diagnostisering og en aktiv tilnærming til delirium fører til en bedre overlevelse og mindre 

grad av funksjonsnedsettelse ved utskrivelse [25]. Fokus på tilstanden allerede fra 

innleggelsestidspunkt vil gi bedre pasientbehandling.  

 

Selv om vi bruker et surrogatmål på screeningen, antall utfylte skjemaer, mener vi det er 

rimelig å anta at flere utfylte skjemaer vil avdekke flere tilfeller av delirium på et tidligere 

tidspunkt enn hva som gjøres i dag. Ved hjelp av jevnlige evalueringer av antall utfylte 

skjemaer kan man måle om screeningen blir gjennomført. I tillegg vil tilbakemelding fra 

ansatte bidra til at man finner en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte å gjennomføre 

screeningen på. Med tidlig diagnostikk og aktiv tilnærming mener vi at implementeringen av 

4AT kan føre til bedre pasientbehandling. 

 

Screening av pasienter i akuttmottaket kan også ha gunstige spredningseffekter til andre 

avdelinger ved at kunnskap og erfaring om delirium spres. Videre vil det kunne ha positiv 

effekt på pasientsikkerheten dersom personalet på sengepost følger pasienter i risiko for 

deliriumutvikling tettere. Implementeringen av et kvalitetsforbedringsprosjekt vil også kunne 
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inspirere til en generell forbedringskultur på sykehuset, og dermed motivere de ansatte til å se 

etter andre forbedringsområder.  
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Appendiks 

Appendiks 1 4AT Screening for delirium og kognitiv svikt 
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Appendiks 2 Kritisk vurdering av fagprosedyre 
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Appendiks 3 Kritisk vurdering av systematisk artikkel 
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