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Vad är Geriatrik, vilka är våra patienter? 
!  Geriatriken ansvarar för den specialistsjukvård som tar 

hand om äldre multisjuka individer som är äldre än 65 år. 
!  Typiskt för den mer akuta patientgruppen är just att de 

har så stort behov av vård att de inte snabbt kan 
behandlas och därefter skickas hem. 

!  För många kompliceras situationen dessutom av yttre 
faktorer man måste ta hänsyn till som boende och sociala 
nätverk. 

!  Vården är i första hand inriktat på att optimera funktion 
och minimera symtom för att maximera livskvalite-
helhetssyn 
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Estimations of the increasing size of the elderly population 



!  Förändringar i sjuklighet 

!  Idag kan man leva mycket längre trots kroniska 
sjukdomar som diabetes där vi blivit bättre på att 
minska risken i komplikationer genom ffa bättre 
blodsockerkontroll. 

!  För 20 år sedan sämre 5 års överlevnad efter en 
hjärtinfarkt jämfört med om man drabbats av en 
höftfraktur. 

 
!  Idag mycket bättre 5 års överlevnad till följd av först 

trombolys och idag snabb PCI 

 

 



!  Därför behövs Geriatrikutbildning 

!  Sverige har idag den högsta medellivslängden i Världen. 
!  Antalet äldre, och antalet av de allra äldsta kommer att 

öka snabbt de närmaste 20 åren. 
!  Tidigare forskning har visat att specialister på Geriatrik är 

bättre på att vårda äldre multisjuka individer. 
    (Asplund K, Gustafson Y et al. JAGS 2000) 



Geriatrikens kärnområden 
!  Akut/medicinsk geriatrik 
!  Rehabilitering 
!  SäBo 
!  Palliativ vård-smärta 
!  Demens 



Vad gör man inom akut/medicinsk 
geriatrik? 

!  Optimering av den äldre människans funktioner så den 
klarar sitt dagliga liv så bra som möjligt. 

!  Rehabilitering via sjukgymnast. 
!  Behövs gånghjälpmedel, spisvakt, larm? 
!  Optimering av mediciner (gäller inte bara att lägga till 

nya). 
!  Optimering av boende. 
!  För att få en bild av alla patientens problem görs en 

systematisk bedömning. 



Hur gör man då en systematisk bedömning av 
hela patienten? 
!  Man pratar om begreppet ”comprehensive geriatric 

assessment” CGA 

!  Med detta menas en systematisk bedömning av hela 
patienten utifrån alla professioner.  

!  Syftet är att diagnostisera medicinska åkommor och 
optimera patientens förmågor. Här ingår även att fundera 
hur patienten skall klara sig så bra som möjligt efter 
utskrivning (hemtjänst, bostadsanpassning, mediciner, 
rehab..) 

!  Ex. Patienten har diagnosen fraktur av bäckenet, men 
problemet är att patienten fallit och det viktiga att ta reda 
på är varför patienten faller. 

 



Geriatric assessment vs. vanlig 
medicinsk bedömning 
!  3 skillnader: 
1.  Fokuserar på äldre individer med komplexa problem 
2.  Fokuserar på funktionellt status och livskvalite 
3.  Utförs av det geriatriska teamet 

Den vanliga medicinska bedömningen missar lätt de 6 I 
1.  Intellektuellt nedsatt funktion 
2.  Imobilisering 
3.  Instabilitet 
4.  Inkontinens 
5.  Iatrogena problem, läs oönskade läkemedelseffekter 
6.  Icke önskvärd hemsituation 



Vilka är patienternas problemområden i den 
Geriatriska akutsjukvården? 
!  Cirka 80% klarar sig inte själva i hemmet-anhöriga 
!  Cirka 50% har smärtproblematik-patient, vårdpersonal 
!  Cirka 50% har problem från urinvägarna-anamnes patient, vårdpersonal 
!  Cirka 60-70% har problem med förstoppning-anamnes vårdpersonal 
!  Cirka 50% är dementa-anhöriga, MMT 
!  Cirka 50% har en fallrisk-anhöriga, journal, vårdpersonal, Bergs balansskala 
!  Cirka 50% har problem med malnutrition eller löper risk att utveckla detta under 

vårdtiden-MNA 
!  Cirka 50% löper risk att utveckla konfusion under vårdtiden-vårdpersonal 
!  Cirka 30% har problem med hjärtsvikt-läkare, journaler, läkemedel, vårdpersonal 
!  Cirka 30% är deprimerade eller löper risk för att bli detta-vårdpersonal, GDS, 

MADRS 
!  Cirka 20% har risk att utveckla trycksår-vårdpersonal 
!  Multifarmaci och ökad känslighet för mediciner med biverkningar-läkare, JANUS 



Hur görs då en sådan ”geriatric assessment” 
!  I början av vårdtiden gör de olika yrkesgrupperna i det 

geriatriska teamet (läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
sjuksköterska, kurator, undersköterska) en bedömning av 
patientens problem. 

!  Viktig källa till information är anhöriga. 



Geriatric assessment, skattningar 
!  Fallskador är en av de absolut vanligaste orsakerna till 

hospitalisering hos äldre. Resulterar i frakturer, 
subduralhematom, smärta, rädsla…. 

!  Fallrisken kan bedömas bra av omvårdnadspersonal.  Man 
tittar då på hur patienten förflyttar sig, hanterar 
hjälpmedel som rullator, finns neglegt, glömmer patienten 
rullatorn ibland, oförsiktighet….. Ger en bra bild av 
fallrisken. Finns även balansskalor som Bergs balansskala, 
eller Dowton. Dessa har dock inte visat så bra 
tillförlitlighet i studier. 



Geriatric assessment, demens 
!  Kostnaden för demens och dess komplikationer har 

beräknats till cirka 40 miljarder varje år. 37 av dessa ligger 
på insatser som görs i kommunens regi som hemhjälp och 
boenden. Demens ökar risken för andra komplikationer 
som konfusion och indikerar ofta att patienten är skör. 

!  I vården kan man screena för demens genom 
minimental test (MMT). Inga absoluta gränser för 
demens, framför allt inte vid samtidig annan sjukdom som 
påverkar kognitionen som t.ex. en uringvägsinfektion. 
Cirka gräns 23 poäng av 30. 



Geriatric assessment-social/hemsituation 
!  En ganska vanlig diagnos vid inläggning av äldre är causa 

socialis. Det är en diagnos som säger att det inte längre 
fungerar hemma. Man pratar inte sällan om social misär, 
skitigt, äldre personer som ej äter längre, ringer anhöriga 
på nätterna, oroliga, vågar inte gå ut, går ej upp ur sängen,  
förvirrade etc.. 

!  Hemsituationen kartläggs ofta med hjälp av anhöriga och 
ofta med hjälp av kurator.  

!  Finns make/maka. Storlek på lägenhet, trappor in, trappor i 
lägenhet/hus, bredd på toadörr, badkar, trösklar.... 

!  Vem sköter medicinen, mat, hur har det fungerat veckorna 
innan inläggning.  Hemtjänst, larm, finns mat, spisvakt…. 



Geriatric assessment-förstoppning 
!  Vanlig orsak till att äldre är förvirrade, till smärta och till 

att dom inte vill äta. Mer än 80% av personer boende i 
SäBo har tarmreglerande läkemedel, och där är således 
problemet välkänt.  

!  Mindre fokus i akutsjukvården. Risken bedöms i första 
hand av undersköterskor. Prevention med mjukgörande 
(bulkmedel), retande (av typen laxoberal), osmotiskt 
verkande (Movikol), aktivitet. Se upp med läkemedel som 
ger förstoppning,  typiskt morfinpreparat. 



Nutrition-Vätska-Blod 

!  Mini Nutritional Assessment (MNA) - Ett formulär med 
ett antal enkla frågor och skattningar som tar cirka 10 
minuter att fylla i.  

!  24 poäng eller mer talar för adekvat nutrition och under 
17 talar för malnutrition. 

!  Vanligare med regelrätta kostregistreringar, gräns runt 
2000 Kcal. 

!  Mätningar av vätskeintag/urinmätning/vikt/elektrolyter 
!  Behövs blod? Transfusiongräns 90/110 



Läkemedelsbiverkningar 
!  Det finns studier som visar att läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till 

att äldre söker på akuten (8-40%). 
!  4 vanliga orsaker till dessa biverkningar: 
!  1. För hög dos. 
!  2. Olämpliga läkemedel. 
!  3. Olämpliga kombinationer (55000 äldre har mer än 10 mediciner). 
!  4. Förändrad organfunktion och därmed metabolism hos äldre 
!  Exempel på biverkningar : 
1.  Förstoppning 
2.  Urinstämma 
3.  Urininkontinens 
4.  Illamående 
5.  Förvirring 
6.  Yrsel 
7.  Fallskador 
8.  Blödningar 
Det finns idag flera instrument där man automatiskt får information om läkemedel som är ogynnsamma 

att kombinera. (JANUS, APODOS) 



Varför får äldre mer biverkningar? 
!  Annan kinetik med ökad ålder, dvs annat upptag, nedbrytning 

och utsöndring. 
!  Försämrad upptag via mag-tarmkanalen, dessutom sämre 

skydd av slemhinna i ventrikel. 
!  Förändrad fördelning i kroppen då vi får mer fett och mindre 

vatten vilket gör att fettlösliga läkemedel ligger kvar längre. 
!  Försämrad nedbrytning då enzymerna i t.ex. lever (cytochrome 

p450) fungerar sämre (neuroleptika, antidepressiva). 
!  Försämrad utsöndring via njurar då dessa fungerar sämre, 

dessutom ökad risk för njursvikt (antibiotika, digoxin, 
opioider). 



Några riktlinjer för god läkemedelsbehandling hos äldre 
!  Finns det verkligen en indikation för alla läkemedel? Ju fler läkemedel ju 

större risk för biverkningar och interaktioner. 
!  Att dokumentera läkemedelsbehandlingens indikation, följa upp och 

utvärdera eventuell effekt och biverkningar och faktiskt sätta ut sådant som 
inte fungerar 

!  Sätt patientens symtom och livskvalitet i fokus ej enskilda mätvärden som 
blodtryck eller blodsocker 

!  Varje gång ni sätter in något nytt, fundera över om något kan tas bort 
!  Starta med låg dos och sedan höja försiktigt - start low go slow. 
!  Överväga icke-farmakologiska behandlingsalternativ, t.ex. vid oro. 
!  Överväga risk vs nytta med läkemedel, gäller t.ex. sömnmedel och 

antidepressiva 



Geriatric assessment-sammanställning 
!  Alla resultat sammanställs sedan på en vårdkonferens där 

man identifierar de problem som finns, försöker reda ut 
orsaken till dessa och gör sedan upp en vårdplan. 

!  Vårdplanen innehåller även de åtgärder man vill sätta in 
för att optimera patientens funktion och livskvalité. 

!  Dessa åtgärder innefattar även en nära samarbete med 
kommun angående boende och insatser i boendet. 



Exempel. Rut född 1931 
!  Bor ensam med hemhjälp, gått med rullator. Rökare. Kvinna som började råka ut för benbrott 

redan i 40 års åldern. Inget i släkten. Nu multipla kotkompressioner. Polymyalgia reumatika för 
5 år sedan och får sedan dess kortison. Ej gått att trappa ut. En emboli till höger öga och även 
konstaterad makuladegeneration. Sista månaderna dock så ont att hon ej kunnat gå och suttit 
mest i sin rullstol. För en månad sedan fallit. Ingen fraktur men för två veckor sedan så svår 
smärta att hon ej klarar sig hemma. Inläggs i akutsjukvården men är svår att mobilisera. Går 
vidare till Geriatriken. 

!  Mediciner:  Alvedon vb, Papaverin vb, Prednisolon 5 mg x 1, Trombyl 75 mg x 1, Stesolid 5 mg 
vb, Linatil 10 mg x 1, Movikol x 1, Laxoberal 10 drp x 1, Calcichew D3 x 2, Alenat 70 mg x 1/v 

!  Vid  inskrivningen påpekar kvinnan att hon borde ha mer kortison (vilket ni vet skulle öka 
risken för ytterligare kotkompressioner). Hon sitter i rullstol och beskriver huggande smärta i 
ryggen så fort hon försöker röra på sig. Hon säger sig inte tåla morfin då magen stannar och 
har tydligen gått ned 8 kilo i vikt sista 2 månaderna. Ingen aptit men tycker att hon ätit.  

!  Labmässigt en sänka på 38 (kanske lite mer än hon brukar ha). I övrigt OK förutom ett lite lågt 
natrium. 

!  Vad göra? 



Palliativ vård 
!  Ett av geriatrikens kärnområden 
 
!  Palliativ (lindrande) medicin finns som egen specialitet i 

flera länder som England, Canada, Norge med flera. 
Utvecklades från hospicerörelsen som grundades i 
England på 1960-talet. Initialt för att ta hand om döende 
cancerpatienter. 

!  Palliativ medicin finns som egen specialitet i flera länder 
(Storbritannien ,  Norge etc.) 

 



Hörnstenarna i palliativ vård 
!  Symtomkontroll 
!  Närståendestöd 
!  Teamarbete 
!  Kommunikation 



Vilka kan vara i behov av palliativ vård? 
!  Cirka 95000 personer dör varje år. Hälften av dessa 

dödsfall är väntade. Av de cirka 40000 personer som får 
cancer varje år kommer knappt hälften att dö av sin 
sjukdom. 

!  Vilka personer/patientgrupper kan vara i behov av palliativ 
medicin? 

!  Cancer,  ALS, KOL, hjärtsvikt etc. 



Var bedrivs palliativ vård? 
1.  Vanliga vårdavdelningar, kanske ffa onkolog, geriatrik 
2.  På särskilt boende för äldre, t.ex sjukhem, 

demensboenden….. 
3.  Via avancerad hemsjukvård 
4.  Hospice 



Beslut om palliativ vård 
!  Beslutet tas av ansvarig läkare i samråd med sköterska. 

Detta beslut kan dock omprövas. 
!  Innebär ofta: 
!  Många mediciner sätts ut, då dessa är svåra att svälja och sannolikt enbart leder till 

obehag. 
!  Undviker att ge dropp, då många patienter terminalt upplever hjärtsvikt och mycket 

slem, detta blir då ändå värre. 
!  Undviker att ge antibiotika, då detta sannolikt leder till ett förlängt lidande 

!  Kontakt med anhöriga. Detta för att dessa skall få all nödvändig information och en 
chans att påverka vården och ställa frågor. 

!  Skapa en lugn och trygg miljö runt patienten. 

!  Prata inte om patienten inför patienten. Även om patienten verkar medvetslös kan 
kanske han/hon höra vad ni diskuterar. 



Symtom som går att behandla 
!  Andnöd: Typiskt rosslande andning och oro. 

!  1.  Analysera vad detta beror på: Ex hjärtsvikt, KOL, infektion, lungödem, metastaser 
i lungorna, sekretstagnation då en döende patient ej orkar hosta eller svälja. 

!  II.  Läkemedelsbehandling: 
    Ex. Loopdiuretika vid suspekt vätska i lungorna pga svikt 

         Morfin vid smärta, ångest, andnöd 
         Morfin-scopolamin vid ovanstående + mycket slem 

         Syrgas vid t.ex. lungödem eller KOL med excerbation. Fungerar ibland även       

         lugnande. Finns dock ej på boenden. 
         Robinul.  

 
 

 

 
          

          
 

         



Fortsättning palliativ vård 
!  Ångest 
!  Vid oro ges Oxascand (benzodiazepin). Finns både som tablett, supp, klysma 

och injektion. 
!  Vid generaliserad ångest eller panikångest kan man istället pröva Temesta 

som också är en bensodiazepin (1-2 mg x 2-3) 
!  Vid svårt ångest; Morfin 10-20 mg 

!  Vid oro/konfusion under de sista dygnen kan man överväga Dormicum som 
är muskelrelaxerande, kramlösande, ångestdämpande, sövande och ger 
amnesi. Startdos 1-2.5 mg sc eller iv 



Att behandla smärta hos äldre 
!  Vanligt symtom hos äldre som påverkar det dagliga livet, 

ökar beroendet  från andra och minskar livskvalite.  
!  Ses typiskt efter och vid frakturer, t.ex. kotkompressioner 

(3 veckor-kroniskt), ramusfrakurer,  humerusfrakturer, 
höftfrakturer, revbensfrakturer (2-3 veckor), 
handledsfrakturer (1vecka). 

!  Neurologisk smärta t.ex. efter bältros, diskbråck. 
!  Smärta efter stroke t.ex. pga kontrakturer och spasticitet 



Problemet smärta hos äldre 
!  Äldre multisjuka patienter blir rätt förvirrade av smärta. 
!  Dom blir dock även lätt förvirrade av smärtstillande. 
!  Äldre får dessutom lättare andra biverkningar av 

smärtstillande som förstoppning. 
!  Generellt gäller att om man kombinerar flera olika 

terapier får man bäst resultat. 



Fyra olika typer av smärta 
!  1. Nociceptiv smärta. Förmedlas via smärtreceptorer från 

skadad vävnad.  Vanligtvis muskuloskeletal. 
!  2. Neuropatiskt smärta: Uppkommer via skada eller 

felfunktion (ex. neurinom, zoster) i själva nerven eller 
CNS. 

!  3. Psykogen smärta: Via psykogena faktorer. Om man mår 
psykiskt dåligt förvärras ett smärttillstånd och har man ett 
smärttillstånd ökar risken för att man skall bli deprimerad 
(30% av de med kronisk smärta). Primär psykogen smärta 
mycket ovanlig. 

!  4. Okänd orsak. 



Åtgärder som enligt SBU har vetenskapligt stöd 
!  Olika typer av farmaka 
!  TENS 
!  Akupunktur 
!  Fysisk träning och sjukgymnastik 
!  Kognitiv beteendeterapi 
 



Farmakoligisk behandling av smärta hos äldre 
!  Det viktigaste först. Utvärdera varför patienten har ont 

och vad det är för typ av smärta. Utvärdera ständigt. Finns 
andra åtgärder som kan förbättra livskvaliten? 

!  Grunden för framför allt nociceptiv smärtbehandling är 
paracetamol. Billigt, bra, få biverkningar. Kontraindicerat 
vid leversvikt. 

!  Upp till 4 gram per dag, finns även som suppositorier för 
de som har svårt att svälja. Tabletter kan krossas men 
smakar dåligt.  Mer än 1 gram som engångsdos hjälper ej 
mer. 

!  Kan alltid provas för att se om man får effekt även vid ren 
neurogen smärta som zoster. 



Farmakologisk behandling fortsättning 
!  I andra hand tillägg av opioider (Dolcontin, Oxycontin, 

Morfin). 
!  Biverkningar från mage i form av förstoppning, ulcus och 

och CNS i form av konfusion. Försämrad koordination 
med fallrisk? 

!  NSAID är egentligen ej indicerade utom vid samtidigt 
inflammatoriska tillstånd. Ibland dock väldigt bra effekt vid 
nociceptiv smärta. PROBLEM med biverkningar: Cave 
hjärta, njurar och mage. Tillägg med omeprazol. 

!  Coxiber minskar visserligen ulcusrisk men ökar risken för 
proppar. 



Farmakologisk behandling fortsättning 
!  Neuropatisk smärta kan vara mycket svår som t.ex. vid 

herpes zoster i ansiktet eller vid trigeminusneuralgi. 
Första hand preparat amitryptilin. Hjälper ungefär 50%.  
Andrahand Gabapentin. Kontakta eventuellt 
anestesimottagningen för hjälp. 

!  Undvik kombinationer med SSRI. Risk för svåra 
biverkningar, förutom att man inte visat effekt hos äldre 
vid depression. 



TENS 
!  Går att använda både vid nociceptiv och neurologisk 

smärta.  Ofta vid kroniska smärttillstånd 
!  Fungerar genom att hudnära smärtreceptorer stimuleras 

med svag elektrisk ström. Genom att stimulera dessa 
nerver stimuleras kroppens eget smärtlindringssystem. 

!  Exempelpatient. Eva 88 år som fick sin första 
kotkompression när hon var 55 år. Nu multipla frakturer 
med ett kroniskt smärttillstånd från ryggen.  
Grundmedicniering:  Alvdeon.  Blir ”snurrig” av morfin 
och tyckte inte tramadol hjälpte. Ligger inne för försök till 
mobilisering. Sitter nu i rullstol pga av smärtor.  Varje 
förflyttning gör ont.  



Akupunktur 
!  Vetenskapligt starkt stöd finns för akupunktur vid: 
1. Långvarig ländryggssmärta. 
2. Smärta från nacke och skuldror 
3.  Ansiktssmärta 
4.  Tennisarmbåge 
5.  Whiplash skada 
 



Sammanfattande tankar om smärta 
!  Generellt gäller att den bästa effekten får man om flera 

olika strategier kombineras. 
!  Ex 88-årig kvinna som skall mobiliseras efter höftfrakturoperation. Har 

dessutom ont i ryggen som blir värre av att ligga stilla. Sedan tidigare kända 
kotkompressioner med kronisk ryggsmärta, kärlkramp och kortison pga av 
RA som man nu lyckats trappa ned. Temp 38 grader och ful urinsticka. Hb 
95. 

!  Vad göra för att minska smärta och få tanten på fötterna? 



Aptitlöshet och illamående 
  Man dör ej av att man slutar äta, man slutar äta för att 

man skall dö. 
                            Sokrates 
Om en gammal patient tappat aptiten eller gått ned i vikt bör eventuella underliggande 

orsaker alltid utredas. 
1.  Infektioner som UVI 
2.  Förstoppningsproblematik 
3.  Andra sjukdomar i GI-kanalen som gastrit, ulcus 
4.  Smärta 
5.  Svamp i munhåla, dålig munhygien, dåliga tänder. 
6.  Depression, ångest 
7.  Biverkningar av mediciner 
8.  Malignitet 

                    



Urinvägsinfektion 
!  Mycket vanlig orsak till sjuklighet hos äldre. 

!  Symtom: Sveda, smärta, ryggont, oro, konfusion, feber, 
aptitlöshet, trötthet, apati 

!  Behandling: Hos kvinnor i första hand mecillinam, hos män 
t.ex. trimetoprim. 5 dagar behandling räcker oftast. Ta 
odling och skicka för resistensbestämning om stickan är 
positiv. 

!  Obs en positiv sticka utan symtom skall ej behandlas. 
!  I princip alla med KAD har bakteruri. 




