
Adfærdsforstyrrelser
     Aktivitetsforstyrrelser
          Rastløshed
          Flugttendens
          Territoriekrænkelse
          Natteuro
     Agressitivitet
          Verbal vrede
          Fysisk vold
     Råbende adfærd
     Upassende seksualitet

Hyppige årsager til delir:
          Cystit
          Anæmi
          Dehydrering
          Hyponatriæmi
          Hypotension
          KOL
          Arytmi
          Hjerteinsuffi ciens
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Psykiatriske symptomer
          Angst
          Tristhed, irritabilitet
          Egentlig depression
          Apati
          Agnosi
          Konfabulering
          Hallucinationer
          Vrangforestillinger

Hyppigt delir-fremkaldende 
lægemidler:       
          Steroider
          Morfi ca
          Parkinsonmidler
          Blærespasmolytika
          Benzodiazepiner
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Kort vejledning i undersøgelse og behandling                  

              

  

Besværlig adfærd og psykiatriske 
symptomer ved demens ( BPSD) 
dækker over en blandet samling af 
adfærdsforstyrrelser og psykiatriske 
symptomer. Se bagsiden.
Optimal udredning og somatisk

              

behandling er lægens vigtigste 
indsats. Behandling med psyko-
farmaka har beskeden terapeutisk 
effekt, men betydelig alvorlige 
bivirkninger.



Problemet kan have en somatisk årsag
De færreste ældre har tidligere været sindslidende eller psyko-
tiske. Med demens øges risikoen for delir-episoder på somatisk 
eller farmakologisk baggrund med motorisk uro og evt. hallucina-
tioner og vrangforestillinger.

Somatisk udredning
Undersøgelsen bør omfatte anamnese, grundig objektiv undersø-
gelse, relevante laboratorieundersøgelser, revurdering af medicin 
og evt. seponering af ikke livsvigtig medicin.

Somatisk behandling og medicinsanering
Upåagtede somatiske tilstande, som fx cystit og obstipation kan 
udløse en delirøs tilstand. Ofte bedres de ældre efter seponering/
aftrapning af fx benzodiazepiner, tramadol eller blærespas-
molytika.

Afdæk sociale problemer
Utilstrækkelige familiemæssige, sociale, boligmæssige og 
plejefaglige rammer og ressourcer kan bidrage til udvikling af
adfærdsproblemer. Her er psykofarmaka sjældent indiceret.

Brug ikke antipsykotika til adfærdsproblemer
Antipsykotika er uden effekt på adfærdsproblemer som rastløs-
hed, motorisk uro, råbende adfærd, gåen ind til andre, bortgang 
fra plejehjem, natteuro m.v.

Antipsykotika - måske ved emotionelle og psykotiske symptomer
Antipsykotika kan evt. afdæmpe symptomer som : Angst, tristhed, 
irritabilitet, vrede, hallucinationer og vrangforestillinger, men har 
alvorlige bivirkninger som: Sedation, parkinsonisme og orto-
statisme med risiko for fald og fraktur.

Brug kun meget små doser
Dosering af antipsykotika til ældre er - afhængig af præparat - 
mellem en tiendedel og halvdelen af de doser, der normalt 
benyttes ved skizofreni. Højdosispræparater, som fx Nozinan, 
er kontraindicerede.

Observer for bivirkninger
Lægen har ansvar for observation af virkning og bivirkninger. Alle 
antipsykotika nedsætter fysisk formåen og initiativ. Både virkning og 
bivirkninger, som fx parkinsonisme, er dage til uger om at indtræde.

Instruér personale og pårørende i bivirkninger
Bivirkningerne, som bør kendes af læger, plejepersonale og på- 
rørende, overses let og mistolkes ofte som tegn på alderdom og 
forfald. Regelmæssig registrering af patientens færdigheder letter 
observationen.

Aftal dato for opfølgning
Lægen har ansvar for, at behandling ikke varer længere end nødvendigt. 
Lægen bør jævnligt ved selvsyn revurdere grundlaget for ordina-
tionen, også selvom den er startet på hospital eller anført i epikrise.

Aftal dato for seponering
Ved start af behandlingen bør lægen fastsætte en seponerings-
dato. Behandlingen bør almindeligvis ikke vare længere end 1 til 
2 uger.

Brug gerontopsykiater eller psykiater
Behandling bør foregå i samarbejde med speciallæge i psykiatri, 
gerne gerontopsykiater, især : Hvis der ikke er fundet en somatisk 
årsag, hvis behandlingen varer over to uger, eller hvis forholdet 
mellem virkning og bivirkninger er usikker. 
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