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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Delirium-dagen 2018 – En kartlegging
av delirium i norske akuttmottak
(2017/2420)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive

Side 1 av 2

og negative funn.
Det er laget en artikkel som er sendt til Tidsskrift for Den Norske Legeforening, artikkel er under
review.
Av 118 inkluderte pasienter hadde 16 (14%) delirium og ytterligere 40 (34%) tegn til annen
kognitiv svikt. En pasient hadde hyperaktivt delirium, åtte hypoaktivt, to blandet og fem delirium
uten motoriske symptomer. Alle sykehus og alle typer avdelinger mottok pasienter med delirium
eller annen kognitiv svikt.
Konklusjonen er altså at både delirium og kognitiv svikt er vanlig blant eldre i norske
akuttmottak, og pasienter med disse problemstillingene blir henvist de fleste typer
sykehusavdelinger. Alle sykehusavdelinger som behandler eldre pasienter bør har gode rutiner for
å håndtere pasienter med delirium og kognitiv svikt.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført slik som anført i søknaden til REK. Det henvises til innsendte
manuskript som er vedlagt.
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4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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