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2000: 600 mill 

over 60 år

2025: 1.2 

milliarder 

over 60 år

2050: 2 milliarder 

over 60 år

I dag bor 2/3 av 

eldre i utvikl. land

I 2025: 75% av 

aller eldre bor i 

utviklingsland

I vår del av verden er 

det gruppen 80+ som 

øker raskest

www.who.int/ageing/en/



Utfordringer i forskjellige deler av 

verden (IAGG 2005):
• Europa: Møte den sterkt voksende 

befolkning 80+

– Helsetjenester tilpasset de eldste – kroniske 

sykdommer med akutte forverrelser og akutte 

sykdommer på topp

– Omsorgstjenester – integrert med familie- og 

uformell omsorg

– Egenomsorg – pedagogisk utfordring



Utfordringer:

• USA: Legge om strategien fra ”successful aging”

for den rike og ressurssterke befolkningen til å gi 

geriatrisk tjenester og sosial sikkerhet for alle

– USA har ”bare” 7000 geriatere

• Sør- og Sentral-Amerika: Raskt voksende eldre-

populasjon som trenger helse og sosialtjenester.

- Sør Amerika har bare geriatri for de rike

- Costa Rica modellen



Utfordringer:

• Kina: raskt økende eldre befolkning og lavt 

antall barnefødsler (ett-barns familier) gir 

behov for geriatri- og omsorgstjenester 

• Afrika: HIV/AIDS reduserer populasjonen 

av unge og middelaldrende –
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Generelt

Innenfor de fleste land er det store regionale 
og lokale forskjeller – dette avspeiler også
utdanningen av geriatere som er svært 
heterogen også innen de enkelte landene
Finansieringsystemer er styrende
I en del land er det utvikling av private 
geriatriske klinikker (UK, USA, Kina, Sør 
Amerika)
Grenseoppgang og arbeidsfordeling med 
generell indremedisin er diskusjonstema i 
mange land (USA, UK, Italia ++)



American Geriatrics Society (2005):
Task Force on the future of Geriatric Medicine
Kjerne verdier: Geriatrien skal ha den kunnskap og kliniske 

erfaring som er nødvendig for å
Forbedre helse, funksjon og livskvalitet hos eldre pasienter

Gi adekvat palliativ behandling

Sikre at enhver eldre person får pasient-sentrert behandling av 
høy kvalitet

Utvide den geriatriske kunnskapsbase 

Øke antall helsepersonell som arbeider etter geriatriske 
prinsipper

Rekruttere leger og annet helsepersonell til karriere innen det 
geriatriske fagfeltet

Samle helsepersonell og publikum til politisk påvirkning og 
samlet innsats for å forbedre helsen til eldre 

Målene kan bare nås hvis geriatrisk personell får arbeide i 
et system som er designet for og verdsetter høy 
kvalitets geriatri



Hvilke eldre pasienter i sykehus skal geriatrien ta seg av?

Den akutt syke skrøpelige eldre
Akutt medisinsk sykdom

Slagpasienten

Hoftebruddpasienten

Den kritisk syke skrøpelige eldre pasienten
Behov for monitorering av vitale funksjoner

Behov for respirasjonsstøtte (NIMV og IMV)

Behov for høyere nivå på grunn av høy-
teknologiske prosedyrer

Eldre pasienter som trenger rehabilitering

Eldre pasienter i terminal fase



Karakteristrika for eldre (75+ år) 

pasienter som innlegges sykehus:
Diagnoser:

Hjertesykdommer

Infeksjoner

Hjerneslag

Hoftebrudd

Multisykdom (demens, kronisk hjerte- og lungesykdom, 
diabetes, muskelskjelettsykdom, sekvele etter slag og brudd)

Akutt funksjonssvikt hos opptil 50% 

20-25 % har delirium

15-20 % har falt

20 % har ernæringssvikt



Trender i sykehusinnleggelser

Mer alvorlig og kritisk sykdom

Flere eldre pasienter

Mer teknisk avansert behandling

Kortere sykehusopphold





Diagnostikk

Medisinsk behandling

Rehabilitering

Akutt syke gamle - behandlingsforløp

Forebygge komplikasjoner (fall, delirium…)

Innleggelse



Forskjellige retninger (ofte flere i samme land)

Geriatrisk sykehus / klinikk som innehar flere 
funksjoner

Alle over en viss alder

Seleksjonskriterier

Geriatri i egen avdeling

Geriatri integrert i indremedisin

Spesielle modeller (AGE, slagenhet, sub/post 
akuttenhet, overvåkningsenhet)

Sykehusgeriatri integrert med 
kommunebasert service –
samarbeidsmodeller, 11/2 –linje tjeneste



Utviklet i USA - etablert i Europa: 

Akutt geriatrisk enhet

AGE = GEMU for akutt syke eldre
Tverrfaglig utredning og behandling

Sykepleiekonsept i USA

Legekonsept i Italia



UK og nordiske land: Slagenheter

Hele behandlingskjeden i sykehus i en 
enhet

Hjemmerehabilitering

I USA, Italia: Slagenhet integrert i AGE

Egen overvåkningsenhet knyttet til 
slagenheten



Nordiske land, UK, USA: Ortogeriatriske

enheter – Enhet for eldre med brudd
Særlig aktuelt for land der hoftebrudd er 
vanlig – og eldre med hoftebrudd utgjør en 
stor pasientgruppe.

Forskjellige modeller:
Pasientene ligger på geriatrisk enhet – ortopedene 
har bare ansvar for bruddbehandlingen (Skottland, 
Sverige)

Pasienten ligger i ortopedisk enhet der 
bemanningen er styrket med geriater, geriatrisk 
sykepleier og fysio- og ergoterapeut med 
geriatrisk kompetanse (Norge)

Geriatrisk team tilser pasienten som ligger i 
ortopedisk enhet (Frankrike)



UK, Danmark: Samarbeidsmodeller, 

intermediærenhet
Newer models of NHS provision. Two notable 
developments have been intermediate care and 
community case management.  Both aim to minimise 
acute hospital admission and rates (increasing a 5-
10% per year over recent decades) and reduce 
length of stay. Several intermediate care models 
exist, the most successful being home rehabilitation, 
sometimes supporting early hospital discharge. The 
other main model is rehabilitation provided in care 
homes, with medical oversight by GPs. 

Brant Fries, Nottingham UK in Hazzard textbook of Gerontology (in press)

Follow home. 
Finn Rønholt Hansen, København Danmark



SICU integrert i en Akutt 

Geriatrisk Enhet (AGE)Ranhoff et al 2006

Et rom med fire senger 
plassert sentralt i avdelingen

Alltid en spesialtrenet 
sykepleier tilstede

Monitorer for vitale 
funksjoner og volumetriske 
pumper for iv og parenteral
ernæring

3 Non-invasive respiratorer 
(Vison BiPap system)

Lege (geriater el ass.lege i 
geriatri /indremed) 24 t/d



A new model for managing delirious
older inpatients – The delirium room
Flaherty JH et al. JAGS 2003

Delirium er en kompliserende tilstand 
hos akutt syke gamle - som fører til 
dårligere overlevelse og dårligere 
funksjon. Inouye SK et al J Gen Intern 

Med 1998

Delirium kan behandles og forebygges. 
Inouye SK et al NEJM 1999

Optimal medisinsk behandling og sykepleie! 



Hva har dokumentert effekt:

GEMU 
For akutt syke, skrøpelige gamle (AGE) Landefeld 1995, Asplund 2000, 
Saltvedt 2002.

Sub- og postakutt Rubenstein 1984, Stuck 1997, Levenson 1998, 2000

Ortogeriatriske enheter – beskjeden dok. Lundstrøm 2005, Cochrane

Slagenheter Indredavik 1990, Cochrane 2004

Oppfølging etter utskrivning Naylor, Thompson 2005

Dårlig dokumentert (ikke undersøkt med RCT eller mangelfull 
effekt):
Overvåkningsenheter (økt overlevelse sammenliknet med 
samme alvorlighetsgrad før etabl. av enhet) Ranhoff 2006

Delirium enhet Flaherty 2003

Intermediærenheter Steiner 2001



Trender å følge:
GEMU for akutt syke:

AGE
Slagenheter
Ortogeriatriske enheter

Geriatriske postakutt enheter

Samarbeidsmodeller over grensen mellom kommune- og 
spesialisthelestjenesten

Intermediærenheter
Oppfølging etter utskrivning

Geriatriske intensiv og overvåkningsenheter
Geriatriske palliative enheter ?



www.19nkg.no

19. Nordic Congress 
of Gerontology

in Oslo 
May 25.-28. 2008
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