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Senter for medisinsk metodevurdering har mottatt forespørsel fra sekretariatet for
Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet vedrørende dokumentasjonsgrunnlag for
ulike tiltak som brukes ved behandling av gamle syke pasienter. Fokus for rådets inter-
esse har vært under- og overbehandling som omfatter både fordelingsspørsmål knyttet
til ressursbruk og nivå for tjenestetilbudet til syke eldre pasienter (over 75 år). 

Utredningen er foretatt internt i SMM av prosjektleder Krystyna Hviding og Berit
Mørland.
SMM styringsgruppen har godkjent arbeidsformen.

SMM, 20. november 2003,

Berit Mørland
Direktør
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Innhold





Bakgrunn
Senter for medisinsk metodevurdering har utarbeidet rapporten på bestilling fra
Sekretariatet for Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet. Rådet ønsket spesielt å
gå inn på strukturelle forhold som har prioriteringsmessige konsekvenser for syke
gamle. Dokumentasjonsgrunnlaget for behandlingsmetoder (medikamentell terapi samt
ikke-medikamentell behandling) av eldre pasienter (over 75 år) skulle belyses og prob-
lematiseres i forhold til valg av behandlingsmetode, over- og underbehandling og
kvalitet og nivå for tilbudet. Det var ønskelig at resultatene ses i sammenheng med
norske forhold ved bruk av relevante registerdata og gjeldende politiske rammer for
organisering av helsetjenester. 

Metode og arbeidsform
Det ble foretatt en kritisk litteraturgjennomgang etter systematisk innhenting av relevant
litteratur (internasjonale og norske publikasjoner). Oppgaven ble begrenset til
sekundærlitteratur, dvs. allerede sammenstilte vurderinger av primærartikler, med
unntak for studier av prevalensdata for sykdomsforekomst. Grunnleggende data for
norske forhold er basert på opplysninger hentet fra Statistisk sentralbyrå, Norsk
Pasientregister (NPR) og Pafi.

En svensk metodevurdering “Evidensbaserad äldrevård” (SBU, 2003) er lagt til grunn
for oppbygningen av den norske rapporten. SBUs metodevurdering inneholder en kart-
legging av publisert litteratur (behandlingsstudier og studier av ulike organisasjonsmod-
eller av helsetjenester) innen flere viktige områder i eldreomsorgen. Kartleggingen
omfatter følgende sykdommer og tilstander: kognitive sykdommer (Alzheimers syk-
dom, demens, forvirringstilstander), depresjon, slag, Parkinsons sykdom, hjertesvikt,
høyt blodtrykk, osteoporose og benbrudd, KOLS, infeksjoner, urininkontinens, kronisk
smerte og hudsår. I tillegg er disse områder belyst: legemiddelbehandling, akutt geriatri
og geriatrisk teamarbeid, palliativ behandling, underernæring og samordnet planlegging
i eldreomsorgen. 
Rapporten inneholder en oversikt over antall identifiserte studier for hvert område, men
uten noen form for kvalitativ eller kvantitativ vurdering av de inkluderte studiene.
Målsetningen var altså å belyse forekomst av dokumentasjon, for så i senere studier
foreta kvalitativ analyse av denne dokumentasjon for utvalgte områder. SBUs utredning
er supplert med funn fra oppdatert litteratursøk utført ved SMM. Hvert kapittel
inneholder en kort oppsummering av funn og en generell kommentar/vurdering av over-
førbarhet av data fra internasjonale publikasjoner til norske forhold. 

Fire problemstillinger ble skilt ut og omtaltes separat: slag, depresjoner, hjertekirurgi og
behandling av trykksår. Felles for disse er at det ser ut til å være et misforhold mellom
behov for behandling og tilbud av helsetjenester og at dette rammer spesielt eldre
pasienter. 
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Resultater
Resultater er fremstilt i form av oppsummering av funn fra enkelte publikasjoner innen
utvalgte problemstillinger. Dokumentasjonsgrunnlaget omfatter to hovedgrupper: 
• medikamentell og ikke medikamentell terapi av sykdommer eller tilstander som er

vanlige hos gamle mennesker
• organisering av helsetjenester for eldre pasienter

Generelt viser litteraturgjennomgangen at behandling rettet mot livstruende tilstander er
bedre dokumentert enn behandling av ikke-livstruende, ofte kroniske tilstander.
Medikamentell terapi er bedre dokumentert enn ikke-medisinsk behandling/ rehabiliter-
ingstiltak for eldre pasienter. Dette gjelder både antall publikasjoner og kvaliteten av
identifiserte studier. 

Behandling av følgende sykdommer og tilstander hadde best dokumentasjon (flest
studier): kognitive sykdommer (ca. 300 studier), slag, hudsår, infeksjoner, depresjon og
KOLS (> 50 studier). Dokumentasjonen var svak for behandling av følgende:
urininkontinens, osteoporose, kroniske smerter og hjertesvikt. Kunnskapsgrunnlaget var
dårligst for behandlingsmetoder innen palliativ terapi, Parkinsons sykdom, under-
ernæring samt behandling av forvirringstilstander. 
Multifarmasibehandling av gamle mennesker har svært mangelfullt dokumentasjons-
grunnlag. Dette omfatter også eventuelle interaksjoner mellom de ulike medikamenter. 

Dokumentasjonsgrunnlag for organisering av tjenester i eldreomsorgen var best for
området geriatrisk rehabilitering (82 studier) og svakest for området: samhandling mel-
lom 1 og 2. linje helsetjenester og akutt geriatri (25 studier). 
Lokale forhold har vist å ha betydning for organisering av tjenester og dette påvirker
ekstern validitet av studiene. Overførbarhet av resultater fra internasjonale studier til
nasjonale forhold synes å være lav, men her behøves mer forskning.

Det foreligger flere norske rapporter om hvordan helseforetakene og kommunene
utøver helsetjenesten for syke gamle. Her påpekes manglende helhetstenkning og behov
for bedre samhandling mellom fastlegen og pleie- og omsorgstjenestene, og mellom
sykehus og kommunehelsetjenesten (områdegeriatri). Dagens organisering av syke-
husavdelingene bør videreutvikles med bedre dekning av geriatri og generell indreme-
disin for å ivareta økende antall eldre pasienter. Generelt er det behov for både kapa-
sitetsøkning og faglig styrking av eldreomsorgen på alle nivåer i helsetjenesten. 

Kommentarer
Kunnskapsgrunnlaget om ulike behandlingsmetoder og forbyggende tiltak er dårligst på
områder hvor behovet ofte er størst: behandling av pasienter 80 år eller eldre, og behan-
dling av ikke-livstruende, kroniske tilstander. Multisykelighet behandles med multifar-
masi, men det finnes knapt dokumentasjon av effekter ved bruk av flere legemidler
samtidig, utover at dette fører til dårligere compliance og øker risiko for interaksjoner
og bivirkninger. Til tross for en markant økning i levealderen og forventet økning i
antall eldre over 75 år ekskluderes ofte gamle pasienter fra kliniske studier.
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De gamle syke representerer en faglig og menneskelig utfordring for både forskere og
helsevesenet: høy komorbiditet, nedsatt helsestatus med økt risiko for komplikasjoner,
store forskjeller mellom pasienter i samme alder (kronologisk alder vs. biologisk alder).
Fremtidig forskning og utforming av helsetjenester bør ta høyde for at gamle syke men-
nesker i større grad har behov for sykdomsmodifiserende og lindrende behandling mens
behandling med kurativ intensjon ofte ikke lar seg gjennomføre. Det er behov for
utvikling av helsetjenester med større medvirkning fra pasienten som er bedre tilpasset
denne aldersgruppen. Tiltak som kan forbedre pasientens livskvalitet og mestring av
hverdagen synes imidlertid å være lite prioritert, og dokumentasjon av slike tiltak er
mangelfull. 

Manglende standardisering av effektparametrene innen flere områder i eldreomsorgen
er også en utfordring for forskere og mye kan forbedres. Et annet problem er bruken av
statistikk basert på DRG-registrering som ofte er misvisende fordi dette systemet ikke
fanger opp de sammensatte problemstillinger som er vanlige hos de eldste eldre. Dette
kan lett føre til feil ressursallokering ved sykehusene og dermed dårligere tilbud av
helsetjenester. 

Mye tyder på at et viktig prinsipp for organisering av norsk helsevesen om lik tilgang
for alle synes å ha resultert i lik behandling av alle pasienter, og dette slår spesielt
uheldig ut hos gamle syke mennesker. Rapporten synliggjør at det brukes store ressurs-
er på forskning på tilstander som kan behandles med legemidler og at mye av denne
forskningen er initiert og finansiert av industrien. Det vil være ønskelig at også industri-
finansiert utprøving tar større høyde for de ulike aldersgrupper. Legemiddelindustrien er
en viktig støttespiller i utviklingen av nye behandlings- metoder, men den påvirker også
valg av satsningsområder og bruk av ressurser. Økt statlig finansiering av forskning om
eldres helseproblemer synes derfor nødvendig for å opprettholde bredde i forskningen.
Det er også stort behov for mer forskning og systematisk samling av data vedrørende
effekter av ikke-medikamentelle tiltak samt forskning på organisasjonsmodeller. 

En utfordring for denne rapporten har i førsteomgang vært å se på hva kunnskaps-
grunnlaget for de tiltak som tilbys i eldreomsorgen er, og hva forbedringspotensialet er
dersom valg av behandlingsmetode eller organisasjonsform baseres på resultater fra
gode vitenskapelige studier. Det er imidlertid avdekket behov for ytterligere vurdering
av dokumentasjonen for en rekke behandlingsformer, og i særdeleshet håndteringen av
multisykelighet hos eldre. 
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Helsetjenester og gamle – hva er kunnskapsgrunnlaget?
Bestilling fra sekretariatet for Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet

Sammendrag
Senter for medisinsk metodevurdering har foretatt en kartlegging av publisert litteratur
om behandlingsproblematikken knyttet til gamle syke mennesker etter anmodning fra
sekretariat for Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet. 

Bakgrunn
De gamle er og blir helsetjenestens viktigste målgruppe og det brukes store ressurser på
forebyggende arbeid, behandling og pleie av eldre syke. Data fra statistisk sentralbyrå
indikerer at antall syke og behandlingstrengende mennesker vil øke i takt med den
generelle økningen av andelen eldre i Norge. Det ser ut til at intervensjoner og behand-
lingstiltak rettet mot de gamle er dårlig tilrettelagt for å møte kompliserte behov hos
denne pasientgruppen. 

Litteratursøk
Litteratursøk ble begrenset til sekundærlitteratur, det vil si systematiske oppsummering-
er av enkeltstudier. Der hvor det var hensiktsmessig med tanke på å belyse norske for-
hold ble dette supplert med håndsøk i norske tidskrifter og offentlige publikasjoner. 
En nylig publisert svensk rapport basert på systematisk litteraturgjennomgang fra 1990
til 2001 ligger til grunn for oppbyggingen av denne utredningen (1). Litteratursøk er
derfor begrenset til perioden fra 2001 og til 2003 for å identifisere eventuelle nye syste-
matiske oversikter. 

Resultater
Resultater er fremstilt i form av en kvalitativ analyse av funn i publisert litteratur.

Dokumentasjonsgrunnlaget er nærmest ubegrenset hvis en skulle forholde seg til all
publisert litteratur vedrørende behov for behandling og effekter av behandlingsmetoder
som brukes hos eldre mennesker. Avgrensningen til sekundærlitteratur har ført til at
utredningen er noe dårlig balansert i forhold til ulike problemstillinger, noe som skyldes
ulik tilgang på vitenskapelige publikasjoner. 
Det ser ut til at medikamentell behandling er generelt mye mer undersøkt enn noen
andre problemstillinger, og at kunnskapsgrunnlaget vedrørende legemiddelterapi er
basert på gode vitenskapelige studier med høy kvalitet. De største begrensninger her
ligger i manglende dokumentasjon om effekter av de fleste legemidler hos pasienter
over 80 år. Biologiske aldersforandringer i kroppen i kombinasjon med ulike sykdom-
mer kan føre til at legemidler virker ulikt hos gamle og unge pasienter og dette kan
medføre større risiko for bivirkninger. 

Bivirkningsproblematikken og interaksjoner knyttet til eldres bruk av legemidler er dår-
lig undersøkt. Multibehandling av en pasient med flere legemidler samtidig er et typisk
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1. Innledning



problem innen geriatrisk behandling, men også her er dokumentasjonsgrunnlaget mang-
elfullt. Effekter av fysioterapi, ergoterapi og ulike alternative terapiformer er ofte mye
dårligere undersøkt og her er overvekt av ikke kontrollerte studier. Det ser ut til at mye
er basert på overføring av erfaringer, og bare unntaksvis er det vitenskapelig forskning
som ligger bak. Her er kunnskapsgrunnlaget generelt dårlig. 

SMM har i tillegg til den brede oversikt, valgt å fokusere på fire problemstillinger knyt-
tet til behandling av gamle mennesker hvor det synes å være et misforhold mellom
behov og tilbud, eller faglig uenighet vedrørende valg av behandlingsmetode. Dette
gjelder følgende sykdommer: slag, koronar sykdom, trykksår og depresjoner. 

Flere steder i denne utredningen etterlyses mer forskning om effekter av ulike behand-
lingsmetoder hos eldre og dette gjelder også forskning vedrørende organisering av hel-
setjenester. Forskning knyttet til organisasjonsmodeller av helsetjenester i forhold til
forventninger og spesielle behov som finnes i den aldersgruppen synes å være et for-
sømt område. Rett bruk av helsetjenesten dreier seg ikke bare om at pasienter gjør rett
valg mellom tjenestetilbud, men også om at de søker hjelp for de helseproblemer som
det kan gjøres noe med, og samtidig ikke kaster bort ressurser på tiltak som ikke kan
forventes å ha effekt, eller som kan løses andre steder enn i helsetjenesten.

SMMs utredning gir ikke svar på noen av de skisserte problemene og heller ikke for-
slag til løsninger ut over behov for mer forskning og økt kompetanse.
Litteraturgrunnlaget fra denne rapporten skal kunne brukes som underlag til vurdering
av behovet for fremtidige systematiske oversikter av utvalgte problemstillinger på
området hvor det finnes tilstrekkelig dokumentasjon. Samtidig avdekker rapporten
behov for mer forskning på områder hvor litteraturgrunnlaget er begrenset. 

Forskning på gamle mennesker er komplisert fordi de gamle ikke er en homogen grup-
pe, ofte med sammensatt sykdomsbilde, svake ressurser og høyere morbiditet og morta-
litet enn resten av befolkningen. Utviklingen innen medisinsk høyteknologi har ført til
en forskyving av aldersgrenser for flere behandlingsmetoder som tidligere var forbe-
holdt yngre, og i utredningen omtales geriatrisk hjertekirurgi som et eksempel. Denne
utviklingen reiser en rekke prioriteringsspørsmål knyttet til ressursallokering og valg
mellom ulike pasientgrupper. Eldreomsorgen diskuteres jevnlig i norsk og internasjonal
faglitteratur og en synliggjøring av manglende dokumentasjonsgrunnlag kan muligens
føre til en større bevisstgjøring av alle berørte parter.

Tidsbegrensningen har ført til at SMMs utredning er langt fra fullstendig og bør ses på
kun som grunnlag for videre diskusjon.

1.1 Bakgrunn
Befolkningsdata
Norge og de fleste andre industrialiserte land opplever en markant endring i befolkning-
ens aldersstruktur. Andel eldre i befolkningen er økende samtidig som andel unge under
20 år er redusert med en femtedel i løpet av siste 30 år. Denne gruppen utgjør i dag
bare om lag 26 % av befolkningen. Sammenlignet med tall fra 1973 har andelen av per-
soner 67 år og over økt med 33 prosent. Andelen personer 80 år og over har steget jevnt
de siste 30 årene og utgjør nå 4,3 % av befolkningen. To av tre personer over 80 år er
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kvinner. (1-3). Vi lever lengre og forventet levealder for norske kvinner og menn er
henholdsvis 81,52 år for nyfødte jenter og 76,52 år for nyfødte gutter (SSB statistikk
2002, www.ssb.no). 

Data fra Statistisk sentralbyrå helseundersøkelser 1995 viser at om lag 85 % av perso-
ner over 67 år har en eller flere varige sykdommer. En av fire eldre har sykdommer
som fører til begrensninger i hverdagen og påvirker deres livskvalitet (funksjonsnedset-
telse, smerter, angst). De tre største sykdomsgrupper blant eldre over 67 år er hjerte- og
karsykdommer, sykdommer i skjelett og muskelsystemet og sykdommer knyttet til ned-
satt funksjon av øye eller øre. I tillegg til somatiske plager utvikler en stor del eldre
psykiske lidelser. Data fra Helseundersøkelsen 1995 tyder på at nesten halvparten av 80
åringene hadde 1-3 psykiske symptomer. Andelen med redusert funksjonsevne var 27 %
for gruppen 67-79 år og økte til 51 % hos de over 80 år. Det ser ut til at kvinner i større
grad er plaget av nedsatt funksjonsevne enn menn (38 prosent vs. 28 prosent). Antall
sykdommer var fordoblet hos de over 80 år, og halvparten av disse rapporterte om syk-
dommer som i stor grad påvirket deres liv. I en rapport fra Statens helsetilsyn beregnes
at store sykdomsgrupper som dominerer i høy alder vil øke med 40-60 prosent frem til
år 2030. Dette vil føre til økt etterspørsel for helsetjenester, og det antas at pleiebehovet
vil øke med minst 60 prosent fram til 2030. (4)
Det virker som om intervensjoner og behandlingstiltak rettet mot de gamle ikke er til-
rettelagt verken organisatorisk eller faglig for å møte de ofte kompliserte behov hos
denne pasientgruppen. (5)

Problemstilling
De fleste eldre i Norge klarer seg selv til lang opp i årene men før eller siden vil alle
komme i kontakt med helsevesenet og ha behov for ulike helsetjenester. De gamle er og
blir helsetjenestens viktigste målgruppe og det brukes store ressurser på forebyggende
arbeid, behandling og pleie av eldre syke. Utviklingen over tid indikerer at antall syke
og behandlingstrengende mennesker vil øke i takt med den generelle økningen av ande-
len eldre i Norge. 

• Multisykelighet
Et eget problemområde i møtet med eldre pasienter er multisykelighet. De gamle
har ofte mangfoldige symptomer som avspeiler multiple sykdomsdiagnoser og dan-
ner et komplisert bilde i møte med helsetjenesten. Sykdommene hos eldre er ofte av
kronisk karakter og pasientene sliter med funksjonsnedsettelse forårsaket av tidli-
gere sykdommer eller skader, slik som slag eller benbrudd, samt eventuelle bivirk-
ninger. 

• Multifarmasi
Multisykelighet fører til at de gamle er storforbrukere av legemidler. Samtidig bruk
av flere legemidler (multifarmasi) skaper problemer med legemiddelinteraksjoner
og bivirkninger som kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene. 

• Eldreomsorg - psykososiale aspekter
Sykdommer hos eldre 75 år og over fører ofte til at pasientens hele livssituasjon blir
forandret. Hos denne pasientgruppen er rehabiliteringstiltak minst like viktige og
relevante som behandling med kurativ intensjon. Dette stiller spesielle krav til eldre-
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omsorgen vedrørende kontinuitet og samarbeid på tvers av alle aktuelle yrkesgrupper
og organisasjonsformer for at pasientens behov kan bli ivaretatt på best mulig måte. 

• Organisasjonsformer
Organisering av eldreomsorgen representerer en stor utfordring for den offentlige
helsetjenesten. 
Sammenlignet med andre europeiske land er det et særtrekk ved de nordiske lan-
dene at forholdsvis mye ressurser tildeles utbygging av hjemmetjenesten.
Utviklingen av pleie- og omsorgstjenesten i de nordiske land har bygget på de
samme grunnleggende prinsipper: individrettet sosialpolitikk med vektlegging av
enkeltmenneskets behov og rettigheter.
Nedbyggingen av institusjonsomsorgen og utbygging av andre boformer og hjem-
metjenester ble gjennomført i alle nordiske land, men med ulik hastighet og
omfang. Konsekvenser av boligreformen evalueres kontinuerlig. Det er ikke bare
boform og tilbud av pleie og omsorgtjenester som må tilpasses økende antall eldre,
men også organisering av disse helsetjenestene på alle nivåer i helsevesenet. 

• Kunnskapsgrunnlaget
Det er komplisert å studere behandlingseffekter av enkelte metoder hos eldre på
grunn av utbredt multisykelighet i pasientgruppen. Behandlingseffekter fra forsk-
ning på yngre personer har som oftest stor overføringsverdi til de eldre pasientene,
men ikke alltid. Behandlingsmetoder som brukes hos eldre kan avvike fra den
såkalte standardterapien fordi det er andre hensyn som må tas ved valg av legemid-
ler og tilpasning av terapeutisk dose. Her er det behov for mer systematisk innsam-
ling av erfaringer og mer målrettet forskning. Effekter av ikke medikamentell terapi
er generelt dårlig dokumentert i alle aldersgrupper.

Manglende dokumentasjonsgrunnlag kan lett føre til både under- og overbehandling av
pasienter og dermed feil bruk av helseressurser. Dette skaper også problemer i forhold
til prioriteringsoppgaver innen helsevesenet. 

En utfordring for denne metodevurderingen har vært å se på hva kunnskapsgrunnlaget er
for de tiltak som tilbys eldre i dag, og om valg av behandlingsmetode eller andre tiltak i
eldreomsorgen kan baseres i større utstrekning på resultater fra gode vitenskapelig studier.

1.2 Mandat for utredningen
Utarbeide en litteraturoversikt av sekundærlitteratur (systematiske oversikter, metode-
vurderinger, meta-analyser) innen temaet behandling av eldre pasienter, inkludert ulike
organisasjonsformer. Funn fra utenlandske publikasjoner bør settes i norsk perspektiv.
Det er spesielt viktig å belyse problemstillinger knyttet til over- og underbehandling av
eldre pasienter sett både fra pasientens perspektiv og samfunnets perspektiv. Det er
også ønskelig med en problematisering av dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av ulike
behandlinger hos denne pasientgruppen. 

Sosial- og helsedirektoratet har gjort følgende spesifisering av mandatet
a) Foreta en analyse av SBUs rapport 2003 ”Evidensbaserad äldrevård. En inventering

av det vetenskapliga underlaget”, og bygge den øvrige gjennomgang av litteraturen
på denne dokumentasjonen.



b) Søke i internasjonale databaser etter sekundærlitteratur som belyser forholdet
mellom behovsparametre (epidemiologiske data) og tilbudsparametre for syke
gamle. Det bør vurderes om gode primærstudier kan inkluderes. Et evt. sprik
mellom behov og tilbud kan illustreres ved presentasjon av litteratur som omhandler
bestemte kliniske tilstander som er typiske for syke gamle. Tilbud kan inkludere
både institusjonstilbud og hjemmebaserte tjenester.

c) Søke etter og vurdere litteratur som illustrerer hvordan øvre aldersgrense for res-
surskrevende behandlingstiltak (f eks. kirurgi) evt. har endret seg over tid.

d) Søke etter og vurdere litteratur som berører valg mellom behandling med legemidler
vs. ikke-medikamentelle behandlingsstrategier for syke gamle.

e) Gjennom litteratursøk eller annen dokumentasjon avdekke evt. betydelige kunn-
skapshull på feltet, inkl dokumentasjon av urettmessig eksklusjon av gamle i viten-
skapelige studier.

f) Vurdere hvordan kunnskaper fra internasjonal litteraturgjennomgang kan anvendes
under norske forhold, og på dette punktet vurdere å benytte tilgjengelige norske
demografiske og epidemiologiske data og registeropplysninger fra NPR og RTV.

1.3 Arbeidsmetode
Metodevurderingen innebærer en systematisk og kritisk gjennomgang av all identifisert
litteratur innen gitt område. Litteraturen identifiseres hovedsakelig ved elektronisk søk i
medisinske databaser supplert med håndsøk i relevante tidsskrifter. Følgende databaser
er relevante: Cochrane, Medline, Embase, Cinahl. I tillegg belyses andre forhold rele-
vante for norsk praksis, hentet fra registerdata, retningslinjer med mer.

I denne utredning benyttes sekundærlitteratur, dvs. allerede sammenstilte vurderinger av
primærartikler. Resultater fremstilles i form av samlet kvalitativ analyse av funn i litte-
raturen. 
Det er gjort unntak for primære studier vedrørende prevalensdata for sykdomsfore-
komst.

SBUs rapport 2003 ”Evidensbaserad äldrevård” skal danne utgangspunkt for videre
arbeid og det skal innledningsvis utarbeides et utfyllende sammendrag av rapporten.
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2.1 Sammendrag fra SBUs rapport: Evidensbaserad äldrevård. 
En inventering av det vetenskapeliga underlaget. SBU 2003.

Ovennevnte rapport ble bestilt av SBUs styringsgruppe i år 2000, med det formål å
identifisere vitenskapelig litteratur om effekten av ulike behandlingsmetoder av syke
eldre pasienter. Rapporten inneholder en omfattende litteraturgjennomgang for å kart-
legge dokumentasjon på 18 viktige områder i eldreomsorgen:
• kognitive sykdommer
• depresjon
• slag
• Parkinsons sykdom
• hjertesvikt
• høyt blodtrykk
• Kronisk obstruktiv lungesykdom
• osteoporose og forebyggelse av brudd
• infeksjoner
• urininkontinens
• kronisk smerte
• hudsår
• legemiddelbehandling
• underernæring
• akutt geriatri
• geriatrisk teamarbeid
• samordnet planlegging
• palliativ behandling.

SBUs rapport er med hensikt begrenset til en oppsummering av identifisert litteratur og
viser kun antall studier som finnes innen utvalgte sykdomsgrupper / problemstillinger.
Kvaliteten av studiene og effektestimater er ikke vurdert. Rapporten inneholder heller
ikke vurderinger av aktuelle behandlingsmetoder. Litteraturgrunnlaget fra rapporten
skal kunne brukes som underlag til vurdering av behovet for fremtidige systematiske
oversikter av utvalgte problemstillinger på området hvor det finnes tilstrekkelig doku-
mentasjon. Samtidig avdekker rapporten behov for mer forskning på områder hvor litte-
raturgrunnlaget er begrenset. 

Arbeidsmetode for SBUs rapport
Systematisk oversikt av vitenskapelig litteratur identifisert i elektroniske databaser:
Medline, Cinahl, Spri-line. Søkestrategi ble utformet i forhold til problemstillingen med
følgende overordnede begrensninger:
– populasjon: eldre over 65 år (gjennomsnitt)
– søkeperiode: 1966-2000 (variasjon mellom gruppene, se tabell s.9)
– studiedesign: randomisert klinisk studie, kontrollert studie, ukontrollert studie
– hovedsakelig kliniske endepunkter
– relevante behandlingstiltak innen hver av de 18 utvalgte problemstillinger 
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2. Resultater



Dokumentasjonen
Litteraturdatabasen består av 1164 publikasjoner hvorav 936 kontrollerte studier (67%
RCT). Publikasjoner fra ikke kontrollerte studier utgjør om lag 20 %. Inkluderte viten-
skapelige publikasjoner er klassifisert i forhold til studiedesign, men er ikke vurdert
med hensyn til kvalitet eller resultat. Resultater fra litteratursøket fremstilles i tabell-
form for hver av de 18 sentrale problemstillinger. 

Tabell: Antall studier inkludert i rapporten for hvert problemområde i nedgående
rekkefølge.

Flest RCT publikasjoner ble identifisert innen disse områder: behandling av kognitive
sykdommer, slag, infeksjoner, hudsår samt kronisk obstruktiv lungesykdom og depre-
sjoner. Minst antall RCT ble funnet innen palliativ behandling, behandling av forvir-
ringstilstander, kronisk smerte og underernæring. Generelt utgjorde publikasjoner rela-
tert til medikamentell terapi den største gruppen, men rapporten inneholder også studier
vedrørende ikke medikamentell behandling (kirurgi, fysioterapi, organisering av helse-
tjenester). Rapporten inneholder en oppsummering av aktuell sykepleieforskning, særlig
på områdene urininkontinens, hudsårbehandling, kognitive sykdommer og kronisk
smerte.

Oppsummering av resultater fra SBUs rapport
Rapporten inneholder en systematisk oversikt av forekomsten av studier innen geriatri. 
Studier med fokus på behandlingseffekter av ulike medisinske metoder vedrørende
behandling, rehabilitering og pleie samt studier av ulike organisasjonsformer innen
geriatrisk omsorg er inkludert. Utvalg av studier er gjort på bakgrunn av abstrakt og
internasjonal litteratur ble begrenset til engelskspråklige artikler. 
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Problemområdet Søkeperiode
Randomiserte
kontrollerte
studier (RCT)

Kontrollerte
studier

Ikke
kontrollerte
studier

Totalt antall
studier

Kognitive sykdommer 1966 - 2001 195 55 30 280
Legemiddelbehandling 1991 - 2001 87 32 38 157
Slag 1991 - 2001 72 13 13 98
Hudsår 1990 - 2000 68 6 10 84
Infeksjoner 1966 - 2001 65 4 14 83
Geriatrisk teamarbeid 1990 - 2000 56 14 12 82
Depresjon 1990 - 2000 46 11 10 67
Kronisk obstruktiv
lungesykdom

1980 - 2000 49 1 8 58

Urininkontinens 1980 - 2000 14 7 21 42
Samordnet planlegging 1990 - 2000 30 4 5 39
Osteoporose 1991 - 2001 29 3 1 33
Kronisk smerte 1990 - 2000 6 1 21 28
Akutt geriatri 1966 - 2000 9 4 12 25
Hjertesvikt 1966 - 2000 15 3 4 22
Palliativ omsorg 1980 - 2000 1 1 17 19
Høyt blodtrykk 1980 - 2001 13 2 3 18
Parkinson sykdom 1989 - 2000 10 1 5 16
Underernæring 1980 - 2001 8 1 4 13
Sum 773 163 228 1164



Kunnskapsgrunnlaget om effekter av ulike typer medisinske metoder som tilbys gamle
syke pasienter synes svært varierende og tildels utilfredsstillende. Godkjent dosering av
legemidler er som oftest basert på effekter av kliniske studier hos pasienter godt under
67 år, og dokumentasjon av effekter hos de over 80 år er mangelfull.
Behandlingseffekter av ikke medikamentell terapi (fysioterapi, arbeidsterapi, akupunk-
tur, psykososiale tiltak mm.) ble ofte vurdert på bakgrunn av erfaringer og lang tradi-
sjon, men det er stor mangel på vitenskapelig dokumentasjon. Effekter ved samtidig
bruk av flere behandlingsmetoder eller legemidler hos en og samme pasient er heller
ikke vurdert. Dette står i kontrast til den kliniske hverdagen og pasientenes virkelighet. 

Det finnes flest kontrollerte studier innen demenssykdommer, og flertallet av alle kon-
trollerte kliniske studier omtaler effekter av legemidler. Det faktum at legemiddelsin-
dustrien finansierer majoriteten av forskning innen medikamentellterapi påvirker tilsy-
nelatende valg av forskningsområdet og prioriteringen av ressurser. 

Kunnskapsgrunnlag for planlegging av mer effektive måter å organisere helsetjenester
vitner om mangel på gode skandinaviske og norske studier. Selv om det finnes en del
gode europeiske studier (hovedsakelig fra England, Tyskland, Nederland) i tillegg til
mange studier fra USA og Canada er denne kunnskapen ikke uten videre overførbar til
norske / skandinaviske forhold.

Rapporten konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget er dårligst for de svakeste pasient-
grupper i samfunnet: gamle syke pasienter over 80 år. 

2.2 Spesifikke problemstillinger fra SBUs rapport SMMs kommenta-
rer og beskrivelse av norske forhold

2.2.1 Kognitive sykdommer inkludert forvirringstilstander
Nedsettelse av kognitive funksjoner svekker hukommelse, orientering for tid og sted
samt evne til både logisk og abstrakt tenking og fører til problemer med å mestre
dagliglivets praktiske krav. Følgende sykdomsgrupper hører til denne kategorien:
demenssykdommer, hukommelsestap, delirium/ forvirringstilstander (akutt konfusjon). 

Alder er den viktigste risikofaktor for utvikling av demens og den aldersspesifikke pre-
valensen øker eksponentielt med stigende alder, fra omlag 1 % ved 60 års alder til 20-
25 % i aldersgruppen over 80 år. Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til
demens og om lag 60 % av aldersdemente lider av Alzheimer mens cerebrovaskulære
sykdommer er årsaken til om lag 25 % av de aldersdemente. Mange eldre har en blan-
dingstilstand av Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Sykdommen er av progressiv
karakter og det finnes ingen effektiv behandling. Behandling som tilbys pasienter i dag
kan deles i tre områder:
1. Kognitive funksjoner: medikamentell behandling med symptomatisk effekt hos en

del av pasienter med mild til moderat grad av Alzheimers sykdom. Det finnes imid-
lertid ingen spesifikk behandling for sykdommen.

2. Endret adferd: medikamentell behandling rettes mot plagsomme symptomer som
uro og aggresjon samt ulike former for ikke medikamentell terapi.

3. Psykiatriske symptomer: halvparten av aldersdemente utvikler sekundær depresjon,
angst eller psykose som behandles med legemidler kombinert med annen terapi.
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Det er tydelig at det kan være vanskelig å trekke grenser mellom ulike sykdommer som
rammer kognitive funksjoner. Pasientene med demens har som oftest i tillegg andre
kroniske sykdommer som også krever behandling og dette kompliserer sykdomsbildet
ytterlige.

Det ble utført separate søk for følgende tilstander: Alzheimers sykdom, vaskulær
demens, demens symptomer, pleie av demente pasienter, forvirringstilstander og deli-
rium. Flere ulike behandlingsalternativer ble inkludert i søket: medikamentell terapi,
fysioterapi, hukommelsestrening, ulike stimuleringsmetoder, adferdsterapi med mer. 

Dokumentasjonsgrunnlag:
Det ble identifisert 195 randomiserte kliniske studier, 55 kontrollerte studier og 30 ikke
kontrollerte studier. De siste ble inkludert bare ved mangel av kontrollerte studier.
Medikamentell terapi utgjør mesteparten av dokumentasjonsgrunnlaget. Flertallet av
identifiserte studier var knyttet til behandling av Alzheimers sykdom og vaskulær
demens. Terapianbefalinger er basert på kliniske studier gjennomført hos et stort antall
pasienter med Alzheimer (omlag 6 000 pasienter) med overvekt av pasienter over 70 år.
Hvorvidt studiepasienter avspeiler den virkelige pasientpopulasjonen er imidlertid
omdiskutert.
Kunnskapsgrunnlaget var dårligst for behandlingseffekter ved forvirringstilstander og
delirium (totalt 8 studier, hvorav 1 RCT). Dokumentasjonsgrunnlaget for effekter av
ikke medikamentell terapi (fysioterapi, adferdsterapi, hukommelsestrening, lys – og lyd
stimuli mm.) er svak og av dårlige kvalitet i det halvparten av inkluderte studier består
av ikke kontrollerte forsøk (37 RCT, 11 CCT, 24 UCT).

Kommentar:
Antall identifiserte studier i SBUs rapport tyder på at det foreligger omfattende littera-
turgrunnlag, men at det er store skjevheter med hensyn til hvor godt ulike tilstander er
utforsket. Manglende kunnskap om behandlingseffekter ved forvirringstilstander og
delirium kan delvis skyldes bruken av varierende terminologi men også vanskeligheter
med å bruke kvantitative effektestimater og problemer med avgrensningen mot tilstan-
der med lignende symptomer. Usystematisk erfaring fra klinikken er utilstrekkelig som
metode for å bedømme nytten av en behandlingsmetode. Det er behov for flere gode
kontrollerte studier av både medikamentell terapi og ikke medikamentell terapi rettet
mot denne aldersgruppen.
Ikke medikamentell terapi utgjør betydelig del i omsorgen av pasienter med demens-
sykdommer.

• Norske forhold
Økende levealder i den norske befolkningen vil medføre en økning av antall perso-
ner med demenssykdommer. I følge tall fra Kompetansesenter for aldersdemens er
forekomsten av aldersdemens ca. 20 prosent for aldersgruppen 80 år og eldre. Det
anslås at det er mellom 55 0000 og 60 000 individer med demens i Norge. Over
halvparten av aldersdemente bor hjemme. (www.uib.no/isf/nfg). Det antas at ca.
hver sjette pasient over 75 år ved medisinsk avdeling har aldersdemens (6). Det fin-
nes ingen beregninger av totale kostnader forbundet med demenssykdommene i
Norge. Bruttokostnadene i Sverige for samlede kostnader knyttet til demensbehand-
ling var i år 2000 beregnet til 38 milliarder kroner. Siden struktur av eldreomsorgen
i Norge og Sverige er sammenlingbar kan en anta at kostnadene i Norge er omtrent
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halvparten av de beregnede kostnadene i Sverige. Størstedelen av kostnadene med-
går til de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Legemidler til demenssyke vur-
deres å koste totalt omlag 200 millioner per år.

Statens legemiddelverk har utarbeidet terapianbefaling for farmakologisk behandling av
Alzheimers sykdom (7). Publikasjonen er basert på en svensk anbefaling som ble publi-
sert av Läkemedelsverket i november 2002. 
Eksisterende legemiddelbehandling har som mål å stabilisere sykdomsutviklingen og
føre til symptomatisk bedring. Farmakologisk behandling synes å ha effekt hos mange
pasienter, men ikke alle responderer på behandlingen. Effekten er generelt begrenset,
det er påvist forskjeller mellom pasienter som får aktiv behandling og placebo i størrel-
sesorden 5-10 prosentenheter etter 6 måneders behandling. Varigheten av effekten over
tid er også ulik. Dette kan delvis forklares med at det finnes store individuelle variasjo-
ner i det naturlige forløp av sykdommen. Det finnes flere legemidler på det norske mar-
kedet men det er ingen holdepunkter for at det er vesentlige forskjeller i den kliniske
effekten på kognitive funksjoner mellom ulike legemidler. 

Statiske data fra IMS Health Norge viser en betydelig økning i omsetningen av lege-
midler til demensbehandling fra omlag 3,1 millioner i 1998 til 68,8 millioner i 2002. 
Salgsutvikling av demens legemidler fra grossister til norske apotek vises nedenfor.
Data er basert på Apotekenes Innkjøpspris (AIP).

Apotekenes utsalgspris (AUP) blir omlag 1,49 ganger høyere dvs. at salget for 2002 vil
komme opp i 102 millioner kroner. Det er AUP pris som danner grunnlag for refusjons-
utbetalinger.

Det ser ut til at demente pasienter har nytte av ulike former for støttebehandling slik
som fysioterapi, aktivitetsterapi, lyd og lys stimuli, mental trening, men her er det
behov for mer forskning. Utfordringer for demensbehandlingen ligger i kontinuerlig
oppfølging av pasienter slik at en unngår både over og underbehandling. 
www.nasjonalforeningen.no

Utvikling av aldersdemens var et program i regi av Helse og sosialdepartementet i peri-
oden 1990 – 1996. Det er utarbeidet flere rapporter fra de forskjellige prosjektene i
utviklingsprogrammet. Utvikling av metoder for utredning og diagnostikk av demens-
sykdommer har vært et prioritert område. Flere prosjekter har hatt fokus på behandling

Omsetning av legemidler til behandling av Alzheimer
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av vanskelig adferd hos aldersdemente, utvikling av ulike tiltak rettet mot pasienter og
pårørende, undervisning og opplæring. Rapportene er publisert av INFO-banken
(Informasjonsbanken for aldersdemens) og er tilgjengelig på nettet:
www.nordemens.no/publikasjoner. Opprettelsen av INFO- banken, Nasjonalt kompet-
ansesenter for aldersdemens samt regionale kompetansesentra for aldersdemens var et
direkte resultat av utviklingsprogrammet og skulle sikre videreføring av arbeidet med
aldersdemens i Norge.

Kompetansesenteret anslår at 70-75 prosent av alle som bor i norske sykehjem har en
form for demenssykdom. Dette tilsvarer 24 000 til 26 000 personer.
Rapport fra Sosial – og helsedepartementet, Pleie og omsorgsavdelingen inneholder en
analyse av alders- og sykehjemsfunksjoner i forhold til pleie og omsorgsbehov og pasi-
enter med demenssykdommer omtales som særlig krevende gruppe (8).
(http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/veiledninger)

Nasjonalt geriatriprogram (NGP) 1994-1999 har også gitt støtte til flere prosjekter med
høy relevans for denne pasientgruppen. Programmet har forankret virksomheten i helse-
regionale planer, fylkeskommunale vedtak og sykehusenes ordinære drift for å sikre
videreføring etter programperiodens slutt i 1999. 

Det forventes en økning i antall demente på nærmere 25 prosent fra 1996 til 2020.
Dette kan innebære omlag 10 000 nye tilfeller av aldersdemens i Norge per år i tiden
fremover. Behandling av demens vil derfor bli den største fremtidige utfordringen i
eldreomsorgen.

2.2.2  Depresjon
Depresjon antas å forekomme hos 10-12 % av eldre. Sykdommen kan skyldes aldersre-
laterte forandringer i hjernen, demenssykdommer, endringer i pasientens livssituasjon
eller andre somatiske sykdommer hos pasienten. Depresjoner behandles som oftest
medikamentelt og det finnes en rekke legemidler som kan anvendes. I Sverige domine-
rer bruk av SSRI-preparater og tricykliske antidepressiva. Ikke medikamentell terapi
omfatter ECT (electroconvulsive therapy), kognitiv terapi, lysterapi, fysisk trening og
psykoterapi.

Dokumentasjonsgrunnlag
Total ble det inkludert 67 studier. Studier av effekter av medikamentell terapi utgjør to
tredjedeler (39 RCT, 7 CCT, 2 UCT) av alle inkluderte publikasjoner som avspeiler at
depresjonen som oftest behandles med legemidler. Antall kontrollerte studier av effekter
av medikamentell behandling hos eldre pasienter er begrenset. Studier av de nyeste pre-
paratene populært kalt for ”lykkepiller” eller SSRI-ene utgjorde om lag halvparten av
samtlige RCT i denne gruppen (24 RCT). Deretter følger studier av tricykliske anti-
depressiva (27 RCT).

Kommentarer
Behandling av depresjoner hos eldre baserer seg i stor grad på overføring av resultater
fra studier utført på yngre pasientgrupper. De aller eldste pasienter blir som oftest ikke
inkludert i kliniske studier. Dokumentasjonsgrunnlaget for effekter av ikke medikamen-
tell terapi er dårlig og inneholder hovedsakelig ikke kontrollerte studier. 
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Det har vært hevdet at depresjon hos eldre både er underdiagnostisert og underbehand-
let. Rapporten tyder på at det er en misforhold mellom pasientdata basert på diagnoser
som registreres ved sykehusinnleggelse (tilsvarende Norsk Pasientregister i Norge) og
prevalens av sykdommen i befolkningen. Forekomsten av depresjoner i den aldersgrup-
pen antas å være høyere enn det som kan leses fra offisiell statistikk. 

Rapporten understreker behov for videre forskning innen behandling av depresjoner hos
eldre spesielt med tanke på alvorlige bivirkninger som er knyttet til mange produkter.
Forholdet mellom effekter av somatisk sykdom samt endringer i livssituasjonen og
utvikling av depresjon bør også belyses bedre.

Det foreligger flere Cochrane systematiske oversikter vedrørende depresjoner hos eldre.
Disse tar for seg effekter av medikamentell terapi: www.cochrane.org

• Norske forhold
Vi antar at det er en underrapportering av depresjoner hos gamle pasienter i Norge,
men det er vanskelig å underbygge dette med norske data. Rikstrygdeverket har
foreløpig bare opplysninger om kostnader knyttet til sykdommen uavhengig av
alderen slik at det ikke er mulig å få aldersspesifikke data. Norsk Pasientregister har
opplysninger om antall innleggelser knyttet til både diagnose og alderen, men det er
ikke mulig å skille mellom nye tilfeller av depresjon, og pasienter som har hatt
diagnosen i årevis. Dette vanskeliggjør tolkning av disse data i forhold til depresjo-
ner hos eldre hvor det antas at alderen er en av de utløsende årsaker.
Reseptstatistikk vil være tilgjengelig fra år 2004 og først da vil en kunne få data på
forbruk av legemidler i forhold til pasientens alder (personlig opplysning, Marit
Rønning, Nasjonalt folkehelseinstitutt).

Depresjoner hos eldre er presentert mer detaljert senere i rapporten, se kapittel 2.3.3
Utvalgte problemstillinger: Depresjoner hos eldre.

2.2.3  Behandling av slag
Slag er den tredje største årsak til død i Sverige og regnes som den vanligste årsak til
funksjonsnedsettelse. Risiko for sykdommen øker med alderen og 80 % av slagpasien-
ter er over 65 år (gjennomsnittsalder 75 år). Antall eldre i befolkningen er økende og i
rapporten estimeres en 30 % økning av antall slagpasienter i årene 2000-2010.
Helsevesenet bruker store ressurser på denne pasientgruppen og kostnader knyttet til
rehabilitering og pleie overstiger initiale kostnader knyttet til behandling av slag. Det
foreligger omfattende forskning om behandling av slag med stor spennvidde fra akutt
behandling til behandling og rehabilitering av slagpasienter med varige men. Søk i
elektroniske databaser ble begrenset til de siste 10 år (1990-2000) og til pasientgrupper
hvor gjennomsnittsalder var 65 år eller høyere.

Dokumentasjonsgrunnlag
Total 98 publikasjoner ble inkludert i rapporten. Kontrollerte kliniske studier utgjorde
mesteparten av alle inkluderte publikasjoner (72 RCT, 13 kontrollerte studier).
Følgende behandlingsmetoder ble inkludert: medikamentell behandling i akutt fasen og
ved kronisk tilstand, ulike typer fysioterapi, akupunktur, ulike former for pasienttrening,
behandling ved spesielle slagenheter, forebyggende terapi. I totalt 18 studier er
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gjennomsnittsalder over 75 år, og av disse omtaler hele 14 studier effekter av rehabilite-
ringsmetoder og bare en er en legemiddelstudie. Kirurgiske behandlingsmetoder var
ikke inkludert. Rapporten avdekker mangel på legemiddelstudier hos pasienter som er
75 år eller eldre til tross for at gjennomsnittalderen ved sykdomsdebut er 75 år (77 år
for kvinner og 73 år for menn).

Kommentarer
Den delen av SBUs rapporten inneholder som den eneste også en sammenstilling av
resultater for ulike terapimetoder ved slag. Dette avviker fra systematikken i resten av
rapporten og SMM omtaler derfor ikke disse spesifikt. For detaljer henvises til SBUs
rapport (s.102-19).

Rapporten understreker behov for helseøkonomiske vurderinger av effekter av rehabili-
tering hos eldre pasienter. Litteraturgrunnlaget synliggjør at selv om høy alder i seg selv
ikke var grunnlag for eksklusjon så er denne pasientgruppen sterk underrepresentert i
kliniske studier av effekter av legemiddelterapi. Statistikken fra svensk database
Riksstroke (www.riksstroke.se) tyder på at eldre pasienter i mindre grad enn yngre hen-
vises til behandling ved slagavdelinger på sykehuset. 

• Norske forhold
Mye tyder på at eldre pasienter med slag behandles annerledes enn yngre pasienter
til tross for at den eksisterende dokumentasjon ikke gir grunnlag for forskjellsbe-
handling. Inntakskriteria for slagpasienter ved enkelte sykehus skiller mellom pasi-
enter som er mellom 60 og 70 år og pasienter som er 70 år og eldre. Tilbud om
behandling i slagenheter ved neurologiske avdelinger gis oftere til de yngre pasien-
tene, mens de 70 år og over blir henvist til medisinsk avdeling. Situasjonen for eldre
pasienter med slag kan sannsynligvis utbedres. Se eget avsnitt om slagbehandling i
Norge videre i rapporten, kapittel 2.3.1 Utvalgte problemstillinger: Slag.

2.2.4  Parkinsons sykdom (PS)
Parkinsons sykdom er en kronisk progredierende sykdom med individuelt forløp.
Prevalensen er om lag 1 % hos personer 50-70 år og stiger med økende alder. 
Data fra den svenske rapporten viser at antallet pasienter med PS er totalt 15-20 000.
Det antas at over 50 % av disse er pasienter over 70 år.

All medisinsk behandling er hovedsakelig symptomatisk og det finnes ikke effektiv
behandling for sykdommen. Medikamentell behandling startes individuelt og følger
symptomutvikling hos den enkelte pasient. Sykdommen er invalidiserende og mange
pasienter trenger hjelp med hverdagslige gjøremål. Sykdommen påvirker imidlertid
ikke leveutsikter med hensyn til forventet levetid og det er derfor viktig at også eldre
pasienter sikres adekvat behandling.

Dokumentasjonsgrunnlag
Bare 16 studier ble inkludert i rapporten, av disse var 10 RCT, 1 kontrollert studie og 5
ikke kontrollerte studier. Flest publikasjoner omtaler medikamentell behandling (12 stu-
dier), mens ikke medikamentell terapi er kraftig underrepresentert med to studier om
effekter av fysisk trening og en studie om henholdsvis elektrokonvulsiv terapi og kirur-
gi. Effekter av disse tiltak er ikke vurdert i rapporten. 
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Kommentarer
Rapporten påpeker at pasientpopulasjonen i flertallet av studiene initiert av legemidde-
lindustrien ikke avspeiler den kliniske virkeligheten. Antall registrerte bivirkninger i
kliniske studier synes å være mye lavere enn det som oppleves i den kliniske hverdagen
hvor omlag halvparten av eldre PS pasienter rapporterer om psykiske bivirkninger.
Karakteristisk for eldre PS pasienter er en økende tendens til utvikling av psykiske
bivirkninger i tilknytting til medikamentell terapi. Dette synes klart relatert til alder og
er lite undersøkt. 
Kardiovaskulære bivirkninger av medikamentell terapi er også viktige hos denne pasi-
entgruppen. Pasienter over 70 år blir sjelden inkludert i studier og dermed er kunn-
skapsgrunnlaget om effekter av behandlingen hos de gamle begrenset. 

• Norske forhold
Det antas at det finnes mellom 7 000 og 8 000 pasienter med parkinsonismesympto-
mer i Norge og at 80 % av disse har PS. Pasienter med PS har behov for kontinuer-
lig tilsyn og det er rapportert om kapasitetsproblemer ved neurologiske avdelinger.
Rehabilitering av pasientene forutsetter tett samhandling mellom spesialisthelsetje-
neste og de som har ansvar for rehabiliteringsmessige tiltak. Utvikling av behand-
lingsstrategier tilpasset eldre pasienter er viktig for å sikre optimal behandling på
kort sikt og i et lengre tidsperspektiv (9).

Statens helsetilsyn har utarbeidet en veileder for behandling av pasienter med progredi-
erende neurologiske sykdommer (9), og pasienter med Parkinsons syndrom er omtalt
som en gruppe med store behov for helse- og sosiale tjenester.
Det ble søkt om midler til etablering av Nasjonalt Kompetansesenter for bevegelsesfor-
styrrelser ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Fagrådet for høyspesialiserte tjenester har
anbefalt dette og Sosial- og helsedirektoratet har sluttet seg til anbefalingen. Helse
departementet har ikke foreløpig avgitt sin endelige innstilling (www.parkinson.no). 

2.2.5  Hjertesvikt
Hjertesvikt brukes som en samlet betegnelse for en rekke symptomer og tegn som opp-
står når hjertets pumpefunksjon ikke svarer til kroppens behov. Hjertesvikt er dermed et
klinisk syndrom og ingen diagnose. Om lag 75 % av all hjertesvikt skyldes iskemisk
hjertesykdom eller hypertensjon. Hjertesvikt rammer hovedsakelig eldre og man regner
med at to tredjedeler av hjertesviktpasienter er over 75 år. Til enhver tid er omlag 20 %
av pasienter innlagt på medisinsk avdeling på grunn av hjertesvikt. Sykdommen er
alvorlig og medfører høy dødelighet. Data fra SBUs rapporten tyder på at sykdomsfore-
komst er sammenlignbar i Norge og Sverige. Det antas at om lag 10 % av alle over 75
år i Sverige har hjertesvikt. Akutt hjertesvikt krever rask behandling ved sykehus.
Kronisk hjertesvikt behandles som oftest med en kombinasjon av medikamentell terapi
og andre tiltak rettet mot livsstil. Kostnaden ved hjertesvikomsorgen anslås i
Skandinavia til minst 2 milliarder kroner per 1 million innbyggere.

Dokumentasjonsgrunnlag
Søk i elektroniske databaser avslørte stor mangel på kliniske studier hos pasienter over
75 år. Bare fire studier ble inkludert i rapporten hvorav 3 RCT. Samtlige studier omfat-
ter medikamentell terapi. Det er flere vitenskapelige publikasjoner vedrørende behand-
ling av hjertesvikt i pasientgruppen over 65 år. Totalt 18 publikasjoner ble inkludert (12



RCT, 3 CCT, 3 UCT) i rapporten. Majoriteten av studiene var relatert til legemiddelte-
rapi og bare 5 studier var knyttet til ikke medikamentell intervensjon.

Kommentarer
Terapianbefalinger for behandling av hjertesvikt er basert på kliniske studier med pasi-
enter med gjennomsnittsalder mellom 60-65 år. De fleste studier av medikamentell tera-
pi har ekskludert pasienter over 80 år. Dokumentasjonsgrunnlaget for behandling av
pasienter over 75 år er manglefull og mye tyder på at behandling av denne pasientgrup-
pen baserer seg hovedsakelig på empiriske data. Det henvises i rapporten til pågående
studier som har inkludert eldre pasienter men resultater av disse lar vente på seg.

• Norske forhold
I Norge anslås prevalensen til 2 % dvs. om lag 80 000-100 000 mennesker.
Majoriteten av disse er eldre over 65 år. Tjue prosent av alle innleggelser og 30 %
av alle innleggelsesdøgn på medisinske avdelinger gjelder hjertesvikt. Hjertesvikt
var årsaken til om lag 5 900 sykehusinnleggelser i år 2002 hos pasienter 75 år eller
eldre til total kostnad på om lag 192 mill. kroner (NPR/ PAFI 2002). Behandlingen i
sykehus utgjør den største kostnaden (ca. 70 %) forbundet med hjertesvikt. 

Statens legemiddelverk har utarbeidet terapianbefaling vedrørende hjertesvikt (11).
I denne anbefales opprettelse av særskilte poliklinikker for hjertesviktpasienter.
Opprettelsen av hjertesviktpoliklinikker ses som viktig i forhold til kvalitetsøkningen av
tjenestetilbud for pasienter med hjertesvikt. 

2.2.6  Høyt blodtrykk (hypertoni, hypertensjon)
Forekomsten av høyt blodtrykk i befolkningen øker med økende alder og det antas at
om lag 25 % av alle 70 åringer har høyt blodtrykk. Tall for forekomsten hos eldre varie-
rer noe avhengig av hvilken nedre grense som brukes som indikasjon for oppstart av
behandling i denne aldersgruppen. Årsaken til essensiell hypertensjon er ukjent, men
arvelig disposisjon, overvekt, høyt alkoholinntak, liten fysisk aktivitet og kosthold kan
medvirke til utviklingen av sykdommen. Sekundær hypertensjon er som oftest knyttet
til underliggende sykdom. Høy blodtrykk gir økt risiko for utvikling av hjertesvikt,
koronarsykdom, cerebrovaskulær sykdom (hjerneblødning eller infarkt) og nyresvikt. 

Ikke medikamentell behandling (endringer i kosthold og livsstil) danner basis i all blod-
trykksterapi. Hvis behandling uten legemidler ikke fører til blodtrykksreduksjon er det
vanlig å starte med medikamentell behandling. Hos eldre over 80 år er nytten av å star-
te hypertensjonsbehandling usikker, med mindre pasienten har hjertesvik eller andre
plagsomme symptomer. Hos pasienter over 80 år som er godt kontrollert og velregulert
på medikamentell behandling anbefales å fortsette denne.

Dokumentasjonsgrunnlag
Litteratursøk for denne gruppen ble begrenset til studier med pasienter over 65 år.
Studier som inkluderte pasienter under 60 år ble ikke tatt med i rapporten.
Totalt 18 multisenterstudier (13 RCT, 2 CCT, 3 UCT) ble inkludert.
Bare to av disse har inkludert pasienter som er eldre enn 70 år, mens i de andre studiene
har nedre aldersgrense for inklusjon vært mellom 60 til 65 år med gjennomsnittsalder
70 år. Effekter av medikamentell terapi utgjør en stor del av de inkluderte studier. 
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Kommentarer
I rapporten omtales hovedsakelig studier som danner grunnlag for terapianbefalinger av
høyt blodtrykk hos eldre med spesiell fokus på effekter av blodtrykksbehandling på
morbiditet og mortalitet i den aldersgruppen. Majoriteten av studiene er relatert til
medikamentell behandling og studier hvor effekter av ett eller flere legemidler sammen-
lignes. 
Effekten av medikamentell antihypertensiv behandling synes å være best dokumentert
hos pasienter opp til 80 år, men nytten av blodtrykksbehandling hos pasienter over 80
år er ikke dokumentert. Det er sannsynligvis mindre relevant fordi de fleste pasienter i
den alderen har stått på legemiddelbehandling i lang tid dersom de hadde bruk for blod-
trykksenkende midler. Problemer knyttet til bivirkninger og eventuelle interaksjoner
med andre legemidler hos denne pasientgruppen er lite belyst. 

Det foreligger en Cochrane review: Pharmacotherapy for hypertension in the elderly
(12). Totalt over 21 000 pasienter i alderen 60-80 år var vurdert med hensyn til effekt
av antihypertensiv behandling på mortalitet og morbiditet. Forfattere konkluderer med
at hypertensjonsbehandling av 60- og 70 åringer har god effekt og er kostnadseffektiv.
Pasientpopulasjonen i studiene er omtalt som mer selektert med hensyn til co-morbi-
ditet (forekomst av andre sykdommer) enn vanlig populasjon av eldre på samme alder.

Effekter av intervensjoner som er rettet mot endringer i kosthold og livsstil særlig i den
eldre aldersgruppen har ofte mangelfull dokumentasjon. 

• Norske forhold
Hypertensjon og hyperkolesterolemi er to av flere viktige risikofaktorer for utvik-
ling av hjerte- og karsykdom og høy alder øker risikoen ytterligere. 
I dag finnes det ingen medisinsk fasit for hvem som bør behandles eller ikke bør
behandles. Personer med etablert hjerte og karsykdom, som angina pectoris,
gjennomgått hjerteinfarkt eller slag regnes alltid som høyrisikopersoner. I en over-
siktsartikkel med samlet og kritisk vurdering av eksisterende retningslinjer i forhold
til relevant vitenskapelig dokumentasjon ble det anbefalt å gi behandling til perso-
ner med 20 % risiko for å få angina eller hjerteinfarkt i løpet av de neste 10 år.
Mange eldre personer har et risikonivå som overstiger 20 % og det er omdiskutert i
fagmiljøet hvorvidt det bør være høyere terskel for å starte behandling av eldre pasi-
enter i sammenligning med yngre. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at medika-
mentell blodtrykksbehandling av personer over 80 år må baseres på skjønnsmessig
vurdering i tett samarbeid med pasienten, da nytten av behandlingen er usikker (13).
Gjeldende retningslinjer for behandling av hypertensjon i Norge anbefaler at indika-
sjon for behandling bør knyttes til personens beregnede absolutte risiko for hjerte-
og karsykdom og ikke bare til verdien av blodtrykket (14,15). Behandling av høyt
blodtrykk i Norge følger de samme faglige anbefalinger som i de andre europeiske
land. SMM har ikke identifisert publikasjoner som kan tyde på at eldre pasienter
behandles annerledes enn yngre.

2.2.7  Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Kronisk obstruktiv lungesykdom manifesterer seg ved vedvarende lungeobstruksjon.
Innsnevring av luftveiene kombinert med lungeemfysem og inflammasjon i bronkiene
er de vanligste funn hos pasienter med KOLS. Tobakksrøking er den vanligste årsak til
utviklingen av KOLS og sykdommen forekommer hos om lag 20 % av røkere.
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Prognosen er dårlig og behandlingen er hovedsakelig symptomatisk. Behandlingen av
KOLS krever tett tverrfaglig samarbeid mellom behandlende leger, fysioterapeut, ernæ-
ringsterapeut og pårørende. Pasientene har ofte behov for spesielt tilpasset bolig. 

Dokumentasjonsgrunnlag
Det ble identifisert totalt 58 studier hvorav 49 randomiserte kontrollerte studier.
Flertallet av publikasjoner omtaler medikamentell behandling og de fleste av studiene
sammenligner effekter av ett eller flere legemidler. I tillegg til disse er det få publika-
sjoner om effekter av fysisk trening, kosthold eller rehabiliteringstiltak. Det er stort sett
bare en studie innen definert problemstilling. Dette kan vanskeliggjøre sammenslåing
av resultater.

Kommentarer
Kunnskapsgrunnlaget om effekter av ulike behandlingsmetoder for KOLS hos pasienter
over 65 år synes begrenset. Det finnes ikke studier spesielt designet for pasienter over
70 år. I samtlige inkluderte studier er der bare 4 publikasjoner som har resultater hos
pasienter over 80 år.
Antall eldre pasienter med KOLS er sannsynligvis større enn det som fremkommer av
registerdata. Det er vanskelig å stille riktig diagnose hos eldre med hensyn til KOLS
fordi symptomene lett kan forveksles med lignende symptomer på hjertesvikt eller iske-
misk hjertesykdom. Andre symptomer slik som tretthet, pustevansker og hovne ben er
relativ vanlig hos eldre og behøver ikke være relatert til KOLS. Rapporten inneholder
en anbefaling av økt bruk av spirometri i diagnostisk øyemed. Dette vil hindre både
over og underbehandling av eldre pasienter med KOLS symptomer. 
SBU har utarbeidet en systematisk oversikt vedrørende behandling av KOLS (16).
Behandling av eldre KOLS pasienter som en separat gruppe er ikke vurdert i rapporten.

• Norske forhold
I en nylig avsluttet undersøkelse i regi av Legeforeningen blant arbeidsmedisinere
antas at over 300 000 nordmenn er rammet av kronisk obstruktiv lungesykdom, men
at bare 30 % av de som lider av KOLS har fått riktig diagnose (17). Eksakt antall
norske eldre over 75 år som har KOLS er ukjent. Data fra Norsk Pasientregister viser
at antall pasienter øker med alderen, men samtidig er det registrert en nedgang i
antall sykehusinnleggelser i alle aldersgrupper. Det kan bety at pasientene har fått
bedre oppfølging slik at de kan kontrollere sykdommen i større grad. Dette stemmer
med registrert nedgang i antall dødsfall i forbindelse med KOLS. 
Sykehusinnleggelser avspeiler imidlertid ikke forekomsten av sykdommen i befolk-
ningen. 

Sykehuskostnader for behandling av eldre pasienter (75 år og over) med KOLS er
beregnet til omlag 91 mill. kroner for 2002 (PAFI 2002).
Det er vanskelig å anslå rehabiliteringsbehov hos eldre pasienter fordi datagrunnlaget er
meget begrenset. 

Antall pasienter innlagt ved sykehus med hoveddiagnosen KOLS (NPR 2002)

Alder 1998 1999 2000 2001 2002
75 – 79 år 2035 2211 1926 1856 1599
80 år og over 1897 2048 1800 1903 1798
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2.2.8  Osteoporose og benbrudd
Beinskjørhet er en tilstand som karakteriseres med redusert benmasse og forandringer i
benvevens struktur. Osteoporose gir i seg selv ingen plager før det oppstår brudd og
derfor bør anses som en risikotilstand og ikke som en sykdom. Begrepet omfatter alt fra
tilstander med lav bentetthet uten plager til tilstander med multiple brudd og uttalt funk-
sjonsnedsettelse. Målet med behandling av osteoporose er å forbygge brudd og begren-
se sykdomsutviklingen. 
Behandlingen består av en blanding av medikamentell terapi (smertebehandling og
skjelettbehandling), fysioterapi og fysisk trening, kosthold samt bruk av hoftebeskytter.

Dokumentasjonsgrunnlag
Det er mange gode studier om effekter av ulike behandlingsmetoder av osteoporose hos
eldre.
Totalt var 33 studier av god kvalitet inkludert i rapporten og randomiserte kliniske stu-
dier utgjør 85 % av disse. Fem studier har en gjennomsnittsalder av inkluderte pasienter
over 80 år. Studier med legemiddelterapi viser resultater hos pasienter med gjennom-
snittsalder 65-70 år, men også disse studier har pasientdata fra pasienter over 80 år. Det
foreligger flere studier med store pasientgrupper og god oppfølgingstid. 

Kommentarer
Det hevdes i rapporten at osteoporose er sterk underdiagnostisert og underbehandlet.
Årsaken til dette er at selve diagnosen ble definert først i 1994 og at utvikling av pålite-
lige diagnostiske teknikker startet omtrent samtidig. Inntil da ble diagnosen stilt på bak-
grunn av symptomer, som oftest brudd i ryggvirvelen, håndleddet eller hoften. Lenge
fantes ikke noe effektiv behandling før de første legemidler kom på markedet i begyn-
nelsen av nittitallet. 

Medikamentell behandling av risikotilstander skiller seg fra medikamentell behandling
av sykdommer på flere områder fordi de har ulik utgangspunkt og mål. Statens lege-
middelverk og Läkemeddelverket i Sverige har gått sammen for å lage terapianbefaling-
er for osteoporose som ble publisert i 2001 og er fortsatt gjeldende (www.legemiddel-
verket.no/terapi/publiserte).
Det forventes en oppdatering av terapianbefalingene i løpet av 2003. SBU har laget en
egen rapport om osteoporose som ble ferdigstilt i oktober 2003 (18).
Samtlige legemidler som brukes per i dag har enten forebyggende effekt eller modifise-
rende effekt på sykdomsutviklingen. Medikamentell behandling er forbundet med til
dels alvorlige bivirkninger. Det finnes foreløpig ikke effektiv behandling som erstatter
tapt benvev.

• Norske forhold
De norske undersøkelser over forekomsten av osteoporose viser at antallet varierer
noe avhengig av hvor i skjelettet målingene ble utført men det antas at mellom 14-
36 % av kvinner over 50 år har osteoporose. Hos kvinner over 70 år øker forekom-
sten til 60 %.
Valget av grenseverdi er avgjørende for hvor mange som får diagnosen med påføl-
gende behandling. Tallet på brudd hos eldre kan være en god indikasjon på omfang
av osteoporose siden de fleste brudd hos eldre er relatert til beinskjørhet. Brudd hos
eldre er et stort medisinsk problem i Norge med om lag 9000 hoftebrudd årlig.
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Risiko for hoftebrudd øker betraktelig etter 75 år og tredobles hos kvinner over 80
år. Antall håndleddsbrudd ligger på om lag 15 000 årlig og det antas at 140 000 nor-
ske kvinner har forandringer i ryggen som kan være forårsaket av kompresjons-
brudd. Det er imidlertid usikkert hvor mange av disse som har osteoporose (19,20).
En norsk studie viste 1316 lårhalsbrudd i Oslo hvorav 78 % var kvinner med
gjennomsnittsalder 80 år (21). Pasientene hadde en markant økning i behov for
rehabilitering og reduksjon i selvhjulpenhet ett år etter bruddet.

Statens Helseundersøkelser har utarbeidet spesielle retningslinjer for behandling av
osteoporose rettet mot både forebyggende intervensjoner og behandling ved etablert
osteoporose: Osteoporose. Veileder for forebygging og behandling (20). Veilederen var
bygget på et kunnskapsgrunnlag fra SMM. Denne skal oppdateres i 2003.

2.2.9 Infeksjoner
Høy alder betraktes som risikofaktor ved infeksjoner. Eldre er spesielt utsatt for infek-
sjoner på grunn av nedsatt immunforsvar og underliggende sykdommer. Infeksjoner hos
eldre har ofte mer komplisert forløp og er mer alvorlige enn hos yngre mennesker.
Infeksjoner behandles med legemidler.

Dokumentasjonsgrunnlag
Til tross for omfattende vitenskapelig litteratur om behandling av infeksjoner er antallet
studier spesielt designet for pasienter over 70 år meget begrenset. Ujevn fordeling av
vitenskapelig litteratur (noen områder synes å være forsømt, mens andre ha rimelig god
dokumentasjon) førte til at rapporten ble begrenset til problemstillinger hvor det forelå
dokumentasjon: i) nedre luftveisinfeksjoner, ii) behandling og profylakse av urinveisin-
feksjoner, iii) behandling av herpes zoster iv) effekter av influensavaksinasjon.

Søket ble begrenset til Medline og artikler med ordet ”elderly” i tittelen. Et tilleggssøk
for spesielle sykepleierelaterte publikasjoner ble gjennomført i Medline og Cinahl.

Totalt 83 artikler ble inkludert i rapporten og kontrollerte kliniske studier dominerer
med 64 randomiserte studier. Det er om lag 20 publikasjoner for hvert område, men
dokumentasjonen av behandlingseffekt av herpes zoster, urinveisinfeksjoner og vaksi-
nasjon har flertallet randomiserte studier. Behandling av nedre luftveisinfeksjoner hos
eldre synes å være dårligst dokumentert med hensyn til lavt antall kontrollerte studier (7
RCT, 3 CCT). Det stemmer også med situasjonen for eldre KOLS pasienter.

Kommentarer
Infeksjonsbehandling av eldre er hovedsakelig dokumentert gjennom effektstudier av
ulike legemidler. Seleksjon av pasienter som deltar i kliniske studier medfører at disse
ofte skiller seg fra øvrig populasjon når det gjelder helsestatus. Det er mangel på studier
med gamle pasienter som sliter med flere sykdommer og som får infeksjon på toppen
av dette. Multisykelighet kompliserer verdsetting av behandlingseffekten og derfor ble
disse pasientene ekskludert fra legemiddelstudier selv om dette er den vanligste situa-
sjon i klinikken. 
Kunnskapsgrunnlaget om effekter av influensavaksinasjon av eldre er bra og resultater
viser minsket morbiditet og mortalitet. 



Herpes zoster er en meget plagsom sykdom med 5 % forekomst hos eldre over 70 år og
med vedvarende smertefulle ettervirkninger hos over 50 % av de som ble rammet. Her
er kunnskapsgrunnlaget dårlig og det etterlyses flere studier.

Vaksinasjonsstudier viser at for eksempel influensavaksine har god effekt hos eldre men-
nesker og bruken av vaksinen har ført til mindre mortalitet og morbiditet. Det er imidler-
tid mangel på gode studier av andre aktuelle vaksiner til bruk hos eldre pasienter.

• Norske data
Infeksjoner hos eldre representerer et så bredt emne at det har vært vanskelig å
inkludere spesifikke norske data. Infeksjoner er et samlet begrep som omfatter
mange ulike sykdommer og sykdomsårsaker. De fleste infeksjoner behandles med
antibiotika men norske forbrukstall er ikke fordelt i forhold til pasientens alder, og
kan følgelig ikke brukes som estimat for forekomsten av infeksjoner i utvalgte
aldersgrupper. Norsk Pasientregister har innleggelsesdata knyttet til pasientens alder
og diagnosen for innleggelse, men viser bare data for alvorlige infeksjoner som
fører til sykehusinnleggelse og gjenspeiler ikke infeksjonsforekomsten i eldre
befolkning. Infeksjonene var hovedårsaken til sykehusinnleggelse for hele 35 % av
alle pasienter 75 år og eldre som ble lagt inn ved medisinske avdelinger i 1998. (6). 

Det foreligger retningslinjer for behandling av spesifikke infeksjonssykdommer, men
disse tar ikke hensyn til eldre pasientene som en spesiell gruppe.
Det finnes flere nye Cochrane oversikter om effekter av behandling av spesifikke infek-
sjonssykdommer, men ingen med fokus på eldre pasienter. (www.update-software.com)

2.2.10 Urininkontinens
Urininkontinens defineres som en tilstand med objektivt påvisbar ufrivillig urinavgang
som representerer sosialt og/ eller hygienisk problem for pasienten.
Sykdommen forekommer i alle aldere, men problemet er størst hos eldre. Kvinner er tre
ganger så ofte rammet av urininkontinens som menn. Urininkontinens behandles med
ikke medikamentell terapi (blæretrening, væskerestriksjon, fysioterapi, kirurgi) og
medikamentelt.

Dokumentasjonsgrunnlag
Antallet inkluderte studier er rimelig stort med 14 randomiserte studier, 7 kontrollerte
studier og 21 ikke kontrollerte studier. Dessverre er pasientgrunnlaget i studiene som
oftest ulikt med hensyn til pasientens alder og helsetilstand med mer.
Behandlingsmetoder varierer også fra studie til studie, flere studier viser til effekter av
multiterapi hvor det er umulig å vurdere effekter av intervensjoner hver for seg. Små
pasientgrupper er et annet problem ved vurdering av effekt. Medikamentell terapi er
vurdert i 12 studier men også her er studiene forskjellige med hensyn til valg av lege-
middel eller dose, oppfølgingstid, noen inkluderer flere legemidler samtidig, andre
beskriver effekter av kombinert intervensjon med medikamentell behandling og fysiote-
rapi. En stor del av dokumentasjonsgrunnlaget består av ikke kontrollerte studier.
Det er få studier designet spesielt for de over 70 år, og i mange studier oppgis bare
gjennomsnittalder i pasientgruppen, slik at effekter av behandlingen hos de riktig gamle
ikke synliggjøres. 
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Kommentar
Kunnskapsgrunnlaget for behandling av urininkontinens hos eldre er begrenset til tross
for at sykdommen har store sosiale, personlige og økonomiske konsekvenser. 
Diagnostisering av urininkontinens hos eldre kan også være mangelfull fordi sykdom-
men i seg er ikke livstruende og sjelden blir registrert ved sykehusinnleggelse.
Urininkontinens hos de eldste har ofte sammenheng med andre tilstander eller sykdom-
mer slik som demens eller slag. Mesteparten av kostnader til urininkontinens er knyttet
til eldre pasienter med inkontinens (22).

• Norske forhold
Inkontinens for urin og/ eller avføring synes å være klart relatert til alderen i tillegg
til at den ledsager visse sykdommer slik som slag, demens eller multippel sklerose.
Data fra Norsk Pasientregister (NPR 2002) tyder på at det trolig er en underrappor-
tering av inkontinens ved sykehusinnleggelser av gamle mennesker. For år 2002 ble
det registrert 131 tilfeller av inkontinens som hoveddiagnose ved innleggelsen,
mens bare 0,3 % pasienter ble registrert med inkontinens som bidiagnose (512 til-
feller). Disse tall er for pasienter 69 år og eldre. En undersøkelse foretatt av Statens
helsetilsyn ved medisinske avdelinger hos pasienter 75 år og eldre viser at omlag 25
% av pasientene var inkontinente for urin og/eller avføring (6). Rikstrygdeverket
opplyser at det ble brukt 417 millioner kroner i refusjon for inkontinensmateriell i
2002. Årlig økning i utgifter til inkontinensmateriell beregnes til om lag 5-6 %.
(Sigurd Gjerde, personlig meddelelse)

2.2.11  Kronisk smerte 
Forekomsten av akutt smerte har vist seg å være uavhengig av alderen og har en preva-
lens på om lag 5 %. Forekomst av kronisk smerte øker derimot i takt med alderen.
Dette kan sannsynligvis forklares med at de eldre som oftest har flere kroniske sykdom-
mer i skjelett og muskelapparat, høyere frekvens av hjerte- og karsykdommer eller
neurologiske sykdommer og mange får kreft. I følge rapporten har 24-40 prosent av
eldre over 70 år kroniske smerter.
Smerter kan føre til nedsatt funksjonsnivå og påvirker grad av sosiale aktiviteter i denne
pasientgruppen. Forekomsten av kronisk smerte kan føre til utvikling av depresjoner og
nedsatt livskvalitet. Smerter behandles som oftest med legemidler alene eller i kombi-
nasjon med alternativ terapi slik som fysioterapi, akupunktur, ultralyd, varme, ulike
avspenningsteknikker mm. Medikamentell terapi er forbundet med bivirkninger og
faren for interaksjoner mellom ulike legemidler, og dette synes klart relatert til alderen. 

Dokumentasjonsgrunnlag
Det ble søkt i databaser for de siste 10 år og for artikler som spesifikt omtaler kronisk
smerte.
Innledningsvis ble det gjort forsøk for å skille studier med pasienter over og under 80
år, men dette viste seg umulig på grunn av indekseringssystem i elektroniske databaser.
Resultatet ble derfor fremstilt som samlet antall studier for alle pasienter over 65 år.
Totalt ble det inkludert 28 studier, hvorav bare 6 var randomiserte kliniske studier.
Antallet inkluderte studier representerer bare en brøkdel av det totale antall studier som
ble vurdert initialt (over 3000 artikler). Denne gruppen har brukt veldig rigide inklu-
sjonskriterier og mange artikler ble ekskludert på grunn av manglende opplysninger om
pasientenes alder i abstraktet. Til tross for stor antall publikasjoner om behandling av
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kroniske smerter er det få artikler som inkluderte pasienter over 65 år.
Kunnskapsgrunnlaget vedrørende behandling av kroniske smerter hos eldre som separat
gruppe er begrenset med unntak for kreftrelaterte smerter hvor det finnes god dokumen-
tasjon om effekter hos eldre. Denne pasientgruppen er spesielt utsatt for bivirkninger og
her er dokumentasjonen ofte manglende.

Kommentarer
Rapporten belyser at smertebehandling er et meget sammensatt område og favner vidt.
Publikasjoner omfatter alt fra studier av smertemekanismer, sammenheng mellom bio-
logiske årsaker til smerte og den funksjonsnedsettelse smerter medfører samt psykisk
opplevelse av smerte hos den enkelte pasient. Mange studier er rene effektstudier av
enten medikamentell eller ikke medikamentell terapi. Her påpekes at det er behov for
flere kontrollerte studier.
Flertallet av kliniske kontrollerte studier viser effekt av behandling hos en selektert
pasientpopulasjon. Kroniske smerter behandles som oftest med flere intervensjoner i
parallell og studieprotokoll bør i større grad avspeile den kliniske virkeligheten. Det er
behov for studier av ulike former for komplementerende smertebehandling i kombina-
sjon med medikamentell behandling hos eldre. Metodologisk er det viktig at det arbei-
des med utviklingen av nye og bedre måleinstrumenter for vurdering av smerte som er
tilpasset denne aldersgruppen. 

• Norske forhold
Hvor mange gamle pasienter som lider av kroniske smerter i Norge vet vi ikke. 
Kronisk smertebehandling generelt er et komplisert fagfelt preget av eksperimentell
og utprøvende behandling. Dette gjelder både eldre og yngre pasienter.
Behandlingen av de eldre pasientene inngår delvis i palliativ behandling og det
meste av forskningen i Norge er gjort innen kreftomsorgen (Kap. 2.2.18 Palliativ
behandling). Lindring av kroniske smerter hos eldre omfatter flere pasientgrupper
med ulike sykdommer og dermed forskjellige behov for smerteterapi. Kronisk smer-
tebehandling synes å være et forsømt område og det er mye forskning som gjenstår
før pasientene kan sikres optimal behandling. 

2.2.12  Hudsår 
Målet med behandling av kroniske sår er en sårheling og bedring av pasientens funk-
sjonsevne. Mislykket behandling fører til alvorlige komplikasjoner med fot eller ben
amputasjon som ytterste konsekvens. Forebyggende tiltak er viktige og kan spare pasi-
entenes lidelser og kostnader.

Dokumentasjonsgrunnlag
Rapporten inneholder et stort antall randomiserte artikler fordelt på ulike problemstil-
linger: venøse bensår, diabetesrelaterte bensår og trykksår. Totalt er 84 artikler inkludert
og kontrollerte studier utgjør om lag 90 %.
Et stort problem for vurderingen av effekten av behandling i studiene var det faktum at
resultater ble rapportert ulikt. I de fleste studiene er sårheling det vanligste endepunkt,
mens noen studier rapporterte forbedringer i blodgjennomstrømning og oksygentransport
som objektive mål på effekt. Randomiseringen ble utført på ulike måter fordi det finnes
ingen standard for hvordan randomiseringen bør gjennomføres hos denne pasientgruppen.
Pasientgrupper var oftest små og dette svekker studiens overføringsverdi.
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Kommentar
Det foreligger begrensede opplysninger om omfanget av hudsår hos gamle pasienter.
Rapporten konkluderer med en liste av tiltak som bør innføres for at pasienter med
hudsår skal sikres god behandling. Etablering av et nasjonalt kompetansesentrum er en
av disse.

Det er utarbeidet retningslinjer for behandling av trykksår av engelske NHS / National
Institute of Clinical Excellence (NICE) som omtales videre i rapporten (23).
www.nice.org

• Norske forhold
SMM har ikke identifisert systematiske oversikter om hudsårproblematikken. Det er
noen primære norske studier, vedrørende forebygging og behandling av hudsår, men
disse ble ikke vurdert da dette er utenfor mandat for utredningen. Det ser ut til at
behandling av trykksår er komplisert og at det er mye å hente ved forbyggende
intervensjoner. Dette krever imidlertid personellressurser og riktig kompetanse. En
norsk litteraturstudie om forebygging av trykksår er inkludert for å belyse proble-
matikken (24). Se eget avsnitt om trykksår: Utvalgte problemstillinger: Trykksår

2.2.13 Legemiddelsbehandling
I dette kapittel omhandles ulike problemstillinger relatert til bruk av legemidler hos
eldre.
Følgende problemer i forhold til legemiddelbruk hos gamle er omtalt spesifikt: 
– multisykelighet og dermed multifarmasi
– bivirkninger
– interaksjoner
– aldersrelaterte endringer i farmakodynamikk/ farmakokinetikk,
– riktig dosering og bruk av legemidler (compliance). 

Forfatterne har tatt kontakt med alle relevante aktører: Läkemedelsverket, farmasøytisk
industri, grossister og informasjonsansvarlige for å kartlegge hva som gjøres for de
eldre som egen pasientgruppe med særegne behov. 

Dokumentasjonsgrunnlag
Det ble søkt etter publikasjoner med fokus på følgende:
Multifarmasi; Bivirkninger; Sykehusinnleggelser relatert til legemiddelbruk; 
Compliance; Interaksjoner. Søket ble begrenset til Medline for perioden 1990-2000. 
Resultater er presentert samlet innen hvert av disse områdene samt en separat fremstil-
ling av antall studier identifisert for hver av de 20 mest solgte legemidler i 2000.
Til tross for et stort antall studier er dokumentasjonen for hver av de utvalgte problem-
stillinger eller legemidler begrenset. Antall kontrollerte studier ligger på mellom 4 -7
med totalt 98 kontrollerte studier for hele dette feltet.

Kommentar
Resultatet er skuffende: kunnskapsgrunnlaget om effekter av legemidler for pasient-
gruppen som bruker dem mest er dårligst. Det er generelt mangel på studier som
gjennomføres med eldre pasienter og pasienter over 75 år er nærmest uutforsket gruppe.
Dokumentasjonen er spesielt svak for legemidler som har vært på markedet lenge, men
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også nye legemidler er sjelden undersøkt på pasienter over 70 år. 
Hvordan legemidler virker når de anvendes samtidig (multifarmasi) er lite studert.
Aldersrelaterte endringer fører til endret ømfintlighet for legemidler og endret omset-
ting av legemidler i kroppen. Dette kan justeres i form av doseringsendringer men
kunnskapsgrunnlaget er dårlig for mange legemidler. Rapporten understreker behov for
flere kontrollerte studier innen samtlige problemstillinger. 

Informasjonen om effekter av legemidler brukt hos eldre er mangelfull og dette avspei-
les i den svenske FASS som er en offisiell monografi om alle legemidler som er regis-
trert i Sverige. Forfatterne etterlyser eget kapittel om eldre i hver preparatomtale i
FASS.

• Norske forhold
Den norske Felleskatalogen inneholder heller ikke systematiske opplysninger om
effekter av legemidler hos eldre bortsett fra eventuelle anbefalinger vedrørende for-
siktighet ved bruk samt behov for justering av dose og oppfølging av pasienter med
tanke på utvikling av legemiddelrelaterte bivirkninger. Preparatomtale for registrerte
legemidler følger internasjonalt standard og foreløpig er det ikke tatt hensyn til de
eldre som en spesiell gruppe. SBUs rapport viser tydelig at opplysninger om effek-
ter av de fleste legemidler hos eldre er mangelfulle og det vil ta tid før behandling
av eldre pasienter vil være vitenskapelig basert. Dette er en generell konklusjon som
også er gjeldende for norske forhold. 

I Sverige står pasienter over 65 år for 40 % av legemiddelsalg. Vi mangler tilsvarende
data fra Norge, men det er rimelig å tro at forholdene er tilsvarende. Nasjonalt folkehel-
seinstitutt skal etablere salgsdata basert på reseptstatistikk fra 2004 og disse opplys-
ninger vil kunne si mer om bruken av legemidler hos eldre i Norge (WHO
Collaborating Center for Drug Statistics Methology). Inntil dette tiltaket er etablert er
det ingen som følger opp legemiddelforbruk i relasjon til pasientopplysninger. Det
samme gjelder opplysninger fra Rikstrygdeverket (RTV), her samles data om legemid-
ler bruk i forhold til hvilken sykdom de ble refundert på, men det er ingen kobling til
pasientdata. 

Bivirkningsrapportering ved Statens legemiddelverk er knyttet til pasientopplysninger
og her er det mulig å få samlet bivirkningsdata i forhold til pasientens alder.
Bivirkninger hos pasienter over 69 år utgjorde omlag 30 prosent av alle rapporterte
bivirkninger (Statens legemiddelverk, Bivirkningsdata 2000 - 2002). Vedlagte tabeller
viser 10 mest frekvente bivirkninger hos eldre over 70 år samt antall alvorlige bivirk-
ninger i denne pasientgruppen som ble rapportert til Statens legemiddelverket i perio-
den 2000- 2002.



Bivirkninger hos pasienter 70 år og over rapportert til Statens legemiddelverk for
perioden 2000–2002

Antall reaksjoner vil overskride antall meldinger fordi det kan være flere bivirkningsre-
aksjoner per en bivirkningsmelding.

Det foreligger sannsynligvis en underrapportering av bivirkninger hos eldre pasienter
og det er flere årsaker til dette. Multifarmasi skaper potensielle interaksjonsproblemer
og vanskeliggjør vurderinger av både effekter og bivirkninger av enkelte legemidler.
Flere av de gamle har alvorlige sykdommer hvor faren for bivirkninger må avveies mot
forventet sykdomsmodifiserende effekt. Dette kan føre til at terskelen for å melde
bivirkninger hos gamle pasienter er noe høyere enn for yngre pasienter.

2.2.14 Underernæring
Det finnes ikke en internasjonal definisjon på diagnosen underernæring. Risikoen for
utvikling av underernæringstilstand øker hos eldre pasienter med flere kroniske syk-
dommer som behandles med ulike legemidler. Underernæring kan skyldes både syk-
dommen og bivirkninger av legemidler. Det er stort sprik i rapportert underernæring
hos pasienter som legges inn på geriatrisk klinikk sammenlignet med sykehjemspasien-
ter med tall fra 10-66 %. Problemet synes å være størst hos de over 70 år.

Dokumentasjonsgrunnlag
Inkludert artikler ble identifisert ved søk i Medline og referanselister fra relevante
publikasjoner. Mangel på enhetlig definisjon førte til et upresist søk og bare 13 artikler
ble inkludert. Flertallet av artiklene er randomiserte studier. 

Pasientpopulasjonen i inkluderte studier bestod av små heterogene pasientgrupper.
Næringstilførselen som var ulik fra studie til studie med hensyn til næringsverdi, dose-
ring i forhold til inntak av mat samt totalt behandlingstilbud. Vurdering av effekter og
eventuell sammenligning mellom studiene ble vanskeliggjort på grunn av bruk av ulike
resultatmål. Generelt var kliniske endepunktet sjelden brukt til fordel for surrogate
endepunkter slik som: vekt, benmasse, muskelmasse osv.

35

SMM 11/2003:  Helset jenester og gamle – hva er kunnskapsgrunnlaget?

Meldinger fordelt på
organklasse hos
pasienter 70+
i tidsperioden 2000-2002

Antall
reaksjoner

Prosent
andel av alle
reaksjoner

Antall
alvorlige
reaksjoner

Prosent
andel av alle
alvorlige
reaksjoner

Mave-tarm 671 24 % 581 26 %
Hjerte/kar 488 17% 469 21 %
Generelle 423 15 % 350 15 %
Blod 259 9% 239 11 %
Hud 198 7 % 87 4 %
Nervesystemet 188 7% 95 4%
Metabolske og ernæring 113 4 % 97 4 %
Psykiske 106 4 % ikke oppgitt ikke oppgitt

Luftveier 95 3% 66 3 %
Urinveier 84 3% 66 3 %
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Kommentar
Kunnskapsgrunnlaget er for dårlig for at behandlingen kan baseres på vitenskapelig
dokumentasjon. Mye tyder på at dette er et område med lite forskning. En mer systema-
tisk samling av data bør etterstrebes for å sikre optimal behandling av pasienter.
Rapporten peker på behov av flere studier, utarbeidelse av internasjonal standard for
rapportering av resultater, standardisering av behandlingstilbud samt behov for retnings-
linjer/ veiledning på nasjonalt nivå.

• Norske forhold
Forekomsten av underernæring i norske studier (25,26) er sammenlingbar med data
fra internasjonale publikasjoner og ligger 20-50 % hos institusjonspasienter.
Resultater fra flere studier tyder på at ernæringsintervensjon kan gi underernærte
pasienter vektøkning, forbedring av fysisk aktivitet, redusert liggetid og redusert
dødelighet. 
I en oversiktsartikkel fra Legetidsskriftet argumenterer forfatteren for at alle norske
sykehus bør ha en minstestandard når det gjelder tiltak rettet mot underernæring hos
eldre. I artikkelen foreslås etablering av ernæringsteam bestående av lege, sykeplei-
er, ernæringsfysiolog og hjelpepleier ved norske sykehus (26).

Det foreligger en Cochrane oversikt om effekter av næringstilførsel til eldre som er
underernærte basert på 31 randomiserte studier med totalt omlag 2 500 pasienter.
Resultater tyder på at behandling av underernæring hos eldre pasienter har positiv
effekt på dødelighet. Pasienter som har fått næringstilførsel hadde lavere antall ligge-
døgn ved sykehuset. Det var få studier av organisasjonsmodeller og praktiske rutiner
for diagnostisering og effektiv behandling av pasienter som er i risikogruppen (27)

2.2.15  Geriatrisk ekspertise ved akuttmottak (akutt geriatri)
Økende andel gamle pasienter som legges inn ved sykehusene fører til større behov for
geriatrisk ekspertise ved akutte avdelinger som tar hånd om de gamle. Akutt geriatri
innebærer et system som sikrer hensiktsmessig behandling og pleie av eldre pasienter
som innlegges ved sykehus på grunn av akutt sykdom. Rapporten inneholder en detal-
jert beskrivelse av fire nøkkelelementer som bør skille geriatrisk tilpasset akutt avdeling
eller mottak fra de vanlige akutte avdelinger:
1. Avdelingen bør være tilpasset spesielle behov hos pasientgruppen (fysisk handikap,

nedsettelse av fysisk og psykisk kapasitet, multisykelighet, osv.)
2. Behandling og pleie bør utgå fra pasientens behov (pasientsentrert pleie)
3. Videre behandling av pasienter må planlegges i god tid før utskrivelsen
4. Avdelingen bør ha system for regelmessig oppfølging av pasienten 

Forfattere beskriver en akutt avdeling/ mottak som er designet fra en biopsykososial
modell som skal ivareta både pasientens behov for medisinsk hjelp og samtidig ta hen-
syn til den psykososiale situasjonen som pasienten befinner seg i. Behov for tverrfaglig
samarbeid mellom ulike medisinske spesialiteter og andre faggrupper (fysioterapeut,
ergoterapeut, uroterapeut, osv.) er omtalt som grunnleggende for at behandlingen av
eldre ved akutt avdeling skal være effektiv. Skrøpelige gamle pasienter blir sjelden helt
friske etter innleggelse for akutt sykdom. Selv om pasienten blir kurert medfører syke-
husinnleggelse en ytterligere forverring av den totale helsetilstanden med påfølgende
økt behov for helsetjenester og tilpasningstiltak i nærmiljø. 



Dokumentasjonsgrunnlag
Tre modeller innen “akutt geriatri” dannet grunnlag for den svenske rapporten:
1. Separat modell - det etableres en eller flere separate geriatriske avdelinger for akutt

mottak av gamle pasienter
2. Integrert modell - geriatriske pasienter legges inn på vanlige avdelinger for akutt

mottak, men en gruppe av geriatriske spesialister har hovedansvar for behandling og
pleie av disse pasientene.

3. Konsultasjons modell – pasientene legges inn ved vanlige avdelinger, men persona-
let kan kontakte spesialister i geriatri ved behov

Slagenheter ved sykehusene tilfredsstiller mange av krav til en geriatrisk enhet, men
disse tar seg bare av utvalgt pasientgruppe- slagpasienter. Publikasjoner om behandling
av slagpasienter ble derfor ekskludert fra SBUs rapport.

Tabellen nedenfor illustrerer aldersfordeling av pasienter i de inkluderte studiene

Fordelingen viser at det er meget få studier hos pasienter over 80 år (3 av 22 studier).

Dokumentasjonsgrunnlaget består av totalt 25 studier, hvorav bare 9 randomiserte kon-
trollerte studier. Pasientpopulasjonen i studiene varierer fra studie til studie og det er
mangel på gode nordiske studier. Dokumentasjonsgrunnlaget er dårlig med hensyn til
studienes kvalitet og antall studier. Lokale forutsetninger avspeiler seg i valg av studie-
design og pasientpopulasjon og dette fører til at resultater generelt har lav overførings-
verdi.

Kommentar
Det er store internasjonale forskjeller mellom land med hensyn til hvordan akutt geriatri
vektlegges i det totale tilbud for eldre. Kulturelle forskjeller og regionale forskjeller
påvirker ressursfordeling og valg av organisasjonsform i enkelte land. Dette vanskelig-
gjør overføring av resultater fra internasjonale studier til norske forhold. Det er generell
mangel på gode nordiske studier.

• Norske forhold
Antall eldre pasienter 80 år og eldre som legges inn ved norske sykehus er økende,
se vedlagt tabell basert på opplysninger fra Norsk Pasientregister (NPR).

37

SMM 11/2003:  Helset jenester og gamle – hva er kunnskapsgrunnlaget?

Akutt geriatri -
organisasjons modeller

Pasientens alder i inkluderte studier (antall studier)

Separat modell
65+ (4)
70+ (1)
75+ (1)
80+ (1) Totalt: 7 studier

Integrert modell
65+ (0)
70+ (4)
75+ (4)
80+ (2) Totalt: 10 studier

Konsultasjons modell
65+ (3)
70+ (0)
75+ (2)
80+ (0) Totalt: 5 studier
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Antall og prosentvis andel av sykehusopphold fordelt på aldersgrupper
Datagrunnlag: Alle sykehusopphold ved norske sykehus i 1995, 1998 og 2002

Data fra NPR viser en 20 prosent økning i antall pasienter 80 år og eldre som legges
akutt til sykehus, se vedlagt tabell. (NPR 2002)

Kostnadene for akutte innleggelser for pasienter 80 år og eldre i år 2002 var på omlag
3, 3 milliarder kroner (PAFI). 

Den forventede økningen av andel eldre i befolkningen stiller større krav til kunnskap
og forståelse av de eldste pasientenes behov ved akutte mottak ved sykehusene. 

En rapport fra Statens helsetilsyn vedrørende sykehuspasienter over 75 år som var inn-
lagt ved medisinsk avdeling viser at følgende diagnoser var hovedårsaken til innleg-
gelser i denne aldersgruppen: slag (apopleksi), hjertesvikt, lungeødem, luftveisinfek-
sjon, hjerteinfarkt.

I tillegg til hoveddiagnosen hadde 61 % av pasientene kronisk hjerte/ lunge lidelse,
35 % hadde infeksjon, 25 % svikt i sanseorganer, 24 % sykdom i muskelskjelettsyste-
met, 23 % urinveislidelse og 21 % hadde varige men etter hjerneslag. Denne undersø-
kelsen bekrefter høy komorbiditet i denne pasientgruppen. I rapporten estimeres at
omlag 20 % av pasientene hadde behov for geriatrisk vurdering (6).

I år 2002 ble det registrert over 170 000 sykehusinnleggelser hos pasienter 75 år og
eldre.
Registerdata fra Norsk Pasientregister viser at de fem vanligste årsaker til innleggelser
ved norske sykehus for pasienter 75 år og over i 2002 var sirkulasjonssykdommer 
(23,4 %), sykdommer i skjelett og muskelsystem (13,8 %), lungesykdommer (12,2 5),
sykdommer i fordøyelsesorganer (10 %) samt sykdommer i nervesystemet, se oversikt. 

1995 1998 2002
Aldersgruppe Antall %-av total Antall %-av total Antall %-av total
<= 74 år 509410 79,4 595353 76,7 735831 77,3
75-79 år 56547 8,8 77678 10,0 83324 8,8
80-84 år 42123 6,6 57762 7,4 72863 7,7
85-89 år 24196 3,8 32397 4,2 41939 4,4
90-94 år 7883 1,2 10783 1,4 15121 1,6
>= 95 år 1414 0,2 2131 0,3 2818 0,3
Total 641575 100 776104 100 951896 100

Antall akutte innleggelser fordelt på aldersgrupper
Datagrunnlag: Alle sykehusopphold ved norske sykehus i 1998 – 2002

Aldersgruppe 1998 1999 2000 2001 2002
70-74 år 35353 35682 34926 34808 34659
75- 79 år 44021 45623 43991 44229 44140
80 år og eldre 73359 79247 81594 87115 91505



Antall og prosentandel av hoveddiagnoser for pasienter 75 år og over innlagt i
2002. (NPR registerdata for 2003)

Årsak til innleggelser for eldre pasienter over 75 år
(15 vanligste hoveddiagnoser) Datagrunnlag: Alle opphold ved norske sykehus i
2002, ekskludert polikliniske opphold, dialyse, rehabilitering (los=0) og cytostatikabe-
handling (los=0)

Den norske legeforening i sin statusrapport fra 2001 (Når du blir gammel og ingen vil
ha deg) gir utrykk for bekymring for at den utstrakte grenspesialisering på sykehus kan
føre til dårlige tilbud for de eldste eldre på grunn av de eldres komplekse behov, grun-
net sammensatt sykdomsbildet. Det er i dag et tverrfaglig geriatrisk tilbud i alle fylker.
Tilbudet er ulikt og omfatter geriatriske avdelinger, geriatrisk team eller leger med spe-
sialistkompetanse innen geriatri. Det er sannsynlig at på noen sykehus er dette ivaretatt
av spesialister i allmennmedisin med særlige kvalifikasjoner og interesse for geriatri.
Det er omlag 80 spesialister i geriatri som jobber ved norske sykehus.
Områdegeriartriske team er opprettet i omlag 20 sykehus (28). 

Nasjonalt formidlingssenter i geriatri har en oversikt over geriatriske avdelinger/ sek-
sjoner og andre enheter som er relatert til geriatrisk arbeid i norske sykehus. Oversikten
ble sist oppdatert i juli 2003. Se vedlagt tabell basert på opplysninger fra NFG
(www.uib.no/isf/nfg/doc/ger.htm)
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Hoveddiagnosegruppe Antall %-av total
Sykdom i sirkulasjonsorgan 39941 23,4
Sykdom i skjelett/muskelsystem/bindevev 23465 13,8
Sykdom i åndedrettsorgan 20848 12,2
Sykdom i fordøyelsesorgan 17126 10,0
Sykdom i nervesystem 13619 8,0
Nyre- og urinveissykdom 9994 5,9
Sykdom i hud, underhud og bryst 5654 3,3
Øre/nese/halssykdommer 2380 1,4
Øyesykdom 4169 2,4
Sykdom i lever, galle, bukspyttkjertel 4156 2,4
Sykdom i mannlige kjønnsorganer 3801 2,2
Myeloproliferative sykdommer og lite diff. svulster 3642 2,1
Sykdom i kvinnelige kjønnsorganer 2955 1,7
Indresekretoriske, ernærings- og stoffskiftesykd 2455 1,4
Sykdom i blod, bloddannende org og immunapp. 2385 1,4
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Helseregion Sykehus Geriatrisk tilbud

Aker universitetssykehus HF akuttgeriari, daghospital,
områdegeriatrisk team, geriatrisk
poliklinikk

Akershus universitetssykehus HF medisinsk avdeling
Sykehuset Asker og Bærum HF geriatrisk team og geriatrisk

poliklinikk
Diakonhjemmets sykehus områdegeriatrisk team, geriatrisk

poliklinikk, akuttgeriatrisk enhet
Lovisenberg diakonale sykehus områdegeriatrisk team, geriatrisk

poliklinikk
Sykehuset Innlandet HF
Gjøvik og Elverum-Hamar

områdegeriatrisk team, geriatrisk
poliklinikk

Sykehuset Østfold HF geriatrisk poliklinikk

HELSE ØST

Ullevål universitetssykehus HF geriatrisk poliklinikk
Sykehuset Buskerud HF geriatrisk poliklinikk og dagenhet
Sykehuset i Vestfold HF geriatrisk poliklinikk
Sykehuset Telemark HF geriatrisk poliklinikk

områdegeriatrisk team, geriatrisk
poliklinikk
geriatrisk poliklinikk

HELSE SØR
Sørlandet sykehus HF
- Arendal
- Kristiansand
- Lister/ avd. Farsund områdegeriatrisk team, geriatrisk

poliklinikk
HELSE VEST Helse Stavanger HF

- Sentralsjukehuset i
Rogaland

- Eigersund Sykehus
geriatrisk poliklinikk

Helse Fonna HF
(Haugesund sjukehus)

ikke oppgitt

Haraldsplass Diakonale Sykehus områdegeriatrisk team, geriatrisk
poliklinikk

HELSE VEST

Helse Førde ikke oppgitt
Helse Nordmøre og Romsdal HF

- Molde sjukehus
geriatrisk poliklinikk

Helse Nord- Trøndelag
- Sjukehuset Namsos

- Sykehuset Levanger

områdegeriatrisk team, geriatrisk
poliklinikk
geriatrisk poliklinikk

Helse Sunnmøre HF
- Ålesund sjukehus
- Fylkessjukehuset i Volda

geriatrisk poliklinikk
ikke oppgitt

HELSE MIDT- NORGE

ST. Olavs Hospital HF områdegeriatrisk team, geriatrisk
poliklinikk

Helgelandssykehuset HF
- Sandnessjøen ikke oppgitt
Nordlandssykehuset HF
- Bodø ikke oppgitt
Hålogalandssykehuset HF
- Narvik

geriatrisk poliklinikk

Universitetssykehuset Nord- Norge
HF

daghospital, områdegeriatrisk team,
geriatrisk poliklinikk

HELSE NORD

Helse Finnmark HF ambulant rehabiliteringsteam

Det ser ut til at til tross for en sterk økt innsats innen Nasjonalt geriatriplan er norske syke-
hus for dårlig tilpasset de eldres behov. Dette gjelder spesielt eldre pasienter med flere kro-
niske sykdommer som krever tverrfaglig behandling. Styrking av sykehusgeriatrien er nød-
vendig for å heve kompetansen og kvaliteten av helsetjenester som tilbys de eldste eldre ved
norske sykehus. Det er mangel på studier med fokus på pasientens behov. Her er det også
behov for mer forskning på organisatoriske modeller på ulike nivåer av helsetjenester.



2.2.16  Geriatrisk rehabilitering 
Over 40 prosent av pasienter utskrevet fra sykehus i Sverige i år 2000 var eldre over 65
år. I rapporten defineres rehabilitering som samordnende innsatser fra ulike kompetan-
seområder og virksomheter med medisinsk, psykologisk, pedagogisk, sosial og teknisk
kompetanse for å møte den enkeltes pasient behov. Minst to profesjoner bør være invol-
vert i diagnostikk og behandling. Rehabilitering av geriatriske pasienter har to hoved-
mål: i) tilbakeføring av funksjon eller ii) bevaring av funksjonen. Eldre som har behov
for geriatrisk rehabilitering er som oftest de aller eldste pasienter: gamle over 80 år med
sterk nedsatt helsetilstand og funksjonsnivå. Behandlingens mål og valg av metoder til-
passes individuelt basert på pasientens kapasitet. 

Funksjonsnivå ble valg som effektmål og bare studier som hadde endringer i funksjons-
nivået som effektmål er omtalt. 

Dokumentasjonsgrunnlag
Det ble utført et bredt søk i flere elektroniske databaser: Medline, PubMed, Cinahl,
SweMed og Spriline for perioden 1990-2000. Pasientmaterialet ble begrenset til pasien-
ter 80 år eller eldre. Det ser ut til at land som England, Tyskland og Holland har godt
utviklet forskning innen geriatrisk rehabilitering, mens det er få publikasjonen fra
Norden. Majoriteten av artiklene kommer imidlertid fra land utenom Europa: USA,
Canada og Australia. Inkluderte artikler er inndelt i to grupper: artikler med fokus på
organisasjonsform (33 RCT), og artikler som omtaler rehabilitering av pasienter med
spesifikke sykdommer (slagpasienter, hjertepasienter osv) med til sammen 28 kontrol-
lerte studier (23 RCT). Det er relativt få studier innen hvert emne med gjennomsnitt 4
publikasjoner i hver gruppe. 

Kommentarer
Rapporten understreker viktigheten av å etablere tverrfaglige team som i felleskap utar-
beider tiltak i rehabiliteringsplanen for pasienten og hvor alle involverte parter samar-
beider om felles mål. Dette bør skilles fra situasjonen hvor pasienten er i kontakt med
ulike spesialister men hvor det verken finnes en overordnet plan for rehabilitering av
pasienten eller tverrfaglig samarbeid mellom spesialister.

Kulturelle forskjeller mellom land gir sitt utslag i ulike former for organisering av eldre
- omsorgen og helsetjenesten generelt. Dette påvirker utforming av studier og begrenser
overføringsverdi av internasjonale studier til nasjonale forhold. Selv om randomiserte
studier utgjør om lag 75 % av inkluderte publikasjoner er det usikkert hvilken overfø-
ringsverdi de har for norske/ skandinaviske forhold. 

• Norske forhold 
Det er behov for flere nasjonale studier av definerte problemstillinger innen geria-
trisk rehabilitering. Rapport Gamle i sykehus fra Statens helstilsyn (6) synliggjør
mangel på gode pasientrettede samarbeidstiltak ved norske sykehus. Resultatene
viser at sykehusene sjelden tar kontakt med hjemmetjenestene (under 50 %) når en
av deres pasienter innlegges ved sykehus. Kontakten er betydelig bedre i forbin-
delse med planlegging av oppfølging fra hjemmetjenestene etter utskrivning. Flere
av pasientene hadde forlenget sykehusopphold med opptil 50 % på grunn av mang-
elfullt tilbud i kommunen. 
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I år 2002 ble det registrert over 170 000 sykehusinnleggelser hos pasienter 75 år og
eldre.

I styringsdokumentet til de Regionale helseforetak ble de pålagt arbeid med systematis-
ke tiltak for å bedre samarbeid med primærhelsetjenesten. Vi må anta at dette vil bedre
eldreomsorgen på sikt. 

Problemstillingen er også beskrevet i neste kapittel. 

2.2.17 Eldreomsorg – samarbeid mellom kommunen og spesialisthelse-
tjenesten

Samhandling mellom første og andre linje helsetjenester påvirkes av kulturelle tradisjo-
ner, økonomiske ressurser og nasjonal lovgivning i hvert land. Dette fører til store ulik-
heter mellom land. Internasjonale erfaringer fra andre land kan ofte vanskelig overføres
til nasjonale forhold.

Dokumentasjonsgrunnlag
Det ble lagt vekt på studier som vurderer effekter av ulike utskrivningsrutiner fra syke-
hus (discharge planning) og samarbeidsformer mellom sykehus og andre instanser som
overtar ansvar for pasienten etter utskrivelsen (case management). Søk i elektroniske
databaser: Medline, Spriline, Cinahl ble utført separat for gruppen 65+ og 75+ og resul-
tater presenteres separat for hver aldersgruppe. Totalt ble det inkludert 30 randomiserte
studier hvorav 21 studier var i gruppen 65+. Dokumentasjonsgrunnlag for de eldste
pasientene var dårligst og utgjorde samlet 30 % av de vitenskapelige publikasjoner.

Kommentarer
Antall publikasjoner inkludert i rapporten tyder på at overføringsverdien av studier som
tar for seg spesifikke organisasjonsstrukturer og samarbeidsformer er lav. Det er behov
for flere nasjonale studier om effekter av de samarbeidsformer som utvikles i Norge. 

Det er kommet en ny omfattende engelsk rapport fra The National Coordinating Centre
for Health Technology Assessment (NCCHTA) om ulike prosedyrer for sykehus utskri-
velse for eldre mennesker (Parker SG, Peet SM, McPherson A et al.) A systematic revi-
ew of discharge arrangements for older people). Denne rapporten var ikke inkludert i
SBUs rapport og presenteres derfor separat som supplement til den svenske rapporten. 

Parker SG, Peet SM, McPherson A et al. A systematic review of discharge arrange-
ments for older people. NCCHTA & RD HTA programme 2002; 6(4)) www.ncchta.org

Rapporten inneholder en fullstendig metodevurdering (health technology assessment)
av utskrivningsprosedyrer for eldre pasienter. Det ble foretatt en systematisk oppsum-
mering av både publisert og upublisert vitenskapelig dokumentasjon av resultater fra
kliniske studier av ulike intervensjoner for å forbedre utskrivingspraksis av eldre pasi-
enter (65 år eller over). Studiene ble identifisert ved søk i 24 elektroniske databaser
supplert med håndsøk av referanselister. Dette ble kombinert med innhenting av rele-
vant informasjon fra en rekke organisasjoner og individer. Følgene resultatmål ble brukt
som grunnleggende for inklusjon av studiene: mortalitet, oppholdslengde, re-innleggel-
sesrate, endringer i helsestatus, forbruk av pleie- og omsorgstjenester, kostnader. Bare
studier med pasienter i alderen 65 år og eldre ble inkludert. 
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Kunnskapsgrunnlaget består av 71 studier hvorav 54 randomiserte kliniske studier (RCT).
Hovedfokus i inkluderte studier var på intervensjoner som berørte organisering av tje-
nester og omlegging av rutiner ved utskrivelse fra sykehus. Intervensjoner med fokus
på pasientmedvirkning, pasientenes klagerett og lignende, eller sykdomsspesifikke
intervensjoner ble ikke inkludert. 
Følgende fire intervensjoner danner grunnlaget for rapportering av resultater:
1. Prosedyrer for utskrivelse (discharge planning). 

Faste rutiner som følges opp ved utskrivelsen av eldre pasienter ledsaget ofte ev en
spesielt utarbeidet protokoll. Samtlige inkluderte studier var fra USA (5 studier)

2. Geriatrisk evaluering (comprehensive geriatric assessment)
Studier av pasienter som var behandlet ved geriatriske enheter ved sykehuset, eller
som ble evaluert av en spesialist i geriatri før utskrivelsen. Majoriteten av studiene
kommer fra USA (10 av totalt 15 studier).

3. Oppfølging ved utskrivning (discharge support)
Studier av ulike intervensjoner for oppfølging av pasienter som ble skrevet ut
(total 27 studier hvorav 9 fra UK, 7 fra USA). Intervensjonene varierte i omfang alt
fra telefonoppfølging av pasienten ved sykepleier eller lege til hjemmebesøk av
geriatrisk team eller en kombinasjon.

4. Opplæringstiltak (educational interventions). 
Studier av intervensjoner rettet mot pasienter og pårørende for å bedre mestring av
sykdommen basert på informasjon og opplæring (totalt 12 studier: USA, Canada og
UK)

En og samme studie kunne inkludere flere av intervensjonene.

Resultater
Dokumentasjonen fra inkluderte studier tyder på at prosedyrer for sykehusutskrivelse
påvirker re-innleggelsesraten. Samtlige tiltak hadde god effekt, og resultater fra en
metaanalyse basert på 31 av samtlige 71 inkluderte studier viste 15 % reduksjon av
sannsynlighet for å bli innlagt på nytt blant pasienter som har fått en av de fire interven-
sjonene. Best effekt hadde sykehusbaserte intervensjoner samt kombinert sykehusinter-
vensjon og hjemmebesøk. Opplæringstiltak har vist positiv effekt, men antallet studier
var svært begrenset og resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet.

Dokumentasjonen gir ikke grunnlag for valg av en eksplisitt intervensjon fremfor en
annen. Generelt ser det ut til at oppfølging av eldre pasienter på en eller annen måte
reduserer re-innleggelsesrate, men det er behov for mer forskning for å identifisere de
mest effektive tiltak.

Kommentar

Resultater fra internasjonale studier har ofte mindre relevans på nasjonalt nivå på grunn
av ulike organisasjonsstrukturer i helsevesenet og finansieringsordninger for helsetje-
nester. Majoriteten av de inkluderte studier i denne HTA rapporten kommer fra USA og
overføringsverdien av resultatene for norske forhold er derfor noe begrenset. Ingen nor-
ske studier ble inkludert i rapporten, og dette kan tyde på mangel av gode norske studi-
er om effekter av ulike utskrivningstiltak ved norske sykehus. 

Tverrfaglig samarbeid, og samarbeid på tvers av organisasjonsstruktur med pasienten i
fokus anses som nødvendig for kvalitetsheving av det totale tilbudet av helsetjenester
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for eldre mennesker. Dette innebærer en økning av forskningsinnsatsen og bedring av
kvaliteten av den forskningen som utføres.

• Norske forhold
Det har pågått en omfattende kartlegging av situasjonen for eldre i Norge både i for-
kant av, og som et resultat av Nasjonalt geriatriprogram (Nasjonalt geriatriprogram
1994-99, skriftserie 2/00). Stortinget har bevilget 48 millioner kroner over nærmere
seks år til gjennomføringen av Nasjonalt geriatriprogram i perioden 1994 – 1999.
Sosial- og helsedepartementet har gitt ansvaret for gjennomføringen av programmet
til Statens helsetilsyn. Innsatsen skulle konsentreres om det medisinske innholdet i
tilbudet til de eldste eldre. Dette skulle ses i sammenheng med pleie- og omsorgstil-
budet til denne pasientgruppen. Kompetanseøkning og tiltak for bedre samarbeid
mellom sykehus og kommunehelsetjenesten var en viktig forutsetning for at pro-
grammet skulle lykkes (29,30)

Dette arbeidet avdekker behov for kapasitetsøkning og faglig styrking av eldreomsor-
gen på alle nivåer i helsetjenesten (31,32). Det er utarbeidet en rekke rapporter og fagli-
ge publikasjoner som følge av programmet og for fullstendig oversikt henvises til nett-
sider for Nasjonalt formidlingssenter i geriatri: www.uib.no/isf/nfg.

Disse publikasjonene er ikke inkludert i SMMs utredning fordi de faller utenfor inklu-
sjonskriterier for vitenskapelig litteratur for utredningen (sekundærlitteratur) slik de er
beskrevet i mandatet og kapittel 1.3 Arbeidsmetode 

Nasjonalt formidlingssenter i geriatri i Bergen ble etablert i januar 2000 som en fortset-
telse av Nasjonalt geriatriprograms målsetninger om økt kompetanse og samarbeid
innen helse og omsorg for eldre i Norge. Senteret ivaretar formidling av kunnskap om
kompetanse innen geriatri og eldreomsorg. Senteret støtter en rekke prosjekter innen
geriatri og det finnes en oversikt på nettsiden www.uib.no/isf/nfg/doc/prosjekt.htm

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19.
november 1982 nr.66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember
1991 nr. 81 om sosiale tjenester trådde i kraft 1. juli 2003 (www.lovdata.no).
Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie og omsorgstjenester etter
kommunetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov
med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.
Denne forskriften skal tydeliggjøre for kommunene og brukere hvilke krav som bør stil-
les vedrørende innhold i tjenestene. Sosial og helsedirektoratet vil utarbeide en ny vei-
leder i kvalitetsarbeid knyttet til forskriften.

Nylig publisert rapport Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene: tjenestemottakere,
hjelpebehov og tilbud fra Statens helsetilsyn omfatter over 13 000 tjenestemottakere fra
73 kommuner og er den første nasjonale kartlegging av kommunale pleie- og omsorgs-
tjenester (34,35). Rapporten inneholder representative data for hvem som mottar kom-
munale pleie- og omsorgstjenester, brukernes hjelpebehov, fordelingen av tilbudet på
ulike grupper og bemanningssituasjonen i hjemmesykepleien og i sykehjemmene.
Resultatene tyder på at de fleste brukere får hjelp i forhold til behov. De som bor i
sykehjem og kommunale boliger får mest hjelp, mens de som bor hjemme får mindre
hjelp. Kartleggingen viser at tilbudet er dårligst for mennesker med psykiske lidelser. 
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I desember 2002 vedtok Stortinget at ansvaret for de private opptrenings/ rehabilite-
ringsinstitusjonene skulle overføres til helseregionene fra fylkeskommunene fra og med
1. januar 2004. Overføringen skal skje over en 4- års periode og det skal etableres
driftsavtaler mellom den enkelte institusjon og helseregionen.
Dette er en viktig avgjørelse med tanke på bedre sikkerhet og kvalitet av helsetjenester
innen rehabiliteringssektoren.

Helsedepartementet har nylig opprettet et offentlig utvalg som skal utrede bedre sam-
handling mellom spesialisthelsetjeneste og den kommunale helsetjenesten. Det skal vur-
deres organisatoriske, økonomiske og juridiske virkemidler som kan stimulere til bedre
samhandling mellom ulike aktører og nivåer i helsetjenesten. Utvalget skal analysere
sterke og svake sider ved dagens helsetjenestetilbud i forhold til behov og vurdere
endringer i rammebetingelser for å bedre samarbeid. Det er de store pasientgrupper med
behov for et helhetlig tilbud som er av særlig interesse. Utvalget skal levere sin innstil-
ling innen utgangen av 2004 (36). 

2.2.18   Palliativ omsorg
Palliativ medisin er definert ved WHO på følgende måte: Aktiv behandling, pleie og
omsorg av pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasi-
entens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot psykiske,
sosiale og åndelige/ eksistensielle problemer må være sentrale. Målet med all behand-
ling, pleie og omsorg er å gi pasienten og hans familie best mulig livskvalitet.
Definisjonen er bred og omfatter alle pasienter med inkurabel sykdom og kort levetid
uavhengig av diagnose. I utredningen Livshjelp-Behandling, pleie og omsorg for uhel-
bredelig syke og døende ble det satt en øvre grense på forventet levetid til 9-12 måne-
der (37).

Det er særlig pasienter med langtkommet kreftsykdom som får palliativ behandling
men også andre kroniske lidelser er aktuelle (multippel sklerose, amyotrofisk lateral
sklerose og AIDS).

Dokumentasjonsgrunnlag
Det elektroniske søket i Medline og Cinahl ble begrenset til pasienter 75 år eller eldre.
Artikler med bredt aldersspenn eller udefinert alder ble ekskludert. De relativt strenge
kriteria førte til et lavt antall inkludert artikler til tross for omfattende publikasjon innen
palliativ medisin. Rapporten omfatter 19 studier, hvorav bare 2 er kontrollerte studier (1
RCT). Effekter av ulike behandlingsmetoder inngår i materialet: medikamentell
behandling, ernæring, stråleterapi, fotokoagulasjon, kirurgi, kombinasjonsterapi. Med
unntak for smertebehandling hvor det er to ikke kontrollerte studier, er det bare en stu-
die per definert problemstilling.

Kommentarer
Innen palliasjon er den medisinske behandling fortsatt i mindre grad basert på vitenska-
pelige studier av den aktuelle pasientgruppen til fordel for kunnskap basert på erfaring
(1). Det er stor mangel på vitenskapelige studier om hvordan sykdommer i en palliativ
fase utvikler seg. Kunnskapsgrunnlag om effekter av palliativ medisin hos eldre over 75
år er begrenset. Det har imidlertid skjedd en positiv utvikling de senere årene ved eta-
blering av palliative behandlingsenheter tilknyttet universitetene flere steder i Norden
og i andre land.
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Palliativ medisin har utviklet seg til et eget fagområde og dette bør sikre utvikling i ret-
ning av vitenskapelig basert diagnostikk og behandling. 

• Norske forhold
I Norge er palliativ medisin først og fremst knyttet til behandling av kreftpasienter
og mye av forskningen finansieres via Kreftforeningen. Det antas at minst 15 000
norske pasienter til en hver tid er i en palliativ situasjon betinget i kreftsykdom (37,
38). En stor andel av disse er sannsynligvis eldre over 70 år.
Det foreligger to offentlige utredninger som omtaler behov for palliativ medisin for
pasienter som er i terminal fase av sin sykdom (37, 39). Norske pasienter har rett til
hjelp ved livets slutt (40).

Statens legemiddelverk har utarbeidet en veiledning vedrørende medikamentell terapi
ved palliasjon (41). Bruken av kirurgiske metoder ved palliasjon er dokumentert ved
nylig publisert rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (42).
Kunnskapsgrunnlag for bruk av medikamentell terapi i palliativ medisin skal vurderes i
en ny utredning initiert ved SMM med oppstart høsten 2003.

2.2.19 SMMs avsluttende kommentar til SBUs rapport
Rapporten inneholder en oppsummering av antall studier som danner dokumentasjons-
grunnlag for en rekke behandlingsmetoder for ulike sykdomstilstander hos eldre. I til-
legg er det gjort forsøk på å inkludere studier som berører organisasjon av helsetjenes-
ter og samhandlingsformer mellom ulike nivåer i organisasjonen hvor dette var rele-
vant. Det er viktig å understreke at det ikke ble foretatt en kvalitativ vurdering av inklu-
derte studier utover en fordeling med hensyn til studiedesign (randomisert kontrollerte
studier, kontrollerte studier, ukontrollerte studier). 

SBUs rapport ble til som resultat av samarbeid mellom mange faggrupper som hadde
ansvar for utredning av en definert problemstilling eller sykdomsgruppe og rapporten
bærer preg av dette. Enkelte kapitler innholder bare kommentarer til dokumentasjons-
grunnlaget og svenske bakgrunnsdata, mens andre også inneholder effektvurderinger fra
studier som har dannet dokumentasjonsgrunnlaget for dette området. Innhenting av
dokumentasjon er basert på søk i elektroniske databaser med Medline som den viktigste
kilde. De fleste faggruppene har også brukt andre databaser, men utvalget varierer. Valg
av søkeperiode er også noe ulikt mellom gruppene. Inklusjonkriterier for artiklene har
variert noe mellom gruppene. Dette kan delvis forklares med at enkelte tilstander / pro-
blemstillinger er mer vanlige for de eldste eldre, mens andre er av mer kronisk karakter
og følger alderdommen. Utforming av søkestrategi er beskrevet i hvert kapittel, men
detaljnivå er ulikt og i noen tilfeller utilstrekkelig for å gjennomføre lignende søk. Til
tross for disse svakheter er rapporten bygget opp på en systematisk måte og egner seg
godt som utgangspunkt for videre forskning ved at den synliggjør omfang av dokumen-
tasjonen for hver av de 18 utvalgte problemområder. 
Hensikten med rapporten er dermed oppfylt.

46

SMM 11/2003:  Helset jenester og gamle – hva er kunnskapsgrunnlaget?



SMM har valgt fire problemstillinger som vi ønsker å fokusere på: slag, hjertekirurgi,
forebygging av trykksår og depresjoner hos eldre. Bakgrunnen for at disse ble valgt er at
tilstanden berører mange eldre mennesker, og at det synes å være et misforhold mellom
behov og tilbud for gamle syke pasienter. Utvalget er gjort på bakgrunn av informasjon
innhentet primært fra SBU rapporten og norske utredninger foretatt av Statens helsetilsyn. 

3.1 Slag
Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsak i Norge med rundt 5000 mennesker som
dør årlig av hjerneslag. Leveutsiktene på lenger sikt er også redusert hos slagpasienter.
Det antas at det er 50 000 – 60 000 slagpasienter i Norge. De økonomiske konsekven-
sene for samfunnet er store og beregningene tyder på at totalkostnadene kan beløpe seg
til nærmere 6 milliarder kroner per år. Over 60 % av kostnadene er knyttet til pleie og
omsorg i sykehjem (43)

Pasienter 70 år og eldre utgjør 2/3 deler av alle pasienter som rammes av hjerneslag, og
forekomsten er tilnærmet lik for begge kjønn. I 2002 ble 4 600 pasienter 80 år og eldre
med hjerneslag innlagt ved norske sykehus. Kostnader knyttet til sykehusinnleggelser
for slagpasienter over 75 år var på omlag 250 millioner kroner (NPR 2003)

Behandling av slagpasienter viser tydelig at forskning på organisering av helsetjenester
også har stor betydning for kliniske resultater av behandlingen. Organisering av tilbudet
i en såkalt “slagenhet” har vist å være det beste tilbudet for alle slagpasienter i den
akutte fasen. Det er dokumentert positiv effekt på dødelighet, funksjonsevne og antall
liggedøgn i sykehuset når denne organisasjonsformen er brukt. Behovet for plasser i
sykehjem ble også redusert. Publiserte studier viser at behandling ved spesielle rehabili-
teringsenheter (“slagenheter”) ved sykehus gir bedre resultat enn behandling via pri-
mærhelsetjeneste eller kommunalomsorg.
Til tross for dette påpekes i SBU rapporten at eldre slagpasienter ofte blir overført til
kommunal helsetjeneste uten at de har fått tilbud om rehabilitering i spesialenheter.
Dette er basert på resultater fra en norsk studie (44). Det er ingen forskjell mellom
yngre og eldre pasienter når det gjelder nytten av behandlingen på spesialiserte slagen-
heter ved sykehusene og i rehabiliteringsinstitusjoner (45,46). Resultatene fra norske
primærstudier stemmer overens med de internasjonale behandlingsresultater som omta-
les i SBU rapporten. Slagenhetene ved sykehusene har imidlertid begrenset kapasitet og
tar seg primært av akuttbehandlingen.

Antall slagtilfeller med behov for behandling og rehabilitering vil øke som følge av
økningen i antall eldre i befolkningen og dette bør tas høyde for ved fordeling av res-
surser. I en rapport fra en prosjektgruppe ved Helse Sør opplyses at dagens kapasitet
ved eksisterende enheter er utilstrekkelig og ikke er dimensjonert for den økningen i
antall pasienter som antas å komme. Slagenheter med adekvat bemanning av fagperso-
nell bør utbygges videre dersom helsetjenesten skal møte kommende behov.
Prosjektgruppen mener at det bør opprettes geriatriske team eller enheter ved alle helse-
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eldreomsorgen
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foretak/større sykehus. Rehabiliteringstilbudet til eldre pasienter bør først og fremst for-
ankres i tilbud i kommunehelsetjenesten med et tett samarbeid mellom aktuelle spesia-
listhelsetjeneste og kommunehelsetjenesten (Prosjektrapport om habilitering og rehabi-
litering, Helse Sør 2003).

Pasienter med hjerneslag er tallmessig blant de største pasientgruppene i rehabilite-
ringssektoren. Det er behov for bedre samordning mellom sykehustjenester og kommu-
nale helsetjenester for at eldre slagpasienter skal får bedre tilbud. En annen norsk studie
(46) viser at 67 % av forespurte slagpasienter var misfornøyd med den oppfølgingen de
fikk på sitt hjemsted. Dette kan tyde på at situasjonen i Norge ikke er ulik den som er
beskrevet i den svenske rapporten. Dette er imidlertid vanskelig å fastsette på bakgrunn
av noen få studier. Disse norske publikasjonene tyder på at eldre slagpasienter får dårli-
gere behandlingstilbud enn yngre pasienter. Trolig går skillet ved 75-80 års alder og er
begrunnet med manglende kapasitet ved spesialenheter. Det er dermed et mulig misfor-
hold mellom behov og tilbud av helsetjenester i denne pasientgruppen.

Hvis det er behov for en fullstendig kartlegging av norske publikasjoner vedrørende
gamle pasienter med slag må det foretas et separat søk i litteraturen. 

3.2  Trykksår
Nedsatt funksjonsevne og bevegelighet samt dårlig ernæringsstatus øker risikoen for
utvikling av trykksår. Spesielt de eldre som er institusjonalisert anses å være en stor
risikogruppe. 
Sykdommen forbindes med store smerter og lidelser og fører til nedsatt livskvalitet.
Behandling tar lang tid og komplikasjoner er ikke uvanlige. Det er mye som tyder på at
til tross for sitt omfang har dette problemet vært lavt prioritert i det norske helsevese-
net. 

Sintef Unimed har nylig publisert en litteraturstudie som belyser problematikken med-
forebygging og behandling av trykksår: Forekomst av trykksår på sykehjem – en littera-
turstudie (47). www.sintef.no/publikasjoner

Studien omfatter 24 vitenskapelig publikasjoner og fokuserer på følgende:
– Metoder for registrering av forekomst
– Metoder for risikovurdering og forebygging av trykksår
– Økonomiske studier av tiltak for forebygging og behandling

Rapporten viser at det finnes lite dokumentasjon vedrørende forekomsten av trykksår
ved norske sykehus og sykehjem. Flertallet av inkluderte studier er fra USA eller
Canada og av de 5 europeiske studiene er det ingen norske. Det finnes ingen eksakte
tall på forekomsten av trykksår i norske sykehus. Norsk pasientregister (NPR) opplyser
om 454 innleggelser med trykksår som hoveddiagnose og 411 som bidiagnoser blant 
1 million innleggelser på norske sykehus (data fra somatiske sykehus 2001).
Internasjonale undersøkelser avdekker forekomsten av trykksår på sykehus med
gjennomsnitt 23 % - 28,9 % (henholdsvis USA og Nederland), mens en norsk undersø-
kelse viste forekomsten av trykksår hos 12,3 % av pasientene. En beregning i rapporten
foretatt på bakgrunn av disse data viser at det teoretisk oppstår om lag 33 000 trykksår
per år ved norske sykehus. Disse data avdekker stor gap mellom den rapporterte fore-
komsten (NPR data) og den som er beregnet på bakgrunn av vitenskapelig undersø-
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kelse. Forekomsten av trykksår på sykehus eller sykehjem betraktes ofte som en kvali-
tetsindikator for sykepleien og dette kan også påvirke rapporteringsfrekvens i negativ
retning. Ulike rapporteringsrutiner ved sykehusene og manglende enhetlig definisjon av
trykksår kan også påvirke tall for forekomst. Underrapportering kan derfor være bety-
delig. 

Økonomiske beregninger tyder på at forebyggende tiltak er mest lønnsomme.
Behandlingen av hvert trykksår koster mellom 19 000 og 25 000 kroner (1997) og er
ressurskrevende. Risikovurdering omtales som den viktigste metode til godt forebyg-
gende arbeid. Dette krever kompetent personell samt kontinuerlig opplæring. I rappor-
ten antydes at bemanning/ adekvat kompetanse kan påvirke utviklingen av trykksår ved
sykehus eller sykehjem.

Rapporten konkluderer med at forekomsten av trykksår bør være en viktig kvalitetsindi-
kator for eldreomsorgen generelt og for sykehjem spesielt. 

National Institute for Clinical Excellence (NICE) i England har publisert retningslinjer
for forebyggende arbeid for å hindre trykksår hos syke pasienter i oktober 2003 (48).
(www.nice.org). Dette arbeidet også understreker viktigheten av forebyggende tiltak
framfor behandling. Retningslinjer inneholder detaljert beskrivelse av anbefalte rutiner
for håndtering av pasienter som har høy risiko for utvikling av trykksår. Dette omfatter
rutiner for manuelle tiltak, valg av hjelpemidler, risikovurdering og oppfølging av pasi-
enter.

Retningslinjene er basert på systematisk vurdering av foreliggende vitenskapelig doku-
mentasjon, men det understrekes gjennomgående lav kvalitet av studiene, og stort
behov for mer forskning. Følgende problemstillinger ble anbefalt til videre forskning:
– risikovurdering (epidemiologisk forskning for å bedre forståelsen av risikofaktorer

samt utvikling av pålitelige måleinstrumenter)
– effekter av ulike forebyggende manuelle tiltak som tradisjonelt brukes, slik som

vending av pasienten, anbefalte liggestillinger, og lignende, men hvor det er mangel
på vitenskapelig dokumentasjon

– studier av effekter av ulike tekniske hjelpemidler
– effekter av kontinuerlig opplæring og kompetent personell
– studier hvor pasienten er i fokus (livskvalitet, pasientopplæring, mm)
– helseøkonomiske evalueringer
– organisasjonsstruktur (rutiner for risikovurdering av pasienter, tiltak, behandling)

Det synes å foreligge faglig enighet om at forebygging av trykksår bør prioriteres.
Risikovurdering av pasienter synes å være grunnleggende i dette arbeidet og her behøves
mer forskning og systematisk oppsummering av erfaringer. Kunnskapsgrunnlaget om
effekter av ulike hjelpemidler og rutiner ved sykehjem/ pleiehjem er også mangelfullt. 

3.3  Depresjoner hos eldre
Depresjon er en vanlig lidelse i befolkningen generelt, og både prevalens og insidens
tall øker med økende alder. Det ser ut til at utvikling av depresjon hos eldre ofte har
sammenheng med akutt forverring av helsetilstand, utvikling av demens og andre kro-
niske sykdommer, eller manglende sosialt nettverk. Tidligere episoder av depresjoner
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øker trolig risikoen for utvikling av depresjon hos eldre. Eldre kvinner har oftere depre-
sjoner enn menn og dette følger den vanlige demografiske fordelingen som synes uav-
hengig av alderen. 
Depresjonen hos eldre manifesterer seg ofte annerledes enn hos yngre pasienter og dette
kan vanskeliggjøre diagnostisering hos denne pasientgruppen. Den komplekse årsaks-
sammenheng for utvikling av sykdommen vanskeliggjør også vurdering av behand-
lingsresultater. Eldre pasienter blir derfor sjelden inkludert i behandlingsstudier og
kunnskapsgrunnlaget er noe begrenset.

Forekomsten av depresjoner hos eldre antas å være høyere enn det som kan leses fra
offisiell statistikk basert på innleggelsesdiagnosen, men det er mangel på norske epide-
miologiske studier. Enkeltstudier fra utlandet viser stor variasjon i prevalens tall men
samtidig viser studiene en gjennomgående tendens til økning av depresjoner parallelt
med stigende alder. 
En nylig publisert norsk systematisk oversikt av til sammen 55 prevalens studier viser
at i eldre befolkningen generelt var prevalensen av depresjon totalt 19 % (2-62 %) og
alvorlig depresjon 6 % (0-26 %). Prevalens av depresjon totalt i sykehus og sykehjem
var på 31 % (5-58 %) og prevalens av alvorlig depresjon i sykehus og sykehjem var
henholdsvis 14 % (4-26 %) og 5 %. Det er stor spredning mellom studiene som bare
delvis kan forklares med betydelig aldersspredning i pasientmaterialet (60-102 år). Det
er sannsynligvis andre store forskjeller mellom pasientgrupper vedrørende risikofakto-
rer for utvikling av depresjon, metodologiske ulikheter, inklusjons og eksklusjonskrite-
rier, diagnostiske kriterier samt valg av måleinstrumenter i de inkluderte studiene som
har påvirket utfallet. Metodologiske svakheter i studiene fører til usikkerhet vedrørende
beregnede prevalens tall for depresjon hos eldre. Forfatterne konkluderer med at det er
behov for gode epidemiologiske studier i normalbefolkningen av eldre 75-80 år, samt
studier av eldre som er innlagt i institusjoner (49). 

Resultater fra den systematiske oversikten viser prevalenstall i forhold til alderen, men
differensierer ikke mellom pasienter med nye og gamle depresjoner. Det er flere publi-
serte studier av prevalensen av first-onset depresjoner i eldre pasientpopulasjon mellom
70-85 år eller eldre. Vi har ikke funnet noen norske studier, men en svensk studie viste
at forekomsten av nydiagnostiserte depresjoner øker fra 5, 6 % hos 70 åringer til 13 %
for pasienter 85 år og eldre (50). Insidensen av depresjon synes også å øke med alderen
fra 1,7 % per personår i aldersgruppen 70-79 til 4,4 % per personår for aldersgruppen
79-85 år.
En annen svensk studie viser 4,1 % forekomst av alvorlige depresjoner hos om lag 900
pasienter med gjennomsnittalder 85 år. Insidensen av alvorlig depresjon var noe lavere
hos de aller eldste pasientene i sammenligning med noe yngre pasientgrupper (51). 
Generelt var forekomsten av depresjoner nesten dobbelt så høyt hos kvinner (45 %) enn
hos menn i samme aldersgruppe (23 %). 

Prevalenstall for sykdommen er et viktig instrument i planleggingen av helsetjenester
og allokering av ressurser i forhold til behov. Manglende pålitelige opplysninger om
forekomsten av depresjoner hos eldre samt usikkerhet knyttet til effekter av flere
behandlingsmetoder kan lett føre til både under- og overbehandling. 
Rapport fra Statens helsetilsyn basert på en nasjonal undersøkelse av pleie og omsorgs-
tjenesten viser at tilbudet av tjenester for mennesker med psykiske lidelser er utilstrek-
kelig. Det gjelder på alle områder som var undersøkt. (34,35). Psykiske lidelser favner
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vidt og undersøkelsen var ikke begrenset bare til de eldre mottakere, men resultatene
kan tyde på et misforhold mellom behov og tilbud. Dette gjelder sannsynligvis også de
eldre pasientene med depresjoner. 

Alle fylker unntatt to (Sogn og Fjordane og Aust Agder) har et alderspsykiatrisk tilbud
som er et spesielt fagfelt i psykiatrien og bygger på kunnskap om gerontologi, geriatri
og psykiatri
Det er opprettet egne enheter ved somatiske og psykiatriske sykehus for alderspsykiatri.
Alle enhetene tilbyr utredning og noen har også langtidsavdeling, men tilbudet er ulikt
mellom fylkene (Nasjonal kompetansesenter for aldersdemens). De eldre kan ha behov
for bedre tilrettelagt hjelp hvor det er tatt hensyn til deres totale livssituasjon. 

SBU rapporten avdekket kunnskapsmangel om behandlingseffekter av både medika-
mentell og ikke medikamentell terapi av depresjoner hos pasienter over 75 år. Der er
derfor et generelt behov for gode effektstudier av behandlingsmetoder som brukes ved
depresjon i denne aldersgruppen.

Kunnskapen om depresjoner hos eldre må bedres for å møte fremtidige utfordringer
innen norsk helsevesen. Det er behov for gode prevalensstudier av depresjoner hos nor-
ske eldre over 75 år. Forebyggende tiltak og adekvat behandling kan sannsynligvis
redusere morbiditet og mortalitet samt bedre livskvalitet hos mange eldre. Dette forut-
setter imidlertid at de bygger på adekvat kunnskapsgrunnlag. Dette synes å være svært
mangelfullt per i dag. 

3.4  Hjertekirurgi hos pasienter over 80 år
Koronar hjertesykdom er den viktigste årsak til sykdom og død i eldre aldersgrupper og
antall pasienter med koronar lidelse øker i takt med økende antall eldre. Forekomsten
av koronarsykdom hos menn er om lag 20-30 % høyere enn hos kvinner.
Behov for revaskularisering med koronar angioplastikk eller bypasskirurgi i eldre
aldersgrupper er stort og forespørselen økende.

Det har skjedd en generell økning av antall kardiologiske intervensjoner de siste 10 år i
Norge. Økningen gjelder både antall pasienter som henvises til invasiv hjerteutredning
(angiografi) og antall kirurgiske intervensjoner (bypasskirurgi, aortaklaffoperasjoner,
perkutan koronar intervensjon - PCI) som årlig utføres ved norske sykehus (52, 53).
Antall utførte bypassoperasjoner økte fra om lag 2 900 i 1995 til om lag 3 200 i 2002,
mens antall PCI (perkutan koronar intervensjon) økte i samme tidsrom fra 3200 til 7400
opererte pasienter. Dette kan delvis forklares med tekniske fremskritt innen diagnostis-
ke metoder og kirurgiske teknikker, men økningen må også ses i forhold til gradvis for-
skyvning av aldersgrensen for pasienter som gjennomgår avansert hjertekirurgi i Norge.
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Figuren nedenfor illustrerer økningen i antall operasjoner i perioden 1995-2002.

Hjerteoperasjoner i Norge 1995-2002

Åpen og lukket kirurgi i thorax aorta. ICD og PM er ekskludert

Data er hentet fra Norsk Thoraxkirugi register og figuren er gjengitt etter tillatelse fra
prof.Jan Svennevig (Norsk Toraxkirugisk Forening).

Nytten av koronar kirurgi hos eldre er omdiskutert på grunn av høyere frekvens av
komplikasjoner i forbindelse med inngrepet. Økning i både antall, og alvorlighetsgrad
av operative og postoperative komplikasjoner er knyttet til forekomsten av andre kro-
niske sykdommer, og som oftest større utbredelse av koronarsykdom hos de eldste pasi-
entene (54).

Gjennomsnittsalder på hjerteopererte pasienter i Norge ligger fremdeles på om lag 65
år, men det har skjedd en økning i antall opererte pasienter som er 80 år og eldre. Data
fra Norsk pasientregister viser at i 2002 ble det utført 200 koronare bypassinngrep hos
pasienter over 80 år. Samme år ble det utført 930 aortaklaff operasjoner med eller uten
koronarkirurgi hvorav 140 pasienter var over 80 år. Det ble registrert 7 800 PCI
behandlinger i 2002 og 460 av disse var på pasienter over 80 år (Norsk pasientregister
2002, Norsk Toraxkirurgisk Forening). 

Totalt antall by-pass operasjoner og PCI - inngrep hos pasienter som er 80-89 år gamle
tilsvarer omtrent halvparten av forbruksrate for pasienter 70-79 år. Det er betydelig for-
skjell i forbruk av koronare intervensjoner mellom menn og kvinner i Norge (1:4) sett i
forhold til folketall og alder (55).
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Bildet viser økning i antall operasjoner innen hjertekirurgi fra 1997 og til 2002.
Tall er hentet fra Norsk Toraxkirugisk register og gjengitt etter tillatelse fra prof. Jan
Svennevig.

Dokumentasjonsgrunnlag for nytten av koronar kirurgisk intervensjon hos pasienter
over 80 år bygger hovedsakelig på ikke kontrollerte studier. Det er får studier som
sammenligner kostnadene ved invasive inngrep og medikamentell behandling og det er
ingen data for denne aldersgruppen. Oppfølgingstid av pasienter er fra 1 til 10 år med
overvekt av studier med kortere oppfølgingstid (≤ 5 år). Opplysningene er basert på
vurderinger av abstrakter identifisert ved et forenklet søk i Medline. Det finnes ikke
systematisk oversikt med oppsummering av internasjonale data, noe det synes å være
behov for. 

Publiserte norske studier tyder på at pasienter som var over 80 år som oftest hadde dår-
lig regulert hjertesykdom med påfølgende uttalt funksjonshemning til tross for optimal
medisinering (53, 56, 57,58,59). For disse pasientene var kirurgisk intervensjon ofte en
siste mulighet for å bedre funksjonsnivå. De norske studiene kan vise til lovende resul-
tater på høyde med internasjonale publikasjoner når det gjelder frekvensen av postope-
rative komplikasjoner. Generelt øker risiko for komplikasjoner med alderen, og mens
operativ mortalitet ved bypasskirurgi er 0,5-3 % hos pasienter under 70 år, øker risikoen
til 5-10 % hos pasienter som er 80 år og over (59). Oppfølgingstid i norske studier var
mellom 3 til 5 år.

I den norske debatten om geriatrisk hjertekirurgi er forholdet mellom nytte og kostnader
samt nytte og risiko for de eldste eldre diskutert. Det synes å være faglig enighet om at
kirurgisk intervensjon kan tilbys alle pasienter som potensielt vil ha nytte av operasjo-
nen, og uavhengig av alderen, men at nøye seleksjon av pasienter er avgjørende for
godt resultat av intervensjonen. Dette er den kliniske vurderingen av nytte basert på kli-
nisk erfaring fra norske sykehus. 

Flere amerikanske studier viser at koronar operasjon hos pasienter over 70 år er kost-
nadseffektiv, men at kostnadene øker betydelig med alderen (60,61,62).
En amerikansk studie av sammenligning av kostnader i ulike aldersgrupper viser at
totale direkte kostnader for pasienter 80 år eller eldre (104 pasienter) var omlag 4 800$
høyere enn for pasienter i aldersgruppen 65- 75 år (351 pasienter) (60). En annen studie
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estimerer med omlag 35 % økning i kostnader hos pasienter 80 år og eldre i sammen-
ligning med pasienter i 70 års alder (62). Det finnes ikke tilsvarende publiserte kost-
nadsdata fra norske sykehus. En åpen hjerteoperasjon i Norge koster om lag 150 000
kroner. 

Verdsetting av nytte hos de eldste eldre i et samfunnsperspektiv byr på mange utfor-
dringer fordi symptomatisk nytte synes å være større enn prognostisk nytte for eldre 80
år og over. Dette har sammenheng med forventet levetid som naturlig nok vil være kor-
tere for de eldste eldre. Økning i livskvalitet av gjenværende år har derfor stor betyd-
ning i denne pasientgruppen samtidig som kostnader per vunnet leveår vil være høyere
sammenlignet med yngre pasienter (55,60,61,62). 

Det ser ut til å ha skjedd en gradvis utvidelse av aldersgrense/ liberalisering av indika-
sjon for operativ inngrep i koronar kirurgi med hensyn til øvre aldersgrense for behand-
ling. Kronologisk alder alene brukes ikke lenger som begrensende faktor ved valg av
behandlingsalternativ. Utviklingen innen geriatrisk hjertekirurgi i behandlingen av koro-
nare sykdommer er et eksempel på endringer av behandlingsmetoder over tid som er
knyttet til fremskritt innen medisinsk høyteknologi. 

Det er behov for en systematisk oppsummering av dokumentasjonsgrunnlaget for effek-
ter av geriatrisk hjertekirurgi for å møte pasientens og helsevesenets forventninger. Det
foreligger flere internasjonale studier og selv om de fleste er kohortstudier uten kon-
trollgrupper så er det totale antall studerte pasienter stort. Publikasjoner basert på regis-
terdata er særlig av interesse. Dokumentasjon av kliniske effekter bør ha stor overfø-
ringsverdi til norske forhold med tanke på seleksjon av pasienter, forutsatt god kvalitet
av gjennomførte studier. 

Kunnskapsgrunnlag fra kliniske studier vil ikke besvare spørsmål knyttet til ressurs
allokering og prioritering av pasientgrupper. Dette er meget kompliserte prioriterings-
spørsmål som beslutningstagere på ulike nivåer i helsevesenet må ta stilling til med
tanke på allokering av ressurser 
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Kunnskapsgrunnlaget for forebyggende tiltak og behandling av pasienter 75 år og eldre
er mangelfullt. Effekter av medikamentell terapi er hovedsakelig undersøkt hos pasien-
ter som tilhører yngre gruppe, og kun de færreste legemidler er undersøkt hos pasienter
80 år eller eldre. Effekter av ikke medikamentell terapi er generelt dårlig dokumentert.
Årsakene til dette er sammensatte og kan i noe grad tilbakeføres til faktorer som skiller
eldre mennesker fra andre aldersgrupper i befolkningen: 
• Individuelle variasjoner i den eldre populasjonen synes å være større enn i yngre

aldersgrupper i befolkningen. Det er betydelige individuelle forskjeller i helsetil-
stand og i potensielle risikofaktorer for utvikling av sykdommer til tross for samme
kronologisk alder. 

• Multisykelighet fører til at et stort antall eldre bruker mange legemidler samtidig for
å holde i sjakk og / eller behandle sine sykdommer. For mange er bruken av flere
legemidler en nødvendighet. Multifarmasi øker risikoen for legemiddelinteraksjon
og faren for bivirkninger. 

• De eldre er spesielt utsatt for utvikling av bivirkninger på grunn av aldersbetinget
biologiske endringer i kroppen. Spesielt viktige er gastrointestinale, psykiske og
kardiovaskulære bivirkninger. Dette synes klart relatert til alder og er lite undersøkt. 

• Forventet overlevelsestid for en 80 åring er statistisk sett mye kortere enn for yngre
pasientgrupper. Kostnader per vunnet leveår blir derfor automatisk mye høyere enn
for yngre pasienter. Dersom valg av behandlingsmetode baseres på kostnadseffekti-
vitet vil dette ofte ramme eldre pasienter.

Eldre pasienter blir ofte ansett som uegnet for kliniske utprøvninger av nye legemidler
fordi de har høyere risiko for alvorlige komplikasjoner, og fordi samtidig bruk av andre
legemidler kan vanskeliggjøre effektvurdering av en gitt behandlingsmetode. Med dette
som utgangspunkt kan det være praktisk vanskelig å finne tilstrekkelig antall pasienter
som tilfredsstiller felles krav til inklusjon i en vanlig klinisk studie. Dette fører imidler-
tid til at pasienter over 75 år er en nærmest uutforsket gruppe. Gamle mennesker får
som oftest adekvat behandling i forhold til sin sykdom, men behandling av multisyke-
lighet med flere ulike legemidler samtidig (multifarmasi) er dårlig undersøkt.

Det er behov for flere gode kontrollerte studier av både medikamentell og ikke medika-
mentell terapi rettet mot syke eldre mennesker. Kulturelle forskjeller og ulike finansie-
ringsordinger av helsetjenester i Europa, USA og Canada gir sitt utslag i ulike former
for organisering av eldreomsorgen og helsetjenesten generelt. Dette begrenser overfø-
ringsverdi av internasjonale studier til norske forhold med unntak for nordiske land. 
Utfordringen vil ligge i valg og utvikling av fremtidige forskningsmetoder som er bedre
tilpasset denne pasientgruppen. Sannsynligvis innebærer dette nye og bedre verktøy i
form av måleinstrumenter for effektestimater av medisinske metoder som brukes i
behandlingen av eldre. Klinisk forskning basert på resultater fra kontrollerte studier vil
muligens likevel utgjøre en mindre andel av dokumentasjonsgrunnlaget for behandling-
en av de eldste eldre også i fremtiden, fordi det ligger fundamentale begrensninger i
pasientpopulasjonen med tanke på de ofte rigide inklusjonskriterier. Systematiske over-
sikter av publiserte enkeltstudier (pasientserier) og metaanalyser kan vise seg å være
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4.  Avsluttende kommentar



bedre egnet som grunnlag for behandlingseffekter hos de eldste eldre. Dette forutsetter
imidlertid at det finnes gode primære kliniske studier. Registerstudier kan være av stor
verdi innen geriatrisk forskning og flere norske kvalitetsregistre vil sannsynligvis kunne
brukes. 
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International Network of Agencies for 
Health Technology Assessment
INAHTA
http://www.inahta.org/

National Institute of Clinical Excellence
http://www.nice.org.uk/

NHS Centre for Reviews and Dissemination
University of York, UK
http://www.nhsrcd.york.ac.uk/

National Centre for R&D program for the NHS
http://www.ncchta

Cochrane Library Reviews
http://www.update-software.com

National Guideline Clearinghouse
http://www.guideline.gov

Nasjonalt formidlingssenter i geriatri
http://www.uib.no/isf/nfg

Statens legemiddelverk
http://www.legemiddelverket.no

SSB Statistisk Sentralbyrå
http://www.ssb.no
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Senter for medisinsk metodevurdering har foretatt en kartlegging av publisert litteratur
om behandlingsproblematikken knyttet til gamle syke mennesker. Fokuset har vært på
under- og overbehandling som omfatter både fordelingsspørsmål knyttet til ressursbruk
og nivå for tjenestetilbudet til syke eldre pasienter
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