
Præsentation af delirium-
pakken 
LKT-Palliation 



Det overordnede formål med LKT er at opnå bedst mulig palliativ indsats. Som led i 
dette er der udarbejdet en række pakker, som bl.a. tilstræber at sikre, at DMCG-PAL’s 
kliniske retningslinjer implementeres. 
  
I forhold til pakker: 
  
• Der skal altid indgå en klinisk udredning og vurdering af det pågældende symptom og problem.  
• Nogle gange vil den kliniske udredning og vurdering føre til, at der ikke er behov for at gøre 

yderligere – fx hvis patientens smerter vurderes optimalt varetaget. 
• Personalet vurderer med kendskab til retningslinjerne og pakkens elementer, hvad der er de bedste 

tilbud, og patienten behandles ud fra denne samlede vurdering  
• Der stilles ingen krav om behandling for, at en pakke er givet. Kravet for gennemførelse er, at der 

er foretaget relevant vurdering/udredning og at der er tilbudt de interventioner, der er relevante 
• Såfremt der er faglige grunde relateret til den enkelte patient til ikke at tilbyde bestemte elementer 

i en pakke, kræves disse elementer ikke opfyldt for at pakken betragtes som givet 
• Patienter, der ikke opfylder pakkens kriterier (fx ved en score 1 eller 2 for smerter) kan naturligvis 

alligevel have behov for den pågældende pakke 
  

 

Generelle kommentarer til pakker 
 



 
• Delirium er en hyppigt forekommende tilstand – prævalenser fra 10-80% afhængigt af 

patientgruppen 
• Underdiagnosticeret 
• Undersøgelser viser, at der er signifikant sammenhæng mellem udvikling af delirium, 

indlæggelsestid og dødelighed 
• Den delirøse tilstand er en belastning for patient og pårørende 

Baggrund for pakken 



Pakken er baseret på DMCG-PAL’s fire kliniske retningslinjer om delirium: 
• Confusion Assessment Method (CAM) 
• Nonfarmakologisk forebyggelse 
• Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende 
• Farmakologisk behandling 

 
 

 
• Pakken består af følgende elementer: 
• Farmakologisk behandling Relevant farmakologisk behandling i henhold til DMCG-PAL 

retningslinjer.  
• Non-farmakologisk forebyggelse/behandling I henhold til DMCG-PAL retningslinjer.  
• Information om handlemuligheder til patient og pårørende  

Pakkens kliniske indhold 



 
• Man har vurderet og tilbudt relevante farmakologiske og non-farmakologiske 

behandlingsmuligheder i henhold til DMCG-PALs retningslinje 
 

• Patienten og eventuelt de pårørende er inddraget i beslutninger om behandling 
 
 
 
 

Hvornår er pakken givet? 



 
Deliriumpakken gives til patienter, der efter indledende 
deliriumscreening vurderes som delirøse i henhold til CAM.  

Hvem gives pakken til? 



 
Alle patienter skal CAM-screenes 
 
For delirøse patienter:  
• 95% af alle relevante patienter modtager alle elementer i deliriumpakken 
 

Måltal og indikator 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tidstro registrering 

Indtastning i KMS 



Anette.Hygum@rsyd.dk 
Ragnhild.Rabjerg@hospice.rsyd.dk 
Mette.Hallas@rsyd.dk 

 
 
Spørgsmål til delirium pakken 
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