Spørgsmål og svar vedr. Deliriumpakken
Er der evidens for at interventionerne i retningslinjerne virker på både derlir og terminalt delir - eller
skelnes der ikke mellem disse?


De kliniske retningslinjer skelner ikke mellem delirium og terminalt delirium

En ukontaktbar patient bliver indlagt. Patienten skal vel scores negativ i CAM, for vi kan ikke vide om han
er delirium eller ej. Scorer vi ham negativ, kan han komme i betragtning i projektet. Problemet er jo bare
at han ikke er kognitiv intakt, så det er reelt at han kommer med i projektet. Scorer vi ham positiv ved
CAM, udløser det delirium pakken, hvilket jo heller ikke er korrekt?


I KMS noteres __ = ikke udført i nævnte eksempel.
For den bedste Udnyttelse af KMS er undervisning og erfaring i at udfylde af betydning.

Delirpakken kan kun registreres, hvis delir er tilstede på indlæggelsesdagen (positiv (CAM). Kan man ikke
åbne for muligheden for at registrere at delirpakken er sat i gang senere i forløbet, hvor det oftest opstår
- i lighed med de øvrige pakker?
Som det er nu kan vi kun indberette at vi har givet en delirpakke, hvis patienter har positiv Cam-score på
dag 1 for indlæggelsen. I praksis betyder det, at der vil blive indberettet meget få af de delirpakker vi
reelt giver, da langt de fleste patienter først bliver delirøse senere i deres indlæggelsesforløb. Er det
virkelig den lille del af praksis, der er tænkt som eneste indberetning?
Det samme gælder i øvrigt alle de andre ”symptompakker” (dyspnø, smerter, forstoppelse, depression),
der også tager udgangspunkt i svarene alene fra EORTC1.


Kriterier for hvilke patienter der er inde og hvilke der ikke er i projektet gennemgås på seminariet

I vores palliative team har vi fået 2 modsatrettede svar ift. hvor længe man kan tilbyde pakker og stadig
registrere. Først hedder det indtil EORTC2, derefter hedder det at: DET ER EN PRÆMIS FOR PROJEKTET,
AT DET KUN KIGGER PÅ ET MINDRE UDSNIT AF VIRKELIGHEDEN, MEN FORHÅBNINGEN ER, AT PAKKER
MV SPREDER SIG TIL HELE FORLØBET.
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