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20.02.01.02 Meðferð við óráði
Tilgangur
Að lýsa meðferð við óráði hjá fullorðnum.
Hver framkvæmir og hvenær
Læknir, hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði þegar óráð hefur verið staðfest.
Framkvæmd
Meðferð við óráði

Hjá sjúklingi með óráð eru undirliggjandi orsakir greindar og meðhöndlaðar.

Lögð er rík áhersla á góð samskipti við sjúkling og að hjálpa honum að ná áttum (til
dæmis útskýra hvar hann er staddur, hver starfsmaður er o.fl.) og hughreysta hann.

Stuðlað er að þægilegu umhverfi þannig að sjúklingur upplifi sig öruggan.

Metin er þörf fyrir stuðning frá ættingjum og vinum.

Ef sjúklingur er mjög órólegur eða í hættu á að skaða sjálfan sig eða aðra er fyrst reynt
að róa hann með eða án orða.

Ef erfitt er að greina á milli óráðs og heilabilunar er óráð fyrst meðhöndlað.
Lyfjameðferð
Ef einstaklingur með óráð er mjög órólegur og í hættu á að skaða sjálfan sig eða aðra
og ef tilraunir til að róa viðkomandi duga ekki eða eiga ekki við, er íhugað að beita
skammtíma meðferð með haloperidol, olanzapine, quetiapine eða risperidone (helst
styttra en viku). Halóperídól er oftast kjörlyf. Byrjað er með lága skammta og aukið
varlega ef þörf er á í samræmi við einkenni.

Forðast er að nota geðrofslyf og varúðar gætt við notkun þeirra hjá sjúklingum með
Parkinson sjúkdóm, Parkinson heilkenni eða Lewy Body heilabilun.

Sjá nánar um lyfjagjafir í klínískum leiðbeiningum um óráð.


Ef óráð lagast ekki
Farið er aftur yfir mögulegar undirliggjandi orsakir.
Skoðun sjúklings m.t.t. heilabilunar.




Fræðsla og stuðningur
1. Sjúklingur og aðstandendur hans eru upplýstir um eftirfarandi atriði:

Að óráð sé algengt og að það gangi oftast yfir á skömmum tíma.

Helstu einkenni óráðs.

Að láta vita ef skyndileg breyting verður á hegðun eða hugsun.

Fræðsluefni er afhent og farið yfir efni þess með aðstandanda.
2. Sjúklingum sem hafa fengið óráð er veittur stuðningur með því að:
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Hvetja hann til að ræða reynslu sína við heilbrigðisstarfsmenn þegar óráðið er liðið
hjá.
Meta þörf á áframhaldandi stuðningi.
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