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20.02.01.01 Mat á óráði
Tilgangur
Að lýsa mati á áhættuþáttum óráðs og mati á óráði fullorðinna við innlögn.
Hver framkvæmir og hvenær
Hjúkrunarfræðingur eða læknir metur innan sólarhrings frá innlögn hvort sjúklingur sé með
áhættuþætti fyrir óráði.
Framkvæmd
Mat á áhættuþáttum
Metið er hvort eftirfarandi áhættuþættir séu til staðar:

Hár aldur (65 ára eða eldri)

Vitræn skerðing eða heilabilun (fyrri saga eða nýtilkomin)

Nýlegt mjaðmarbrot

Alvarleg veikindi, þ.e sjúkdómsástand fer versnandi eða sjúklingur er í hættu á að
versna
Ef áhættuþættir eru til staðar
1. Kannað er hvort til hafi komið breytingar á hegðun sjúklings síðustu klukkustundir eða
daga á undan. Upplýsinga um það er aflað frá sjúklingi, aðstandanda eða
umönnunaraðila. Eftirfarandi breytingar gefa vísbendingar um óráð og sérstaklega þarf
að vera á varðbergi gagnvart einkennum um þögult óráð (merkt *):

Vitræn starfsemi t.d. minnkuð einbeiting*, hæg viðbrögð*, rugl

Skynjun t.d. sjón- eða heyrnarofskynjanir

Líkamleg starfsemi t.d. minnkuð líkamleg virkni*, minnkaðar hreyfingar*, eirðarleysi,
óróleiki, breytt matarlyst*, svefntruflanir

Félagsleg hegðun t.d. skortur á samvinnu, hlédrægni eða framtaksleysi*, eða
breyting á samskiptum, skapferli, hugarástandi eða viðhorfum.

Einnig má:
o Biðja sjúkling um að telja upp vikudaga í öfugri röð (engin villa leyfileg) eða
endurtaka talnarunu afturábak (eðlilegt að geta endurtekið a.m.k. þrjár tölur)
o Framkvæma „4AT“ próf (viðauki F í klínískum leiðbeiningum)
2. Hjá sjúklingi í áhættu er skimað með DOS (Delirium observation screening scale) eftir
einkennum óráðs daglega en oftar ef breyting verður á ástandi sjúklings. Ef sjúklingur
fær 3 eða fleiri stig á DOS er grunur um óráð.
3. Ef ekki er grunur um óráð er beitt forvörnum við óráði.
4. Ef grunur er um óráð framkvæmir læknir mat til að staðfesta sjúkdómsgreiningu með
CAM eða eftirfarandi greiningarskilmerkjum DSM-5*:
A. Truflun á athygli (skert hæfni til að beina, viðhalda og skipta athygli) og tilvitund (því
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að vera var við umhverfið eða vera þess áskynja, þ.e. skert áttun á umhverfinu).
B. Ástand þróast á skömmum tíma (venjulega á klst./fáum dögum), skyndileg breyting
er frá fyrra ástandi á athygli og tilvitund (því að vera var við umhverfið) og er hún
mismikil og sveiflukennd yfir sólarhringinn.
C. Frekari truflun er á vitrænni getu (t.d. minni, áttun, máli, rýmdarskynjun eða
skyntúlkun, s.s. mis- eða ofskynjanir).
D. Truflun á A. eða C. skýrist ekki betur af sjúkdómi eða heilkenni sem veldur vitrænni
skerðingu, sem er til staðar fyrir eða er í þróun og er ekki hjá sjúklingi með alvarlega
meðvitundarskerðingu, m.a. meðvitundarleysi.
E. Saga, skoðun og rannsóknir benda til að ástandið sé vegna lífeðlisfræðilegra
afleiðinga annars sjúkdómsástands, eiturverkana eða fráhvarfs (þ.e. lyfja eða
vímuefna) eða útsetningar fyrir eiturefnum eða hafi margþátta orsakir.
5. Á gjörgæslu og vöknun er CAM-ICU notaður við skimun og greiningu.
* Helstu evrópsku og bandarísku fagsamtökin um óráð mæla með rúmri túlkun á lið A og D
til að missa ekki af greiningu óráðs, þ.e. að sjúklingar sem ekki er hægt að meta nánar
vitræna getu hjá, vegna skertrar meðvitundar (en eru þó ekki alveg meðvitundarlausir) ætti
að gera ráð fyrir að hafi athyglisbrest og að þeir geti þá fallið undir skilgreiningu um óráð,
frekar en útiloka þá greiningu.
Skráning
Hjúkrunarfræðingur skráir mat á einkennum í sjúkraskrá og setur fram viðeigandi
hjúkrunargreiningu.

Læknir skráir læknisfræðilega greiningu óráðs.
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