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 Ulike definisjoner på hva som menes med eldre: 
 WHO definerer eldre som mennesker som er 60 år eller mer  

 US National Library of Medicine bruker «aged» om en person som er mellom 65-79 år og «Aged, 80 
and over» om dem som er > 79 år 

 

 

 

 US National Library of Medicine definerer kronisk sykdom som sykdomstilstand 
med ett eller flere av disse kjennetegnene: 

 Permanente 

 Varige funksjonshemming 

 Irreversible patologiske endringer 

 Spesiell rehabiliteringsbehandling og/eller kan forventes å kreve lang tid med veiledning, observasjon 
og pleie.  

Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom – Danielsen KK et al. 2017 (Senter for omsorgsforskning) 



ØKENDE LEVEALDER 

Kirkwood Nature 2008 

• I løpet av det siste århundret har 
kroniske helseproblemer erstattet 
infeksjonssykdommer som den 
dominerende byrden i helsevesenet 
 

• Nesten alle kroniske forhold er sterkt 
knyttet til aldring 

Marengoni et al. Ageing Research Reviews 2011  



Denne vellykkete utviklingen har imidlertid også en 
annen side: 

 
Økende antall personer med kroniske sykdommer.  



ALDRING  

 Tidsavhengig funksjonsvikt som påvirker de fleste levende organismer 
 

 Aldring kjennetegnes av et progressivt tap av fysiologisk integritet på grunn av 
akkumulering av cellulær skade 
 

 Tap av fysiologisk integritet fører til nedsatt funksjonsevne og økende sårbarhet som 
etter hvert resulterer i døden.  
 

 Dette er den primære risikofaktoren for patologiske tilstander som inkluderer kreft, 
diabetes, hjerte-og karsykdommer og nevrodegenerative sykdommer  
 

Lopez-Otin et al. Cell 2013 
Kirkwood TB Cell. 2005 

Vijg J, Campisi J. Nature 2008 



ALDRINGSFYSIOLOGI  

1) Dødeligheten øker ved høyere alder 

 

2) Kroppssammensetningen endres ved økende alder (muskel erstattes av fett) 

 

3) Nedgang i kapasitet ved økende alder (maksimal puls↓, nyrefunksjon↓) 

 

4) Redusert evne til å svare adekvat på stress (kirurgi, infeksjon), vanskelig å 
opprettholde likevekten 

 

5) Økt disposisjon for og sårbarhet ved sykdom (eks lungebetennelse) 

fra Siri Rostoft 



Manifestasjoner av aldring – 9 mekanismer 

López-Otín C et al. Cell. 2013  



«FUNKSJON» 

 Fundamentale fysiske og psykiske 
handlingsmønstre som er nødvendige i 
dagliglivet 

 

Funksjonsnedsettelse 
Begrensing i fundamentale fysiske og psykiske 
handlingsmønstre som er nødvendige i 
dagliglivet 

Svekkelse 
Nedsatt funksjonsevne sammenlignet med det 
en person tidligere har hatt.  

 
 

Scenario 2030, Statens Helsetilsyn 1999 
Eika & Lurås, Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo, HERO 2005© 

Årsaker til helsemessig svekkelse, funksjonssvikt og 
sykdomsspektret i fremtiden: 

 40-60 % økning i forekomst av følgende 
sykdommer frem til 2030: 

Diabetes 

Kreft 

Cerebrovaskulær sykdom 

Symptomer i bevegelsesapparatet- 
lårbensbrudd, leddgikt (degenerative 
forandringer, osteoporose) 

Smerter  

Nedsatt lungefunksjon 

Hypertensjon, hjertekarsykdommer og 
hjertesvikt 

Sansesvikt (nedsatt syn og hørsel) 

Kognitiv svikt/demens 



 
HVA GIR GOD FUNKSJONSEVNE I ELDRE ÅR? 
 

 Genetiske forhold, kjønn og sosioøkonomisk status 

 

 Generelle livsstilstiltak rettet mot eldre har god forventet helseeffekt 

 

 Screening (diabetes, hjerte-kar, kreft) 

 

 Geriatrisk kompetanse/virksomhet 

 

 

Eika & Lurås, Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo, HERO 2005© 



UTFORDRINGER OG MULIGHETER  FOR FOREBYGGING OG HELSEFREMMING 

 Individuelle forskjeller i fysisk og psykisk funksjon (blant eldre).  

 Aldringsprosessene styres av både kronologisk alder, biologi og livsstil.  

 Morgendagens eldre kan ikke direkte sammenliknes med gårsdagens eldre.  

 

 Følgende forhold kan trolig påvirke antallet aktive og friske år: 

 Familiesituasjonen 

 Miljø og levevaner 

 Høy kognitiv aktivitet - Høy fysisk aktivitet - Et aktivt sosialt liv - Et godt kosthold 

 

 De samme faktorene kan virke beskyttende mot noen former for demens.  

 Utdanning, mestring og kontroll har vist seg å være viktige beskyttende faktorer 

 Fysisk aktivitet og trening 

Helse hos eldre i Norge - Folkehelserapporten 2014 







FORVENTET GJENVÆRENDE LEVETID 

Walter LC JAMA 2001 Sykdommer og funksjonsnivå viktigere enn kalenderalder 



AGING WITH MULTIMORBIDITY: 
A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE; MARENGONI ET AL. AGEING RESEARCH REVIEWS 2011  

1. Multimorbiditet påvirker mer enn halvparten av den eldre befolkningen  
 

2. Forekomsten øker hos svært gamle personer, kvinner og mennesker fra lavere sosiale 
klasser 
 

3. Veldig lite er kjent om risikofaktorer for multimorbiditet (genetiske, biologiske årsaker, 
livsstiler eller miljøfaktorer) 

 
4. Funksjonssvikt, dårlig livskvalitet og høye kostnader relatert til omsorg og behandling er 

store konsekvenser av multimorbiditet 
 

5. Utilstrekkelig data for å kunne gi for evidensbasert behandling til multimorbide 
pasienter 



 «Oppdagelsen» representerer samtidig slutten av den første bølgen av 
evidensbevisbaserte medisinen: 
 

 Effektive behandlinger ble etablert for mange kroniske sykdommer 
 

 Effektiviteten av behandlinger ble imidlertid etablert i homogene enkelt-sykdom 
studier.  
 

 Populasjoner med flere kroniske forholdene har vanligvis vært utelukket fra 
studier 

Schellevis FG Journal of Comorbidity 2013 

Konseptet og forekomst av multimorbiditet 
-problematisert- 





 Pasientsentrert behandlingsmodell 

 

 Målorientert behandling 

 

 Teambasert med fokus på funksjon og livskvalitet 

 

 Gjennomfør en risiko/nytte evaluering basert på etablerte retningslinjer (for enkelsykdommer) 

 

 Livskvalitet  

 

 Koordinert behandling-samhandling 

 

 

«Modifisert NICE guideline – «multimorbidity» 2014» 

 

 



Barnett et al Lancet 2012 



DEN GERIATRISKE PASIENTEN 

 Kjennetegn 

 Multimorbiditet og polyfarmasi 

 Blanding av sykdom og 
fysiologiske aldersforandringer 

 Akutt på kronisk 

 Uspesifikk symptomatologi, ofte 
preget av sviktende funksjon 

 Tidsforløpet i funksjonstapet 
ofte viktigste indikator på 
hastegrad 

Fra  
Torgeir Bruun Wyller 

Olav Sletvold 



SÅRBARHET – SKRØPELIGHET («TAPT ROBUSTHET») - FRAILTY  

 En person som er frail, har redusert motstandskraft 
mot ytre påvirkninger 

 Svekkede fysiologiske reserver, redusert evne til å 
opprettholde fysiologisk homeostase  

 Økt risiko for komplikasjoner til sykdom og for 
bivirkninger av medisinsk behandling 

 Økt risiko for død 

 

 

 

Clegg et al Lancet 2013 
Wyller Tidsskriftet 2014 



Frailty omfatter forhold som  
 

  redusert selvstendighet 
i aktiviteter i dagliglivet,  
 

 kognitive vansker,  
 

 underernæring,  
 

 depressive symptomer 
 

 polyfarmasi  
 
 
Frailty er dermed et 
hovedkjennetegn ved en geriatrisk 
pasient. 



FRAILTY STATUS 

 Beskriver biologisk aldring/funksjon 

 Grunnlag for forebyggende tiltak og behandling 

 For å vurdere risiko 

 For seleksjon til forskjellige behandlingstyper 

 For prognostikk 

 

 Kan gi muligheter for intervensjon 
 Livsstil: 

 Ernæring 

 Fysisk aktivitet og trening 

 Optimal behandling (aldersrelaterte sykdommer) 

 Sosial og psykologisk støtte - levekår 



Hoogendiijk et al Lancet 2019 



HVA ER DET SOM HJELPER? 
 Rask og presis diagnostikk  

 

 Best mulig behandling av alle relevante tilstander samtidig/målrettet 

 

 Kritisk gjennomgang av legemidler 

 

 Umiddelbar og målrettet rehabilitering / mobilisering 

 

 Relavante, skredderskydde ernæringstiltak 

 

 Koordinert tverrfaglig samarbeid 

 

 Tidlig planlegging av utskrivningen – begrenset liggetid 

 

 Systematisk samarbeid med omsorgspersoner (pårørende og primærhelsetjenesten) 



Bred geriatrisk utredning  
 

 Bred geriatrisk utredning er en systematisk, tverrfaglig og multidimensjonal 
utredning som fokuserer på skrøpelige eldre pasienters ressurser og begrensninger.  

 

 Hensikten er god diagnostikk og behandling; dessuten å lage en koordinert og 
integrert plan for behandling og oppfølging, inklusive rehabilitering.  

 



«GERIATERENS VIKTIGSTE VERKTØY» 



 Avdekker reversible tilstander (depresjon og underernæring, som påvirker behandlingen og prognose) 

 

 Vurdering av funksjonelle reserver 

 

 Kan gi et objektiv vurdering av prognose/forventet levealder 

 

 Bidrar til å redusere reinnleggelse 

 

 Øker funksjonell uavhengighet 

 

 Forebygger geriatriske syndromer (eks fall, depresjon, delirium) 

 

 Økt overlevelse 

 

 Ikke dokumentert at det er andre (bedre) metoder 

Ellis et al. BMJ 2011 
Fretheim et al. Kunnskapssentret 2006 



Reuben & Tinetti NEJM 2012 

Fra paternalistisk medisin til pasientsentrert 
behandling… 

Det foregår et skift fra «helsevesenets 

kvalitetsindikatorer» (eks.5-års overlevelse ved kreft) 

til  

«pasientenes egne kvalitetsindikatorer» 

(eks. barnebarnets bryllup) 

OBS: Samfunn i endring 



HIV/AIDS 



Å BLI ELDRE MED HIV/AIDS 

 Kombinasjons-antiviral-terapi (cART) for HIV har forhindret at mennesker med HIV når alvorlige stadier av 
HIV-sykdommen og utvikling av AIDS.  

 

 Økt levetid, men ikke mulig å få fullstendig tilbakegang til helse blant aldrende HIV-infiserte mennesker. 

 50% av HIV pasienter er 50 år og eldre (USA) 

 Median alder til HIV-infiserte voksne er nå > 50 år (USA, Canada, Australia, Europa) 

 Sammenlignbare trender i Latin-Amerika, Karibien, Afrika sør for Sahara, Asia, Midtøsten og Nord-
Afrika. 

 

 Allikevel har HIV-infiserte voksne (≥50 år med supprimert HIV-1-RNA og fri for AIDS-definerende 
sykdommer eller komorbiditet) kortere forventet levetid enn personer som ikke er infisert 

 I tillegg: 

 HIV diagnosen er ikke lenger en sykdom som rammer yngre 

 17% av nye hiv-diagnoser forekommer hos personer i alderen 50 og eldre 

Keri N Althoff KN et al. Curr Opin HIV AIDS. 2016  
Centers for Disease Control and Prevention. HIV Surveillance Report, 2014 

Sangarlangkarn & Appelbaum, JAGS 2016 
Legarth RA, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016 



HIV - AGEING 

 Akselerasjon («fartsøkning» - forårsaker utviklingen av visse aldersrelaterte comorbiditeter i en 
tidligere alder) ? 

 Aksentuering («fremtoning» - øker visse aldersrelaterte komorbiditeter i en gitt alder) ? 

 

 Foreslåtte mekanismer inkluderer 

 cellulær aldring 

 cellulær senescens 

 mitokondriell dysfunksjon 

 telomer-slitasje 

 epigenetisk endring 

 

Sangarlangkarn & Appelbaum, JAGS 2016 
López-Otín C et al. Cell. 2013  

Keri N Althoff KN et al. Curr Opin HIV AIDS. 2016  



HIV - AGEING 

 Akselerasjon («fartsøkning» - forårsaker utviklingen av visse aldersrelaterte comorbiditeter i en 
tidligere alder) ? 

 Aksentuering («fremtoning» - øker visse aldersrelaterte komorbiditeter i en gitt alder) ? 

 

 Foreslåtte mekanismer inkluderer 

 cellulær aldring 

 cellulær senescens 

 mitokondriell dysfunksjon 

 telomer-slitasje 

 epigenetisk endring 

 

Sangarlangkarn & Appelbaum, JAGS 2016 
López-Otín C et al. Cell. 2013  

Keri N Althoff KN et al. Curr Opin HIV AIDS. 2016  



Å BLI ELDRE MED HIV 

 Helsen til personer med HIV som blir eldre blir påvirket av 

 Selve virusinfeksjon med assosiert betennelsesreaksjon 

 (Bi)virkninger av eksponering for antiretrovirale midler 

 Høy forekomst av modifiserbare risikofaktorer (f.eks. røyking) 

 Påvirkning av andre co-virale infeksjoner 

 
 Økt levetid blant HIV positive er knyttet til en betydelig 

reduksjon av AIDS relatert mortalitet og morbiditet, men er 
ledsaget av betydelig økt forekomst av multimorbiditet  

Multimorbiditet 

 Hjertesykdom 

 Kognitiv svikt 

 Psykisk/emosjonell 

 Frailty/tapt robusthet  

 
 

 

Erlandson, & Karris, Infect Dis Clin N Am 2019 
Althoff KN et al. Curr Opin HIV AIDS. 2016  
Sangarlangkarn & Appelbaum, JAGS 2016 



 “HIV omsorg og behandling kommer sannsynligvis til å møte 
geriatrisk medisin” 

 

Området er under utvikling…. 

 

 

Ortogeriatri 

Geriatrisk kardiologi 

Oncogeriatri 

Guaraldi & Cossarizza Virulence 2017 



HIV OG POLYFARMASI 

 Tidligere eksponert polyfarmasi (cART) fra behandlingsstart 

 

 Resulterende risiko pga  

 HIV infeksjon 

 Medikamenttoksisitet (hyperlipidemi, aterosclerose og osteoporose) 

 

 Nedsatt organfunksjon pga kronisk inflammasjon og pågående immunrespons 

 

 Dårligere medikamentadherens 

Edelman JE et al. Drugs Aging 2013 



(HIV OG) FRAILTY 

Dent et al. Lancet 2019 



HIV OG FRAILTY 

 

 Det forventes en økende antall mennesker 
med frailty (på bakgrunn av multimorbiditet 
og HIV infeksjon) 

 

 Frailty forskning og utvikling av relevante 
verktøy bør drives frem 

 

 Forebygging av “frailty” er grunnleggende 
for “successful aging” 

Wallace LMK et al. AIDS Research and Human Retroviruses 2017 
Thurn & Gustafson Curr HIV/AIDS Rep 2017 



GENERELL BEHANDLING 
-ELDRE PASIENTER MED HIV- 

Thurn & Gustafson Curr HIV/AIDS Rep 2017 



GENERELL BEHANDLING 
-(ELDRE) PASIENTER MED HIV- 

 

 WHO retningslinjer for behandling av HIV/AIDS (2015) 
 (ART initiering hos alle voksne, ungdom og barn ved hvilken som helst CD4-celletelling eller –

sykdom) 

 

 En del symptomer på tidlig hiv-infeksjon kan være vanskelig å skille fra 
aldring 

 Hodepine, apati, energitap, anorexi, vekttap, influenza-lignende  symptomer 

 

 OBS: forsinket diagnostikk og behandling 

 

Sangarlangkarn & Appelbaum, JAGS 2016 



GENERELL BEHANDLING 
-ELDRE PASIENTER MED HIV- 

 Unngå å behandle personer med HIV fra et enkelt sykdomsperspektiv og ignorere 
multimorbiditet  
 

 Merk: 
 Bruk av sykdomssentrerte retningslinjer tar ikke hensyn til multimorbiditet eller 

individuelle preferanser 
 Viktigst er at forskjellige personer har forskjellige mål og preferanser 

 
 Reflekter over balansen mellom behandlingen kontra dødelighet og/eller økning av 

livskvalitet 
 

 Pasienter ønsker kunnskapsrike behandlere, å oppleve god omsorg & koordinering 
 Kommunikasjon 
 Involvering i beslutningsprosessen 

 
 

Hasardzhiev S et al J Comorbidity 2016 
Sangarlangkarn & Appelbaum, JAGS 2016 



BEHANDLING 
SPESIELLE HENSYN TIL ELDRE PASIENTER MED MULTIMORBIDITET OG HIV 

 Aldersrelaterte forandringer i kjønnsorganer og seksuell funksjon 

 Hypertensjon 

 Diabetes 

 Malignitet 

 Osteoporose 

 Kognitive forandringer 

 Polyfarmasi 

 Vaksinering 

 Rus og alkohol 

 Forhåndssamtaler 

 

 
Sangarlangkarn & Appelbaum, JAGS 2016 



MENNESKER MED HIV 

 Sammenlignet med ikke infiserte pasienter: 

 Bruker mindre platehemmer og statiner 

 Ble gitt råd om røykeslutt eller farmakoterapi 

 Mindre bentetthetsmålinger 

 Screening for kreft (spes. anal, lunge, lever, munnhule/pharyngeal) 

 

 Bør det etableres rutineundersøkelser av 

 Kognitiv funksjon 

 Falltendens/balance 

 Frailty  

 Funksjonsvurderinger/andre geriatriske syndromer 

Erlandson, & Karris, Infect Dis Clin N Am 2019 



 Utfordring for helhetlige pasientforløp - flere kritiske overganger.  
 HIV pasienter: infeksjonsmedisinsk poliklinikk – geriatrisk håndtering? 

 Unngå ytterligere fragmentering 

 

 Kliniske retningslinjer utarbeidet for enkeltsykdommer 

 Standardiserte pasientforløp (sjekklister) 

 Bruk av IKT og pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) - informativ kontinuitet 
(relevant informasjon er tilgjengelig til enhver tid) 

 Samarbeidsmodeller mellom sykehus og kommune 
 Bedre overganger og kontinuitet i pasientforløpet 

 

 Fokus på pasient-sentrerte behandlingsmål 

Sangarlangkarn & Appelbaum, JAGS 2016 
Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom – Danielsen KK et al. 2017 (Senter for omsorgsforskning) 

«Sannheter og forbedringsarbeid» 



IKKE ET APOKALYPTISK SCENARIO! 

 Beskrivelsen at HIV blir en "kronisk kontrollerbar sykdom« er en forenkling 

 HIV-infeksjon under fortløpende behandling («kronisk») har en assosiasjon til 
aldersrelaterte forhold og geriatriske syndromer i kontekst av en «forandret og 
aldrende» immunsystem. 

 

 Det at ca 50% av HIV-pasienter vil være skrøpelige i en alder av 75, viser at 
den aldrende HIV-positive befolkningen nærmer seg den generelle 
geriatriske befolkningen 

 

Guaraldi et al. BMC Geriatrics 2019 



«IDEAS FOR GOING FORWARD» - INNOVASJON 

 Utvikling av gode verktøy til å avdekke «frailty» 

 

 Behov for samhandling og kollaborasjon mellom  
 HIV spesialist 

 Geriatere og gerontologer 

 Kommunehelstjeneste 

 Fastleger 

 Farmasøyt 

 

 

 Økt brukerinvolvering og innflytelse i eget pasientforløp 
 Somatisk stabilisering, sosiale tiltak, oppmerksomhet , læring & mestring 

Edelman JE et al. Drugs Aging 2013 
Slomka J et al.  Assoc of Nurses in AIDS Care 2017 

de Vibe M, Udness E, Vege A - Gode pasientforløp i kommunene for eldre og kronisk syke 2016, FHI 
Thurn & Gustafson Curr HIV/AIDS Rep 2017 



Takk for oppmerksomheten! 

Marc Ahmed 
marahm@ous-hf.no 





Thurn & Gustafson Curr HIV/AIDS Rep 2017 



Thurn & Gustafson Curr HIV/AIDS Rep 2017 



 Informasjonsvirksomhet overfor pasient, 
pårørende 

 Samarbeid (fagmiljø, tverrfaglig og 
mellom behandlingsnivåer.  

 Syntese av kunnskap, ferdigheter, 
holdninger, legeetikk. 

 Reflektert holdning til eksistensiell krise 
og dødsangst. 

 Kunnskap om juridiske forhold 
(rettssikkerhet og verdighet).  

 Evne til å vurdere pasientens grad av 
samtykkekompetanse knyttet til 
definerte problemstillinger.  

 Kjennskap til tvangsbehandling i somatisk 
institusjon 

Målbeskrivelse for geriatri - Dnlf 

 Kunnskaper om aldringens 
konsekvenser for funksjonsevne, 
selvhjulpenhet og livskvalitet. 

 Kjennskap til eldre, 
sykehusinnlagte pasienters 
særskilte problem der alderen har 
betydning for diagnose, 
utredning, behandling og 
prognose ved akutt sykdom. 

 Kunnskaper om alderdommens 
epidemiologi. 

 Kunnskap om kulturens betydning 
for oppfatning og forståelse av 
aldring og helseplager hos eldre. 

 Kunnskaper om hvordan normal 
aldring, kronisk sykdom og akutt 
sykdom opptrer samtidig og 
endrer sykdomsforløpet hos eldre 
mennesker. 


