Intensivbehandling av eldre
"Kan/bør vi stole på pårørende sine opplysninger om
eldre intensivpasienters livskvalitet, funksjonsnivå,
kognitive funksjon og preferanser før det aktuelle?”
Hilde Myhren
PhD, spes. Indremedisin
Hjertemedisinsk avdeling
Oslo universitetssykehus
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Innhold

Forløp av livskvalitet, funksjonsnivå, kognitive funksjon
Før sykdommen/ skaden

Innledning - Forløp

Intensivbehandling

Etter sykdom/skade med
intensivmed. behandling

Outcome er avhengig av pre-ICU status og
sykdommen/skadens alvorlighetsgrad

Kilde: Davydow DS et al, Psychiatrec morbidity and functional impairments in survivors of burns,
traumatic injuries and ICU stays for other critical illnesses: a review of the literature. Int Rev Psychiatry
2009 December;21(6):531-8.
Innledning – Outcome avhenger av flere faktorer

Redusert funksjon etter intensivmedisinsk behandling

Kilde: Flaatten H, Kvåle R. Survival and quality of life 12 years after ICU. A comparison with
the general Norwegian population. Intensiv Care Med 2001 June, 27(6):1005-11.

Innledning – Måleparametre

Generell befolkningsvekst i Norge – 5 046 000

Kilde: SSB
Innledning – Generell befolkningsvekst

Økt forventet levealder

• Levealderen har økt i 200 år. Økningen er særlig sterk de siste 20 årene,
spesielt for menn. I 2010 kunne nyfødte jenter forvente å leve i 83 år og
nyfødte gutter i 79 år. For tjue år siden var de tilsvarende tallene 79 og 73 år.
• Av folkemengden i hele landet er 25 prosent under 20 år, 62 prosent er i
aldersgruppen 20-66 år, og 13 prosent er over 66 år
• Mann 80 år – forventet levealder 87 år
• Kvinne 80 år – forventet levealder 89 år

Kilde: SSB
Innledning – Økt forventet levealder

Forventet behov for intensivkapasitet

• aldersgruppen 60-79 år øker mest
• økt behov for intensiv kapasitet med 25-35%

Innledning – Behov for intensiv kapasitet

Forventet befolkningsvekst

Innledning – Forventet befolkningsvekst

Forventet behov for intensiv sengedøgn

Innledning – Forventet behov for intensiv sengedøgn

Intensivbehandling av eldre > 80 år
• ICU mortalitet medisin (14.8%), ikke planlagt kirurgi (26.4%),
planlagt kirurgi (5.0%) og ortopediske pasienter (2.5%)
• Sykehusmortalitet (27.7% vs. 50.0% vs. 5.0% vs. 14.3%)
• 1 års mortalitet 60% hos medisinske, 75% hos ikke planlagte kirurgiske, 30%
hos planlagte kirurgiske og 46.2 % hos ortopediske pasienter
• QoL lavere enn kontroll befolkning et år etter

Arch Gerontol Geriatr. 2012 Mar-Apr;54(2):e193-8. Epub 2011 Dec 17.
Outcome and quality of life of elderly critically ill patients: an Italian prospective observational study. Pavoni
V, Gianesello L, Paparella L, Buoninsegni LT, Mori E, Gori G. Department of Critical Medical-Surgical Area,
Section of Anesthesia and Intensive Care, Largo Palagi, 1 Firenze, Italy

ICU mortalitet hos eldre

Intensivbehandling av eldre > 80 år
• ICU mortalitet for ikke planlagt kirurgi (34.0%) and medisinske
pasienter (37.7%) var høyere enn for planlagt kirurgi (10.6%)

• 1 års mortalitet inkl. ICU og sykehus mortalitet var 62.1% hos ikke
planlagt kirurgiske pasienter, 69.2% hos medisinske pasienter vs.
21.6% in planlagte pasienter
Intensive Care Med. 2006 Jul;32(7):1039-44. Epub 2006 May 9. Short-term and long-term
mortality in very elderly patients admitted to an intensive care unit. de Rooij SE, Govers A,
Korevaar JC, Abu-Hanna A, Levi M, de Jonge E. Department of Internal Medicine, Academic
Medical Center, 22700, 1100 DE, Amsterdam, The Netherlands. s.e.derooij@amc.uva.nl
ICU mortlitet hos eldre

Kognitiv, funksjonell og QoL Outcome hos eldre > 80 år
• ICU pasienter med planlagt kirurgi; 57% overlevde mot 11% av de
med ikke planlagt kirurgi og 10% av medisinske pasienter
• 74% av pasientene som bodde hjemme før intensivoppholdet var
kommet hjem 1 år etter
• 83% hadde ingen alvorlig kognitiv svikt
• 76% hadde ingen alvorlig fysisk begrensing
• QoL var lik aldersjustert generell populasjon
•

J Am Geriatr Soc. 2008 May;56(5):816-22. Epub 2008 Apr 1. Cognitive, functional, and quality-oflife outcomes of patients aged 80 and older who survived at least 1 year after planned or
unplanned surgery or medical intensive care treatment. de Rooij SE, Govers AC, Korevaar JC,
Giesbers AW, Levi M, de Jonge E. Department of Internal Medicine and Geriatrics, Academic
Medical Center, Amsterdam, The Netherlands. s.e.derooij@amc.uva.nl

Outcome hos eldre

Kognitiv funksjon
• Cognitive impairments are common after critical illness and may
be caused by the critical illness in itself. Incidences are high after
ICU discharge (64%) but drops rapidly during the first 3 months
after
J Am discharge.
Coll Surg. 2012 Jul;215(1):12-7; discussion 17-8. Epub 2012 May 22.
Preoperative cognitive dysfunction is related to adverse postoperative outcomes in the elderly
Robinson TN, Wu DS, Pointer LF, Dunn CL, Moss M.
•

Acta Anaesthesiol Scand. 2011 Oct;55(9):1044-51. doi: 10.1111/j.1399-6576.2011.02500.x. Epub
Source
2011 Sep 8. Cognitive impairments after critical
illness. Torgersen J, Hole JF, Kvåle R, WentzelLarsenof
T, Flaatten
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Kognitiv funksjon etter ICU (generelt)

Kognitiv funksjon
• ”Baseline cognitive impairment in older adults undergoing major
elective operations is related to adverse postoperative outcomes
including increased complications, length of stay, and long-term
mortality. Improved understanding of baseline cognition and
surgical outcomes can aid surgical decision making in older
adults”

•

J Am Coll Surg. 2012 Jul;215(1):12-7; discussion 17-8. Epub 2012 May 22. Preoperative cognitive
dysfunction is related to adverse postoperative outcomes in the elderly. Robinson TN, Wu DS,
Pointer LF, Dunn CL, Moss M. Department of Surgery, University of Colorado at Denver School of
Medicine, Aurora, CO 80045, USA. thomas.robinson@ucdenver.edu

Kognitiv funksjon og Outcome (generelt)

Patients with ICU stay > 24 hours, Age 18-75
N = 810
Patient with no
relative visit
N = 57

Patients

Patients’ relatives

Patients excluded
N = 214

Relatives
excluded
N = 50

Relatives were
not asked
N =272

ICU Mortality
N = 114 (14.1%)

Died < 4-6 weeks post
ICU discharge
N = 69 (14.3%)

Eligible patients
Invited to the study
N = 413 (100%)

Eligible relatives
invited to the study
N = 431 (100%)

Refused to
participate
N = 56

Refused to
participate
N = 23

Did not respond
N = 102

Did not respond
N = 54

Participating patients
N = 255 (61.7%)

Participating relatives
N = 354 (82.1%)

Pairs of participating patients and relatives
N = 134

Studie fra Ous

Livskvalitet hos pasienter før behandling, 3 og 12 mnd etter
behandling, sammenliknet med norske normdata
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Livskvalitet før og etter 3 og 12 mnd
Normdata – medisinske, kirurgiske
General population

Medical patients, n=77 (43%)

Surgical patients, 47 (26%)
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Livskvalitet før og etter 3 og 12 mnd
Normdata – medisinske, kirurgiske og traume pasienter
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Endringer i livskvalitet over tid hos
medisinske, kirurgiske og traume pasienter

Innledning

Pasientens psykiske
stress og pårørendes
forventning

Innledning

Pre-ICU status – pårørendes vurdering
•
•
•
•

Pårørendes vurdering av pasientens pre-ICU tilstand
Livskvalitet (HRQoL) målt ved SF 36
Pårørendes vurdering av pasientens fysisk kapasitet samsvarer relativt bra
Pårørendes vurdering av psykisk tilstand har en tendens til å undervurdere
pasientens funksjonsnivå
Capuzzo M, Grasselli C, Carrer S, Gritti G, Alvisi R. Quality of life before intensive care admission:
agreement between patient and relative assessment. Intensive Care Med 2000
September;26(9):1288-95.
Scales DC, Tansey CM, Matte A, Herridge MS. Difference in reported pre-morbid health-related
quality of life between ARDS survivors and their substitute decision makers. Intensive Care Med
2006 November;32(11):1826-31.
Rogers J, Ridley S, Chrispin P, Scotton H, Lloyd D. Reliability of the next of kins' estimates of
critically ill patients' quality of life. Anaesthesia 1997 December;52(12):1137-43.
Diaz-Prieto A, Gorriz MT, Badia X, Torrado H, Farrero E, Amador J, Abos R. Proxy-perceived prior
health status and hospital outcome among the critically ill: is there any relationship? Intensive
Care Med 1998 July;24(7):691-8.

Pårørendes vurdering av pasientens funksjonsnivå

Intensivmedisinsk behandling - prioritering
• Oslo universitetssykehus
- 30 000 kirurgiske inngrep 2012
- 2300 strykninger – økning 0.8 %
- en viktig årsak : manglende intensiv og postoperativ
kapasitet
• Prioritering av hvem som får hjelp og hvem som må vente kan ha
innvirkning på pasientforløpet

Prioritering kan påvirke Outcome

Forløp av livskvalitet, funksjonsnivå, kognitive funksjon
Før sykdommen/ skaden

Innledning - Forløp

Intensivbehandling

Etter sykdom/skade med
intensivmed. behandling

Konklusjon
Intensivmedisinsk behandling av eldre krever nøye vurdering:
- pre ICU komorbiditet
- sykdommen/skadens generelle forløp (akutt/planlagt)
- forventet rehabiliterings potensiale; livskvalitet,
funksjonsnivå og kognitiv funksjon
- pårørendes vurdering av fysisk funksjon før
sykdommen/skaden er pålitelig
-pårørendes vurdering av mental tilstand kan være
undersestimert
-pårørendes vurdering av kognitiv funksjon er lite studert,
god konkret og beskrivende anamnese er svært viktig
- økt behov for intensivmedisinsk behandling og manglende
ressurser kan tvinge frem en helsepolitisk
prioriteringsdebatt

Konklusjon

Konklusjon
Intensivmedisinsk behandling av eldre krever nøye vurdering:
- pre ICU komorbiditet
- sykdommen/skadens generelle forløp (akutt/planlagt)
- forventet rehabiliterings potensiale; livskvalitet,
funksjonsnivå og kognitiv funksjon
- pårørendes vurdering av fysisk funksjon før
sykdommen/skaden er pålitelig
-pårørendes vurdering av psykisk tilstand kan være
undersestimert
-pårørendes vurdering av kognitiv funksjon er lite studert,
god konkret og beskrivende anamnese er svært viktig
- økt behov for intensivmedisinsk behandling og manglende
ressurser kan tvinge frem en helsepolitisk
prioriteringsdebatt

Konklusjon

