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Akutt nyresvikt hos traume- 
og hjertestanspasienter
823

Utvikling av akutt nyresvikt etter traume og hjertestans er forbundet 

med dårlig prognose.

Akutt nyresvikt er en hyppig komplikasjon 
hos alvorlig syke og skadede pasienter, og 
tilstanden må i alvorlige tilfeller behandles 
med nyreerstattende behandling som ofte 
kalles dialyse. Vi har undersøkt utviklingen 
av akutt nyresvikt hos pasienter innlagt 
i intensivavdeling som følge av traume og 
hjertestans utenfor sykehus.

Hos traumepasienter fant vi at akutt, 
alvorlig nyresvikt med behov for akutt nyre-
erstattende behandling forekom sjelden, og  
rammet menn hyppigere enn kvinner. Syk-
dommen var forbundet med moderat døde-
lighet, og høy pasientalder var risikofaktor 
for død. Vi fant at kvaliteten i den akutte 
nyreerstattende behandlingen kan forbedres. 
Ingen av de som overlevde, var avhengige 
av kronisk dialyse etter tre måneder og ett år.

Hos pasienter med hjertestans fant vi at 
ulike grader av akutt nyresvikt forekom hos 
om lag halvparten av de som ble gjenopplivet 
etter hjertestans utenfor sykehus. I denne 
pasientgruppen var akutt nyresvikt forbundet 
med økt dødelighet og dårlig nevrologisk 
resultat etter seks måneder. Forhøyede ver-
dier av ulike biomarkører målt i urin tidlig 
etter hjertestans ble identifisert som risiko-
faktorer for senere utvikling av akutt nyre-
svikt, død og dårlig nevrologisk resultat.

Det bør arbeides videre med å forbedre 
kvaliteten i akutt nyreerstattende behand-
ling etter traume, og med tidlig prognoseset-
ting av sykdom og død etter hjertestans.
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Forløp av depresjon hos eldre
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For eldre, deprimerte pasienter er tidligere depresjoner i livet, dårligere 

fysisk helse og demens negative prognostiske faktorer for forløpet av 

depresjon.

Depresjon og depressive symptomer er van-
lig blant eldre og kan ha alvorlige konsekven-
ser for den enkelte pasient og for samfunnet. 
Det foreligger få systematiske undersøkelser 
om eldre og depresjon i Norge. I min avhand-
ling undersøkte vi forløpet og prognostiske 
faktorer ved depresjon hos eldre i to forskjel-
lige pasientutvalg – eldre deprimerte pasien-
ter innlagt i spesialisthelsetjenesten i alders-
psykiatri og et vilkårlig utvalg av sykehjems-
beboere.

Demensdiagnose, dårligere fysisk helse 
og tidligere depressive episoder var negative 
prognostiske faktorer for forløpet av depre-
sjon i løpet av innleggelse i alderspsykiat-
risk avdeling.

Ved ny oppfølging ett år etter innleggelse 
hadde en tredel av pasientene opplevd ved-
varende depressive plager eller alvorlig til-
bakefall av depresjon som medførte ny inn-
leggelse eller selvmordsforsøk. Debut av 

depresjon før fylte 60 år var en negativ pro-
gnostisk faktor for forløpet.

Blant 1 158 sykehjemsbeboere fulgt opp 
med Cornell scale for depression in demen-
tia i 74 måneder avtok alvorlighetsgraden av 
depresjon i løpet av oppfølgingstiden. Dår-
ligere fysisk helse, høyere antall medisiner, 
mer alvorlig demens og bruk av antidepres-
siver var assosiert med alvorligere grad av 
depresjon.

Ved oppfølging av eldre pasienter med 
depresjon bør behandlere være oppmerk-
somme på de negative prognostiske fak-
torene avdekket i avhandlingen. Relevante 
pasienter kan kreve mer intensiv behandling 
eller ytterligere kliniske vurderinger.
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