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Gerontologi 

}  Gerontologi – läran om det friska åldrandet. En 
tvärvetenskap som handlar om åldrandet ur alla 
perspektiv. 

}  Kunskaper i gerontologi är en förutsättning för att 
kunna behandla gamla människor. 

}  Det normala friska åldrandet förändrar kroppens 
alla funktioner. 



Geriatrik 

 Geriatrik 

 Läran om etiologi, 
patofysiologi, 
diagnostik, 
profylax och 
terapi av 
sjukdomar hos 
äldre 



Gerontologi 



Geriatrik 

DE ALLRA ÄLDSTA ÖKAR MEST 
 
}  80+ blir dubbelt så många - från 496 000  till ca 
900 000 år 2050 

}  90+ tredubblas från 75000 idag till ca 200 000 år 
2050 
 
}  100+ har fördubblats på 10 år 
 
}  På 10 år har antalet 90+ med höftfraktur ökat med 
150 procent 

}  Människor med demens ökar från 160 000 till 
cirka 400 000 till 2050 

}  Höftfrakturerna från ca 19 000 till 30 000 till 2050? 



Det biologiska åldrandet 

  
 

 Åldrandet är en generell, progressiv och 
irreversibel process som drabbar alla 
efter tillväxtfasen, som ej är orsakad av 
yttre faktorer och som minskar 
individens funktionella kapacitet 



Åldrandets fysiologi 

}  Sjunkande maximal hjärtfrekvens 

}  Minskande slagvolym 

}  Försämrad autonom reglering av blodtrycket 

}  Stigande systoliskt blodtryck till ca 80 ± 5 
års ålder 

}  Stigande diastoliskt blodtryck till ca 70 ± 5 
års ålder 

}  Försämrad reglering av Cerebralt BlodFlöde 
(CBF). 



Åldrandets fysiologi 

}  Minskad elasticitet i lungor 

}  Stelare bröstkorg 

}  Mindre kapacitet i andningsmuskulatur 

}  Förtjockad basalmembran 

}  Leder till ca halverad maximal lungkapacitet 
i 90 års åldern med stora individuella 
variationer 

}  Sjunkande normalvärden för t.ex. pO2 

}  Försämrad andningsreglering 



Åldrandets fysiologi 

}  Minskad glomerulär filtration 

}  Försämrad kapacitet i homeostasen 

}  Ökande risk för störd autonom reglering av 
urinblåsa 

}  Sjunkande acetylkolinnivåer ökar risk för 
urinretention 



Åldrandets fysiologi 

}  Minskad maximal saltsyraproduktion 

}  Minskad maximal produktion av 
matsmältningsenzymer 

}  Förlångsammad motorik i matstrupe och 
tarm 

}  Förlångsammad ventrikeltömning 

}  Försämrad autonom reglering av 
magtarmkanalen 

}  Försämrad rektalsfinkterfunktion 



Åldrandets fysiologi 

}  Minskad maximal produktion av vita 
blodkroppar 

}  Minskad maximal produktion av antikroppar 

}  Försämrade hud och slemhinne ”-barriärer” 

}  Ökad risk för autoimmunitet 



Åldrandets fysiologi 

}  Försvagade inflammatoriska 
reaktioner 

} Minskad rodnad 
} Minskad svullnad 
} Minskad värmeökning 
} Minskad perifer smärtreaktion 
} Förändrad feberreaktion 



Åldrandets fysiologi 

}  Färre nervceller 

}  Färre synapser 
 
}  Långsammare retledningshastigheter 

}  Minskad transmittorproduktion t.ex.: 

}  Dopamin 

}  Acetylkolin 



Åldrandets fysiologi 

}  Några konsekvenser av åldrandet: 

}  Ökad risk för död och hjärtsvikt efter 
hjärtinfarkt 

}  Ökad risk för överbehandling och 
biverkningar av hypertoniläkemedel 

}  Ökad risk för hypoxi vid pneumoni 

}  Ökad risk för läkemedelsintoxikation 

}  Ökad risk för malnutrition 



Åldrandets fysiologi 

}  Några konsekvenser av åldrandet: 

}  Ökad risk för underdiagnostik av t.ex. 
frakturer, akut buk och av infektioner 

}  Ökad risk för fallolyckor och fallskador 

}  Ökad risk för t.ex. parkinsonistiska 
biverkningar 

}  Ökad risk för förvirringstillstånd 

}  Ökad risk för depression 



Åldrandets fysiologi 

}  Förändrade hälsorisker: 

}  Optimalt BMI för 75-årig kvinna = ca 30 

}  Optimalt blodtryck för 85-åring ca 160 
mmHg 

}  Optimalt kolesterolvärde hos 80+ ca 6,0 
mmmol/l 



Den åldrande människan 

  
 
 

 Åldrandeprocessen leder till en 
minskad reservkapacitet; en ökad 
skörhet. Motståndskraften mot 
olika sjukdomsagens/påfrestningar 
minskar. 

 
  

 



Den åldrande människan 

 Andra hälsorisker får relativt större 
betydelse. En helhetssyn på patienten är 
nödvändig.  
  Exempel: 

}  Sociala rollförändringar 
}  Att bli änka/änkling 
}  Att förlora ett barn 
}  Att förlora oberoendet 

}  Näringsbrist 
}  Dålig munhälsa 

 Påfrestningar leder snabbare till allvarliga 
konsekvenser och medicinsk behandling 
leder oftare till biverkningar. 



Den åldrande människan 

 Den gamla patienten kräver en ökad 
noggrannhet och större försiktighet. 

 
 Den gamla patienten kräver ofta en aktivare 
och snabbare insatt behandling. 

 
  

ü  Intorkning 
ü  Blödning 
ü  Infektioner 
ü  Hjärtarrytmier 
ü  Trombosprofylax 

ü  Sårvård 
ü  Depression 



Den åldrade människan 

}  ÅLDRANDEFÖRÄNDRINGAR 
SOM PÅVERKAR 
LÄKEMEDELSBEHANDLING 

}  Förändrad absorbtion 
}  Förändrad distribution 

}  Minskande andel kroppsvatten 
}  Ökande andel kroppsfett 

}  Förändrad metabolism 
}  Förändrad utsöndring 
}  Förändrad receptorkänslighet 



Geriatrik 

}  Geriatrisk diagnostik 
}  Förändrad symtombild 
}  Gränsdragning mellan åldrande och sjukdom 
}  Demens och delirium försvårar diagnostik 
 

}  Förändrad etiologi 
}  Förändrade hälsorisker - konsekvenser för 

 både primär och sekundärprevention 
}  Helhetssyn 
 

}  Geriatrisk terapi 
}  Förändrade förutsättningar för 

läkemedelsbehandling 
}  Läkemedelsbiverkningar 
}  Rehabilitering 



Geriatrik 

}  Multipatologi 
}  Stroke 
}  Frakturer 
}  Demens 
}  Palliation 
}  Etik 
}  Genus 



 
Geriatrisk utredning 
 

}  Ätproblem? 
}  Nedsatt 

munhälsa? 
}  Undernäring? 
}  Nedsatt 

immunförsvar
? 
}  Pneumoni 
}  UVI - 

Urosepsis 

}  Risk för 
hospitaliserin
g/
institutionalis
ering? 

}  Nedsatt 
kognitiv 
förmåga? 

}  Hörselproble
m? 

}  Synnedsättnin
g? 

 



Geriatrisk utredning 

}  Kommunikati
ons-problem? 

}  Fotproblem? 
}  Smärta? 
}  Trombosrisk? 



Geriatrisk utredning 

}  Fallrisk? 
}  Osteoporos? 
}  Polyfarmaci? 
}  Behov av 

preoperativ 
utredning? 



Geriatrisk utredning 

}  Föreligger 
reha-
biliteringsbeh
ov? 

}  Sömnproblem
? 

}  Planering av 
palliativ vård, 
terminalvård? 

}  Urinproblem? 

}  Mag-
tarmproblem? 

}  Depression? 
}  Nedsatt 

funktionsförm
åga? 

}  Motorik/
balansned-
sättning? 

}  Sarcopeni? 



Geriatrisk utredning 

}  Nedsatt  
aktivitets-
förmåga (ADL)? 

}  Risk för 
trycksår? 

}  Risk för bensår? 

}  Risk för 
kontrakturer? 

}  Utbrändhet hos 
anhöriga? 

}  Medicinska 
problem 
hemma? 

}  Sociala problem 
hemma? 

}  Vanvård/
övergrepp? 



Geriatrisk utredning 

}  Körkort, 
Vapenlicens? 

}  Andliga 
behov? 

}  Sexualitet, 
Samlevnad? 

}  Livskvalitet? 



Disponerande faktorer för 
urinvägsinfektion 

}  Östrogenbrist efter 
klimakteriet 

}  Urinretention 
}  Residualurin, 

långsamt flöde 

}  Prolaps 
}  Inkontinens (urin + 

avf) 
}  Diarré och 

obstipation 
}  Blöjor 
}  Blåsstenar, 

njursten 

}  Nedsatt 
immunförsvar 
}  Järnbrist 
}  C-vitaminbrist 
}  Kortisonbehandling 
}  Cytostatikabehandli

ng 
}  Diabetes 
}  Depression 
}  ”Andra sjukdomar” 

}  Depression 
}  Malignitet 

 Behandling med 
bred-
spektrumantibiotika
: t.ex. ampicilliner 
och cefalosporiner 
orsakar ofta 
överväxt av 
tarmbakterier 



Behandling av pneumonier hos äldre 

}  Tidig diagnostik 
}  Snabbt insatt 

behandling 
}  Syresättning; 

andningsgymnastik 
}  Optimera vätske- 

och 
näringstillförsel, 
vitaminer, 
spårämnen, protein 
och energi 

}  Behandla ev 
disponerande 
faktorer 
}  Hjärtsvikt 
}  Diabetes 
}  Astma, bronkit, 

emfysem 
}  Läkemedel 

}  Antikolinergt 
verkande lkm 

}  Diuretika, kortison 
}  Cytostatika 

}  Undvik sängläge 
}  Tillräckligt 

långvarig 
behandling 

}  Vid terapisvikt; 
utred vidare TBC, 
malignitet 

}  Depression 



Annorlunda hälsorisker – andra hot 
mot en god ålderdom 

}  Undernäring och 
svält 

}  Läkemedelsbiver
kningar 

}  Fallolyckor  

}  Depressioner 

}  Bristfällig 
rehabilitering 

}  Sjukvårdens 
organ-
specialisering 

}  Personalens 
kompetens-brist 


