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Læringsutbyttebeskrivelse Tittel på undervisning i geriatri til hjelp for dette 

læringsutbyttet (læringsutbyttet dekkes ikke 
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Kapitler til hjelp for dette læringsutbyttet i  

T B Wyller: Geriatri - en medisinsk lærebok, 2. 

utgave. Gyldendal 2015 

Forklare hva som ligger i begrepet "sårbarhet" 

(frailty) hos eldre 

Kreft hos gamle (seminar) 

Preoperativ vurdering av komorbiditet, operativ 

risiko (seminar) 

Kapittel 2 

Forklare hva sarkopeni er, og hvordan sarkopeni 

påvirker eldres helse og funksjon 

Ernæring hos eldre (tverrfaglig seminar) 

Kreft hos gamle (seminar) 

Fall hos eldre (forelesning) 

Kapittel 2, 7, 9, 19, 24 

Gjøre rede for særtrekkene ved depresjon hos eldre Depresjon hos eldre (forelesning) Kapittel 56 

Gjøre rede for utredning og behandling av 

parkinsonistiske syndromer hos eldre 

Fall hos eldre (forelesning) Kapittel 54  

Forklare særtrekk ved epilepsi som opptrer i høy 

alder 

Fall hos eldre (forelesning) Kapittel 55  

Gjøre rede for utredning av synkope hos eldre Fall hos eldre (forelesning) Kapittel 7, 19, 42.5 

Drøfte hvilke konsekvenser redusert nyrefunksjon 

med økende alder har for legemiddelbruk, 

håndtering ved akutt sykdom og fortolkning av 

prøvesvar 

Nyresykdom og de eldre (seminar) 

Polyfarmasi, bivirkninger og interaksjoner (seminar) 

Pasienten med mange sykdommer og mange 

legemidler (seminar) 

Kapittel 25, 30, 44  

Beskrive tverrfaglige behandlingsprinsipper for eldre 

med hoftebrudd 

I modul 3 (Forelesning om lårhalsbrudd) Kapittel 27 og 49.4 



Gjøre rede for årsaker til og behandling av 

inkontinens hos eldre 

 Kapittel 13, 21 

Forklare årsaker til og behandling av 

søvnforstyrrelser hos eldre 

 Kapittel 14, 22 

Gjøre rede for de grunnleggende forholdene ved 

geriatrisk rehabilitering 

Hjerneslag – akuttbehandling og rehabilitering 

(seminar) 

Praktisk klinisk håndtering av funksjonssvikt 

(seminar) 

Kapittel 28 

Diagnostisere de vanligste demenssykdommene 

(Alzheimers sykdom, vaskulær demens, 

frontotemporallappsdemens, lewylegemedemens 

og parkinsondemens) og drøfte deres kliniske 

særtrekk, og de viktigste behandlingstiltakene 

Klinisk kommunikasjon med eldre med kognitiv svikt 

(kurs) 

Praktisk klinisk håndtering av funksjonssvikt 

(seminar) 

Demenssykdommer - diagnostikk og behandling 

(seminar) 

Psykoser hos eldre (forelesning) 

Kapittel 6, 17, 38 

Diagnostisere, utrede og behandle delirium Diagnostikk og behandling av delirium (forelesning) 

Psykoser hos eldre (forelesning) 

Kapittel 39 

Formulere en adekvat behandlingsplan for 

slagpasienter 

Hjerneslag – akuttbehandling og rehabilitering 

(seminar) 

Kapittel 40 

Diagnostisere, forebygge og behandle osteoporose 

hos eldre 

 Kapittel 49 

Planlegge og gjennomføre palliativ behandling av 

eldre pasienter, herunder anvende prinsipper for 

analgesi og lindring av andre plagsomme 

symptomer i livets sluttfase 

Vanskelige avgjørelser ved livets slutt  

Smertebehandling (seminar) 

Kapittel 35, 36 



Drøfte hvordan legemidlers indikasjoner, 

kontraindikasjoner og potensielle interaksjoner 

påvirkes av høy alder, polyfarmasi og samtidige 

sykdommer 

Polyfarmasi, bivirkninger og interaksjoner (seminar) 

Pasienten med mange sykdommer og mange 

legemidler (seminar) 

Infeksjoner hos eldre (semianr) 

Kapittel 30 

Gjennomføre en legemiddelgjennomgang hos eldre 

med polyfarmasi 

Samme som over Kapittel 30 

Mestre tolkning av medisinsk-biokjemiske prøver og 

bildeundersøkelser hos eldre 

Diskuteres gjennomgående, bl.a. i kliniske 

smågrupper 

Kapittel 25 

Drøfte hvorvidt funksjonssvikt har oppstått akutt, 

subakutt eller kronisk, og trekke konklusjoner av en 

slik vurdering 

Praktisk klinisk håndtering av funksjonssvikt 

(seminar) 

Infeksjoner hos eldre (seminar) 

Kapittel 5 

Anvende enkle kognitive tester og tolke testresultat Kliniske smågrupper Kapittel 17 

Planlegge og gjennomføre en enkel utredning av 

eldre pasienter med falltendens 

Fall hos eldre (forelesning) Kapittel 7, 19 

Planlegge og gjennomføre en enkel utredning av 

eldre pasienter med ernæringssvikt 

Ernæring hos eldre (seminar) Kapittel 9, 24 

Mestre samarbeidet i et tverrfaglig team Kliniske smågrupper Kapittel 27 

Begrunne utredning og behandling av 

kreftsykdommer hos eldre 

Kreft hos gamle (seminar) Kapittel 48 

 


