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• Osvald (79) ble operert for hoftebrudd for 
2 dager siden.  

 

• Han var helt klar i går, men de siste timene 
har han vært svært motorisk urolig, 
aggressiv, veivet med armene og plukket 
på noe på dynen. Han forsøker å rive ut 
urinkateteret og å klatre over 
sengegjerdet.  

 

• Han er vanskelig å roe ned, og ved forsøk 
på samtale, fester han blikket bare noen få 
sekunder, før han begynner å rive i 
venfloner og annet utstyr. 

 

• Ved forsøk på klinisk undersøkelse slår 
han etter personalet, han virker 
mistenksom og redd og nekter å 
samarbeide.  

bjorn.erik@neerland.net 

Diagnose? 
Mulige årsaker? 
Hvilke tiltak? 

Tiltak for å for å roe ned? 
Behov for medisiner? 
Nødvendig med blodprøver, 
urinprøve, EKG? 



Viktig 
Vanlig 

Opplevelsen 
Dårligere prognose 

Risikopasient 
Forsinket behandling 

Sykehjem 
Demens 

Død 
Potensielt reversibel tilstand 

Utfordrende 
Den vanskelige pasienten 

Utagerende 
Diagnosen 

Samhandling 
Forskning 

Skrøpeligste 
 
 
 

bjorn.erik@neerland.net 
Fotograf: Rita Romskaug 

Vi bør/kan gjøre noe med det 

Det er vanskelig å vite hva vi skal gjøre 



Hovedbudskap 

bjorn.erik@neerland.net 

• Tenk delirium! Diagnosen blir 
ofte oversett og har mange 
alvorlige konsekvenser 

• Delirium ≠ demens 
• Akutt endring i bevissthet og 

oppmerksomhet 
• Påvise og behandle utløsende 

årsak(er) 
• Den viktigste behandlingen er 

ikke-medikamentell 
• Forebygging og behandling 

• Det finnes ingen effektiv 
medikamentell behandling 
• Antipsykotika i lave doser til 

utvalgte pasienter 
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Kjennetegn ved den geriatriske pasienten 

bjorn.erik@neerland.net 

Aldersforandringer 

Komorbiditet og polyfarmasi 

Akutt sykdom 

Uspesifikke 
symptomer 

Delirium Fall… 

Funksjonssvikt… 

… 



Vanlige postop. komplikasjoner hos eldre 

• Infeksjoner 

• Hjerneslag 

• Delirium 

• Atrieflimmer el a arytmier 

• Akutt koronarsyndrom 

• Hjertesvikt 

• Respirasjonssvikt 

• Tromboemboli 

• Nyresvikt 

• Urinretensjon 

• Ileus 

• Forsinket sårtilheling 

• Trykksår 

• Angst  

• Depresjon 

 

bjorn.erik@neerland.net 



Delirium tremens..? 

Alkohol abstinens Delirium 

 

Autonom hyperaktivitet 
Tremor 
Insomnia 
Kvalme/oppkast 
Angst, agitasjon, hallusinasjoner 
GTK-kramper 

bjorn.erik@neerland.net 



Delirium Demens Depresjon 

Start Rask 
Timer/dager 

Gradvis 
Måneder/år 

Gradvis 
Uker/måneder  
Utløsende hendelse 

Oppmerksomhet og 
bevissthet 

Svingende 
Sløv eller agitert 
Konsentrasjonsvansker 

Stabilt  
Oftest normal* 
Våken 

Oftest stabilt 
Kan ha 
konsentrasjonsvansker 

Søvn Forstyrret døgnrytme, 
uvanlig forvirring 

Kan være endret, 
habituell nattevandring 

Tidlig oppvåkning 

Tenkning Desorganisert 
Usammenhengende 

Særlig redusert 
korttidshukommelse 

Negative tanker, håpløshet, 
selvbebreidelse 

Persepsjon Vrangforestillinger 
Hallusinasjoner 

Oftest normal Oftest normal 

* Ofte redusert ved alvorlig demens 

Depresjon 

Delirium Demens 

bjorn.erik@neerland.net 



Delirium? 

Amalie, 85 år. Operert 
tykktarmskreft. Metastaser til lever 
og lunger.  Oppegående med rullator. 
 

Pneumoni og akutt nyresvikt. 
Dehydrert. 
 

Hun ligger med øynene igjen, åpnes 
når du tar på pasienten, men lukker 
dem fort igjen. Døsig, gir kun 
kortvarig blikkontakt.  
 

Nesten ingen spontane bevegelser. 
Langsomme bevegelser. Svarer med 
enstavelsesord. 

bjorn.erik@neerland.net 

[Illust. foto fra google.no] 



DSM-5 kriterier for delirium 

bjorn.erik@neerland.net 

A Forstyrret oppmerksomhet (redusert evne til å 
fokusere, opprettholde og endre 
oppmerksomhet) og bevissthet (redusert 
orientering til miljøet omkring seg) 

B Forstyrrelsene utvikler seg i løpet av kort tid 
(vanligvis timer til noen få dager), 
representerer en endring fra vanlig 
oppmerksomhet og bevissthet, og har tendens 
til å fluktuere i grad av alvorlighet gjennom 
døgnet 

C Forstyrret kognisjon (f.eks. hukommelse, 
orientering, språk eller 
persepsjonsforstyrrelser) 

D Forstyrrelsene i kriteriene A og C blir ikke bedre 
forklart av en allerede kjent nevrokognitiv 
lidelse eller oppvåkningsfasen fra et koma 

E Det er holdepunkter fra sykehistorie, klinisk 
undersøkelse eller laboratoriesvar for at 
forstyrrelsen er en direkte fysiologisk 
konsekvens av en annen medisinsk tilstand, 
forgiftning av kjemiske substanser (rusmidler 
eller legemidler), abstinens, annen toksisk 
påvirkning eller har multiple årsaker 

Oppmerksomhet 
Bevissthet 

Rask utvikling 
Endring 
Fluktuasjon 

Kognisjon 
Persepsjonsforstyrrelser 

Eks ikke «bare» demens 

Infeksjon. Lårhalsbrudd. 
Hjerteinfarkt. Hjerneslag. 
Medikamenter + + +  



Delirium undergrupper 

• Hyperaktiv 

– agitasjon, aggressivitet, hallusinasjoner, vrangforestillinger 

• Hypoaktiv 

– nedsatt reaksjonsevne, treg tale og langsomme motoriske 
funksjoner, mimikkfattig 

• Blandet 

• Subsyndromalt 

• Persisterende 

bjorn.erik@neerland.net 
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Delirium 

• Vanlig tilstand:  
• Ved innleggelse i sykehus: 14-24% 
• I løpet av sykehusoppholdet: 6-56 % 
• Hoftebrudd: 35-65 % 
• Intensivavdelinger (ICU), insidens: 19 

– 83 % 
• Hos terminale pasienter: 85-90% 
• Pas med demens: 50% får delirium 

ifm sykehusinnleggelse 
• På sykehjem..? 

 

Inouye, SK. Lancet 2013. Delirium in elderly people 
Breitbart, W. J Clin Oncol 2012. (…) Delirium in patients with cancer 

bjorn.erik@neerland.net 



-Cork University Hospital, 
Irland: 407 senger 
 

-15. mai 2010 ble alle 
inneliggende pasienter 
undersøkt for delirium 
 

-19,6 % hadde delirium 
 

Bare 43,6% av disse hadde 
delirium eller et av 
synonymene dokumentert i 
journal !! 

Ryan DJ, BMJ Open. 2013 Jan 7;3 
bjorn.erik@neerland.net 
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Vanlige risikofaktorer Vanlige utløsende faktorer 

Høy alder Hoftebrudd 

Kognitiv svikt Kirurgiske inngrep 

Depresjon Infeksjon 

Tidligere gjennomgått delirium Hjerneslag 

Omfattende komorbiditet Akutt koronarsyndrom 

Sansesvikt Dehydrering 

Lav kroppsmasse Metabolske forstyrrelser 

Smerter 

Polyfarmasi og sederende medikamenter 
Hentet fra: 
Neerland, Watne, Wyller. Tidsskr Nor Legeforen 2013 



bjorn.erik@neerland.net Neerland, Watne, Wyller. Tidsskr Nor Legeforen 2013 
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Konsekvenser av delirium?  

• Økt  

– liggetid 

– kostnader  

– risiko for demens 

– risiko for forverring av kjent 
demens 

– risiko for å komme på institusjon 

– risiko for funksjonstap 

– dødelighet 



Hypotese 1 

Er delirium assosiert med utvikling av demens?  

 

bjorn.erik@neerland.net 



 

 

 

 

 

 

                                                                              Delirium: 27%       Demens: 37.5% 
 

      

Ingen demens 

   n=106 
 

 

                                                                              

    Intet delirium                  Demens: 6.5% 

                                                                                                             p< 0.001 

 

         Etter 6 måneder 

Hoftebrudd 

Krogseth et al., Dement Geriatr Cogn Disord 2011 

bjorn.erik@neerland.net 



Deliriumsdiagnostikk i praksis 

Test og vurder 
 

1. Bevissthet og oppmerksomhet 
GCS. Øyeåpning, blikkontakt, bevegelse, kroppsholdning. 

“Baklengstester”: Måneder, ukedager, 20-1 

2. Kognisjon 
Orientering, hukommelse 

3. Akutt og/eller svingende forløp? 

4. Tilleggssymptomer 

Bjørn Erik Neerland Illust. foto fra google.no 

THM 



BEHANDLING 

bjorn.erik@neerland.net 



Oline - 87 år - en ortopedisk pasient 

• Bakgrunn: Bor alene. Hjemmesykepleien 
kommer morgen og kveld. Går småturer med 
rullator hver dag. Hypertensjon. Hypotyreose. 
Artrose, mye smerter i begge knær og i 
venstre skulder.  

 

• Aktuelt: Gled på isen, brakk lårhalsen. 
Vellykket kirurgisk inngrep. 

 

• Første postop dag: Lar seg mobilisere, men 
mye smerter under fysioterapi. Det forordnes 
opiater. 

 

• Andre og tredje postop dag er hun rolig og 
søvnig, har derfor ikke fått fysioterapi. 
Småslumrer når legen går visitt. Oline åpner 
øynene, men gir ikke skikkelig blikkontakt. 
Hun vet ikke hvor hun er. Hun mumler litt, 
men sovner vekk midt i en setning.  

 

• Av og til våkner hun til, blir urolig og roper. 
Da virker hun smertepreget. Tilstanden 
roer seg når hun får opiater.  

 

• Flere netter har Oline vært mye våken, 
rastløs og hissig. Hun har fått både 
OxyNorm, Sobril, Heminevrin, Zopiclone 
og Haldol for at hun skal sove. 

 

bjorn.erik@neerland.net 

Diagnose? 
Mulige årsaker? 
Hvilke tiltak vil du gjøre nå? 
Hva er prognosen - hvordan går det videre? 



Tilnærming til pasienten med delirium 

• Påvise og behandle utløsende årsak(er) 

• Seponere alt (unødvendig) 

– Men vurdere å starte/intensivere evt nødvendig 
behandling… 

• Generell homeostase 

bjorn.erik@neerland.net 



Generelle tiltak ved delirium 

Passe skjerming, rolige omgivelser 
- Fastvakt? Pårørende? 

Grundig legemiddelgjennomgang 
- Seponere  
- Intensivere 

Unngå unødige endringer i pas omgivelser og 
personale 

Korreksjon av hypovolemi, hypoksi, anemi, 
feber 

Øyekontakt, berøring, tydelig verbal 
kommunikasjon 

Optimalisering av komorbide tilstander 

Søvnhygiene Tilstrekkelig smertelindring 

Mobilisering og reorientering Unngå ubehagelig utstyr (iv-kanyler, 
urinkatetere) 

Syn (briller) og hørsel (høreapparat) 
 

Forebygge obstipasjon. OBS Urinretensjon! 

bjorn.erik@neerland.net 



bjorn.erik@neerland.net Hentet fra: Neerland, Watne, Wyller. Tidsskr Nor Legeforen 2013 

Forebyggende tiltak Behandling 

Tidlig mobilisering Passe skjerming, rolige omgivelser, 
behagelig belysning 

Reorientering og aktivisering Unngå unødige endringer i pas omgivelser 
og personale 

Forebygge dehydrering Reorientering 

Korreksjon av hypovolemi, hypoksi, anemi, feber Klokke og kalender 

Optimalisering av komorbide tilstander Tilstedeværelse av pårørende 

Tilstrekkelig smertelindring Øyekontakt, hyppig berøring, tydelig verbal 
kommunikasjon 

Forebygge søvndeprivasjon Unngå ubehagelig utstyr (iv-kanyler, 
urinkatetere) 

Forebygge obstipasjon Grundig legemiddelgjennomgang 
- Seponere det som ikke er strengt 

nødvendig 
- Intensivere nødvendig behandling 

(utløsende/vedlikeholdende tilstander) 

Syn (briller) og hørsel (høreapparat) 



bjorn.erik@neerland.net 

Forebyggende tiltak Behandling 
Tidlig mobilisering Passe skjerming, rolige omgivelser, behagelig 

belysning 
Reorientering og aktivisering Unngå unødige endringer i pas omgivelser og 

personale 
Forebygge dehydrering Reorientering 
Korreksjon av hypovolemi, hypoksi, anemi, 
feber 

Klokke og kalender 

Optimalisering av komorbide tilstander Tilstedeværelse av pårørende 
Tilstrekkelig smertelindring Øyekontakt, hyppig berøring, tydelig verbal 

kommunikasjon 
Forebygge søvndeprivasjon Unngå ubehagelig utstyr (iv-kanyler, urinkatetere) 
Forebygge obstipasjon Grundig legemiddelgjennomgang 

- Seponere det som ikke er strengt nødvendig 
- Intensivere nødvendig behandling 

(utløsende/vedlikeholdende tilstander) 
Syn (briller) og hørsel (høreapparat) 

Hentet fra: Neerland, Watne, Wyller. Tidsskr Nor Legeforen 2013 



Hva med medisiner…? 

Typiske sitat fra oppsummerende 
artikler: 

 

“existing studies provide 
tentative support…” 

 

“the lack of evidence from well-
designed studies…” 

 

“pharmacological management 
of delirium is often guided by 
empirical knowledge rather than 
well-designed efficacy studies” 

dexmedetomidine 

olanzapine 

clometiazol 

melatonin 

diazepam 

rivastigmin 

clonidine oxazepam 

donepezil 

risperidone zopiclone 

haloperidol 

quetiapine 



Haloperidol* Quietapin* 
Risperidone* 
Olanzapin* 

Donepizil 
Rivastigmin 

Dexmedetomidin* 
Klonidin? 

Benzodiazepin 

*) effekt av profylakse og/eller  
terapeutisk behandling er vist i RCT 

Klometiazol 

Dopamin Serotonin Acetylkolin Noradrenalin GABA 

Melatonin 

Tryptofan 

Typiske 
antipsykotika 

Atypiske 
antipsykotika 

Kolinesterase- 
hemmere 

Alfa2-reseptor- 
agonister 

Forsterke GABAs 
hemmende effekt 

Melatonin/ 
-agonist 

Melatonin* 
Ramelteon* 

Tryptofan 

5HT-blokkere 

Ondansetron * 

bjorn.erik@neerland.net 



Medikamentell behandling av delirium – noen RCT 

bjorn.erik@neerland.net Farewell D (2012) 

Table 1. Randomised trials for treatment of delirium.  N  D  (N=sample, d=drop-out) 

Breitbart et al. (1996)  Haloperidol vs. Chlorpromazine vs 

Lorazepam  

30  10  AIDS  

Han and Kim (2004)  Haloperidol vs. Risperidone  28  4  Mixed medical and surgical  

Skrobik et al. (2004)  Haloperidol vs. Olanzapine  73  ?  Medical and surgical ITU  

Kim et al. (2005)  Haloperidol vs. Risperidone  42  ?  Medical oncology ITU  

Lee et al. (2005)  Amisulpride vs. Quetiapine  40  9  Medical  ITU and oncology  

Hu et al. (2006)  Olanzapine vs. Haloperidol vs. Control  175  23  Senile dementia  

Devlin et al. (2010)  Quetiapine vs. placebo  36  2  Intensive care unit  

Tahir et al. (2010) Quetiapine vs. Placebo  42  13  General hospital  

Girard et al. (2010)  Haloperidol vs. Ziprasidone vs. placebo  103  6  Intensive care unit  

Kim et al. (2010)  Risperidone vs. Olanzapine  32  12  General hospital  

van Eijk et al. (2010) Rivastigmine vs. Placebo 109  34  Intensive care unit  

Overshott et al. (2010)  Rivastigmine vs. placebo  15  5  Medical wards  

Grover et al. (2011)  Haloperidol vs. Olanzapine vs. 

Risperidone  

74  10  General hospital  



Ingen medikamenter har delirium som 
indikasjon (?) 

Kilde: Felleskatalogen 

Haldol 
Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, 
spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon 
ved psykoser. Tics. Antiemetikum.  

Risperdal 
Schizofreni. Moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med 
bipolare lidelser. Korttidsbehandling (opptil 6 uker) av vedvarende aggresjon 
hos pasienter med moderat til alvorlig Alzheimers demens, som ikke 
responderer på ikke-farmakologisk behandling, og når det er risiko for 
selvskading eller skade av andre.  

Heminevrin  
Abstinenssymptomer ved alkoholisme, delirium tremens. 
Søvnforstyrrelser hos eldre, spesielt i forbindelse med nattlig uro. 
Agiterte konfusjonstilstander kombinert med uro hos geriatriske 
pasienter. Status epilepticus. 

bjorn.erik@neerland.net 



Bivirkninger Haldol:  
Svært vanlige (≥1/10): Agitasjon, insomnia, ekstrapyramidale symptomer, hyperkinesi, hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Depresjon, psykotisk lidelse, tardive dyskinesier, dystoni, dyskinesi, akatisi, bradykinesi, hypokinesi, hypertoni, somnolens, 
uttrykksløst ansikt, tremor, svimmelhet, synsforstyrrelser, okulogyrisk krise, ortostatisk hypotensjon, hypotensjon, forstoppelse, 
munntørrhet, økt spyttsekresjon, kvalme, oppkast, unormal leverfunksjonstest, utslett, urinretensjon, erektil dysfunksjon, 
vektøkning, vektreduksjon, reaksjon på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Leukopeni, hypersensitivitet, 
konfusjon, redusert libido eller tap av libido, rastløshet, anfall/kramper, parkinsonisme, akinesi, tannhjulsrigiditet, sedasjon, 
ufrivillige muskelkontraksjoner, tåkesyn, takykardi, dyspné, hepatitt, gulsott, fotosensitivitetsreaksjon, urticaria, pruritus, 
hyperhidrose, torticollis, muskelstivhet, muskelspasmer, stivhet i muskel/skjelett, amenoré, dysmenoré, galaktoré, ubehag i 
brystene, smerte i brystene, forstyrrelser i ganglag, hypertermi, ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hyperprolaktinemi, 
motorisk dysfunksjon, malignt nevroleptikasyndrom, nystagmus, bronkospasme, trismus, muskeltrekning, menoragi, 
menstruasjonsforstyrrelser, seksuell dysfunksjon, QT-forlengelse. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Agranulocytose, nøytropeni, 
pancytopeni, trombocytopeni, uhensiktsmessig sekresjon av ADH (SIADH), anafylaktisk reaksjon, hypoglykemi, 
ventrikkelflimmer, «torsades de pointes», ventrikulær takykardi, ekstrasystoler, laryngealt ødem, laryngospasme, akutt 
leversvikt, kolestase, leukocytoklastisk vaskulitt, eksfoliativ dermatitt, legemiddelabstinenssyndrom hos nyfødte, gynekomasti, 
priapisme, plutselig død, hjertestans, ansiktsødem, hypotermi, abscess på injeksjonsstedet. Tilfeller av venøs tromboembolisme, 
inkl. tilfeller av lungeembolisme og dyp venetrombose, er rapportert ved bruk av antipsykotika, frekvens ukjent. 

De legemidlene vi bruker er potensielt 
skadelige 

Fra: Steinar Madsen  
Hei,   
Svaret er at det er sett tilfeller med arytmier ved intravenøs bruk pga. lang QT-tid. Våre venner i anestesiologien var ikke særlig 
begeistret for denne endringen i og med at haloperidol regnes som et av de beste legemidlene ved akutt postoperativ psykose. 
Og man har mange års erfaring. Intravenøs bruk er jo bare indisert i akuttmedisin og de kan jo greit takle litt arytmi. Det er verre 
når pasienten river ut toraksdrenet og trakealtuben. Det burde kanskje vært bedre med en formulering om at i.v. bruk må bare 
skje når hjerterytmen blir overvåket.  

bjorn.erik@neerland.net 



Behandling av delirium med medikamenter – reduserer 
alvorlighetsgrad og varighet? 

• AP: Inkonklusivt – antakelig ikke 

• BZD: Bidrar sannsynligvis til generell forverring av delirium 

• Heminevrin: Ingen data. For søvn 

• Kolinesterasehemmer: Ikke effekt. Mulig skadelig 

• Melatonin: Usikkert, antakelig ikke 

• Andre: utprøves i liten grad 

 

Leiv Otto Watne & Bjørn Erik Neerland 

THM 



Prevention: 7 studies – no significant effect on incidence 
 
All (19 studies): No association with duration, severity, hospital/ICU LOS, 
mortality 



Behandle delirium med benzodiazepiner? 

• ”Sove deliriet av seg”? 

– Kasuistiske erfaringer, mangler 
studier 

• Potensielt mye bivirkninger 

– Opprettholde delirium, falltendens 

• Klometiazol (Heminevrin)? 

– ingen studier ved ikke-alkoholisk 
delirium 

– Potensielt alvorlige bivirkninger 

– Ikke kommentert i internasjonale 
oversiktsartikler 

«No adequately trials to support the use of bzd. (…) cannot be recommended» 
Cochrane 2009 



Dobbeltblindet 
Randomisert 
Kontrollert 



Dosering THE OSLO STUDY OF CLONIDINE IN ELDERLY PATIENTS WITH DELIRIUM –  

LUCID 

Dag 1 1 kapsel hver 3. time, inntil maksimalt 4 ganger  

(f eks kl 14, 17, 20, 23) 

Dag 2-7 1 kapsel morgen og kveld 

(ca kl 08-09 og ca kl 20-21) 

75 mcg klonidin 
eller placebo 

bjorn.erik@neerland.net 



Medikament Dosering 
  Basert på Breitbart 2012 

J Clin Oncol: Evidence-based 

treatment of delirium in 

patients with cancer 

 

Metodebok OUS Ullevål Scottish Delirium 

Association 

Haloperidol 

= Haldol 

0.5 - 2 mg hver 2-12.time 1 - 2 mg iv/po hver 4.time, 

halvering av doser døgn 2 

  

0.25 - 0.5 mg per dose døgn 

1 for skrøpelige/demens 

0.5 - 1mg po, max 2mg/24t 

  

0.5 mg IM, max 2mg/24 

Olanzapine 

= Zyprexa 

2.5 - 5 mg x 1-2 

  

    

Risperidone 

= Risperdal 

0.25 - 1 mg x 1-2 

  

0.25 - 0.5 mg x2   

Quetiapine 

= Seroquel 

12.5 – 100 mg x 1-2* 

  

    

*Dersom antipsykotika er kontraindisert (parkinsonisme, LBD) - alternativer 

Lorazepam 

= Temesta 

    0.5-1mg po, max 2mg/24t 

Midazolam     2.5 mg IM max 7.5mg/24t 

Klometiazol= Heminevrin   600 mg vesp, evt 300 mg x 3   

bjorn.erik@neerland.net 



#icanpreventdelirium 

https://www.youtube.com/watch?v=BPf

ZgBmcQB8 



bjorn.erik@neerland.net 

@beneerland   Hold av datoen:  
EUROPEAN DELIRIUM ASSOCIATION  
12th ANNUAL MEETING 
OSLO, 16th-17th November 2017 
www.eda2017.com 
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Tidsskr Nor Legeforen nr 15, 2013 



Til diskusjon «..hos oss» 

• Oppdager vi delirium hos 
oss? 
– Hvordan stiller vi 

diagnosen/hvem gjør det? 

• Gjør vi egne tiltak hvis det 
kommer (nye) pasienter 
med delirium? 

• Når bruker vi medikamenter 
– og hvilke medikamenter 
bruker vi hos oss? 

• Hvordan kan vi bli flinkere 
til å forebygge delirium hos 
oss? 

bjorn.erik@neerland.net 

Tenk på delirium  




