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Abstrakt 
Titel: Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med delirium. En 

kvalitativ intervjustudie. 

Bakgrund: Delirium uppkommer som akuta förändringar i mental status, slutenhet, 

medvetandepåverkan, konfusion och agitation. Vid tecken på delirium är det viktigt att 

snabbt göra bedömning för att identifiera delirium och minimera farmakologiska och 

fysiologiska riskfaktorer samt minska riskfaktorer i patientens miljö som stress. Det är 

viktigt att visa förståelse och ge stöd, samt förklara patientens upplevelser. Forskning 

visar att delirium oftast diagnostiseras med den subjektiva kliniska blicken på patienten 

istället för att använda screeningverktyget CAM-ICU. 

Syfte: Syftet var att belysa vad intensivvårdssjuksköterskan hade för upplevelser av att 

vårda patienter med delirium. 
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design med individuella 

semistrukturerade intervjuer där elva intensivvårdssjuksköterskor deltog. Nio av 

deltagarna var kvinnor och två var män. Data analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med 

delirium belyser en frustration över svårigheter med att identifiera patienter med 

delirium, att en god kommunikation både med patient, anhöriga och personal är en 

viktig del i vårdandet, samt att läkemedelsbehandling, aktivering och fysisk stimulans 

ger positiva effekter för patienten.  

Slutsats: Det framkom i studien att intensivvårdssjuksköterskorna upplever frustration 

och svårigheter med att identifiera patienter med delirium. På grund av insikt om 

kunskapsbrister i CAM-ICU är det viktigt att vårdpersonalen får utbildning i hur 

bedömningsinstrumentet ska användas eftersom det är ett tillförlitligt instrument. 

 

Nyckelord 
Intensivvårdssjuksköterska, upplevelser, identifiering, bedömningsinstrument, 

kommunikation, delirium. 
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Abstract 
Title: Intensive care nurse's experiences of caring for patients with delirium. A 

qualitative interview. 

Background: Delirium occurs as acute mental status changes, introversion, impaired 

consciousness, confusion and agitation. If signs of delirium, it is important to make 

quick assessment to identify delirium and minimize the pharmacological and 

physiological risk factors and reduce risk factors in the patient's environment such as 

stress. It is important to show understanding and support, and explain the patient´s 

experiences. Research shows that delirium is usually diagnosed with the subjective 

clinical gaze on the patient instead of using the screening tool CAM-ICU. 

Aim: The aim was to illustrate intensive care nurses experiences of caring patients with 

delirium. 

Method: The study was conducted with a qualitative design with individual semi-

structured interviews where eleven critical care nurses participated. Nine of the 

participants were women and two were men. The data was analyzed by qualitative 

content analysis. 

Results: Intensive care nurses' experiences of caring for patients with delirium 

illustrates the frustration over difficulties in identifying patients with delirium and that a 

good communication both with patients, relatives and staff is an important part of 

caring. Also pharmacological treatment and activation and physical stimulation 

produces positive effects for the patient. 

Conclusion: It was revealed in the study of intensive care nurses´ experience that they 

experienced frustration and difficulties in identifying patients with delirium. Due to the 

realization of the knowledge gaps in the CAM-ICU, it is important that the staff is 

trained in how the assessment instrument should be used because it is a reliable 

instrument. 

 

Keywords  
Intensive Care Nurse, experiences, identification, assessment instruments, 

communication, delirium. 
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1 Inledning 

Inom intensivvården möter intensivvårdssjuksköterskan i sitt dagliga arbete många 

patienter som drabbas av delirium. Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd och 

det påverkar både patient, personal som arbetar med patienten samt anhöriga. 

Tillståndet är väl bekant inom intensivvården och det krävs att 

intensivvårdssjuksköterskan identifierar dessa patienter. Det finns 

bedömningsinstrument som är användbara vid bedömningen av patienten. Forskningen 

säger att bedömningsinstrumenten är ett hjälpmedel, dock är användningen av dessa 

bristfällig. Författarna har under fältstudieveckorna insett sin egen brist inom 

kunskapsområdet, men uppmärksammat att intensivvårdssjuksköterskorna är väl 

bekanta inom ämnet. Den forskning som gjorts visar på att intensivvårdssjuksköterskan 

inte använder bedömningsinstrumenten särskilt flitigt. Författarna vill på grund av detta 

gå ut i praktiken och intervjua intensivvårdssjuksköterskan för att ta reda på hur de 

identifierar att en patient är på väg att få delirium. Den andra frågan vi hoppas få svar på 

är hur de vårdar patienter som redan har delirium.   

 

2 Bakgrund 

2.1 Psykisk och fysisk påverkan hos patienten med delirium 

På grund av den fysiska och psykiska stressen som patienten utsätts för inom 

intensivvården kan det ge upphov till ett förvirringstillstånd/delirium (Stubberud, 2009). 

Delirium uppkommer som akuta förändringar i mental status, slutenhet, 

osammanhängande tankemönster, medvetandepåverkan, konfusion och eventuellt 

agitation (Hvarfner, 2005). Det är mestadels äldre som drabbas av delirium, oftast är det 

kortvarigt men det kan återkomma (Stubberud, 2009; Donnell & Timmins, 2012). 

Delirium kan vara en fara både för patienten själv och för omgivningen på grund av 

aggressivitet och det begränsar patientens rehabilitering (Stubberud, 2009; Schofield, 

Tolson & Fleming, 2011). I värsta fall kan det leda till döden på grund av negativa 

fysiska symtom som till exempel takykardi, högt blodtryck samt nedsatt immunförsvar. 

Tillståndet kan utvecklas för att patienten känner en maktlöshet och då kan patienten få 

en känsla av ångest, otrygghet och isolering. Orsaken till delirium kan vara en 

kombination av patientens tidigare upplevelser samt upplevelsen av situationen just nu. 

Symtomen som uppkommer när patienten drabbas av akut förvirring är patientens 

förändrade beteende med kognitiv nedsättning och förändrad sinnesstämning. Bland 

symtomen som uppstår finns ångest, vanföreställningar, hallucinationer, psykomotorisk 

oro, aggression samt rubbad dygnsrytm (Stubberud, 2009). 

 

2.2 Omvårdnad för att tillgodose patientens behov 

Intensivvården har som mål att förhindra att patienter utvecklar delirium genom att 

försöka få en stabilitet i patientens inre och yttre omgivning. Den negativa stressen 

påverkar patienten och därför strävar intensivvården efter att minska faktorer som kan 

utlösa stress för patienten. Detta görs genom att patienten ska få känna att den har makt 

i situationen (Stubberud, 2009). När intensivvårdssjuksköterskan ser tecken på delirium 
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är det viktigt att snabbt göra en bedömning för att identifiera eventuellt delirium och 

minimera farmakologiska och fysiologiska riskfaktorer samt minska riskfaktorer i 

patientens miljö som stress. Det är viktigt att sjuksköterskan visar förståelse och ger 

stöd samt förklarar för patienten vad hen upplever (Bélanger & Ducharme, 2015). För 

att förebygga delirium kan vårdpersonalen upprätthålla en tillfredsställande respiration, 

cirkulation, elimination och näringstillförsel hos patienten. Ge patienten tid för 

nödvändig sömn och vila, minska smärtor och obehag hos patienten. Minska på 

upplevelser av ångest och otrygghet, avhumanisering och isolering. När det gäller 

rehabilitering är det betydelsefullt att identifiera tillståndet så snabbt som möjligt. 

Många gånger kan det vara svårt för personalen om det rör sig om akut förvirring eller 

demens (Stubberud, 2009).  

 

2.3 Diagnostisering 

Tillståndet diagnostiseras genom att uppmärksamma symtom som vakenhet, nedsatt 

kognitiv funktion, vilja till samarbete, omtöckning samt motorisk oro. Det är viktigt att 

utreda om dessa symtom beror på något annat till exempel hypoxi, intoxikation eller 

läkemedel. Hjälpmedel som kan användas för att bedöma tillståndet är bland annat den 

fysiologiska statusen samt bedömningsinstrument (Stubberud, 2009). Ett vanligt 

bedömningsinstrument som används är CAM-ICU (Confusion Assesment Method for 

the Intensive Care Unit). Det är ett standardiserat protokoll med fyra symtom som 

behöver uppfyllas vilka är akut debut av förändrat psykisk status eller varierande 

abnormt beteende, ouppmärksamhet, osammanhängande tankemönster och 

medvetandepåverkan (Stubberud, 2009 & Hvarfner, 2005). I en artikel framkommer det 

att det finns brister i hur intensivvårdssjuksköterskor bedömer delirium. Ett flertal 

sjuksköterskor tycker det är svårt att bedöma om patienten som är nedsövd har delirium. 

Resultatet av artikeln visar att även om det finns tillgång till bedömningsunderlaget är 

det inte alla som kan bedöma om det är delirium patienten har eller inte (Francisco, 

Sampaio & Sequeira, 2014). I en annan artikel har mer än hälften av sjuksköterskorna 

inte utbildning om delirium. Trots detta är kunskapsnivån hög när det gäller definition 

av delirium. Även om det finns riktlinjer för hur man ska gå till väga när man tar hand 

om patienter med delirium så görs ingen daglig screening på intensivvårdspatienter, 

vilket beror på att det är brist i utbildning bland personalen. Sjukvårdspersonalen kan gå 

miste om 2/3 av intensivvårdspatienterna med delirium om de inte använder 

screeningmetoden. I jämförelse med andra bedömningsinstrument är CAM-ICU inte 

tidskrävande utan tar endast 2-5 minuter (Elliott, 2014). Forskning visar att delirium 

oftast bedöms med den subjektiva kliniska blicken på patienten istället för att använda 

bedömningsinstrumentet CAM-ICU. Genom att använda den subjektiva bedömningen 

är det lättare att identifiera patienterna i jämförelse med användandet av CAM-ICU. 

Detta på grund av att patienterna har en låg svårighetsgrad av sjukdom eller för att det 

går lång tid från utbildning i användning av instrumentet till att 

intensivvårdssjuksköterskan använder skalan i praktiken (Guenther et al., 2012). I en 

annan studie undersöks intensivvårdssjuksköterskornas kunskapsnivå och attityd före 

och efter införandet av CAM-ICU. Innan införandet fanns inget strukturerat verktyg för 

bedömning av delirium. Efter att personalen utbildats i att använda 
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bedömningsinstrument framkom det i resultatet att endast ett fåtal upplever att CAM-

ICU är mer tidskrävande. 82 % är positiva till att fortsätta använda instrumentet efter 

provperioden. Förskrivning av antipsykotiska läkemedel ökar i samband med att CAM-

ICU införs, vilket tros bero på att läkarna lättare uppmärksammar delirium när det finns 

ett skattningsunderlag vilket ger bättre omvårdnad och optimal vård (Eastwood, Peck, 

Bellomo, Baldwin & Reade, 2012). Som ett komplement till CAM-ICU används 

MAAS-skalan som beskriver graden av oro och sederingsdjup hos patienten 

(Gulbrandsen, 2009).      

 

2.4 MAAS (Motor Activity Assessment Scale)-en skala för 

medvetandegradering 

MAAS är ett system som används inom intensivvården som bygger på klinisk 

bedömning av patienten, nivån uttrycks med hjälp av olika talvärden (se bilaga F). 

Dessa skalor beskriver medvetandenivån, svar på stimuli, olika grader av oro och 

smärta, samt hur patienten har förmåga att samarbeta med ventilator och människor. 

MAAS har en skala från noll till sex, varje enskilt tal ger information om 

medvetandetillståndet hos patienten där intensivvårdssjuksköterskan gör en bedömning 

av hur patienten reagerar på yttre stimuli. På nollstadiet svarar patienten inte 

överhuvudtaget, däremot om patienten har en sexa på skalan, är patienten utåtagerande, 

kan vara agiterad och samarbetsovillig. MAAS-instrumentet är en skala som fungerar 

bra både när det gäller pålitlighet och validitet. Intensivvårdssjuksköterskornas 

kompetens varierar och på grund av det har sjuksköterskorna olika uppfattning om 

sederingen är god eller inte, detta bidrar till att sjuksköterskorna gör olika bedömningar. 

Utgår alla intensivvårdssjuksköterskor från denna MAAS-skala i bedömningen av 

sederingsnivån, blir det ett mer liknande tankesätt och mindre godtycke i själva 

bedömningen av patienten. Genom att intensivvårdssjuksköterskan använder denna 

skala får hen ett redskap som ger möjlighet till systematisering i bedömningen. 

Litteraturen säger att om patienten är mycket djupt sederad, räcker det inte med denna 

skala, utan då får sjukvårdspersonalen lita på den kliniska bedömningen av patienten 

(Gulbrandsen, 2009).  

 

2.5 Behandling 

Oftast behandlas delirium genom att kombinera farmakologiska och icke 

farmakologiska åtgärder. Exempel på icke farmakologiska åtgärder kan vara att 

patienten får fullgod sömn, att skapa lugn och ro för patienten, minska på 

sinnesintrycken, förklara för patienten vad som händer och vad vårdpersonalen gör, att 

vara tydlig, att prata om saker som patienten känner till och att skapa trygghet för 

patienten. För att dämpa oro, aggressivitet och hallucinationer kan farmakologiska 

behandlingar användas. Läkemedlen minskar patientens stressfaktorer. Det kan vara 

nödvändigt med sedering om patienten blir för orolig eller aggressiv (Stubberud, 2009 

& Hvarfner, 2005).  
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2.6 Teoretisk referensram 

Ett vårdvetenskapligt synsätt används i studien där fokus belyser vårdrelation, livsvärld 

samt lidande. Ur det vårdvetenskapliga synsättet är det människans perspektiv som 

studeras och det skapas en förståelse utifrån människans egna erfarenheter (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Utifrån begreppen vårdrelation, 

livsvärld och lidande framkommer sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter 

med delirium.  

 

2.6.1 Vårdrelation 

Den vårdande relationen mellan vårdare och patient karakteriseras genom ett 

professionellt engagemang där fokus ligger på patienten och patientens vårdbehov 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det som kännetecknar en vårdande relation är att mötet 

består av respekt, värdighet, integritet och närhet mellan individerna. Vårdrelationen ska 

bekräfta patienten och ge patienten möjlighet att uppnå hälsa och välbefinnande. För att 

detta ska ske krävs att vårdaren tillåter sig att bli berörd och skapa kontakt med 

patienten. I vårdrelationen kan vårdaren aldrig räkna med att få något utbyte av 

relationen med patienten (Ekebergh, 2009). Syftet med vårdrelationen är att lindra 

lidande (Kasén, 2012). Genom att ha en vårdande relation med patienten, innebär det att 

vårdaren påverkas av patientens situation och behöver använda förmågan att tolka och 

förstå patienten (Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005). För att kunna närma sig 

patientens livsvärld är det betydelsefullt att vårdaren har kunskap om närhet och distans 

i relationen vilket gör att vårdaren vågar vara närvarande i vårdrelationen. Vårdaren 

måste vara medveten om hur den bemöter patienten vilket görs genom ett öppet och 

vänligt bemötande. Detta är mer inbjudande än ett slutet och oengagerat möte 

(Ekebergh, 2009).  

 

2.6.2 Livsvärld 

Livsvärlden är människans upplevelser och erfarenheter och här krävs ett 

förhållningssätt i vårdandet som bekräftar verkligheten på det sätt som patienten ser 

den. I livsvärldsperspektivet är det viktigt att vårdaren visar engagemang för patientens 

egen berättelse och livshistoria. Patienten känner sig själv bäst och patientens 

individualitet prioriteras högt då varje enskild erfarenhet av lidande och välbefinnande 

är unik (Ekebergh, 2009). För att vårdandet ska vara vårdvetenskapligt krävs det att 

vårdaren möter patientens livsvärld. Genom att vårda med livsvärlden som grund kan 

vårdaren förstå hur patienten hanterar sin sjukdom och hur sjukdomen påverkar 

patientens liv. Vårdarens perspektiv inkluderas alltid i patientens livsvärld. Genom att 

vårda i patientens livsvärld skapas grunden för att återställa patientens livskraft och 

balans där individen får livsmening. Genom livsvärlden förstår vi oss själva, andra och 

världen varpå vi kan närma oss själva och andra och resten av världen. På detta sätt kan 

livsvärlden förstås som den värld som erfars (Dahlberg & Segesten, 2010). Patientens 

livsvärld förändras när hen blir sjuk och patientens upplevelse av sig själv förändras. 

Det blir kaos och oordning i livsvärlden. För att kunna hjälpa patienten är det viktigt att 

ha förståelse för patientens upplevelse av sjukdomen och vilka följder det blir för hens 

livsvärld (Jahren Kristoffersen, 2005). 
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2.6.3 Lidande 

Inom vården kan patienten uppleva lidande som en helhetsupplevelse. Det kan vara 

kroppslig smärta, att känna obehag, att ha en sjukdom. Lidandet är en 

andlig/existentiell, fysisk och emotionell upplevelse som bidrar till smärta, oro och 

ångest. Att uppleva lidande är naturligt och likaså att lindra lidande. Att lindra lidandet 

är en naturlig del för människan och detta kan människan göra både ensam och 

tillsammans med andra. Varje individ upplever sitt eget lidande tillsammans med sin 

omgivning. Det krävs att vårdpersonalen har ökad kunskap om det naturliga lidandet 

hos patienten för att kunna möta patienten i hens lidande. Det är viktigt att vara lyhörd 

till patienten för att kunna veta vad hen upplever då de kan ha svårt att uttrycka sina 

känslor. Det är betydelsefullt att låta patienten berätta vad hen känner för att kunna 

bearbeta lidandet (Arman, 2012). Målet med vården är att lindra eller förhindra lidande 

och att främja välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Några av de stressfaktorer som patienten med delirium kan uppleva är ångest, 

otrygghet och isolering, vilket är ett lidande för patienten och kan lindras med hjälp av 

personalen (Stubberud, 2009). 

 

3 Problemformulering 

Inom intensivvården är delirium ett vanligt förekommande tillstånd och patienter med 

detta fenomen kan intensivvårdssjuksköterskan möta inom alla områden i vården. 

Tillståndet hos patienten kan utvecklas på grund av att patienten känner en maktlöshet 

vilket kan utveckla en känsla av ångest, otrygghet och isolering hos patienten. Detta på 

grund av att patienten som vårdas inom intensivvården utsätts för psykisk och fysisk 

stress. Som intensivvårdssjuksköterska är det svårt att bedöma patienter med delirium 

eftersom det kan finnas andra orsaker till symtomen som till exempel hypoxi, 

läkemedel. Forskningen visar att bedömningsverktyget CAM-ICU inte används särskilt 

flitigt utan intensivvårdssjuksköterskan går på den kliniska blicken av patienten.  

För att kunna bemöta och hjälpa patienten på bästa sätt är det betydelsefullt att 

intensivvårdssjuksköterskan har kunskap om patientens livsvärld för att förstå hur 

patienten upplever sin situation. Det är viktigt att ha kunskap om delirium för att kunna 

ge ett professionellt bemötande till patienten. Intensivvårdssjuksköterskans upplever att 

vårda patienter med delirium är svagt beskrivet i litteraturen. Därför är denna studie 

angelägen att genomföra för att få ökad kunskap i intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelser av att vårda patienten med delirium.  

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa vad intensivvårdssjuksköterskan hade för upplevelser av att vårda 

patienter med delirium. 
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5 Metod 
Intervjustudien genomfördes med en kvalitativ design för att få fram 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med delirium. Denna 

design var användbar för att få fram personers levda erfarenheter och upplevelser av ett 

visst fenomen. Den kvalitativa forskningen befinner sig i fenomenets naturliga miljö. 

Inom den kvalitativa forskningen tittar man på helheterna utifrån den induktiva ansatsen 

(Henricson & Billhult, 2012). Den induktiva ansatsen handlar om att forskaren studerar 

forskningsfenomenet utan att utgå från en etablerad teori och utifrån den information 

som samlats in, skapas en teori (Patel & Davidson, 2003). För att studera deltagarnas 

livsvärld behöver beskrivningarna och händelserna tolkas (Nyström, 2012).   

 

5.1 Urval 

Författarna använde sig av ett strategiskt urval för att få hög variation av erfarenheter av 

de deltagare som ingick studien (Chekol, 2012). Urvalet av deltagare valdes ut i 

förhållande till syftet med studien (Danielsson, 2012). Denna studie baserades på 

intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på två sjukhus i Region Kronoberg. De som 

inkluderades rekryterades från två intensivvårdsavdelningar som tillhörde samma klinik, 

det vill säga anestesikliniken. Författarna önskade en variation i ålder, kön och 

arbetslivserfarenhet för att få fram så informationsrika berättelser som möjligt. 

Författarna ville ha ett mindre antal informanter med olika erfarenheter för att få rika 

beskrivningar om ämnet vilket tillhör vår kvalitativa ansats. I kvalitativ forskning 

önskas färre personer med rika beskrivningar av ett fenomen (Henricson & Billhult, 

2012). Det var enbart intensivvårdssjuksköterskor inom intensivvården med minst ett 

års erfarenhet som inkluderades i studien. Författarna rekryterade elva 

intensivvårdssjuksköterskor i studien. Nio av deltagarna var kvinnor och 2 var män. 

Arbetslivserfarenheten bland deltagarna var mellan 3,5-36 år. Medelåldern bland 

deltagarna var 47 år. Informationen presenterades inledningsvis för verksamhetschefen 

som gav godkännande till att genomföra studien (Se bilaga A). Efter det presenterades 

informationen för avdelningscheferna på båda intensivvårdsavdelningarna (se bilaga B) 

som veckan innan intervjuerna påbörjade ombads att fråga lämpliga 

intensivvårdssjuksköterskor om de ville delta i studien. Avdelningscheferna delade ut 

informationsbrev till deltagarna och de elva personer som fått förfrågan gav informerat 

samtycke för deltagande i studien, både muntligt och skriftligt (se bilaga C).        

 

5.2 Datainsamling 

Författarna tillfrågade varje deltagare i fråga om hen ville delta i studien. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att genom öppna frågor få förståelse för 

deltagarnas erfarenheter genom att ta del av deras berättelser. I semistrukturerade 

intervjuer sker en flexibilitet eftersom att de öppna frågorna inte behöver ställas i 

ordningsföljd, utan kommer till tal allteftersom berättelsen fortlöper. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga D). Författarna valde 

ostrukturerade frågor med berättande karaktär för att ta del av deltagarnas berättelser om 
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ämnet. Intervjun innehöll åtta breda öppna frågor och genomfördes utanför 

intensivvårdsavdelningarna på avskild plats. Deltagarna skulle inte befinna sig i 

patientvården för att skapa en avslappnad och lugn miljö utan störande moment. Innan 

intervjun startades fick deltagarna läsa igenom frågorna och sätta sig in i ämnet för att 

vara förberedd på frågorna. Detta har författarna gjort vid tidigare intervjuer vilket 

uppskattades. Följdfrågor användes för att få utvecklande svar från deltagarna och för 

att fördjupa sig i intensivvårdssjuksköterskans upplevelser. Intervjuerna varade cirka 

20-25 minuter och varje intervju avslutades med att deltagarna själva fick tillägga 

information om de så önskade. Det var viktigt att intervjuaren var lyhörd för vad som 

sades och lät deltagaren prata utan att stressa fram svaren. Intervjuaren tänkte på sitt 

eget kroppsspråk för att undvika att avbryta en intressant berättelse som deltagaren 

berättade. Det var dessutom väsentligt att notera vilket tonfall deltagaren använde då 

skratt, gester och ansiktsuttryck gav en uppfattning om deltagarnas känslor. I slutet av 

intervjun summerades allt för att deltagaren skulle ha en chans att lägga till information 

om så önskades. Författarna intervjuade var och en för sig, lyssnade likaså igenom 

inspelningarna och transkriberade materialet enskilt. För att få en bättre förståelse är det 

betydelsefullt att ta hänsyn till nyanser i talet och uppehåll i deltagarnas beskrivningar. 

Därefter transkriberades texten och varje intervju kodades med olika nummer i en 

kodlista och förvarades så att endast forskarna skulle ha tillgång till det. När texten 

skrevs ut ordagrant var det lättare att se vem som talade och det underlättade att notera 

avbrott i intervjun. Det var betydelsefullt att lyssna av intervjun antingen samma dag 

eller dagen därpå för att lättare komma ihåg vad som sagts (Danielson, 2012).  

 

5.3 Dataanalys 

Författarna valde den kvalitativa innehållsanalysen för att analysera och tolka texten 

från intervjuerna. Denna typ av analys används ofta inom vårdvetenskapen. I den 

kvalitativa ansatsen växlar forskaren mellan närhet och distans till deltagaren. 

Intervjuaren blir en medskapare i själva forskningsprocessen. I den kvalitativa 

innehållsanalysen studeras skillnader och likheter i texten för att beskriva variationer. 

Detta bryts ned i meningsenheter och teman inom olika tolkningsnivåer. Det latenta 

innehållet handlar om att texten innehåller ett underliggande budskap som går att tolka i 

form av teman. Detta framgår från det som sägs mellan raderna. Författarna använde sig 

av det latenta innehållet från intervjuerna för att få en djupare förståelse för hur något 

upplevdes. Den induktiva ansatsen användes då innehållet i texten analyserades vilken 

är baserad på människors berättelser om sina upplevelser. När författarna analyserade 

texten behövde den läsas igenom flera gånger för att meningsenheter skulle kunna 

urskiljas med beskrivningar av fenomenet. Därefter kondenserades meningsenheterna 

för att göra texten kortare och mer lätthanterlig. Slutligen skapades underteman samt 

teman som utgjorde en röd tråd i texten på en tolkande nivå (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 
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Tabell 1. Exempel på analysförförande  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Subteman Teman 

En patient som varit 

helt klar och adekvat 

och vaken på alla sätt, 

börjar bete sig lite 

konstigt…främst då 

säger konstiga 

saker…börjar bli 

aggressiv eller 

motoriskt orolig eller 

så…det är väl då man 

får börja fundera på vad 

det är för 

någonting..det kan ju 

som sagt vara andra 

orsaker också…det kan 

ju vara smärta eller vad 

som…en sepsispatient 

kan ju vara väldigt 

påverkad mentalt och 

så 

Tidigare helt klar och 

adekvat patient börjar 

bete sig konstigt, blir 

aggressiv, motoriskt 

orolig. Börjar då 

fundera på vad det 

står för. Det kan vara 

smärta, sepsispatient 

Iakttagelser av 

patientens 

beteende/uttryck 

Frustration över 

svårigheter med att 

identifiera 

patienterna med 

delirium 

Upplevelserna är ju att 

detta är jättesvåra 

patienter, fruktansvärt 

svårt för att….man kan 

ju ofta inte, man når 

inte dem, man kan inte 

tala dem till rätta 

och…det här med oron 

och motorisk oro i 

samband med tusen 

slangar överallt det är 

ju liksom inte så bra 

kombination 

Svåra patienter, man 

når dem inte och kan 

ej tala dem till rätta. 

Oro och motorisk oro 

i kombination med 

tusen slangar är inte 

bra 

Hinder i mötet 

med patienten 

God 

kommunikation-en 

viktig del i 

vårdandet 

Att det verkligen gäller 

att man hittar 

någon…ah, en optimal 

medicinering där som 

gör att dem håller sig 

lugna….samtidigt så 

vill man ju liksom inte 

söva ner patienterna för 

mycket för man vill ju 

ändå ha dem så pass 

vakna som möjligt men 

samtidigt vill man ju ha 

dem lugna… 

 

Att hitta en optimal 

medicinering som 

håller patienterna 

lugna utan att söva 

ner dem 

Behov av 

läkemedels- 

behandling 

Behandlingens 

positiva effekter för 

patienten 

 

5.4 Förförståelse 

Inom den kvalitativa forskningen är det betydelsefullt att den förförståelse som 

forskaren har är en förutsättning för att kunna utveckla ny kunskap och förståelse. 

Förförståelsen utgår från vårt subjektiva forskningsperspektiv, vilket är en förutsättning 

för att uppfatta, se och förstå någonting (Chekol, 2012). Författarna till denna uppsats 
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vet att delirium är ett vanligt förekommande fenomen hos intensivvårdspatienter, dock 

har vi ingen erfarenhet av att vårda dessa patienter. Eftersom vår förförståelse inom det 

utforskade området är så pass smal, hade vi ett öppet sinne och lade inte några egna 

värderingar i deltagarnas beskrivningar. Dock gav bakgrundsinformationen en viss 

inblick inom området vilket fick läggas åt sidan för att inte låta detta påverka studien. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Författarna valde att utgå från helsingforsdeklarationen då detta är utarbetade riktlinjer 

inom medicinsk klinisk forskning. De aspekter som behövde tas hänsyn till för att det 

skulle vara etiskt giltigt var att det är väsentliga frågor som studerades, att studien hade 

god vetenskaplig kvalité och att den genomfördes på ett etiskt sätt. Innan författarna 

påbörjade studien skickades ett informationsbrev ut till verksamhetschefen för 

godkännande (se bilaga A). Informationsbrev skickades även ut till avdelningschefen 

för godkännande (se bilaga B). De deltagare som medverkade förmedlades både 

muntligt och skriftligt om vad studien handlade om innan intervjun genomfördes (se 

bilaga C). Informationsbreven innehöll deltagarnas identitet och därför förvarades dessa 

oåtkomligt för andra. Informerat samtycke handlar om att skydda deltagarnas frihet och 

självbestämmande. Deltagarna fick när som helst under studiens gång avbryta sitt 

deltagande. Tre saker krävdes av deltagarna för att de skulle ha ett informerat samtycke. 

Det första var att deltagarna informerades om arbetet, det andra var att deltagarna 

förstod informationen och kunde fatta ett beslut och det tredje var att det var frivilligt att 

delta. Om forskaren uppfattade att deltagarna inte ville ta emot informationen eller 

förstod informationen, uteslöts de från studien. En dokumentation av samtycke utfördes. 

Forskarna var medvetna om att ett skriftligt samtyckte kunde upplevas påtvingande för 

personen, författarna informerade dock tydligt om att deltagarna hade rätt till att avbryta 

när de så önskade. Ett skriftligt samtycke användes för att få bevis på att deltagaren i 

fråga hade gjort ett samtycke. Konfidentialitet bygger på att obehöriga inte ska få ta del 

av känsliga uppgifter och/eller personuppgifter. Konfidentialiteten innebär att data 

förvaras så att den är otillgänglig för obehöriga samt att personuppgifter även förvaras 

så att de inte blir tillgängliga för obehöriga. Vid redovisning av data skedde detta så att 

det inte gick att identifiera vem som deltog i studien. Det material som samlades in 

nyttjades endast i studien. Efter transkribering av materialet och när studien var avslutad 

raderades all data. De risker som finns med intervjuer är till exempel negativa 

emotionella upplevelser hos deltagaren eller att uppgifter läcker ut. De emotionella 

riskerna är att deltagarna kan känna obehag och skam. En annan risk är att intervjun kan 

påverka privatlivet på ett kränkande sätt eftersom att deltagaren kommer att behöva 

avsätta tid för att delta i intervjun. Risker för författarna finns också vilket kan handla 

om att hamna i osäkra miljöer eller situationer. En ytterligare risk som kan skapas är att 

det uppstår lojalitetskonflikter eftersom författarna samt deltagarna arbetar inom samma 

profession. Dock minskar den risken i och med att författarna inte utförde studien på sin 

egen arbetsplats och kände därmed inte deltagarna. Nyttan med studien är att deltagarna 

i studien och de övriga intensivvårdssjuksköterskorna kunde ta del av arbetet och utifrån 

detta göra en förbättring i rutinerna vid omvårdad av patienter med delirium. Utifrån 

studien kan eventuellt förbättrade rutiner och riktlinjer skapas. Andra aspekter på nytta 
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för deltagaren är att de kunde få chans att delge sin kunskap och få sin röst hörd samt att 

de hade möjlighet att förbättra arbetet på sin arbetsplats (Kjellström, 2012). Författarna 

hade inte särskilt mycket förkunskap inom ämnet och därför var syftet i studien av nytta 

för att få en ökad kunskap inom ämnet och en medvetenhet om delirium inför 

kommande yrkesroll. En egengranskning har gjorts via Etikkommittén Sydost (2017) 

som visade att en fullständig ansökan till Etikkommittén i Sydost inte behövde göras (se 

bilaga E). 

 

6 Resultat 
I intervjuerna som gjordes framkom det mycket information om hur begreppet delirium 

användes. Deltagarna uttryckte att man inte använde begreppet delirium utan beskrev 

patienten i termer som orolig, stressad, agiterad, förvirrad, introvert eller sluten. 

Begreppet var dock välkänt, men det talades inte så mycket om just delirium då 

deltagarna inte hade kunskap om vad begreppet innebar. Tillståndet diagnostiseras 

sällan som just delirium. Deltagarna ansåg att om det inte var tydliggjort att det rörde 

sig om ett delirium, var det också svårt att behandla patienten på rätt sätt. 

Intervjupersonerna upplevde att många patienter drabbas av delirium, det är mer vanligt 

än ovanligt. Utifrån innehållsanalysen som belyser intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelser av att vårda patienter med delirium framkom följande tre teman; 

Frustration över svårigheter med att identifiera patienter med delirium, God 

kommunikation-en viktig del i vårdandet samt Behandlingens positiva effekter för 

patienten.  

Tabell 2. Resultatets teman och subteman 

Teman Subteman 

 

Frustration över svårigheter med att 

identifiera patienter med delirium 

Svårigheter att lita på 

bedömningsinstrument 

Iakttagelser av patientens beteende och 

uttryck 

 

 

 

God kommunikation-en viktig del i 

vårdandet 

Hinder i mötet med patienterna 

Viktigt att skapa balans mellan vila och 

aktivitet 

Betydelsefullt med bra samarbete mellan 

vårdpersonalen 

Vikten av kommunikation med anhöriga 

Betydelsen av att bjuda in patienten i 

nuet och verkligheten 

 

 

Behandlingens positiva effekter för 

patienten 

Läkemedelsbehandlingens betydelse för 

prevention 

Uppmärksamma patientens behov av 

läkemedelsbehandling 

Patientens behov av aktivering och fysisk 

stimulans 

 



  
 

11 

6.1 Frustration över svårigheter med att identifiera patienter med 

delirium  

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det inte fanns vedertagna 

bedömningsinstrument som var användbara. De upplevde att det var viktigt att bedöma 

patientens uttryck och beteende för att avgöra om det var delirium eller någonting annat. 

Temat innefattade intensivvårdssjuksköterskans observation på tecken hos patienter 

med ivadelirium och här framträdde två subteman vilka var; Svårigheter att lita på 

bedömningsinstrument, vilket belyste för- och nackdelar med att ha 

bedömningsinstrument och Iakttagelser av patientens beteende och uttryck, vilket 

belyste vikten av att observera patientens beteende.  

 

6.1.1 Svårigheter att lita på bedömningsinstrument 

På de två enheter där intervjuerna gjordes kände deltagarna till bedömningsinstrumentet 

CAM-ICU som används för att bedöma om patienten har delirium. Dock användes 

CAM-ICU inte på någon av enheterna trots att det introducerats på en av enheterna för 

något år sedan. Deltagarna upplevde att detta bedömningsinstrument inte var användbart 

eftersom det är ett avancerat och omständigt system, dessutom efterfrågades inte 

resultatet av bedömningarna av någon läkare. Dock önskade deltagarna ändå att det 

skulle finnas någon form av bedömningsinstrument som var lätt att använda. Det fanns 

också önskemål från deltagarna i intervjuerna att ett bedömningsinstrument vore bra för 

att få en så likvärdig bedömning som möjligt av patienten. 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det hade gynnat om en skattningsskala hade 

använts eftersom de då lättare hade kunnat jämföra bedömningen före och efter 

insättning av behandling. Deltagarna i intervjuerna gick på egen erfarenhet och den 

kliniska blicken av patienten vilket resulterade i skilda bedömningar som var svåra att 

följa upp eftersom detta uppfattades olika av varje intensivvårdssjuksköterska.  

 

… för det var ju då en skattningsskala där man ställde vissa frågor till patienten 

och utifrån de svaren då bedömde om det var delirium men jag känner lite 

granna, det negativa med den var ju att, antingen är patienten så pass klar och 

redig så de tycker att det är jättefånigt när jag frågar dem om en sten kan flyta i 

vattnet, alltså de bara skrattar åt mina frågor, eller är patienten snurrig så de 

inte kan svara på frågorna. (Deltagare 6) 

 

I intervjuerna framgick det att bedömningsinstrumentet som användes för att 

uppmärksamma hur väl sederad patienten var, var MAAS-skalan. Med hjälp av den 

skalan upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att de kunde få en uppfattning om 

patienten var orolig. På detta sätt kunna deltagarna lättare identifiera ett eventuellt 

delirium. Deltagarna upplevde att de kunde få fram användbar information genom att 

använda sig av MAAS-skalan. ”Vi har inga särskilda hjälpmedel nu. Nej, det är ju 

MAAS skalan den säger ju en hel del, det gör den ju” (Deltagare 10).  
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6.1.2 Iakttagelser av patientens beteende och uttryck 

Deltagarna upplevde att de utifrån patientens beteende kunde bedöma om de var på väg 

in i ett delirium. Deltagarna upplevde att det var lättare att identifiera de patienter som 

var oroliga, aggressiva, utåtagerande, plockiga. De patienter som blev tysta och 

inåtvända kunde upplevas som lugna och tillbakadragna patienter, men detta kunde 

likväl vara ett delirium. Därför var det viktigt att urskilja förändringar i patientens 

beteende då patienten ena stunden kunde vara helt adekvat och nästa sekund blev de 

plötsligt agiterade och började slåss. Deltagarna ansåg att det var av stor vikt att vara 

observant på tidiga tecken för att kunna förhindra utveckling av delirium. Ett annat sätt 

att iaktta patientens beteende var att observera puls och blodtryck som ökade när 

patienten blev orolig. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde även att det var svårt att 

göra en bedömning av om det var delirium patienten hade eller om deras uttryck 

berodde på något annat.  

 

En patient som varit helt klar och adekvat och vaken på alla sätt, börjar bete sig 

lite konstigt, främst då säger konstiga saker, börjar bli aggressiv eller motoriskt 

orolig eller så, det är väl då man får börja fundera på vad det är för någonting, 

det kan ju som sagt vara andra orsaker också, det kan ju vara smärta eller vad 

som … (Deltagare 6). 

 

6.2 God kommunikation- en viktig del i vårdandet 

I analysen framkom det att det var viktigt med en god kommunikation i vårdandet för 

att på bästa möjliga vis ge en god vård till patienterna. De fem subteman som framgick 

var; Hinder i mötet med patienterna, vilket belyste svårigheter i vården av patienten 

med delirium. Viktigt att skapa balans mellan vila och aktivitet, vilket illustrerade 

vikten av att patienten var i behov av vila och en adekvat dygnsrytm. Betydelsefullt med 

bra samarbete mellan vårdpersonalen, vilket belyste att bra samarbete mellan 

vårdpersonalen var positivt i vårdandet av patienten. Vikten av kommunikation med 

anhöriga, vilket åskådliggjorde anhörigas behov av information och betydelse för 

patienten. Betydelsen av att bjuda in patienten i nuet och verkligheten, vilket illustrerade 

vikten av att patienten var uppdaterad över tid och rum för att kunna förankra till 

verkligheten. 

 

6.2.1 Hinder i mötet med patienterna 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att om patienterna blev oroliga och agiterade 

kunde det vara svårt att kommunicera med dem och få dem att förstå att de måste vara 

kvar i sängen, därför var det betydelsefullt att det fanns personal hos dem hela tiden då 

de inte kunde lämnas ensamma. ”Ja men det är jättesvårt, det här med 

deliriska/förvirrade som bara att hålla kvar patienten i sängen, det är ju mycket arbete 

med förvirrade patienter” (Deltagare 3). Deltagarna upplevde att patienterna rycker och 

sliter i allt och eftersom varenda slang och sladd på intensiven är viktig, så är det stor 

risk att någonting ska åka ut. Det var viktigt att lugna patienten så att den inte skadade 

sig själv eller personalen. ” …det blir ju farligt för patienten och även kan bli farligt för 

oss” (Deltagare 2).  
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6.2.2 Viktigt att skapa balans mellan vila och aktivitet 

I analysen framträdde vikten av att skilja på dag och natt, att man skapar en dygnsrytm. 

Det var viktigt att patienterna fick vila då det ständigt var mycket ljud och rörelse runt 

patienterna. ”Tänka på att ha natt och dag att man skiljer verkligen på dag och natt att 

man försöker jobba tyst på natten och att inte sitta och prata, säga det att patienten 

behöver få lugn och ro” (Deltagare 9). Det var även betydelsefullt att larmljuden 

minskades från läkemedelspumpar och övervakningsapparater när vårdpersonalen var 

hos patienten då deltagarna upplevde att ljuden var skadliga och stressande för 

patienterna. Intensivvårdssjuksköterskorna försökte att samla sina åtgärder och inte 

störa patienterna hela tiden. När de utförde omvårdnadsåtgärder var det bra att 

informera patienten om vad som gjordes för att skapa trygghet för dem, dock var det 

viktigt att inte informera i onödan då det kunde störa patienterna. ”Inte för mycket stim, 

inte för mycket prat. Prata med patienterna. Jag tror att vi är rätt så dåliga på det 

faktiskt. Inte att prata med patienterna men jag tror att vi pratar för mycket med 

varandra, över patienterna” (Deltagare 10). Det var betydelsefullt att patienterna fick 

sova på natten, men också att skapa vilostunder på dagen och att anhöriga även 

informerades om det för att patienten skulle få vara ifred. För att skapa lugn och ro 

upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att det var meningsfullt att patienten fick 

enkelrum. 

 

6.2.3 Betydelsefullt med bra samarbete mellan vårdpersonalen 

Deltagarna belyste vikten av god kommunikation med övrig vårdpersonal i vården av 

patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna värdesatte undersköterskornas arbete då de 

spenderade mycket tid hos patienten och kunde därför ge mycket viktig information om 

patientens tillstånd. Detta krävde därför en god tillit till den undersköterska som 

intensivvårdssjuksköterskan arbetade med för att skapa ett gott samarbete. ”Många 

gånger sitter ju undersköterskorna på mer information än vad vi gör. Det är ju de som 

är hos patienten hela tiden” (Deltagare 11). Att förmedla information angående 

patientens tillstånd till läkaren var också av betydelse för att de skulle få en samlad bild 

av patienten och därmed kunna sätta in medicinska åtgärder. Deltagarna såg sig som en 

del av teamet i samarbetet runt patienten där de hade en diskussion tillsammans för att 

arbeta mot samma mål.    

 

Ja men vi försöker nog och prata, liksom om just det här tillståndet då med dem 

vi jobbar ihop med. Att här har vi liksom ett delirium eller förvirringstillstånd 

…. och att läkaren är med om detta också så att de liksom inser med att vi har 

ett förvirringstillstånd här och att man då sätts in på medicin för det (Deltagare 

3). 

 

6.2.4 Vikten av kommunikation med anhöriga 

Deltagarna betonade vikten av att informera och ha en dialog med anhöriga för att de 

skulle vara medvetna om patientens tillstånd. Intensivvårdssjuksköterskorna insåg att 

det var viktigt att vara lyhörda för anhörigas upplevelser av situationen och att de 

därmed upplyste dem om att det var ett vanligt tillstånd hos ivapatienter, men som var 
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övergående. De ansåg också att det var viktigt att ta tillvara på de anhöriga eftersom de 

kunde vara till hjälp i patientens vård och var en trygghet för patienten och bidrog till att 

lugna patienten. Då anhöriga tyckte det var svårt att veta hur de skulle bemöta patienten, 

kunde intensivvårdssjuksköterskan vägleda dem i situationen. 

 

Eftersom att du har de patienter som du inte riktigt kan kommunicera med och 

så, så gäller det ju att man kan kommunicera med de anhöriga, att de förstår 

situationen och att de inte bara grips utav panik …. utan att man kan ta dem till 

hjälp och ofta kanske dem kan tala dem till rätta på ett annat sätt …. man 

förklarar att nu känner du kanske inte igen din anhörig för han kanske är 

jätteorolig både motoriskt och verbalt och allting, och att de är lite förberedda 

på den situationen och att man har med dem på banan (Deltagare 6).  

 

6.2.5 Betydelsen av att bjuda in patienten i nuet och verkligheten 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att bevara patienternas känsla av 

kontroll genom att göra dem mer delaktiga under vårdtiden för att förhindra eller 

förvärra delirium. Detta kunde göras genom att ta reda på vad patienten hade för 

intressen såsom musik, fotografier, att patienterna fick ha på sig sina egna glasögon. I 

analysen framkom det att det handlade om att patienten kunde återknyta till verkligheten 

eftersom det var den som var förlorad. En annan betydelsefull aspekt var att patienten 

blev informerad om var det var för dag, år, om det var dag eller natt.  

 

Och viktigt är ju att man försöker prata med dem och om de inte är alltför 

stimmig eller djupt sederad så är det ju viktigt att man kanske har på tv eller 

radio så att det blir någon annan länk till verkligheten än att de bara ligger i sin 

säng och inte har någon kontakt med något annat (Deltagare 7). 

 

6.3 Behandlingens positiva effekter för patienten 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att behandlingsstrategier var en viktig del i 

vården av patienterna. Tidig behandling hade positiva effekter för patientens 

välbefinnande och det kunde minska lidandet. Temat innefattade vikten av tidig insatt 

behandling och här framstod 3 subteman vilka var; Läkemedelsbehandlingens betydelse 

för prevention, vilket belyste vikten av att sätta in läkemedelsbehandling i tid för att 

förhindra delirium, Uppmärksamma patientens behov av läkemedelsbehandling, vilket 

illustrerade vikten av att sätta in läkemedelsbehandling för att skapa välmående hos 

patienten samt Patientens behov av aktivering och fysisk stimulans, vilket belyste vikten 

av att aktivera patienten i det vardagliga livet.   

 

6.3.1 Läkemedelsbehandlingens betydelse för prevention 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att sätta in läkemedel när de såg 

att patienten började bli orolig eller agiterad för att förhindra att patienten gick in i 

delirium. Det var av vikt att sätta in läkemedel i tid. ” … man försöker få in det så fort 

som möjligt när man börjar se minsta lilla” (Deltagare 9). Deltagarna ansåg att det var 

av stor betydelse att kunna ge lugnande läkemedel vid behov till de oroliga patienterna 
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när läkaren inte fanns att tillgå. ”Helst då ett läkemedel som inte ökar risken för 

delirium, att sedera med rätt läkemedel” (Deltagare 8). Intensivvårdssjuksköterskorna 

menade att det var betydelsefullt att kommunicera med patienten för att få information 

om det var något som inte stod rätt till. Gick det inte att finna någon orsak till patientens 

beteende eller oro var det av vikt att ge läkemedel för att lugna patienten.  

 

6.3.2 Uppmärksamma patientens behov av läkemedelsbehandling 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var angeläget med en god medicinering hos 

patienterna för att underlätta och förebygga delirium. I detta ingick också att se över 

vilken grundmedicinering patienten hade sedan tidigare och att vårdpersonalen såg till 

att patienten fick den medicineringen om det var möjligt för att tillståndet inte skulle 

förvärras. En annan viktig faktor i läkemedelsbehandlingen var att ge patienterna rätt 

läkemedel som inte förvärrade ett deliriumtillstånd. I analysen framgick det att lugnande 

läkemedel var en viktig del i patientens behandling av delirium. Patienter med delirium 

var ofta oroliga och stressade, genom att ge lugnande läkemedel blev situationen 

lugnare för patienten.  

 

… en optimal medicinering där som gör att dem håller sig lugna, samtidigt så 

vill man ju liksom inte söva ner patienterna för mycket för man vill ju ändå ha 

dem så pass vakna som möjligt men samtidigt vill man ju ha dem lugna 

(Deltagare 1). 

 

6.3.3 Patientens behov av aktivering och fysisk stimulans  

I analysen framträdde det att aktivering och fysisk stimulans var en viktig del för 

patienter med delirium. Patienterna fick då möjlighet till att delta i det vardagliga livet 

genom att komma upp i stol, titta på tv och inte endast ligga plant i sängen och titta upp 

i taket. ” … brukar jag alltid förespråka att patienterna ska inte bara ligga platt i 

sängen, utan att det är viktigt att man höjer ryggstödet, så att de ser lite annat än bara 

taket … ” (Deltagare 7). Sjukgymnasten hade en viktig roll i detta för att få patienten till 

att komma igång och bli uttröttad på ett normalt sätt, vilket därmed ledde till en bättre 

sömn för patienten. Många upplevde att patienterna var i ett rustillstånd som de behövde 

komma ur eller vakna ur, som lättare kunde hävas genom aktivering eller fysisk 

stimulans. 

 

7 Diskussion 
Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med delirium belyser 

en frustration över svårigheter med att identifiera patienter med delirium, att en god 

kommunikation är en viktig del i vårdandet, samt att behandlingen ger positiva effekter 

för patienten. Det mest framträdande i studien är intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelser av svårigheter att lita på bedömningsinstrument. Det betonas att det är 

betydelsefullt att iaktta patientens uttryck och beteende för att bedöma om det är 

delirium eller inte. Vidare framträder att det finns ett hinder i mötet med patienterna, 

eftersom de kan skada både sig själv och andra och är därför i behov av personalens 

stöd. Dessutom framträder att det är betydelsefullt att skapa balans mellan vila och 
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aktivitet, eftersom att patienten är i behov av vila och en adekvat dygnsrytm. Det är 

betydelsefullt med bra samarbete mellan vårdpersonalen, vilket ger positiva upplevelser 

i vårdandet av patienten. För att tillgodose anhörigas behov av information är det 

värdefullt med kommunikation med anhöriga. Vidare betonas betydelsen av att bjuda in 

patienten i nuet och verkligheten för att patienten ska vara orienterad till tid och rum. 

Läkemedelsbehandlingens betydelse för prevention, är viktig för att förhindra delirium. 

Att uppmärksamma patientens behov av läkemedelsbehandling är meningsfullt för att 

skapa välmående hos patienten. Dessutom framträder patientens behov av aktivering 

och fysisk stimulans för att bjuda in patienten i det vardagliga livet. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Intervjustudien genomfördes med en kvalitativ design eftersom syftet var att få fram 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med delirium. Denna 

design är användbar för att få fram personers levda erfarenheter och upplevelser av ett 

visst fenomen. (Henricson & Billhult, 2012). Den är även lämplig eftersom forskarna 

önskar få fram deltagarnas beskrivningar i olika situationer. En nackdel med kvalitativ 

intervjustudie är att den är tidskrävande då det tar lång tid att planera, genomföra, 

transkribera samt analysera intervjuerna (Danielson, 2012). En annan nackdel med att 

använda kvalitativa intervjuer är att resultatet inte är statistiskt generaliserbart utan det 

är endast överförbart till den grupp som studeras. Syftet med studien var att ta del av 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av fenomenet och därför 

gjordes överväganden där vi fann att den kvalitativa designen var den mest lämpliga 

metoden framför den kvantitativa designen (Wibeck, 2012). 

 

Studien baserades på elva deltagare och författarna önskade variation i ålder, kön och 

arbetslivserfarenhet för att få fram så informationsrika berättelser som möjligt samt för 

att öka tillförlitligheten. Författarna ville ha ett mindre antal informanter med olika 

erfarenheter för att få rika beskrivningar om ämnet vilket tillhör vår kvalitativa ansats. I 

kvalitativ forskning önskas färre personer med rika beskrivningar av ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012). Under intervjuprocessen var det en deltagare som valde 

att inte delta, författarna anser att detta inte påverkat resultatet eller tillförlitligheten då 

vi genom transkribering samt analys av materialet kunde få fram ett tillräckligt rikt 

resultat som besvarar syftet. Större antal deltagare hade kunnat berika resultatet men 

eftersom författarna ansåg att det antal deltagare som studien innefattar var tillräckligt 

för att ge ett informationsrikt resultat, valde författarna att inte inkludera fler personer i 

intervjun.  

 

Författarna ville fånga deltagarnas erfarenheter och upplevelser uttryckta i egna ord och 

därför valdes öppna semistrukturerande frågor. Fördelen med öppna semistrukturerande 

frågor är att de inte behöver tas i samma ordning, utan forskaren är följsam i lyssnandet 

efter vad som sägs under intervjun. Nackdelen med för detaljerade frågor kan göra det 

svårt att få berättande svar från deltagarna då intervjuaren styrs för mycket av 

intervjuguiden. Intervjuguiden fungerar som ett stöd för forskarna både inför och under 
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själva intervjun, tanken är alltså inte att forskaren ska fokusera sig blind på frågorna 

(Danielson, 2012).  

 

En av författarna hade relation till deltagarna på den ena enheten, därför valde forskarna 

att göra enskilda intervjuer då forskarna delades upp på varsin enhet utan relation till 

någon av deltagarna. På grund av detta är det liten risk att resultatets trovärdighet kan ha 

påverkats.  

 

Forskarna hade ingen fördjupad kunskap inom området när studien påbörjades, dock 

växte det delvis fram när materialet i bakgrunden analyserades. Det var viktigt att 

synliggöra den egna medvetenheten för att inte påverka forskningsresultatet och det 

reflexiva förhållningssättet är viktigt för att stärka studiens trovärdighet. Även om 

forskarna har en medvetenhet är det möjligt att förförståelsen påverkar studien. På 

grund av författarnas okunskap inom ämnet gavs ingen respons under intervjuerna och 

detta har därför inte påverkat deltagarna (Carlson, 2012). 

 

Författarna använde sig av två separata ljudinspelare som testades innan intervjun sattes 

igång för att undvika tekniska problem. Intervjuerna ägde rum i avskilda rum där inga 

störande ljud förekom. Genom att använda ljudinspelare kunde författarna koncentrera 

sig på dynamiken och ämnet i intervjun. Författarna valde ljudinspelade intervjuer 

eftersom de ansåg att föra anteckningar under intervjun kunde störa samtalsflödet samt 

distrahera intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskarna hade begränsad 

erfarenhet av att intervjua sedan tidigare, men ju fler intervjuer som gjordes och 

eftersom intervjuguiden fanns att tillgå, desto säkrare blev författarna med tiden. Kvale 

& Brinkmann (2014) menar att även mindre erfarna intervjuare också kan få fram 

värdefull information. Intervjuerna som gjordes varade i snitt 20-25 minuter per 

intervju. Genom att veta hur frågorna ska ställas och vad frågorna ska innehålla, finns 

det möjlighet till att göra korta intervjuer som är rika på mening. Förlånga intervjuer ger 

risk till att intervjun blir fylld med ”tomt” prat (ibid.).  

 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes direkt efter att intervjuerna gjorts. Non 

verbal kommunikation samt deltagarnas uttryck såsom till exempel frustration och 

känsloyttringar som inte kunde registreras under ljudinspelningarna fanns då färskt i 

minnet och kunde skrivas ner i texten vilket ökar tillförlitligheten. Genom att skriva ner 

känsloyttringar, gav det mer liv i texten (Thorén-Jönsson, 2012). Författarna läste 

noggrant och flera gånger igenom materialet vilket likaså stärker tillförlitligheten i 

resultatet. Nästa steg blev att redovisa analysens förfarande vilket speglar resultatet. 

Författarna hade ingen erfarenhet av analysarbete sedan tidigare och kände sig därför 

osäkra i hur analysarbetet skulle gå till. Genom att forskarna använde sig av Lundman 

och Hällgren Graneheims enkla och lättförståeliga analysmodell underlättades 

analysförfarandet. För att stärka tillförlitligheten i resultaten redovisades stegen i 

analysen. Till att börja med analyserades materialet enskilt av författarna och 

meningsenheter markerades, vilka svarade på syftet med studien. Därefter lästes 

meningsenheterna och innehållsanalysen genomfördes tillsammans, vilket ökar 

resultatets tillförlitlighet. Efter att ha kondenserat meningsenheterna framkom subteman 
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och teman vilket gav en djupare tolkning av texten. Teman skapades genom att de 

underliggande budskapen växte fram, alltså det som sas mellan raderna (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Resultatet från en kvalitativ innehållsanalys är överförbart 

men går inte att generaliseras (Danielson, 2012). Genom en noggrann beskrivning av 

metoden är det möjligt att överföra resultatet till andra intensivvårdsavdelningar i 

Sverige När det gäller överförbarhet avgör läsaren om resultatet går att överföra till ett 

annat sammanhang, författaren kan endast ge förslag till om resultatet är överförbart 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Även om studien enbart utförts på två 

intensivvårdsavdelningar med elva deltagare, skulle resultatet kunna vara överförbart till 

andra intensivvårdsavdelningar. Dock behövs det mer forskning för att se om resultatet 

är överförbart till liknande sammanhang.   

 

Efter egengranskning via Etikkommittén Sydost visade det sig att en fullständig 

ansökan till Etikkommittén Sydost inte behövde göras, då deltagarna har en frivillighet i 

deltagandet och att forskarna undviker att deltagarna utnyttjas, skadas eller såras 

(Kjellström, 2012).  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Utifrån vår studie framgick det att det fanns brister i användandet av 

bedömningsinstrument vid bedömning av delirium. Intensivvårdssjuksköterskorna 

kände till instrumentet, men det användes inte eftersom deltagarna använde sin kliniska 

blick i bedömningen av patienten. Det ansågs också att det hade varit gynnsamt med en 

bedömningsskala för att få likvärdiga bedömningar. Det önskades ett lätt 

bedömningsinstrument. I en svensk studie visade det sig att av 34 

intensivvårdsavdelningar använde 33 avdelningar någon slags metod för att observera 

delirium, endast en enhet använde CAM-ICU. De flesta observerade kliniska symtom 

hos patienten. Det framkom även att medvetenheten om delirium på svenska 

intensivvårdsavdelningar är låg och bristen på utarbetade bedömningsinstrument för att 

diagnostisera delirium är låg. Det bör ges utbildning och införande av 

bedömningsinstrument för att förbättra vårdkvalitén för dessa patienter (Forsgren & 

Eriksson, 2010). I vår studie framkom det att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 

CAM-ICU inte var användbart eftersom det var ett avancerat och omständigt system. 

Vissa patienter var så förvirrade att de inte kunde samarbeta vid användning av CAM-

ICU. Däremot menar Luetz et al. (2010) och Adamis et al. (2012) att CAM-ICU var det 

mest giltiga och tillförlitliga instrument för att bedöma om patienten hade delirium eller 

inte. Dock var bedömningsinstrumentet tidskrävande relaterat till hur mycket patienten 

ville samarbeta. Författarna har i föreliggande studie funnit att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplever frustration och svårigheter med att identifiera 

patienter med delirium eftersom att det bedömningsinstrument som kändes till var 

CAM-ICU. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever dock att det är ett avancerat och 

omständigt system som inte används. Detta stärks via studier där det råder brister i 

användandet av bedömningsinstrument. På grund av detta finns ett behov i att utbilda 

personalen i att använda sig av bedömningsinstrument. De bedömningsinstrument som 

finns skulle kunna utvecklas, alternativt att skapa nya bedömningsinstrument som är 
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lätta att använda.  

 

Deltagarna upplevde att de tysta, inåtvända patienterna kunde vara svåra att identifiera 

och kunde upplevas som lugna och tillbakadragna trots att det var ett delirium de hade. 

Deltagarna upplevde att det var lättare att identifiera de patienter som var oroliga, 

aggressiva, utåtagerande och plockiga. Deltagarna uppfattade att patienterna snabbt 

kunde förändras i sitt beteende, från att vara adekvat till att plötsligt bli agiterade och 

börja slåss. I en studie framkom det att patienter med delirium identifieras genom att de 

kan vara aggressiva, passiva, hypoaktiva eller en kombination av dessa. Tysta och 

passiva patienter bedöms ofta som depressiva och därför missas det ofta att dessa 

patienter lider av delirium. Både läkare och sjuksköterskor hade otillräcklig kunskap i 

att identifiera delirium, dock framgick det att genom att använda sig av standardiserade 

bedömningsinstrument kunde identifieringen förbättras (Riekerk et al., 2009). I en 

studie framkom det att de patienterna med hyperaktivt delirium var lättare att identifiera 

än patienterna med hypoaktivt delirium. De med hypoaktivt delirium trodde man led av 

nedstämdhet istället för delirium (Marchington, Carrier & Lawlor, 2012). Det är 

betydelsefullt att vårdpersonalen är medvetna om att delirium kan te sig på olika sätt 

samt vikten av att använda sig av bedömningsinstrument för att underlätta 

identifieringen. 

 

Det framkom av intervjuerna i vår studie att deltagarna upplevde att det var viktigt att 

skilja på dag och natt och att skapa en dygnsrytm för patienterna. De ansåg också att det 

var betydelsefullt att patienterna fick vila från alla ljud och all rörelse som ständigt 

fanns runt dem och att tysta larmen från läkemedelspumpar och övervakningsapparater. 

Intensivvårdssjuksköterskorna försökte att samla sina åtgärder och inte störa patienterna 

hela tiden. Att använda sina personliga tillhörigheter som hörapparat och att patienten 

orienterade sig till vilken dag det var ansåg deltagarna i vår studie var viktigt för att 

patienterna skulle känna kontroll och därmed förhindra delirium. I en studie framkom 

att icke farmakologiska åtgärder som att dämpa ljuset nattetid och minska ljuden var 

sammankopplat med bättre sömn och minskad förekomst av delirium (Patel, Baldwin, 

Bunting & Laha, 2014). I en studie av DiSabatino Smith och Grami (2017) betonas 

vikten av att patienten kunde använda personliga tillhörigheter som hörapparat, 

glasögon, se klockan och veta vilken dag det är för att förhindra utveckling av delirium. 

Studien visade också att patienterna hade svårt att somna och sova på grund av störande 

ljud och ljus på intensivvårdsavdelningen. Genom interventionen minskade man på de 

störande ljuden och ljuset vilket ökade patientens sömn och minskade risken att 

utveckla delirium. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver den vårdande och icke 

vårdande miljön och de menar att intensivvårdsmiljön är ett vårdrum som har övermått 

på signaler vilket patienten på något vis måste hantera. I vårdrummet finns ljudliga 

apparater, skarpt ljus och mycket rörelse. I denna miljö vårdas de svårast sjuka 

patienterna och risken är stor för att de drabbas av IVA-syndrom. Det finns vissa saker 

vårdpersonalen kan göra för att dämpa flödet, bland annat kan belysningen sänkas, det 

finns även möjlighet att dämpa ljud från klampande fötter. Dessutom kan 

vårdpersonalen samordna sina åtgärder och skapa viloperioder mellan olika aktiviteter 

(ibid.). Likaså menar Boot (2011) att miljöfaktorer kan förvärra delirium (ibid.). I en 



  
 

20 

studie framkommer det dock att intensivvårdsmiljön i sig inte enbart påverkar 

utvecklingen av delirium, dock utesluter det inte möjligheten att intensivvårdsmiljön 

kan samverka med andra faktorer som till exempel ålder (Arenson et al, 2013). 

Författarna i föreliggande studie fann detta intressant då forskningen talar om att både 

miljö samt ålder hos patienten påverkar utvecklingen av delirium. Författarna 

förmodade att miljön var en avgörande orsak till att patienter utvecklar delirium. Det är 

viktigt att anpassa miljön för att minska risken för att patienten ska drabbas av delirium, 

även om det inte endast är miljön som påverkar. Genom att vårdpersonalen är medvetna 

om detta har de möjlighet att skapa en bra vårdmiljö för patienten.    

  

Deltagarna i vår studie ansåg att det var viktigt med en bra kommunikation mellan 

vårdpersonalen. De menade att de var en del i teamet runt patienten där man förde en 

diskussion för att nå samma mål. De ansåg vidare att det var av stor vikt att ha en god 

kommunikation med anhöriga för att göra dem medvetna om patientens tillstånd och 

vara lyhörda för deras upplevelser. De såg också anhöriga som en viktig tillgång i 

vården av patienten då de kunde vara en trygghet och lugna patienten. I en studie visade 

det sig att anhörigas närvaro och medverkan hos patienten inte minskade 

förekommandet av delirium hos patienter på intensivvårdsavdelning. Däremot sågs en 

förbättring i rehabilitering och positiva effekter hos patienten när anhöriga kunde delta i 

vården då deras stöd och uppmuntran var gynnsam för patientens återhämtning (Black, 

Boore & Parahoo, 2011). I en annan studie framkom det att sjuksköterskor spelar en 

nyckelroll i att förklara för de anhöriga vad delirium är och informera om de beteenden 

som patienten har, att de är tillfälliga. Sjuksköterskan kan hjälpa och lindra närståendes 

oro och de kan uppmuntra familjemedlemmarna till att hjälpa patienten med att bli 

orienterad och bli lugn (Boot, 2011). Dahlberg och Segesten (2010) menar att de 

närståendes perspektiv inkluderas i ett patientfokuserat vårdande. Det är av stort värde 

att inkludera de närstående eftersom de närmaste är de mest betydelsefulla för de flesta. 

Närstående kan ta på sig en del av vårdansvaret och de har därav en viktig roll både för 

patienten och sjukvården. De närstående kan vara en avgörande faktor för de 

möjligheter patienten har i att bevara eller återvinna hälsa samt uppleva välbefinnande. 

Närstående kan dock även ha en negativ inverkan på själva situationen (ibid.). I en 

studie framkom det att delirium är inte endast en sjukdom som drabbar endast patienten, 

det är även en stor nöd för både familjemedlemmar och vårdpersonal. Studien belyste 

att familjemedlemmarna var mer bekymrade över delirium episoderna som patienten 

hade än vad patienten själv upplevde (Breitbart, Gibson, & Tremblay, 2002). När det 

gäller samarbetet mellan vårdpersonalen visade det sig i en studie att det är viktigt att 

sjuksköterskor som har en central roll i arbetet med patienterna samarbetar med andra 

professioner inom vården för att identifiera, förebygga och snabbt behandla tillståndet 

(Milisen, Lemiengre, Braes & Foreman, 2004). Det krävs ett flitigt arbete inom alla 

nivåer i sjukvården och ett gott vårdande bygger på ett lagarbete som fungerar väl 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Således är en god kommunikation med patient, anhöriga 

och vårdpersonal av stor vikt för att kunna vårda patienten på bästa sätt. Vidare 

forskning i hur vårdpersonalen kommunicerar med varandra behövs för att ytterligare 

kunna förbättra patientens vård.   
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Deltagarna upplevde att det var viktigt att sätta in läkemedel i tid när de började se 

tecken på oro och aggressivitet. Att använda lugnande läkemedel spelade en stor roll i 

behandlingen av delirium. Deltagarna menade även att det var av betydelse att se över 

patientens grundmedicinering som de stod på sedan tidigare och att vårdpersonalen såg 

till att de fick grundmedicineringen om det var möjligt för att tillståndet inte skulle 

förvärras. De upplevde också att det var viktigt att aktivera patienten och där hade 

sjukgymnasten en viktig roll. I en studie undersöktes effekterna av att dagligen stänga 

av sederingen och ha minsta möjliga sedering för patienter i respirator och att dagligen 

mobilisera patienten redan från början av intensivvårdstiden. Resultatet visade att risken 

att utveckla delirium och andra komplikationer i samband med intensivvård minskade 

genom detta arbetssätt (Schweickert et al., 2009). I en studie gjord av Michaud, Thomas 

och McAllen (2014) visade att det genom att sätta in farmakologisk behandling 24 

timmar efter symtom på delirium kom patienterna tidigare ur respiratorn och kunde 

tidigare mobiliseras jämfört med de som fick sen eller ingen behandling mot delirium. 

Däremot menar Boot (2011) att vårdpersonalen på den dagliga ronden ska ha en 

genomgång av patientens farmakologiska behandling för att avgöra om de nuvarande 

läkemedlen som används inom intensivvården i behandlingen av delirium, kan försämra 

patientens delirium. När det gäller läkemedelsbehandling menar dock Patel et al. (2014) 

att sederande och lugnande läkemedel var förenat med störd nattsömn och en ökad risk 

för delirium (ibid.). Läkemedelsbehandlingen spelar en stor roll i behandlingen av 

delirium. Deltagarna ansåg att var viktigt att sätta in behandling i tid och att lugnande 

läkemedel var mest användbart. Forskning visar däremot att lugnande läkemedel kan 

öka risken för delirium något deltagarna var medvetna om. På grund av detta behövs 

vidare forskning för att få kunskap om vad för typ av läkemedel som är bäst lämpade 

utan att förvärra delirium.  

 

8 Slutsats  
Författarna fann att intensivvårdssjuksköterskorna upplever frustration och svårigheter 

med att identifiera patienter med delirium. De upplever att det bedömningsinstrument 

som finns att tillgå, CAM-ICU, är avancerat och omständigt. Det är viktigt att använda 

bedömningsinstrument för att underlätta identifieringen och det är av betydelse att 

vårdpersonalen är medvetna om att delirium kan te sig på olika vis. Detta framkommer 

även i studier där det råder brister i användandet av bedömningsinstrument, därav finns 

det ett behov av att utbilda personalen i att använda sig av bedömningsinstrumentet. De 

instrument som finns skulle kunna utvecklas, alternativt att skapa nya 

bedömningsinstrument som är lätta att använda. Författarna anser att vidare forskning 

behövs inom området eftersom det i resultatet framgår att det råder brister och osäkerhet 

i hur patienten med delirium identifieras. För att minska risken för att patienten ska 

drabbas av delirium, är det viktigt att anpassa miljön även om detta inte enskilt påverkar 

utvecklingen av delirium. För att kunna vårda patienten på bästa sätt, är en god 

kommunikation med patient, anhöriga och vårdpersonal av stor vikt. God 

kommunikation kan bidra till ökat välbefinnande och minskat lidande för patienten. För 

att ytterligare förbättra patientens vård behövs vidare forskning i hur vårdpersonalen 

kommunicerar med varandra, eftersom författarna inte funnit användbar forskning inom 
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detta område. Deltagarna anser att läkemedelsbehandling är en stor del i behandlingen 

av delirium. De belyser vikten av att sätta in behandling i tid, där lugnande läkemedel är 

mest användbart. Däremot visar forskningen att lugnande läkemedel kan öka risken för 

delirium vilket deltagarna var medvetna om. På grund av detta behövs vidare forskning 

för att få kunskap om vilka sorters läkemedel som är bäst lämpade utan att förvärra 

delirium. Den kunskap studien bidragit med har uppmärksammat författarna om 

tillståndet vilket kommer vara användbart i det framtida arbetslivet. Forskning på ett 

större antal kliniker vore av värde för att få ett generaliserbart resultat. Eftersom denna 

studie är kvalitativ där intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser står i fokus, hade det 

varit intressant med en liknande kvantitativ studie för att se i hur stor utsträckning 

bedömningsinstrument används.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

23 

8 Referenser 

Adamis, D., Demitriou, C., Anifantaki, S., Zachariadis, A., Astrinaki, I., Alegakis, 

A.,…Tsiatsiotis, N. (2012). Validation of the Greek version of confusion assesment 

method for the intensive care unit (CAM-ICU). Intensive and critical care nursing, 28, 

337-343. doi:10.1016/j.iccn.2012.02.003    

 

Arenson, B.G., MacDonald, L.A., Grocott, H.P., Hiebert, B.M., & Arora, R.C. (2013). 

Effect of intensive care unit environment on in-hospital delirium after cardiac surgery. 

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 146(1), 172-178. 

doi.org/10.1016/j.jtcvs.2012.12.042  

 
Arman, M. (2012). Lidande. I. L. Wiklund Gustin., & I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s.185-196). Studentlitteratur AB. 

 

Bélanger, L., & Ducharme, F. (2015). Narrative-based educational nursing intervention 

for managing hospitalized older adults at risk for delirium: Field testing and qualitative 

evaluation. Geriatric Nursing, 36, 40-46. doi.org/10.1016/j.gerinurse.2014.10.010 

 

Black, P., Boore, J.R.P., & Parahoo, K. (2011). The effect of nurse-facilitated family 

participation in the psychological care of the critically ill patient. Journal of Advanced 

Nursing,27(5). 1091-1101. doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/j.1365-2648.2010.05558.x 

 

Boot, R. (2011). Delirium: A review of the nurses role in the intensive care unit. 

Intensive and Critical Care Nursing, 28, 185-189. doi: 10.1016/j.iccn.2011.11.004 

 

Breitbart, W., Gibson, C., & Tremblay, A. (2002). The Delirium Experience: Delirium 

Recall and Delirium Related Distress in Hospitalized Patients With Cancer, Their 

Spouses/Caregivers, and Their Nurses. Psychosomatics 43(3), 183-194.  

doi.org.proxy.lnu.se/10.1176/appi.psy.43.3.183  

 

Carlson, E. (2012). Etnografi och deltagande observation. I. M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod-Från idé examination inom omvårdnad. (s. 217-233). 

Studentlitteratur AB. 

 

Chekol, I-M. (2012). Fenomenografi. I. M. Granskär., & B. Höglund-Nielsen (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s.95-107).  

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. 

Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

http://dx.doi:10.1016/j.iccn.2012.02.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2012.12.042
http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2014.10.010
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1111/j.1365-2648.2010.05558.x
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1176/appi.psy.43.3.183


  
 

24 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. I. M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod-från idé till examination inom omvårdnad (s.163-173). 

Studentlitteratur AB. 

 

DiSabatino Smith, C. & Grami, P. (2017). Feasibility and effectiveness of a delirium 

prevention bundle in critically ill patients. American journal of critical care, 26(1), 19-

27. doi.org/10.4037/ajcc2017374 

 

Donell, S., & Timmins, F (2012). A quantitative exploration of the subjective burden 

experienced by nurses when caring for patients with delirium. Journal of Clinicing 

Nursing. 21, 2488–2498 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04130.x    

 

Eastwood, G.M., Peck, L., Bellomo, R., Baldwin, I., Reade, M.C. (2012). A 

questionnaire survey of critical care nurses attitudes to delirium assessment before and 

after introduction of the CAM-ICU. Australian Critical Care 25. 162-169.  

doi:10.1016/j.aucc.2012.01.005    

 

Ekebergh, M. (2009). Att lära sig vårda-med stöd av handledning.  

Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Elliott, S.R. (2014). ICU delirium: A survey into nursing and medical staff knowledge 

of current practices and perceived barriers towards ICU delirium in the intensive care 

unit. Intensive and Critical Care Nursing 30, 333-338. 

doi.org/10.1016/j.iccn.2014.06.004  

 

Etikkommittén sydost. (2017). Etisk egengranskning. Hämtad 15 januari, 2017, från 

Etikkommittén sydost, 

https://www2.bth.se/hal/eksydost.nsf/sidor/2243c9cac5577d2fc1257a8600206c71?Open

Document   

 

Francisco, M., Sampaio, R.N., & Sequeira, C. (2014) Nurses’ Knowledge and Practices 

in Cases of Acute and Chronic Confusion: A Questionnaire Survey. Perspectives in 

Psychiatric Care 51, 98–105. doi:10.1111/ppc.12069   

 

Forsgren, L.M., & Eriksson, M. (2010). Delirium-Awareness, observation and 

interventions in intensive care units: A national survey of swedish ICU head nurses. 

Intensive and critical cure nursing, 25, 296-303. doi:10.1016/j.iccn.2010.07.003    

  

Guenther, U., Weykam, J., Andorfer, U., Theuerkauf, N., Popp, J., Wesley Ely, E., 

Putensen, C. (2012). Implications of objective vs subjective delirium assessment in 

surgical intensive care patients. American journal of critical care, 21(1). 

doi.org/10.4037/ajcc2012735  

 

https://doi.org/10.4037/ajcc2017374
http://dx.doi:10.1016/j.aucc.2012.01.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2014.06.004
https://www2.bth.se/hal/eksydost.nsf/sidor/2243c9cac5577d2fc1257a8600206c71?OpenDocument
https://www2.bth.se/hal/eksydost.nsf/sidor/2243c9cac5577d2fc1257a8600206c71?OpenDocument
http://dx.doi:10.1111/ppc.12069
http://dx.doi:10.1016/j.iccn.2010.07.003
http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2012735


  
 

25 

Gulbrandsen, T. (2009). Sedering. I T. Gulbrandsen., & D-G. Stubberud (Red.), 

Intensivvård- avancerad omvårdnad och behandling (s. 119-131). Lund: 

Studentlitteratur AB. 
 

Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I. M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod-från idé till examination inom omvårdnad (s.129-137). 

Studentlitteratur AB.  

 

Hvarfner, A. (2005). Analgesi och sedering. I. A. Larsson., & S. Rubertsson (Red.), 

Intensivvård (s. 635-643). Stockholm: Liber AB. 

 

Jahren Kristoffersen, N. (2005). Hälsa och sjukdom. I. N, Jahren Kristoffersen., F, 

Nortvedt., & E-A, Skaug (Red.), Grundläggande omvårdnad del 1. (s.28-77). 

Stockholm: Liber AB. 

 

Jahren Kristoffersen, N., & Nortvedt, P. (2005). Relationen mellan sjuksköterska och 

patient. I. N, Jahren Kristoffersen., F, Nortvedt., & E-A, Skaug (Red.), Grundläggande 

omvårdnad del 1. (s.137-183). Stockholm: Liber AB. 

 

Kasén, A. (2012). Patient och sjuksköterska i en vårdande relation. I. L. Wiklund 

Gustin., & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s. 99-

113). Studentlitteratur AB. 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod-från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-90). Studentlitteratur AB. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Luetz, A., Heymann, A., Radtke, F.M., Chenitir, C., Neuhaus, U., Nachtigall, I,…  

Spies, C-D. (2010). Different assessment tools for intensive care unit delirium: Which 

score to use?. Critical care medicine, 38(2), 409-418. 

DOI:10.1097/CCM.0b013e3181cabb42    

  

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I. M. 

Granskär., & B.Höglund-Nielsen. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. (s. 187-201). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Marchington, K.L., Carrier, L., & Lawlor, P-G. (2012). Delirium masquerading as 

depression. Palliative and Supportive Care), 10, 59–62. 

doi:10.1017/S1478951511000599   

 

Michaud, C.J., Thomas, W.L. & McAllen, K.J. (2014). Early Pharmacological 

Treatment of Delirium May Reduce Physical Restraint Use: A Retrospective Study. 

Annals of Pharmacotherapy, 48(3) 328–334. doi.10.1177/1060028013513559 

http://dx.DOI:10.1097/CCM.0b013e3181cabb42
http://dx.doi:10.1017/S1478951511000599
http://dx.doi.10.1177/1060028013513559


  
 

26 

 

Milisen, K., Lemiengre, J., Braes, T. & Foreman, M.D. (2004). Multicomponent 

intervention strategies for managing delirium in hospitalized older people: systematic 

review. Journal of Advanced Nursing 52(1), 79–90.  

DOI:10.1111/j.1365-2648.2005.03557.x  

 

Nyström, M. (2012). Hermeneutik. I. M. Granskär., & B. Höglund-Nielsen (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s 155-172).  

Lund: Studentlitteratur.  

 

 Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder-Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Patel, J., Baldwin, J., Bunting, P. & Laha, S. (2014). The effect of a multicomponent 

multidisciplinary bundle of interventions on sleep and delirium in medical and surgical 

intensive care patients. Anaesthesia, 69(6), 540–549. doi:10.1111/anae.12638 

 

Riekerk, B., Pen, E.J., Hofhuis, J.G.M., Rommes, J.H., Schultz, M.J., & Spronk, P.E 

(2009). Limitations and practicalities of CAM-ICU implementation, a delirium scoring 

system, in a Dutch intensive care unit. Intensive and critical care nursing, 25, 242-249.  

doi,10.1016/j.iccn.2009.04.001  

 

Schofield, I., Tolson, D., & Fleming, V. (2011). How nurses understand and care for 

older people with delirium in the acute hospital: a Critical Discourse Analysis. Nursing 

Inquiry, 19(2), 165–176. doi:10.1111/j.1440-1800.2011.00554.x     

 

Schweickert, W.D., Pohlman, M.C., Pohlman, A.S., Nigos, C., Pawlik. A.J., Esbrook, 

C.L,…Kress, J.P. (2009). Early physical and occupational therapy in mechanically 

ventilated, critical ill patients: a randomized controlled trial. The Lancet, 373(9678), 

1874-1882. doi,10.1016/S0140-6736(09)60658-9 

 

Stubberud, D-G. (2009). Akut förvirringstilltånd/intensivvårddelirium. I. T. 

Gullbrandsen., & D-G, Stubberud (Red.), Intensivvård-Avancerad omvårdnad och 

behandling (s. 149-157). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Thorén-Jönsson, A. (2012). Grounded theory. I. M. Granskär., & B. Höglund-Nielsen. 

(Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s.135-153). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Wibeck, V. (2012). Fokusgrupper. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod 

– Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 193-212). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 

 

http://dx.doi:10.1111/anae.12638
http://dx.doi,10.1016/j.iccn.2009.04.001
http://dx.doi:10.1111/j.1440-1800.2011.00554.x
http://dx.doi,10.1016/S0140-6736(09)60658-9


  
 

I 
 

 
 

Bilaga A . Informationsbrev till verksamhetschef  
 

 

 Linnéuniversitetet  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  2017-01-05 

 

    

Informationsbrev angående intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med delirium 

Till verksamhetschef 

-En förfrågan om tillåtelse att utföra forskningsstudie med intensivvårdssjuksköterskor 

 

Vi, Monica Andersson och Frida Svensson läser till intensivvårdssjuksköterskor vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vår utbildning innehåller magisteruppsatsskrivande på 15 

högskolepoäng inom huvudämnet vårdvetenskap. Syftet med denna studie är att belysa 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med delirium. Inom 

intensivvården möter intensivvårdssjuksköterskan många patienter som drabbas av 

delirium i det dagliga arbetet. Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd och det 

påverkar både patient, personal som jobbar med patienten samt anhöriga. Tillståndet är 

väl bekant inom intensivvården och det krävs att intensivvårdssjuksköterskan 

identifierar dessa patienter och har kunskap om hur de vårdas. Det finns forskning som 

säger att bedömningsskalorna är ett hjälpmedel, dock visar forskningen att 

användningen av dessa bedömningsskalor är bristfällig. Författarna har under 

fältstudieveckorna insett sin egen brist inom kunskapsområdet, men har 

uppmärksammat att intensivvårdssjuksköterskorna är väl bekanta inom ämnet. Den 

forskning som gjorts visar på att intensivvårdssjuksköterskan inte använder 

bedömningsskalorna särskilt flitigt. Författarna vill på grund av detta gå ut i praktiken 

och intervjua intensivvårdssjuksköterskan för att ta reda på hur de identifierar att en 

patient är på väg att få delirium. Använder sig intensivvårdssjuksköterskorna av 

bedömningsskalorna eller inte och vad har de för upplevelser av att vårda patienter med 

delirium.  

 

Vi har valt att intervjua intensivvårdssjuksköterskor på två enheter i Region Kronoberg 

som ska ha ett års erfarenhet eftersom vi vill  få tillgång till en blandad erfarenhet i 

intervjuerna. Författarna kommer att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer och 

har som plan att varje intervju ska ta cirka 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att äga 

rum vecka 4 och 5 år 2017 varav vi kommer att inkludera tolv deltagare totalt. Det är 

frivilligt att delta i studien och deltagarna får när som helst avbryta. Deltagarna kommer 

att bestämma tid och plats för intervjuerna. De intervjusvar vi får in transkriberas och 

kommer därefter att analyseras i en innehållsanalys som därefter redovisas i vår studie. 

Datan och personuppgifterna kommer att förvaras så att de blir otillgänglig för 

obehöriga. Vid redovisningen av datan kommer detta ske så att det inte går att 

identifiera vem som kommer att delta i studien. Materialet som samlas in kommer 
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endast att nyttjas i studien. När informationen har analyserats kommer all data att 

raderas. Författarna har förhoppning om att resultatet i studien kommer att bidra till 

ökad kunskap inom ämnet som därmed kan förbättra vården.  

 

Alla deltagare kommer att informeras både skriftligt och muntligt innan intervjun 

genomförs. Deltagarna blir ombedda att skriva under ett informerat samtycke innan 

intervjun.  

 

Resultatet av studien kommer att publiceras vid Linnéuniversitetet vilket alla har 

tillgång till. En egengranskning via Etikkommittén Sydost har genomförts.  

 

Godkänner du att studien genomförs på intensivvårdskliniken, önskar vi din underskrift 
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 Linnéuniversitetet  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  2017-01-05 

 

 

Informationsbrev angående intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med delirium 

Till avdelningschef 

 

Vi, Monica Andersson och Frida Svensson läser till intensivvårdssjuksköterskor vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vår utbildning innehåller magisteruppsatsskrivande på 15 

högskolepoäng inom huvudämnet vårdvetenskap. Syftet med denna studie är att belysa 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med delirium. Inom 

intensivvården möter intensivvårdssjuksköterskan många patienter som drabbas av 

delirium i det dagliga arbetet. Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd och det 

påverkar både patient, personal som jobbar med patienten samt anhöriga. Tillståndet är 

väl bekant inom intensivvården och det krävs att intensivvårdssjuksköterskan 

identifierar dessa patienter och har kunskap om hur de vårdas. Det finns forskning som 

säger att bedömningsskalorna är ett hjälpmedel, dock visar forskningen att 

användningen av dessa bedömningsskalor är bristfällig. Författarna har under 

fältstudieveckorna insett sin egen brist inom kunskapsområdet, men har 

uppmärksammat att intensivvårdssjuksköterskorna är väl bekanta inom ämnet. Den 

forskning som gjorts visar på att intensivvårdssjuksköterskan inte använder 

bedömningsskalorna särskilt flitigt. Författarna vill på grund av detta gå ut i praktiken 

och intervjua intensivvårdssjuksköterskan för att ta reda på hur de identifierar att en 

patient är på väg att få delirium. Använder sig intensivvårdssjuksköterskorna av 

bedömningsskalorna eller inte och vad har de för upplevelser av att vårda patienter med 

delirium.  

 

Vi har valt att intervjua intensivvårdssjuksköterskor på två enheter i Region Kronoberg 

som ska ha ett års erfarenhet eftersom vi vill  få tillgång till en blandad erfarenhet i 

intervjuerna. Författarna kommer att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer och 

har som plan att varje intervju ska ta cirka 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att äga 

rum vecka 4 och 5 år 2017 varav vi kommer att inkludera tolv deltagare totalt. Det är 

frivilligt att delta i studien och deltagarna får när som helst avbryta. Deltagarna kommer 

att bestämma tid och plats för intervjuerna. De intervjusvar vi får in transkriberas och 

kommer därefter att analyseras i en innehållsanalys som därefter redovisas i vår studie. 

Datan och personuppgifterna kommer att förvaras så att de blir otillgänglig för 

obehöriga. Vid redovisningen av datan kommer detta ske så att det inte går att 

identifiera vem som kommer att delta i studien. Materialet som samlas in kommer 

endast att nyttjas i studien. När informationen har analyserats kommer all data att 

raderas. Författarna har förhoppning om att resultatet i studien kommer att bidra till 

ökad kunskap inom ämnet som därmed kan förbättra vården.  

 



  
 

IV 

Alla deltagare kommer att informeras både skriftligt och muntligt innan intervjun 

genomförs. Deltagarna blir ombedda att skriva under ett informerat samtycke innan 

intervjun.  

 

Resultatet av studien kommer att publiceras vid Linnéuniversitetet vilket alla har 

tillgång till. En egengranskning via Etikkommittén Sydost har genomförts.  

 

Önskas ytterligare information är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Studentens signatur    Studentens signatur   

 

 

 

 

Frida Svensson   Monica Andersson 

fsvjx09@student.lnu.se    ma224ad@student.lnu.se   

 

 

 

Handledares signatur  

 

 

 

Mikael Rask    Avdelningschefens signatur  

mikael.rask@lnu.se  

 

 

Linnéuniversitetet  

Box 451  

351 95 Växjö 

Tel. 0772-28 80 00 
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V 

Bilaga C. Informationsbrev till deltagare 
 

 Linnéuniversitetet  
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  2017-01-05 

 

 

Informationsbrev angående intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med delirium 

Till Dig som arbetar som intensivvårdssjuksköterska 

 

Vi, Monica Andersson och Frida Svensson läser till intensivvårdssjuksköterskor vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vår utbildning innehåller magisteruppsatsskrivande på 15 

högskolepoäng inom huvudämnet vårdvetenskap. Syftet med denna studie är att belysa 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med delirium. Inom 

intensivvården möter intensivvårdssjuksköterskan många patienter som drabbas av 

delirium i det dagliga arbetet. Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd och det 

påverkar både patient, personal som jobbar med patienten samt anhöriga. Tillståndet är 

väl bekant inom intensivvården och det krävs att intensivvårdssjuksköterskan 

identifierar dessa patienter och har kunskap om hur de vårdas. Det finns forskning som 

säger att bedömningsskalorna är ett hjälpmedel, dock visar forskningen att 

användningen av dessa bedömningsskalor är bristfällig. Författarna har under 

fältstudieveckorna insett sin egen brist inom kunskapsområdet, men har 

uppmärksammat att intensivvårdssjuksköterskorna är väl bekanta inom ämnet. Den 

forskning som gjorts visar på att intensivvårdssjuksköterskan inte använder 

bedömningsskalorna särskilt flitigt. Författarna vill på grund av detta gå ut i praktiken 

och intervjua intensivvårdssjuksköterskan för att ta reda på hur de identifierar att en 

patient är på väg att få delirium. Använder sig intensivvårdssjuksköterskorna av 

bedömningsskalorna eller inte och vad har de för upplevelser av att vårda patienter med 

delirium.  

 

Vi har valt att intervjua intensivvårdssjuksköterskor på två enheter i Region Kronoberg 

som ska ha ett års erfarenhet eftersom vi vill  få tillgång till en blandad erfarenhet i 

intervjuerna. Författarna kommer att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer och 

har som plan att varje intervju ska ta cirka 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att äga 

rum vecka 4 och 5 år 2017 varav vi kommer att inkludera tolv deltagare totalt. Det är 

frivilligt att delta i studien och deltagarna får när som helst avbryta. Deltagarna kommer 

att bestämma tid och plats för intervjuerna. De intervjusvar vi får in transkriberas och 

kommer därefter att analyseras i en innehållsanalys som därefter redovisas i vår studie. 

Datan och personuppgifterna kommer att förvaras så att de blir otillgänglig för 

obehöriga. Vid redovisningen av datan kommer detta ske så att det inte går att 

identifiera vem som kommer att delta i studien. Materialet som samlas in kommer 

endast att nyttjas i studien. När informationen har analyserats kommer all data att 

raderas. Författarna har förhoppning om att resultatet i studien kommer att bidra till 

ökad kunskap inom ämnet som därmed kan förbättra vården.  

 

 



  
 

VI 

 

Önskas ytterligare information är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Studentens signatur    Studentens signatur   

 

 

 

 

Frida Svensson   Monica Andersson 

fsvjx09@student.lnu.se    ma224ad@student.lnu.se   

 

 

 

Handledares signatur  

 

 

Mikael Rask      

mikael.rask@lnu.se  

 

 

Informerat samtycke för deltagande i semistrukturerad intervju om 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med delirium 

 

Jag har tagit del av informationen om studien: intensivvårdssjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter med delirium, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och 

samtyckt till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helt kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

 

________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

 

________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  
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VII 

Bilaga D. Intervjuguide 

 
Intervjuguide som kommer att användas vid de semistrukturerade kvalitativa 

intervjuerna.  

 

Presentation av författarna som beskriver syftet med studien. Säkerhetsställande av att 

författarna skriftligt och muntligt tillfrågat deltagarna. Författarna ger en kort 

beskrivning av hur intervjun kommer att gå till, vilken ålder deltagarna har samt antal år 

med erfarenhet inom intensivvård? 

 

Frågor 

 

 Berätta om dina upplevelser av att vårda patienter med delirium på 

intensivvårdsavdelning 
 

 Hur förebygger du att patienter går in i delirium 

 
 Beskriv hur du uppmärksammar att en patient är på väg att gå in i delirium 

 

 Vilka åtgärder tar du till när du uppmärksammat att en patient har delirium 

 

 Berätta om vilka hjälpmedel som du använder när du bedömmer om patienten 

har delirium eller inte  
 

 Hur utvärderar du effekten av behandlingen av patienter med delirium 

 

 

 Berätta om ditt samarbete med övrig vårdpersonal vid behandling av patienter 

med delirium 

 

 Beskriv vilka svårigheter du upplever när du behandlar patienter med delirium 

  

 
Följdfrågor  
Kan du utveckla detta lite mer? 

På vilket sätt? 

Vad kände du? 

Hur kände du då? 

Hur menar du? 

Varför då?   

Vad hände då?  

Hur påverkar det dig?  

Hur upplevde du det?  

Hur hanterar du det?  

Kan du ge något exempel?  

Vad innebär det för dig som intensivvårdssjuksköterska?  

Vad skulle kunna göras annorlunda? 



  
 

VIII 

 

Bilaga E. Etisk egengranskning 

 



  
 

IX 

Bilaga F Motor Activity Assessment Scale (MAAS)  

 

Nivå Beskrivning Definition 

0 Inget reaktionssvar Patienten rör sig inte vid 

smärtstimulering 

1 Reaktion endast vid smärtstimulering Patienten grimaerar ELLER öppnar 

ögonen ELLER höjer på ögonbrynen 

ELLER vänder på huvudet mot 

stimulit ELLER rör arm/ben vid 

smärtstimulering 

2 Reaktion vid beröring eller på tilltal Patienten grimaserar ELLER öppnar 

ögonen ELLER höjer på ögonbrynen 

ELLER vänder på huvudet mot 

stimulit ELLER rör arm/ben vid 

smärtstimulering. Öppnar ögonen, 

höjer ögonbryn eller vrider huvudet 

mot stomulus, eller rör arm/ben när 

man kallar på patienten med hög röst 

3 Lugn och samarbetsvillig Ingen yttre stimulering behövs för att 

framkalla rörelser OCH/ELLER 

patienten rättar till lakan och kläder 

avsiktligt OCH/ELLER följer 

uppmaningar 

4 Rastlös och samarbetsvillig Ingen yttre stimulering behövs för att 

framkalla rörelser OCH patienten 

plockar och drar I lakan eller katetrar 

ELLER drar av sig sängkläderna MEN 

följer uppmaningar 

5 Agiterad Ingen yttre stimulering behövs för att 

framkalla rörelser OCH patienten 

försöker sätta sig upp eller har 

armar/ben utanför sängen OCH följer 

inte alltid uppmaningar 

6 Farligt agiterad och samarbetsovillig Ingen yttre stimulering behövs för att 

framkalla rörelser OCH patienten 

försöker dra ut tub eller katetrar 

ELLER slänger sig från sida till sida 

ELLER försöker kliva ur sängen OCH 

lugnar inte ner sig på uppmaning 

 

 

 

Gulbrandsen, T. (2009). Sedering. I T. Gulbrandsen., & D-G. Stubberud (Red.), 

Intensivvård- avancerad omvårdnad och behandling (s. 119-131). Lund: 
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