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Abstrakt 

Bakgrund: Att genomgå hjärtkirurgi kan rädda en patients liv men det kan även 

leda till en ökad risk att drabbas av en komplikation som postoperativt delirium. 

Delirium är inte ett sjukdomstillstånd utan ett tillstånd av mental förvirring som 

påverkar patientens uppmärksamhet, medvetenhet och kognitiva förmåga. 

Postoperativt delirium kan leda till många negativa konsekvenser vilket kan 

medföra lidande för patienten. Vården ska ha som mål att lindra patientens lidande 

genom att se till hela patienten i den vårdande relationen, det är det som är kärnan i 

vårdvetenskap. Forskning har visat att det är viktigt för patientens postoperativa 

återhämtning att tidigt kunna upptäcka och förebygga postoperativt delirium. Det 

har framkommit att intensivvårdssjuksköterskor behöver ha ökad förståelse och 

kunskap om ämnet för att kunna upptäcka och förebygga postoperativt delirium 

efter hjärtkirurgi. 

Syfte: Syftet med studien är att identifiera riskfaktorer som kan påverka 

utvecklingen av postoperativt delirium bland intensivvårdspatienter efter 

hjärtkirurgi. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där kvantitativa artiklar har analyserats efter 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) analysmetod. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Patientens bakgrund, Tiden i hjärt-

lungmaskin, Längden av respiratorbehandling samt Komplikationer till följd av 

hjärtkirurgi som är riskfaktorer som visade sig påverka utvecklingen av 

postoperativt delirium. 

Slutsats: Den samlade kunskapen som föreliggande studie har givit kan ligga till 

grund för intensivvårdssjuksköterskor i vården av patienter med postoperativt 

delirium. Intensivvårdssjuksköterskor ska ha med sig i den vårdande relationen att 

patientens situation är komplex och att det de utsätts för kan bidra till ökat lidande 

för patienten. Mer forskning behövs kring riskfaktorer för postoperativt delirium 

och hur den mentala förvirringen påverkar patienten och dess anhöriga. 
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Abstract 

Background: Heart surgery can save a patient's life but can also lead to an 

increased risk of suffering from a complication such as postoperative delirium. 

Delirium is not an illness but a state of mental confusion that affects the patient's 

attention, awareness and cognitive ability. Postoperative delirium can lead to many 

negative consequences which can cause patient suffering. Nursing care has aimed to 

alleviate a patient's suffering by seeing the entire patient in the caring relationship. 

This is the core in nursing science. Research has shown that it is important for the 

patient's postoperative recovery to be able to detect and prevent postoperative 

delirium in an early stage. It has appeared that intensive care nurses need more 

education and knowledge in this area in order to be able to detect and prevent 

postoperative delirium after heart surgery. 

Aim: The aim of the study is to identify risk factors that are associated with the 

development of postoperative delirium after heart surgery within patients in the 

intensive care unit. 

Method: A systematic literature review that analyzed quantitative articles according 

to a method of analysis by Bettany-Saltikov and McSherry (2016). 

Result: Four categories emerged from the analysis: Patients background, length of 

mechanical ventilation, Heart- and lung machine duration and Complications after 

heart surgery that were risk factors which affected the development of postoperative 

delirium. 

Conclusion: The overall knowledge that the study has provided can form a basis for 

intensive care nurses in the care of patients with postoperative delirium. Further 

research is needed on risk factors for postoperative delirium and how the mental 

confusion affects both the patient and relatives. More research is also needed about 

how postoperative delirium can be prevented. 
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1 Inledning 

Att genomgå hjärtkirurgi kan rädda liv men även leda till en ökad risk av 

oförutsägbara mentala och fysiska komplikationer som postoperativt 

delirium vilket kan leda till många negativa konsekvenser för patienten 

(Claesson Lingehall, Smulter, Olofsson & Lindahl, 2015; Jones et al., 2018). 

Redan från 1960-talet finns det beskrivet att postoperativt delirium är en 

vanlig komplikation på en intensivvårdsavdelning efter denna typ av ingrepp 

(Claesson Lingehall et al., 2015). Enligt Jones et al. (2018) är postoperativt 

delirium ett fortsatt problem bland patienter efter hjärtkirurgi. 

Forskning har visat att tidigt kunna upptäcka och förebygga postoperativt 

delirium efter hjärtkirurgi är viktigt för patienters postoperativa 

återhämtning. Postoperativt delirium kan leda till minskad livskvalitet och 

ökad risk att dö i förtid (Simeone et al., 2018; Smulter, Claesson Lingehall, 

Gustavsson, Olofsson, & Engström, 2015). 

Det är angeläget att ta reda på vilka riskfaktorer som kan påverka att 

patienter utvecklar postoperativt delirium för att kunna öka 

intensivvårdssjuksköterskors kunskap kring ämnet. 

Intensivvårdssjuksköterskor måste vara medvetna om vilka riskfaktorerna är 

för att kunna hjälpa patienterna på ett bra sätt för att kunna förebygga 

uppkomsten av deras lidande. 

Intresset för ämnet till studien har väckts efter hospitering på en 

Thoraxintensivvårdsavdelning i södra Sverige där 

intensivvårdssjuksköterskor uppger att postoperativt delirium är en utmaning 

att upptäcka i tid. 

2 Bakgrund 

2.1 Intensivvård 

Intensivvård är den mest resurskrävande formen av sjukvård (Svenska 

Intensivvårdsregistret, 2018). På en intensivvårdsavdelning vårdas de allra 

sjukaste patienterna utefter sitt tillstånd och inte efter sin diagnos. De flesta 

patienter är kritiskt sjuka och deras tillstånd är komplext och instabilt. 

Intensivvården har utvecklats till en stor specialitet inom omvårdnaden. 

Patienterna på en intensivvårdsavdelning har oftast sviktande funktion i flera 

vitala organ. Miljön på en intensivvårdsavdelning präglas av högteknologisk 

utrustning (Stubberud, 2009). För att kunna undersöka och behandla 

patienter på en intensivvårdsavdelning krävs avancerad apparatur och 

övervakningsmonitorer. De flesta av patienterna är så pass sjuka att de kräver 

kontinuerlig övervakning och behandling dygnet runt vilket kan vara mycket 
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påfrestande för patienterna. Den högteknologiska miljön innebär störningar 

för patienterna då till exempel infusionspumpar, ventilatorer och 

övervakningsmonitorer har flera blinkande lampor, larm och ljud som går 

dygnet runt (Svenska Intensivvårdsregistret, 2018). Den högteknologiska 

utrustningen bidrar till att öka patientsäkerheten där målet är att patienterna 

ska ta sig igenom sitt livshotande tillstånd och förhoppningsvis återhämta sig 

till sin vanliga funktionsnivå efter tiden på intensivvårdsavdelningen 

(Stubberud, 2009). 

2.1.1 Thoraxintensiven 

Thoraxintensivvårdsavdelningen är en uttalad postoperativ 

intensivvårdsavdelning där hjärtkirurgiska patienter vårdas, patienter som har 

genomgått lungkirurgi, hjärt- eller lungtransplantation eller intrathorakal 

aortakirurgi. Där vårdas även ett antal icke-kirurgiska patienter med multipel 

organsvikt, kardiogen chock, hjärtstopp samt myokardinfarkt. Dessa 

patienter kräver ofta intensiv monitorering och farmakologisk hjärtsvikts 

terapi med eller utan mekaniskt cirkulationsstöd (McPherson et al., 2013; 

Ricksten, 2016). 

 

2.2 Intensivvårdssjuksköterskans kompetens  

Intensivvårdssjuksköterska är den som är legitimerad sjuksköterska och som 

genomgått specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård. 

Intensivvårdssjuksköterskor har som ansvar att bedöma, planera, genomföra, 

analysera och utvärdera avancerad omvårdnad till akut- och kritiskt sjuka 

patienter oavsett ålder (Stubberud, 2009). I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

intensivvård står det att intensivvårdssjuksköterskor ska arbeta för 

personcentrerad och patientsäker vård. Samt kunna bedöma patienters 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det handlar inte bara om 

att behandla redan uppkommen svikt utan även att förebygga svik i vitala 

organ därför måste intensivvårdssjuksköterskor vara proaktiv och ligga steget 

före. Intensivvårdssjuksköterskor ska även arbeta preventivt för god 

postoperativ återhämtning, integrera evidens och vetenskapliga resultat samt 

använda beprövad erfarenhet i omvårdnaden av patienter. Patienter ska visas 

respekt för dess integritet och värdighet och utifrån individuellt anpassad 

vård ska intensivvårdssjuksköterskor förebygga komplikationer, minimera 

risker och förebygga ohälsa för patienter (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Intensivvårdssjuksköterskor har till uppgift att tillgodose patienters behov av 

vila och bibehållen dygnsrytm. Även till god smärtbehandling, vätske- och 

nutritionsbehov, seponering av onödiga läkemedel och att främja en adekvat 

respiration, cirkulation och elimination. Att skapa en individuell vård som är 
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patientfokuserad och kontinuerlig är också en viktig omvårdnadsåtgärd för 

intensivvårdssjuksköterskor (Berggren, 2016; Stubberud, 2009). 

 

2.3 Hjärtkirurgi 

Den första öppna hjärtkirurgin på ett icke slående hjärta genomfördes 1953 

med hjälp av hjärt-lungmaskin. Efter det har utvecklingen av operation och 

hjärt-lungmaskin utvecklats markant. Hjärtkirurgi har gått från att vara en 

mycket sällsynt operation men som i dag är en av de vanligaste största 

operationerna i Sverige. I Sverige opereras cirka 7000–8000 personer per år 

på något av landets åtta thoraxcentrum (Ricksten, 2016). Med hjärtkirurgi 

menas operation av hjärtat det vill säga klaffel, coronar bypass eller 

operation av de stora kärlen i närheten av hjärtat. För att kunna genomföra en 

större operation av hjärtat behöver hjärtat vara blodtomt och stillastående. 

För att få ett blodtomt hjärta kopplas patienten till hjärt-lungmaskin, som tar 

över blodcirkulationen och syresättningen av blodet i kroppen (Eikeland, 

Gimnes & Madsen Holm, 2009). 

 

2.4 Postoperativt delirium efter hjärtkirurgi 

Delirium är inte ett sjukdomstillstånd utan ett tillstånd av mental förvirring 

som utvecklas snabbt inom timmar till dagar och som fluktuerar i intensitet. 

Det påverkar patienters uppmärksamhet, medvetenhet och kognitiva förmåga 

(Claesson Lingehall et al., 2015; Smulter et al., 2015). Postoperativt delirium 

kan vara en säkerhetsrisk för patienterna då de kan har svårare att följa 

instruktioner vilket kan resultera i flera risker som till exempel risk för fall 

(Koster, Hensens, Oosterveld, Wijma & van der Palen, 2009). Den mentala 

förvirringen kan enligt Koster et al. (2009) fortsätta drabba patienterna upp 

till ett år efter hjärtoperationen. Att drabbas av postoperativt delirium är 

plågsamt och skrämmande för patienterna och kan leda till långa vårdtider på 

en intensivvårdsavdelning, ökad risk för postoperativa komplikationer och 

försämrad kognitiv återhämtning med försämrad livskvalitet som följd och 

höga vårdkostnader (Ricksten, 2016; Simeone et al., 2018). Risken att 

drabbas av postoperativt delirium efter allmän kirurgi ligger på mellan 10–

46%, medan de patienterna som genomgått hjärtkirurgi löper en högre risk 

att drabbas på cirka 50–67% (Norkiene, Ringaitiene, Kuzminskaite & 

Sipylaite, 2013). 

Enligt Simeone et al. (2018) kan postoperativt delirium delas in i tre olika 

typer det vill säga hyperaktiv, hypoaktivt och mixat. Vid hyperaktivt 

delirium kan patienten vara agiterad, rastlös, ha hallucinationer samt 

mardrömmar. Det kan leda till komplikationer på grund av att patienten drar 

ut till exempel sin urinkateter, dränage, infarter, droppslangar med mera. Vid 

hypoaktivt delirium är patienten apatisk och har uttalad trötthet och är 
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förlångsammad i sina kognitiva och motoriska funktioner. Ibland kan 

patienterna ha symtom från båda typerna av delirium och då kallas det för 

mixat delirium (Simeone et al., 2018). Det är viktigt att diagnostisera tidiga 

tecken på misstänkt konfusion för att kunna påbörja behandling i tid så att ett 

fulminant delirium inte hinner utvecklas då ett fulminant delirium är ett 

livshotande tillstånd (Ricksten, 2016). Det livshotande tillståndet beror på en 

akut påverkan av det centrala nervsystemet som leder till mental förvirring. 

Det blir en minskad genomblödning i hjärnan och en obalans i 

transmittorsubstansen som medför en inflammation i neuronerna. Det leder 

till minskad syretillförsel mellan cellerna i hjärnan och en ökad risk för 

neurologisk skada (Page & Ely, 2015). Symtomen av delirium är många och 

kan förändras över tid och bestå av nedsatt kognitiv förmåga, 

medvetandestörning, oro, desorientering till tid och rum, vanföreställningar, 

psykomotorisk oro, aggressivitet, hyperaktivitet med mera (Ricksten, 2016). 

Att drabbas av olika postoperativa komplikationer till följd av delirium efter 

hjärtkirurgi kan vara besvärligt för patienterna då de kan drabbas av 

respiratorisk insufficiens, instabilt sternum och infektioner i sternum som kan 

kräva kirurgisk revision av såret med långvarig behandling (Koster et al., 

2009). Delirium efter hjärtkirurgi kan påverka den postoperativa 

återhämtningen, det sociala samspelet och kan leda till nedsatt livskvalitén 

för patienterna (Norkiene et al., 2013; Simeone et al., 2018). Enligt Berggren 

(2016) är orsaken till postoperativt delirium efter hjärtkirurgi ännu inte 

klarlagd utan det är sannolikt på grund av olika bakomliggande faktorer som 

gör att den mentala förvirringen utvecklas. 

 

2.5 Intensivvårdssjuksköterskans uppgift vid postoperativt 

delirium 

Delirium är ett vanligt psykiskt tillstånd på en intensivvårdsavdelning och att 

diagnostisera delirium kan vara en utmaning för personalen (Norkiene et al., 

2013). Intensivvårdssjuksköterskor har enligt Smulter et al. (2015) en viktig 

roll i att känna igen och identifiera postoperativt delirium, men 

intensivvårdssjuksköterskor kan sakna tillräcklig kunskap inom ämnet 

skriver dem i sin studie. Det gäller att kunna upptäcka symtom och korrekt 

kunna tolka tecken på symptom på kognitiv förändring för att upptäcka 

indikationer på postoperativt delirium. Vid uppkomst av delirium spelar 

omgivningsfaktorer och allmänna vårdåtgärder en stor roll. Patienters 

orientering till tid och rum måste stödjas där olika kommunikationsåtgärder 

är viktiga (ibid.). De fysiska och psykiska belastningar som de svårt sjuka 

patienterna som vårdas på intensivvårdsavdelningar utsätts för kan leda till 

konfusion vilket i sin tur kan leda till delirium (Chen et al., 2017). För att 

upptäcka delirium hos intensivvårdspatienter finns det olika 

bedömningsinstrument som intensivvårdssjuksköterskor kan använda. Som 
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till exempel The Nursing Delirium Screening Scale som förkortas Nu-Desc 

och är en av de vanligaste skalorna. En annan bedömningsskala är Confusion 

Assessment Method for the Intensive Care Unit som förkortas CAM-ICU 

(Page & Ely, 2015). 

3 Teoretisk referensram 

Att drabbas av postoperativt delirium efter hjärtkirurgi upplevs av många 

patienter som skrämmande och ångestfyllt medan 

intensivvårdssjuksköterskor känner att deras kunskap är otillräcklig för att 

kunna bemöta patienterna i dess situation (Claesson Lingehall et al., 2015). 

Postoperativt delirium kan leda till negativa konsekvenser som påverkar 

patienters hälsa på ett sätt som kan orsaka lidande. Vårdarna måste se till 

patienternas unika situation i mötet för att kunna lindra deras lidande. Arman 

(2017) skriver att lindra lidande är målet för all vårdverksamhet och en kärna 

i vårdvetenskap.  

Den teoretiska referensramen utgår från lidande och en vårdande relation 

som är centrala begrepp för studiens syfte. De vårdvetenskapliga begreppen 

kommer att användas i resultatdiskussionen. 

 

3.1 Lidande 

Lidande innebär människans upplevelse av något som är oundvikligt eller 

oönskat och som rör balansen i människans liv. Att uppleva lidande 

definieras som en upplevelse när livet påverkas negativt i någon form. Att 

lindra lidande innebär vårdande handlingar och mänskliga möten där den 

lidande människan måste blir sedd för att få möjlighet att komma vidare i 

lidandets utveckling och kamp (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Lidande är 

något ont som människan utsätts för och som plågar människan och kan ses 

som en kamp. Det är den livssituation som människan ställs införs som avgör 

om människan kämpar eller ger efter för lidandet. Varje människas lidande 

måste ses som en unik upplevelse och varje människa uttrycker sitt lidande 

på olika sätt. När lidandet är som värst saknar den lidande människan 

förmågan att uttrycka sitt mående till andra människor. Lidandet kan uttrycka 

sig som smärta, ångest och fysiskt uttryck som kan observeras av vårdarna. 

Vårdarna måste bekräfta den som lider som en fullvärdig människa genom 

blick, beröring eller samtal. Görs inte detta kan det leda till ytterligare 

lidande för människan (Eriksson, 2018a).  
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3.2 Vårdande relation 

En vårdande relation är kärnan i all omvårdnad och består av mötet mellan 

vårdare och patient där hela människan står i centrum (Eriksson, 2018b) och 

där patientens lidande lindras (Kasén, 2017). En vårdande relation bygger på 

att vårdaren har en helhetssyn och kan se hela patienten och att patienten får 

känna sig delaktig (Eriksson, 2018b). Den vårdande relationen bygger på ett 

professionellt engagemang av vårdaren med en absolut närvaro, där fokus 

ska vara på patienten och dess behov av vård där vårdaren inte får räkna med 

att få något tillbaka (Dahlberg & Segesten, 2010). I den vårdande relationen 

måste vårdaren ha ett professionellt förhållningssätt och en etisk kompetens 

med en strävan om att vilja patienten väl, genom att visa patienten respekt, 

värme, integritet och medmänsklighet samt måste vårdaren visa förmåga till 

empati (Holm, 2009). En vårdande relation kan te sig olika i olika 

vårdsituationer och är inte alltid helt ömsesidig utan vårdaren måste ibland ta 

det största ansvaret för att kunna lindra patientens lidande (Kasén, 2017). 

Många situationer på en intensivvårdsavdelning är komplexa vilket kräver att 

vårdaren är flexibel och har en professionell skicklighet för att kunna 

tillgodose patientens behov av att känna välbefinnande och livskvalitet 

(Stubberud, 2009).  

4 Problemformulering 

Det är känt sedan tidigare att postoperativt delirium efter hjärnkirurgi 

är ett vanligt tillstånd på en intensivvårdsavdelning. Att tidigt upptäcka 

och förebygga delirium efter hjärtkirurgi har stor betydelse för 

patienters postoperativa återhämtning vilket kan medför ett ökat 

lidande för patienterna. Intensivvårdssjuksköterskor har en viktig 

uppgift att hitta dessa patienter som är i riskgruppen att utveckla 

postoperativt delirium. I tidigare forskning har det framkommit att 

intensivvårdssjuksköterskor måste ha ökad förståelse och kunskap för 

att kunna känna igen och identifiera postoperativt delirium så att 

patienternas återhämtning optimeras. Orsaken till postoperativt 

delirium efter hjärtkirurgi är inte klarlagd utan det är sannolikt på 

grund av olika bakomliggande faktorer som gör att den mentala 

förvirringen utvecklas. I föreliggande studie undersöks vilka faktorer 

som påverkar patienternas utveckling av postoperativt delirium efter 

hjärtkirurgi. Genom att belysa och öka kunskapen inom valt ämne kan 

framtidens intensivvård bli bättre på att förebygga och identifiera 

riskfaktorer vilket slutligen leder till minskat lidande för patienterna. 
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5 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera riskfaktorer som kan påverka 

utvecklingen av postoperativt delirium bland intensivvårdspatienter efter 

hjärtkirurgi. 

6 Metod 

6.1 Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie som bygger på kvantitativa artiklar 

för att beskriva och förklara en specifik frågeställning. En systematisk 

litteraturstudie är en sammanställning av relevant forskning inom aktuellt 

område som svarar på en studies syfte. Ett syfte besvaras genom att 

identifiera och sammanfatta tidigare studiers resultat (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) måste även 

forskningsfrågan gå att besvara för att kunna uppnå hög evidens på en 

systematisk litteraturstudie. Metoden är lämplig då syftet är att identifiera 

riskfaktorer som kan påverka utvecklingen av postoperativt delirium bland 

intensivvårdspatienter efter hjärtkirurgi. För att besvara studiens syfte har 

resultatdelen av kvantitativa studier analyserats för att kunna sammanställa 

objektiva och empiriska fakta. Kvalitativa artiklar var inte av intresse då 

studien inte bygger på tolkning av upplevelser och fenomen. Enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) används kvalitativ forskning när upplevelser 

och erfarenheter ska undersökas. 

 

6.2 Urval 

Studiens syfte har brutits ner till mindre block med hjälp av PEO-modellen 

för att kunna framställa relevanta sökord inför sökningarna i databaserna. 

PEO står för ”Patient”, ”Exposure” och ”Outcome”. ”Patient” beskriver 

vilken patientkategori som ska undersökas, ”Exposure” beskriver vad 

patienten är drabbad av och ”Outcome” beskriver resultatet och varför 

patienten blir drabbad (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Sökorden som 

är framtagna med PEO-modellen är: heart surgery, cardiac surgery, 

postoperative delirium, intensive care unit och risk factors (se tabell 1). 

Inklusionskriterier var vuxna det vill säga personer över 18år, män och 

kvinnor som vårdats på intensivvårdsavdelning efter hjärtkirurgi och som 

drabbats av postoperativt delirium. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och publicerade mellan 2012–2019. 
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Tabell 1: Sökord enligt PEO-modellen 

PEO Sökord Inklusionskriterier 

P: Vuxna patienter som 

genomgått hjärtkirurgi 

Heart surgery, 

Cardiac surgery 

Vuxna patienter >18år, män 

och kvinnor, hjärtopererade 

E: Postoperativt 

delirium, 

intensivvårdsavdelning 

Postoperative 

delirium, 

Intensive care unit 

Postoperativt delirium,  

vårdats på intensivvårds-

avdelning 

O: Risker som påverkar 

utvecklingen av 

postoperativt delirium 

Risk factors Risker som påverkar 

utvecklingen av postoperativt 

delirium 

 

6.3 Datainsamling 

Datainsamling gjordes för att identifiera aktuell forskning utifrån studiens 

problemformulering och syfte. För att få vägledning till att genomföra 

litteratursökningen togs hjälp av en bibliotekarie på ett medicinskt bibliotek i 

södra Sverige. Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health) och PUBMED 

(Public/publisher MEDLINE) som är databaser inom vårdvetenskap med 

ämnesområden inom medicin och omvårdnad. Samt har en fritextsökning 

gjorts för att komplettera sökningen i databaserna. Enligt Polit och Beck 

(2016) görs en fritextsökning för att finna fler relevanta artiklar som är av 

intresse för en studies resultat. Databassökningarna genomfördes i CINAHL 

med sökorden som var framtagna med PEO-modellen. I CINAHL användes 

Subject Headings där sökorden kombinerades med booleska termerna AND 

och OR, vilket är termer som expanderar eller begränsar sökningen. 

Funktionen “explode” (+) användes vilket enligt Polit och Beck (2016) gör 

att sökningen utökas för att få fram fler artiklar kopplade till sökningen. 

Funktionen “major concept” används för att begränsa artiklar som har 

ämnesordet som sitt huvudsakliga innehåll (ibid.). Subject headings förkortas 

“MH” och ord som användes var intensive care unit och risk factors. Major 

concept förkortas “MM” och ord som användes var heart surgery och 

coronary care unit. För att se tillvägagångssätt och sökningsresultat (se 

bilaga 1a). I PUBMED användes Advanced search builder med samma 

sökord och samma booleska termer som i CINAHL. För att se 

tillvägagångssätt och sökningsresultat (se bilaga 1b). 

Avgränsningar i sökningarna gjordes med hjälp av inklusionskriterierna. I 

CINAHL användes avgränsningarna: Peer review, English language, 

Research article och Published date 2012–2019. I PUBMED användes 

avgränsningarna: Published date 2012–2019, Humans och English language. 

Olika avgränsningar gjordes då databasernas avgränsningsfunktioner skiljer 

sig åt. Det innebar att avgränsningsfunktionerna som användes var likvärdiga 

i samtliga sökningar. Avgränsningsfunktionen peer review gick ej att välja i 

PUBMED. Därför användes ULRICHSWEB för att försäkra att tidskrifterna 
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som artiklarna är publicerade i är peer reviewed. Artiklar som är peer 

reviewed innebär att de är akademiskt granskade av vetenskapligt skolade 

specialister inom området (Polit & Beck, 2016). Att begränsa sökningen till 

enbart engelsk text gjordes, eftersom Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

skriver att de flesta vetenskapliga artiklar är publicerade på engelska. 

Årtalsbegränsningar görs för att bara den senaste forskningen ska komma 

fram i en litteratursökning (ibid.). 

Från den systematiska litteratursökningen i databaserna har artiklarnas titlar 

samt abstrakt som svarade på studiens syfte lästs igenom. Totalt lästes 134 

titlar och 86 abstrakt igenom. Utav de 86 lästa abstrakten valdes 32 artiklar 

att läsas i sin helhet varav 3 artiklar var från fritextsökning. Av dessa 32 

artiklarna exkluderades 13 stycken då artiklarna inte svarade på studiens 

syfte. De resterande 19 artiklarna kvalitetsgranskades.  

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen har gjorts enligt Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016) bedömningsmall för kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar som 

bygger på Caldwell, Henshaw och Taylor (2011) ramverk (se bilaga 2). 

Bedömningsmallen byggde på 18 systematiska frågor som besvarades utifrån 

artiklarnas olika delar. Frågorna besvarades med tre olika alternativ, ja = 2 

poäng, delvis = 1 poäng, nej = 0 poäng. Total kunde artiklarna få 36 poäng. 

Om artiklarna fick 36–30 poäng ansågs de vara av hög kvalitet, 29–27 poäng 

ansågs de vara av medel kvalitet och under 27 poäng ansågs artikeln vara av 

låg kvalitet och exkluderades ur studien. De valda artiklarna granskades var 

för sig och sedan diskuterades artiklarnas kvalitet tillsammans. Åtta artiklar 

exkluderades på grund av olika anledningar som till exempel låg kvalitet, 

avsaknad av etiska överväganden samt att patientpopulationen var för liten. 

Det resulterade i nio artiklar av hög kvalitet och två artiklar av medel 

kvalitet. Elva artiklar valdes att analyseras till studiens resultat. 

 

6.5 Dataanalys 

Polit och Beck (2016) skriver att författare till en studie ska vara medvetna 

om att deras förförståelse kring ett visst ämne kan påverka en studies resultat 

under analysprocessen. Därför måste en reflektion och diskussion ske om 

tidigare kunskaper och erfarenheter under en studies gång (ibid.). 

De elva artiklar som ligger till grund för studiens resultat efter 

kvalitetsgranskningen har analyserats efter Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016) analysmetod som bygger på nio steg. Det första steget gick ut på att 

läsa de valda artiklarna ett flertal gången. Det gjordes för att få en ökad 

förståelse över vad resultatet i artiklarna handlade om. I det andra steget 

markerades alla textstycken i artiklarnas resultat som var centrala för 
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forskningsfrågan, det vill säga de meningsbärande enheterna. Detta steg 

gjordes var för sig. I det tredje steget har de markerade meningsbärande 

enheterna skrivits in i en tabell. I tabellen framkommer det från vilken artikel 

som textstycket kommer ifrån samt vilken sida i artikeln de meningsbärande 

enheterna hittades. För att underlätta analysarbetet har de meningsbärande 

enheterna översatts till svenska. Sedan har de meningsbärande enheterna 

skrivits ut och sorterades efter innehåll. I fjärde steget kodades de 

meningsbärande enheterna det vill säga att den viktigaste delen i textstycket 

plockades ut för att kunna organisera datan till ett hanterbart ramverk. I 

femte steget analyserades koderna genom att jämföra likvärdiga begrepp och 

sedan grupperade dem för att kunna urskilja mönster, likheter och olikheter. 

På så sätt skapades kategorier utefter de grupperade koderna. I det sjätte 

steget grupperades de olika kategorierna utefter sitt innehåll. I sjunde steget 

diskuterades kategorierna för att öka trovärdigheten av analysarbetet. I det 

åttonde steget lästes de valda artiklarnas resultatdel igenom en gång till för 

att säkerställa att ingen viktig information hade gått förlorad under 

analysarbetets gång. I det nionde steget sammanställdes de olika 

kategorierna.  

För att se exempel på tillvägagångssätt av analysmetoden (se tabell 3).  
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Tabell 3: Exempel på analysmetoden 
Meningsbärande 

enhet 

Översättning Kod Kategori 

”The prevalence of 

delirium among 

patients younger 

than 65 years and 

those 65 years and 

older was 6,2% and 

21,4%, 

respectively.” 

1. (Arenson et al., 

2013, s.174). 

Förekomsten av 

delirium bland 

patienter yngre än 

65 år var 6,2% 

och 65 år eller 

äldre var 21,4%. 

Äldre löper högre 

risk 

Patientens 

bakgrund 

”There was strong 

evidence that CPB 

use and duration 

were associated with 

an increased risk of 

postoperative 

delirium”.  

9. (O’Neal et al., 

2017, s.5). 

Det finns stärka 

bevis att längre tid 

i hjärt-

lungmaskinen kan 

öka risken för 

postoperativt 

delirium. 

Längre tid i hjärt-

lungmaskin 

Tiden i hjärt-

lungmaskin 

”Patients with 

delirium were longer 

ventilated and had 

longer stays in the 

intensive care unit 

and in-hospital than 

patients without 

delirium.” 

4. (Guenther et al., 

2013, s.1162). 

Patienter med 

delirium hade 

längre tid i 

respiratorn och 

stannade där med 

längre på IVA än 

patienter utan 

delirium. 

Längre tid i 

respirator 

Längden av 

respirator-

behandling 

”Patients who had 

electrolyte 

disturbance after 

surgery had a higher 

risk of developing 

delirium than 

patients without 

these situations.” 

11. (Zhang et al., 

2015, s.609). 

Patienter som 

hade 

elektrolytrubbning 

efter operation 

hade en ökad risk 

att utveckla 

delirium.  

Elektrolytrubbning 

ökar risken för 

delirium 

postoperativt 

Komplikationer 

till följd av 

hjärtkirurgi 

 

 



 

12 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

World Medical Association (2018) har utvecklat Helsingforsdeklarationen 

som är en sammanställning av etiska riktlinjer för medicinsk forskning som 

involverar människor. I Helsingforsdeklarationen beskrivs det att medicinsk 

forskning ska se till att mänskliga rättigheter bevaras och respekteras. Det är 

forskarnas ansvar att skydda de försökspersoner som är med i en 

forskningsprocess (ibid). Vid en systematisk litteraturstudie ska etiska 

överväganden gjorts i de inkluderade artiklarna. Etiska överväganden innebär 

att deltagarna i en studie har skrivit på ett samtyckesformulär. Där deltagarna 

får information om att de deltar frivilligt i studien och att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande. Samt måste en studie få godkännande från en 

etisk kommitté (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Därför är enbart 

artiklar där etiska överväganden har gjorts och där artiklarna fått tillstånd 

från en etisk kommitté inkluderade i studiens resultat. 

7 Resultat 

Sammanlagt inkluderades elva artiklar i resultatet som har analyserats efter 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) nio steg. Det som framkom i 

analysarbetet var fyra kategorier som svarade mot studiens syfte de är 

Patientens bakgrund, Tiden i hjärt-lungmaskin, Längden av 

respiratorbehandling och Komplikationer till följd av hjärtkirurgi. För att se 

de inkluderade artiklarnas sammanställning i artikelmatris (se bilaga 4). 

 

7.1 Patientens bakgrund 

Den riskfaktor som utmärkte sig mest var ålder. De patienter som var äldre 

och genomgick hjärtkirurgi löpte en högre risk att drabbas av postoperativt 

delirium (Arenson, MacDonald, Grocott, Hiebert & Arora, 2013; Djaiani et 

al., 2016; Guenther et al., 2013; Hori et al., 2014; Järvelä et al., 2018; 

Kumar, Jayant, Arya, Magoon & Sharma, 2017; Oliveira et al., 2018; Sabol 

et al., 2015; Zhang et al., 2015). Patienter som är äldre än 65år och har 

genomgått hjärtkirurgi, har högre risk att drabbas av postoperativt delirium 

än de patienter som är under 60år. Risken att utveckla delirium efter 

hjärtkirurgi ökar i takt med stigande ålder (Arenson et al., 2013; Guenther et 

al., 2013; Kumar et al., 2017; Oliveira et al., 2018). Ålder behöver inte vara 

en oberoende faktor utan kan bero på att de äldre patienterna som genomgick 

hjärtkirurgi hade en anamnes på andra sjukdomstillstånd. Sjukdomstillstånd 

som hypertension, hjärtsvikt, njursvikt eller stroke visade sig vara bidragande 

orsaker till postoperativt delirium (Arenson et al., 2013; Hori et al., 2014; 

Kumar et al., 2017; Oliveira et al., 2018). 
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Patienter som hade en anamnes på tidigare drogmissbruk, tagit antidepressiva 

läkemedel och sömntabletter innan hjärtoperationen löpte en högre risk att 

drabbas av postoperativt delirium efter hjärtkirurgi (Arenson et al., 2013; 

Hori et al., 2014; Järvelä et al., 2018; Kumar et al., 2017; Sabol et al., 2015). 

De patienter som hade nedsatt kognitiv förmåga innan hjärtoperationen hade 

högre risk att drabbas av postoperativt delirium än de patienter som inte hade 

nedsatt kognitiv förmåga (Brown et al., 2015; Guenther et al., 2013; Järvelä 

et al., 2018; Oliveira et al., 2018; Zhang et al., 2015). Att ha ett försämrat 

luktsinne sedan tidigare kan vara förknippat med ökad risk att drabbas av 

postoperativt delirium. Men ett försämrat luktsinne kan även höra ihop att 

patienterna hade nedsatt kognitiv förmåga redan innan operation. Dessa två 

faktorer kan bidra till en ökad känslighet för delirium (Brown et al., 2015). 

 

7.2 Tiden i hjärt-lungmaskin 

En riskfaktor som utmärkte sig var tiden som patienterna är kopplade till 

hjärt-lungmaskin. Det är inte en riskfaktor att patienten ligger i hjärt-

lungmaskin utan det är tiden patienten är kopplad till hjärt-lungmaskin som 

är en betydande riskfaktor. (Guenther et al., 2013; Hori et al., 2014; O’Neal 

et al., 2017, Sabol et al., 2015). Patienter som ligger i hjärt-lungmaskin i mer 

är 120 minuter har femton gånger mer risk att drabbas än de patienter som 

har kortare tid i hjärt-lungmaskinen (Sabol et al., 2015). Lång tid i hjärt-

hjärtlungmaskin samt ett högt medelartärtryck (MAP) under operationen kan 

vara en riskfaktor och kan leda till en ökad risk för utvecklingen av 

postoperativt delirium (Guenther et al., 2013; Hori et al., 2014). Högt MAP 

under operation kan även vara en oberoende riskfaktor som kan leda till 

postoperativt delirium då det finns en koppling mellan MAP och delirium. 

Patienter med MAP över 90mmHg under operationen har högre risk jämfört 

med de patienter som har ett lägre MAP (Hori et al., 2014). 

Det är inte bara tiden i hjärt-lungmaskinen som har betydelse i utvecklingen 

av delirium utan det kan bero på längden av hjärtoperationen samt på hur 

komplicerad operationen är (Djaiani et al., 2016; O’Neal et al., 2017; Zhang 

et al., 2015). En riskfaktor som utmärkte sig var den tiden hjärtoperationen 

tar. En lång och komplicerad operation genererar inte bara i en längre tid i 

hjärt-lungmaskin utan det kräver också större doser av sederande läkemedel 

vilket kan leda till en ökad risk att utveckla postoperativt delirium (Järvelä et 

al., 2018). Olika typer av sederande läkemedel kan också vara en riskfaktor 

som påverkar utvecklingen av delirium (Djaiani et al., 2016). 
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7.3 Längden av respiratorbehandling 

En annan riskfaktor är längden på respiratorbehandlingen under vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning. Att vårdas i respirator kan leda till att patienterna 

utvecklar delirium efter hjärtkirurgi (Arenson et al., 2013; Guenther et al., 

2013; Hori et al., 2014). De patienter som inte kan extuberas inom 24 timmar 

efter operationen utan är i behov av respiratorbehandling har ökad risk att 

utveckla delirium. Patienterna som är i behov av respiratorbehandling längre 

än 48 timmar postoperativt har betydligt större risk för utveckling av 

postoperativt delirium (Arenson et al., 2013; Hori et al., 2014). Det är mer 

troligt att de patienter som vårdats i respirator i mer än 48 timmar utvecklar 

postoperativt delirium efter extubation jämfört med de som kan extuberas 

tidigare (Arenson et al., 2013; Brown et al., 2015). 

 

7.4 Komplikationer till följd av hjärtkirurgi 

Komplikationer till följd av hjärtkirurgi kan leda till postoperativt delirium. 

Blödning till följd av hjärtoperation ökar risken för delirium på grund av att 

blödningen påverkar patientens cirkulation och syresättning vilket är skadligt 

för patienten (Järvelä et al., 2018). Genom att åtgärda den postoperativa 

blödningen med blodprodukter kan bidra till att patienterna får ökad risk att 

utveckla delirium (Arenson et al., 2013; Järvelä et al., 2018). Att drabbas av 

elektrolytrubbningar efter hjärtkirurgi är en vanlig komplikation som kan 

leda till utveckling av postoperativt delirium (Zhang el al., 2015). Men även 

om patienterna upplever svår smärta eller om de drabbas av dålig sömn 

postoperativt kan risken att drabbas av postoperativt delirium öka (Djaiani et 

al., 2016; Kumar et al., 2017; Zhang et al., 2015). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden diskuteras utifrån studiens styrkor, svagheter och kvalitet samt 

beskrivs utifrån begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Den valda metod som ligger till grund till föreliggande studie är en 

systematisk litteraturstudie. Metoden anses lämplig då Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) skriver att metoden används av olika professioner eftersom 

det finns ett stort utbud av evidensbaserat forskningsresultat. 

Det är en styrka i studien att PEO-modellen har använts för att ta fram 

relevanta sökord som svarar på studiens syfte inför litteratursökningen. 

Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ska en studies syfte vara 

tydligt och väl avgränsat för att kunna söka relevanta vetenskapliga artiklar 

inom ett valt ämnesområde. 
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Inklusion och exklusionskriterier var framtagna innan databassökningen 

gjordes. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) skriver för att en systematisk 

litteraturstudie ska vara av hög kvalitet ska inklusion och exklusionskriterier 

bestämts innan en litteratursökning genomförs. Inga exklusionskriterier blev 

aktuella då inklusion och exklusionskriterier tog ut varandra. Anledningen 

till att ha inklusion och exklusionskriterier är enligt Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) att en sökning kan dra till sig artiklar som svarar på en 

forskningsfråga och där med exkluderar icke relevanta artiklar. 

Databaserna som har använts är lämpligliga då de är databaser inom 

vårdvetenskap med ämnesområden inom medicin och omvårdnad och det 

kan ses som en styrka i studien. Det styrks av Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) som skriver att litteratursökning ska göras i databaser som 

är relevanta för en studies syfte. För att få en ökad bredd på artikelsökningen 

gjordes en fritextsökning och på så sätt ökades möjligheten att få fram fler 

relevanta artiklar som svarade på studiens syfte. Enligt Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) kan en fritextsökning användas för att undvika 

systematiska fel. De artiklar som har inkluderats i studiens resultat är fyra är 

från CINAHL, fem från PUBMED och två från fritextsökningen. 

Sökningarna i databaserna gjordes tillsammans och var omfattande och 

noggrann vilket ökar tillförlitligheten av datasökningen. En svaghet i en 

studie kan vara enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) att en 

litteratursökning inte är utförd på ett adekvat sätt på grund av att det finns ett 

stort antal databaser i världen som innehåller ofantligt stora mängder med 

publicerat forskningsresultat. 

Begränsningar i en litteratursökning görs för att få ner sökningens antal 

träffar och få fram ett mer begränsat antal artiklar (Polit & Beck, 2016). 

ULRICHSWEB har använts till de artiklar där det inte tydligt framkom att 

det var peer reviewed. Genom att använda ULRICHWEB ökar 

trovärdigheten av de inkluderade artiklarna och det ger en styrka till studien. 

Alla inkluderade artiklar är skrivna på engelska då författarna till studien inte 

behärskar andra språk än svenska och engelska. Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) skriver att en systematisk litteraturstudie oftast inkluderar 

artiklar skriva på engelska och inte på andra språk. Det kan ha påverkat 

resultatet av studien och kan ses som en svaghet då artiklar skriva på andra 

språk inte har inkluderats. Även begränsning av artiklarnas ålder till ett 

angivet tidsspann är gjort för att bara inkludera den senaste forskningen 

vilket styrks av Polit och Beck (2016). 

Inga begränsningar gjordes avseende vilka länder de granskade artiklarna 

kommer ifrån. Artiklarna som ligger till grund för studiens resultat kommer 

från länder som Kanada, USA, Tyskland, Finland, Indien, Brasilien, 

Slovakien och Kina. Det kan ses både som en styrka och en svaghet i studien 

att artiklarna kommer från olika delar av världen. Att olika länder 
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inkluderades i föreliggande studie är en styrka då ett stort antal deltagarna 

från olika delar av världen har deltagit i de inkluderade studierna. Men det 

kan också ses som en svaghet att artiklar från olika delar av världen 

inkluderats då sjukvårdens verksamheter kan skilja sig åt. SBU (2017) 

skriver att det kan leda till problem med överförbarheten då det 

vetenskapliga underlaget inte alltid är relevant för svenska 

sjukvårdsförhållanden. 

Vissa av de inkluderade artiklarna kommer från icke-engelskspråkiga länder. 

Det kan innebära att deras artiklar från början var skrivna på deras 

modersmål för att sedan bli översatta till engelska vid publicering, detta kan 

leda till feltolkningar. I denna studien är fem artiklar från engelskspråkiga 

länder och sex från icke-engelskspråkiga länder. Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) skriver att artiklar som blir översatta från ett språk till 

engelska kan ha blivit feltolkade under processens gång. Det är därför en 

fördel att välja artiklar som från början är skrivna på engelska och det kan ses 

som en svaghet i studien att sex artiklar är från icke-engelskspråkiga länder. 

Styrkan med en systematisk litteraturstudie är att ett metodiskt och 

systematiskt tillvägagångssätt har använts där de inkluderade artiklarna 

kritiskt är granskade. Kvalitetsgranskning görs för att hitta eventuella 

systematiska fel som kan påverka en studies resultat (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). Genom att göra en kvalitetsgranskning ökar trovärdigheten 

av resultatartiklarna, vilket styrks av Bettany-Saltikov och McSherry (2016). 

Artiklarna granskades var för sig och sedan diskuterades resultatet av 

granskningsprocessen tillsammans för att öka tillförlitligheten vilket styrks 

av Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Granskningsmallen som har 

använts ger inget förutbestämt numeriskt värde. Det är en subjektiv värdering 

som är upp till författare av en studie att själva bestämma (ibid.). Därför har 

den poängsättning som Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ger förslag på 

använts för att poängsätta artiklarnas kvalitet. Ett sätt att försäkra sig om en 

studiens trovärdighet är att diskutera studiens data med övriga kurskamrater. 

Att låta en kurskamrat eller annan kollega göra en andra kvalitetsgranskning 

av resultatartiklarna hade kunnat stärka en studies trovärdighet ytterligare 

skriver Polit och Beck (2016). 

I enighet med Polit och Beck (2016) har förförståelse diskuterats innan 

studien startade men även under studiens gång har en öppen dialog förts för 

att tolkning av data skulle bli så trovärdig som möjligt. 

En av författarna till föreliggande studie har engelska som modersmål vilket 

är en styrka i studien då risken för feltolkning vid översättningen av 

artiklarna anses vara mindre. Artiklarna har lästs ett flertal gången av båda 

författarna samt har artiklarnas innehåll diskuterats med varandra för att öka 

trovärdigheten och förståelsen av innehållet, det är gjort enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) tillvägagångssätt. De inkluderade 
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resultatartiklarna är sammanfattade i en artikelmatris för att göra deras 

innehåll tydligt för läsaren. En artikelmatris används för att sammanfatta och 

organisera de viktigaste delarna ur resultatartiklar enligt Polit och Beck 

(2016). 

En systematisk litteraturstudie ska bara inkludera artiklar som fått etiskt 

godkännande från etisk kommitté (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Därför har de artiklar som inte haft etiskt godkännande exkluderats. Etiskt 

godkännande indikerar på att artiklar har reliabilitet och validitet vilket står 

för att artiklarna uppnått etisk och vetenskaplig standard (ibid.). 

Metoden är väl utformad vilket är en styrka för studien. Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) skriver att det är viktigt att ett metodarbete är skrivet på ett 

strukturerat och transparent sätt för att det ska bli tydligt för läsaren. Läsaren 

ska kunna genomföra ett metodarbete precis som författare till en studie har 

gjort (ibid.). I metoddiskussionen har ett strukturerat tillvägagångssätt 

används där all viktig information inom metodarbetet är inkluderat och 

diskuterats i enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016). 

Överförbarhet handlar om hur en studie kan tillämpas av andra grupper eller 

sammanhang (Polit & Beck, 2016). För att kunna bedöma en studies 

överförbarhet måste resultatet vara skrivet på ett tydligt sätt. Dessutom måste 

trovärdighet och tillförlitlighet vara diskuterat i en studie (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Resultatet och slutsatsen i föreliggande studie är skrivet på 

ett tydligt sätt och skulle kunna vara överförbart till 

intensivvårdssjuksköterskor på thoraxintensivvårdsavdelningar i Sverige. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att identifiera riskfaktorer som kan påverka 

utvecklingen av postoperativt delirium bland intensivvårdspatienter efter 

hjärtkirurgi. Genom att ta reda på vilka faktorer som kan påverka 

utvecklingen av delirium kan intensivvårdssjuksköterskor lättare identifiera 

de patienter som löper högre risk att drabbas. Genom att diskutera studiens 

resultat med hjälp av de teoretiska begreppen lidande och vårdande relation 

skapas en ökad förstående för patienters och intensivvårdssjuksköterskors 

situation. Resultatet visar att det finns olika riskfaktorer som är av betydelse 

för utvecklingen av postoperativt delirium, dessa riskfaktorer är bra för 

intensivvårdssjuksköterskor att ha med sig i det vårdande mötet för att kunna 

lindra patienternas lidande. De riskfaktorer som framkom i resultatet är både 

beroende och oberoende av varandra. Det vill säga att det kan räcka med en 

av dessa riskfaktorer för att utveckla postoperativt delirium efter hjärtkirurgi. 

Medan i vissa fall kan en riskfaktor ihop med en annan riskfaktor göra att 

utvecklingen för postoperativt delirium ökar, det vill säga att de är beroende 

av varandra. 
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I resultatet framkom det att patienters ålder är den riskfaktor som påverkar 

utvecklingen av postoperativt delirium i störst utsträckning. Resultatet 

bekräftar det som många andra studier också kommit fram till, det vill säga 

att stigande ålder är en riskfaktor som påverkar utvecklingen av postoperativt 

delirium. Åldersspannet som redovisats i resultatet är 60-65år när risken för 

postoperativt delirium börjar. Men i en studie av Norkiene et al. (2013) som 

belyser tidig utveckling av postoperativt delirium. Visade det att 

utvecklingen inte började förrän efter 75års åldern (ibid.). Patientens ålder 

kan vara en oberoende faktor som Kazmierski et al. (2014); Krzych et al. 

(2013); Norkiene et al. (2013) skriver om i sina studier. Men stigande ålder 

är inte alltid en oberoende faktor vilket har framkommit i resultatet. Stigande 

ålder kan tillsammans med andra bakomliggande faktorer göra att vissa 

patienter löper högre risk att drabbas än andra. Till exempel patienter som 

var äldre och var diagnostiserade med hypertension innan hjärtoperationen 

hade ökad risk att utveckla postoperativt delirium. Detta bekräftas i studier 

av Mangusan, Hooper, Denslow och Travis (2015) och Sanson et al. (2018) 

som har studerat sambandet mellan postoperativt delirium och patienters 

bakgrund samt vad det har för betydelse för den postoperativa 

återhämtningen. I deras studie framkommer det att ålder ihop med 

hypertension ökar risken att drabbas av delirium efter hjärtkirurgi (Mangusan 

et al., 2015; Sanson et al., 2018). Resultatet i föreliggande studie visade att 

stigande ålder tillsammans med andra sjukdomstillstånd som njursvikt är en 

riskfaktor. Det styrks av Mangusan et al. (2015) och Yilmaz et al. (2015) 

som också har kommit fram till att äldre patienter med njursvikt i sin 

bakgrund innan hjärtoperation hade högre risk att drabbas av postoperativt 

delirium. 

I resultatet har det framkommit att en riskfaktor till utvecklingen av 

postoperativt delirium är tidigare intag av antidepressiva läkemedel, 

sömntabletter eller drogmissbruk innan operation. Det bekräftas av Sanson et 

al. (2018) att denna patientgrupp har en ökad risk att utveckla postoperativt 

delirium, men att det kan skilja sig åt mellan de olika typer av delirium som 

de fokuserar på i deras studie. Men i en annan studie skriver Mangusan et al. 

(2015) att det är kombinationen av att de har tagit både antidepressiva 

läkemedel och sömntabletter innan hjärtoperation som gör att risken för 

utveckling av postoperativt delirium ökar. Vidare skriver Mangusan et al. 

(2015) att patienter som utvecklar postoperativt delirium efter hjärtkirurgi 

stannar längre på en intensivvårdsavdelning och att deras återhämtning kan ta 

längre tid. Det kan leda till ett ökat lidande för patienten när det inte går som 

det var tänkt. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ska vårdvetenskapen ha 

som avsikt att hjälpa människor att uthärda lidande och återfår 

välbefinnande. I en vårdande relation innebär det att vårdaren ska förhålla sig 

professionell och visa intresse för de svårigheter patienterna går igenom och 

se till hela patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Det framkom i resultatet att de patienter som preoperativt hade nedsatt 

kognitiv förmåga löper en högre risk att utveckla postoperativt delirium. 

Nedsatt kognitiv förmåga som riskfaktor visade sig i andra studier men i 

dessa studier betonas det att nedsatt kognitiv förmåga försämrar en patients 

livskvalitet i efterförloppet av postoperativt delirium (Chen et al., 2017; 

Kazmierski et al., 2014). Chen et al. (2017) skriver i sin intervjustudie att 

patienter som drabbades av postoperativt delirium upplevde situationen som 

en skrämmande upplevelse där patienterna inte hade kontroll på vad som 

hände. Det kan enligt Eriksson (2018a) ses som ett lidande då det är något 

ont som patienten utsätts för och som kan upplevas som en plåga för 

patienten. Det är viktigt för intensivvårdssjuksköterskor att ha med sig hur 

patienter kan uppleva situationen av den mentala förvirringen i den vårdande 

relationen. Dahlberg och Segesten (2010) betonar att det är viktigt i den 

vårdande relationen att patienter känner att de är i centrum och att deras 

integritet bevaras. 

Att ha försämrat luktsinne visade sig i resultatet vara en riskfaktor i 

utvecklingen av postoperativt delirium. Försämrat luktsinne kan vara en 

oberoende faktor men det kan finnas ett samband med nedsatt kognitiv 

förmåga. Att försämrat luktsinne är en oberoende faktor finns det inte mycket 

forskning som bekräftar utan den forskning som finns är från äldre studier. 

Murphy et al. (2002) och Sieber (2009) skriver att nedsatt luktsinne har en 

koppling till nedsatt kognitiv förmåga men hur denna koppling hör samman 

med postoperativt delirium är inte fastställt. 

I resultatet framkom det att tiden patienten är kopplad till hjärt-lungmaskin 

under operation är en riskfaktor för utvecklingen av postoperativt delirium. 

Det bekräftas i en studie av Jodati et al. (2013) där de skriver att tiden i hjärt-

lungmaskin är en intraoperativ riskfaktor som påverkar utvecklingen av 

delirium. Vidare framkom det i resultatet att patienter som ligger kopplad till 

hjärt-lungmaskin i mer än 120 minuter har en ännu högre risk för 

postoperativt delirium. Men i en studie av Burkhart et al. (2010) visade det 

sig att patienter behöver vara kopplad till hjärt-lungmaskin i minst 220 

minuter för att det ska anses vara en riskfaktor till utvecklingen av 

postoperativt delirium. I föreliggande studies resultatet visade det sig att 

längre tid i hjärt-lungmaskin och ett högre medelartärtryck (MAP) kan leda 

till att patienter utvecklar delirium postoperativt. Högt MAP under 

hjärtoperation kunde även vara en oberoende faktor för utvecklingen. Dock 

framkom det i en studie av Rudiger et al. (2016) att ett lågt MAP under 

operation kan påverka att utvecklingen av postoperativt delirium ökar. 

Vidare i resultatet framkom det att en lång hjärtoperation är en riskfaktor för 

postoperativt delirium vilket stärkas i en studie av Parente, Luís, Veiga, 

Silva, och Abelha (2013). En lång hjärtoperation kräver större doser av 

sederande läkemedel framkom det i föreliggande studie vilket leder till en 

ökad risk att utveckla postoperativt delirium. I studier av Norkiene et al. 
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(2013) och Parente et al. (2013) skriver det att det inte bara är mängden av 

sederande läkemedel som har betydelse för utvecklingen av delirium utan att 

det kan bero på vilken sorts sederande läkemedel patienterna får under 

hjärtoperationen. 

Resultatet visar på att patienter som är i behov av respiratorbehandling efter 

hjärtkirurgi är i riskgruppen att utveckla postoperativt delirium det bekräftas 

av Jodati et al. (2013) i deras studie. Vidare i resultatet framkommer det att 

det är längden patienterna ligger i respirator som är en riskfaktor och att det 

är efter 24 timmar som risken för utvecklingen börjar. Det bekräftas i en 

studie av Mufti och Hirsch (2017). 

I föreliggande studie har det framkommit att olika komplikationer till följd 

av hjärtkirurgin kan vara riskfaktorer för utvecklingen av postoperativt 

delirium. Att drabbas av postoperativ blödning är en riskfaktor som framkom 

i resultatet vilket Mufti och Hirsch (2017) bekräftar i sin studie. Vidare 

skriver Mufti och Hirsch (2017) att mer än 50% av patienterna som har 

genomgått hjärtkirurgi är behov av blodtransfusion. I resultatet framkom det 

att erhålla blodprodukter postoperativt under vårdtiden på 

intensivvårdsavdelning ökar risken för delirium vilket Krzych et al. (2013) 

och Parente et al. (2013) betonar. 

En annan komplikation som visade sig vara en riskfaktor i föreliggande 

studie var sämre sömnkvalitet. Att drabbas av minskad sömnkvalitet efter 

operation är en oberoende riskfaktor för utvecklingen av delirium. I en 

observationsstudie av Simeone et al. (2018) bekräftar de att patienter som 

drabbas av sämre sömnkvalitet efter hjärtkirurgi hade en ökad risk att 

utveckla postoperativt. I en annan observationsstudie av Sanson et al. (2018) 

kom det fram att de patienter som innan hjärtoperation hade dålig 

sömnkvalitet hade ökad risk att utveckla delirium postoperativt. Genom att 

intensivvårdssjuksköterskor vet att nedsatt sömnkvalitet efter hjärtkirurgi är 

en riskfaktor för utvecklingen av postoperativt delirium kan ett preventivt 

arbete ske för att optimera patienternas sömn. Intensivvårdssjuksköterskor 

måste ge patienterna rätt förutsättningar i den vårdande relationen för att öka 

möjligheten till god sömnkvalitet. Det kan göras genom att lindra patientens 

lidande genom att minska patientens smärta, ångest och obehag skriver 

Gulbrandsen och Stubberud (2009). 

Postoperativt delirium är ett problem som kan skada patienter. Därför är det 

viktigt ur ett vårdetiskt perspektiv med preventiva insatser och en god 

förståelse om vilka konsekvenser en viss skada eller sjukdom kan medföra 

(Sandman & Kjellström, 2018). Vidare betonar Sandman och Kjellström 

(2018) att etiska aspekter i sjukvården i första hand ska beröra vad som är till 

nytta eller vad som kan skada patienter. Delirium efter hjärtkirurgi är ett 

problem och som leder till konsekvenser för såväl patienter som för 

intensivvårdssjuksköterskor. Negativa konsekvenser för patienter som till 
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följd av postoperativt delirium till exempel kan drabbas av postoperativ 

sårinfektion, minskad livskvalitet, lidande, kognitivsvikt och förlängd 

vårdtid. Att identifiera de riskfaktorer som finns kan medföra att risken 

minskar för utvecklingen av postoperativt delirium (Simeone et al., 2018; 

Smulter et al., 2015). För intensivvårdssjuksköterskor innebär det att ha ett 

professionellt engagemang och vara närvarande i den vårdande relationen 

genom att se till hela patienten och visa trygghet och respekt. Enligt Kasén 

(2017) är det grunden för all vård att hela patienten står i centrum och blir 

sedd. När patienter drabbas av postoperativt delirium måste 

intensivvårdssjuksköterskor ta det största ansvaret i den vårdande relationen. 

Genom att intensivvårdssjuksköterskor tar del av evidens och kunskap som 

finns kring riskfaktorer vid postoperativt delirium ökar 

intensivvårdssjuksköterskor sin kunskap kring ämnet och kan på så sätt se till 

hela patienten och dess situation så att patienters lidande minskar. 

Befolkningen i samhället blir allt äldre vilket leder till att patienter som är i 

behov av hjärtkirurgi är äldre. Det kan bli ett problem för 

intensivvårdssjuksköterskor då hög ålder är den största riskfaktorn för 

utvecklingen av postoperativt delirium efter hjärtkirurgi vilket har 

framkommit i studiens resultat. Postoperativt delirium innebär inte bara ett 

ökat lidande för patienter utan det kan även medföra ett lidande för dess 

anhöriga då patienterna stannar längre på intensivvårdsavdelningen. Patienter 

som utvecklar postoperativt delirium efter hjärtkirurgi har högre risk att 

drabbas av olika komplikationer till följd av den mentala förvirringen som 

kan leda till längre vårdtid på sjukhuset och nedsatt livskvalitet vid 

utskrivning skriver Mangusan et al. (2015) och Simeone et al. (2018). Det 

leder till ökade vårdkostnader för samhället. Men det kan även leda till ökade 

kostnader för den enskilda patienten och minskad inkomst vid förlängd 

sjukskrivning. 

9 Slutsats 

Postoperativt delirium är en vanlig komplikation bland patienter som 

genomgår hjärtkirurgi. Intressanta fynd som framkom i studiens resultat var 

att patientens bakomliggande sjukdomstillstånd, minskad sömnkvalitet samt 

intag av sömntabletter och antidepressiva läkemedel innan operation 

påverkar utvecklingen av postoperativt delirium. Den samlade kunskapen 

som föreliggande studie givit kan ligga till grund för en ökad trygghet för 

intensivvårdssjuksköterskor för att kunna arbeta preventivt i vården av denna 

patientgrupp. Intensivvårdssjuksköterskor ska ha med sig i den vårdande 

relationen att patientens situation är komplex och att det de utsätts för kan 

bidra till ökat lidande för patienter. De riskfaktorer som framkommit i 

studien är av betydelse för intensivvårdssjuksköterskor för att kunna 

upptäcka och förebygga postoperativt delirium efter hjärtkirurgi på en 
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intensivvårdsavdelning. Föreliggande studies resultatet är relevant för 

intensivvårdssjuksköterskor som arbetar inom thoraxkirurgisk intensivvård. 

Men även för de som arbetar på andra intensivvårdsavdelningar som vårdar 

patienter med andra typer av delirium. Det kan även vara bra för 

vårdpersonal som arbetar på vårdavdelning där hjärtkirurgiska patienter 

vårdas innan och efter sin operation. 

Mer kunskap behövs kring riskfaktorer för postoperativt delirium efter 

hjärtkirurgi och hur den mentala förvirringen påverkar patienterna och deras 

anhöriga. Det behövs för att öka intensivvårdssjuksköterskors förståelse 

kring den mentala förvirringen och hur det påverkar patienter. Mer forskning 

behövs kring det märkliga fynd som framkom i studien att nedsatt luktsinne 

kan ha betydelse för utvecklingen av postoperativt delirium då det inte finns 

mycket forskning kring denna riskfaktor. 
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preoperativt samtal 

 

 

Det framkom olika 

oberoende riskfaktorer 

för delirium. Äldre 

patienter som har 

hjärtopererats får i större 

utsträckning 

komplikationer som 

följd av delirium.  

 

59 patienter utvecklade 

postoperativt delirium  
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Hög 

9. O’Neal, J. B., 

Billings, F. T., Liu, X., 

Shotwell, M. S., Liang, 

Y., Shah, A. S., 

Ehrenfeld. J. M., … 

Shaw, A. D. (2017). 

Risk factors for delirium 

after cardiac surgery: an 

historical cohort study 

outlining the influence 

Hypotesen med 

studien var att 

patienter som legat i 

hjärt-lungmaskin 

under CABG har ökad 

risk att utveckla 

postoperativt delirium 

och att det kan leda till 

olika konsekvenser för 

patienten.  

Kohortstudie med 

prospektiv 

datainsamling 

 

Linjär 

regressionsanalys 

 

Kvantitativ  

Urval: 2280 patienter 

inkluderades 

 

Exklusion: akut 

hjärtoperation, 

hjärtklaffsoperation 

Det finns en koppling 

mellan att ha legat i och 

tiden i hjärt-lungmaskin 

det kan leda till en ökad 

risk att utveckla 

postoperativt delirium 

bland patienter som 

genomgått CABG.  

 

34/36 

 

Hög 



 

XI 

 

of cardiopulmonary 

bypass.  

Canadian Journal of 

Anaesthesia, 64(11), 

1129–1137. 

 

USA 

 

451 patienter utvecklade 

postoperativt delirium 

10. Sabol, F., Bily, B., 

Artemiou, P., Kolesar, 

A., Torok, P., Bilecova-

Rabajdova, M., … 

Luczy, J. (2015). 

Incidence and risk 

factors of delirium in 

patients after cardiac 

surgery: Modifiable and 

non-modifiable factors. 

The Czech Society of 

Cardiology, ei68-ei75. 

 

Slovakien 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera de 

preoperativa och de 

tidiga riskfaktorerna 

för postoperativt 

delirium samt deras 

inverkan på att 

identifiera vilka av 

dem som kan 

modifieras för att 

optimera preoperativ 

hantering. 

Prospektiv 

observationsstudie  

 

Univariat statistisk 

analys 

 

Kvantitativ 

Urval: 250 patienter 

inkluderades 

 

Inklusion: >50år, 

alla typer av 

hjärtoperationer 

 

Exklusion: akut 

hjärtoperation 

Det visade sig att 

postoperativt delirium 

kan bero på olika 

faktorer som till 

exempel hög ålder och 

givna läkemedel under 

operation. 

 

52 patienter utvecklade 

postoperativt delirium 

29/36 

 

Medel 

11. Zhang, W-Y., Wu 

W-L., Gu, J-J., Sun, Y., 

Ye, X-F., Qiu, W-J., … 

Ye, W-Q. (2015).  

Risk factors for 

Syftet med studien var 

att inhämta 

information om hur 

många som drabbats 

av postoperativt 

Prospektiv 

kohortstudie 

 

Urval: 249 patienter 

inkluderades 

 

Inklusion: >18år 

 

Postoperativt delirium är 

en vanlig komplikation 

efter hjärtoperation. 

Det visade sig att 

postoperativt delirium 
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Hög 



 

XII 

 

postoperative delirium 

in patients after 

coronary artery bypass 

grafting: A prospective 

cohort study.  

Journal of Critical 

Care, 30(3), 606–612. 

 

Kina 

delirium, undersöka 

riskfaktorerna samt 

konsekvenserna av 

delirium bland 

patientpopulationen i 

Kina som genomgått 

CABG. 

Univariat och 

multivariat logistik 

regressionsanalys  

 

Kvantitativ 

Exklusion: 

preoperativt blivit 

bedömda med 

delirium, nedsatt 

kognitiv funktion, 

demens, patienter 

som inte vaknat eller 

som dött i samband 

med operation, 

patienter som stannat 

<24 timmar på Thiva 

kan bero på olika 

faktorer som till 

exempel 

elektrolytrubbning, 

nedsatt kognitiv 

förmåga och 

postoperativa 

sömnstörningar. 

 

76 patienter utvecklade 

postoperativt delirium 

 


