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Abstrakt 

Bakgrund: En vanligt förekommande företeelse är att en akut sjuk patient drabbas 

av delirium. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan att vara lyhörd på symtomen. 

Det finns ett fåtal kvalitativa studier om sjuksköterskans erfarenhet av delirium, 

dessa studier visar att sjuksköterskor har kunskapsbrist om delirium. Det finns fram-

tagna riktlinjer som endast används sporadiskt och sjuksköterskor upplever den 

ökade arbetsbördan, som delirium kan orsaka, som stressande. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att vårda en patient med 

delirium. 

 

Metod: Resultatet baseras på en litteraturstudie av artiklar som ej är äldre än tio år. 

Datainsamling gjordes från databaserna CINAHL och PsycINFO. 14 vetenskapliga 

artiklar inkluderades. Artiklarna analyserade med en kvalitativ innehållsanalys på 

manifest nivå. 

Resultat: I studiens resultat framkom sju underkategorier, som genererade tre kate-

gorier: ”Vårdandets komplexitet”, ”Att identifiera och behandla delirium” och 

”Sjuksköterskans behov av kompetens och stöd”. 

Slutsats: För att på bästa sätt tillgodose en patients behov, som drabbats av deli-

rium, behöver sjuksköterskan ha en bra kommunikation. Vårdarbetet med en patient 

med delirium kan ge sjuksköterskan en känsla av otillräcklighet, som ofta beror på 

tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning. Mycket tyder på att det idag saknas 

forskning och utbildning inom området. Genom att öka kunskapen om vården för 

patienter med delirium så skulle sjuksköterskans professionella roll stärkas. 

 

Nyckelord 

Delirium, erfarenheter, intensivvård, kvalitativ, litteraturstudie, sjuksköterska, slu-

tenvård. 
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Abstract 

Background: A common occurrence is that an acutely ill patient suffers from delir-

ium. This places great demands on the nurse to be responsive to the symptoms. 

There are a few qualitative studies on the nurse's experience of delirium; these stud-

ies show that nurses have a lack of knowledge about delirium. There are guidelines 

that are only used sporadically, and nurses experience the increased workload, that 

delirium can cause as stressful. 

Aim: The purpose was to highlight the nurse´s experiences of caring for a patient 

with delirium. 

Method: The result is based on a literature review of articles no older than ten 

years. Data collection was done from the databases CINAHL and PsycINFO. 14 sci-

entific articles were included and a qualitative content analysis at manifest level was 

used. 

Results: The results emerged in seven categories, which generated three themes: 

"The complexity of care", "Identifying and treating delirium" and "The nurse´s need 

of competence and support”. 

Conclusions: To meet the needs of a patient affected by delirium, the nurse needs 

good communication. Caring for a patient with delirium can give the nurse a feeling 

of inadequacy, which is often due to lack of time due to high workload. Much indi-

cates that today there is a lack of research and education in this area. By increasing 

the knowledge about care for patients with delirium, the nurse´s professional role 

would be strengthened. 
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1 Inledning 

När en patient vårdas inom slutenvården hamnar patientens liv i vårdens händer. På 

en intensivvårdsavdelning är en vanligt förekommande företeelse att patienten 

drabbas av delirium. Förekomsten av delirium finns även på andra avdelningar inom 

slutenvård. Orsaken till att patienten drabbas av delirium är den belastning som 

patienten utsätts för fysiskt och psykiskt. Delirium är en följddiagnos till patientens 

primära diagnos. Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad, där det ingår att ge 

patienten information samt skapa en lugn och trygg miljö. Kvalitativ forskning om 

sjuksköterskors erfarenhet av delirium är begränsad inom intensivvård. Den samlade 

kunskapen som denna studie avser att ta fram, skulle sedan kunna stärka 

sjuksköterskans professionella roll i omvårdnadsarbetet och i bemötandet av dessa 

patienter. 

2 Bakgrund  

2.1 Delirium 
Delirium är ett tillstånd som uppstår hos cirka 11–87% på patienter som är inlagda 

på en intensivvårdsavdelning (Forsgren & Eriksson, 2010). Tillståndet kan hämma 

patientens rehabilitering och på grund av de ogynnsamma fysiska stressymtom 

patienten utvecklar kan det leda till döden. Hos äldre patienter är det högst prevalens 

(Stubberud, 2009). Heriot et al. (2017) studie fann att de äldre patienterna som 

diagnostiseras med delirium har en 90 dagars högre mortalitet samt att både 

vistelsen på en intensivvårdsavdelning och vårdavdelning blev förlängd. 

2.1.1 Symtom på delirium 

Vid delirium kan fysiologiska stressreaktioner tillstöta såsom takykardi, hypertoni 

och nedsatt immunförsvar. Det är därför viktigt att en sjuksköterska är uppmärksam 

på dessa symtom i sin bedömning över patientens tillstånd. Även symtom som akut 

förvirring, ångest, hallucinationer, psykomotorisk oro, aggression, hyper- och 

hypoaktivitet kan ses hos patienter med delirium (Stubberud, 2009).  

2.1.2 Utlösande faktorer som kan leda till delirium 

Tillståndet delirium uppstår på grund av den psykiska och fysiska belastningen hos 

den akut sjuka patienten och har oftast en kort varaktighet, dock får patienten ibland 

återfall av delirium under vårdtiden, både inom intensivvård och på vårdavdelning. 

Vid den psykiska belastningen, är det en psykologisk försvarsmekanism som går in 

och försöker skydda patienten mot utlösande påfrestningar som stress, ångest, 

otrygghet, avhumanisering, alienation, maktlöshet och isolering. Den fysiska 

belastningen hos patienten, som är vanligast inom intensivvården, är oftast organiskt 

betingat. Utlösande faktorer av förekomsten av delirium kan även bero på skada, 

allvarlig sjukdom eller medicinsk behandling som har effekt på centrala 

nervsystemet. Exempel på specifika utlösande faktorer kan vara trauma, kirurgi, 

reducerad sömn, anemi, stroke, allvarlig hjärt- och lungsjukdom, smärta, 

infektionssjukdom med frisättning av cytokiner, feber, elektrolyt-, hormon- och 
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syra-basrubbning, anestesi samt läkemedel med antikolinerg och sedativ effekt 

(Stubberud, 2009). 

2.1.3 Förebyggande och lindrande behandling vid delirium 

För att förebygga utlösande faktorer samt för att lindra delirium, ska sjuksköterskan 

sträva efter en balans mellan patientens yttre och inre omgivning. Då används icke 

farmakologisk behandling samt farmakologisk behandling, oftast i kombination 

(Stubberud, 2009). 

En icke farmakologisk behandling används även i förebyggande syfte samt kan leda 

till minskat behov av läkemedel. Den icke farmakologiska behandlingen kan 

innebära att uppmuntra till kontakt med anhöriga och mobilisering, en lugn miljö, 

normal dygnsrytm, kontinuitet i vården, samt att sjuksköterskan är tillgänglig och 

närvarande (Forsgren och Eriksson (2010). De patienter som tydligt minns sin tid på 

vårdavdelning, har färre skrämmande minnen efter vårdtiden, såsom paranoida 

föreställningar, hallucinationer och mardrömmar (Narkosguiden, 2016). 

På en intensivvårdsavdelning används icke farmakologisk behandling ofta i 

kombination med farmakologisk behandling, som kan vara sederande och lugnande 

läkemedel eller andra antipsykotiska läkemedel (Forsgren & Eriksson, 2010; 

Stubberud, 2009). De patienter som hålls sederade under en längre tid, drabbas 

oftare av mardrömmar och hallucinationer (Narkosguiden, 2016). Om patienten med 

delirium blir för orolig och aggressiv kan det bli nödvändigt med sedering, för att ge 

nödvändig sömn och dämpa oro. Sedering kan dock ge ökad risk för cirkulatoriska 

och respiratoriska komplikationer. Trots detta ges sedering till patienter med 

delirium, då patientens säkerhet kan kräva det (Stubberud, 2009). 

Delirium kan enligt Bolton, Thilges, Lane, Lowe, och Mumby (2019) leda till post 

traumatiskt stress syndrom (PTSD) i efterförloppet. Både delirium och PTSD har en 

förhöjd mortalitet. En effektiv åtgärd för att förebygga en senare utveckling av 

PTSD, hos en patient som haft delirium under sin vårdtid, är att öka kontakten med 

verklighetsbaserade händelser för att motverka de kvarstående skrämmande 

effekterna av delirium, såsom hallucinationer (Bolton et al., 2019). 

2.1.4 Bedömningsverktyg för delirium 

För att bedöma patientens sederingsnivå och mentala parametrar på en 

intensivvårdsavdelning används bedömningsverktyget Richmond Agitation-

Sedation Scale (RASS) (bilaga 1), detta för att tidigt kunna identifiera kritisk 

sjukdom. Varje dygn görs en ny utvärdering inom vårdteamet och olika faktorer runt 

patienten tas med i bedömningen. RASS används i kombination med verktyget 

Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) (bilaga 2) 

för att lättare kunna göra en bedömning och snabbt upptäcka delirium hos en patient 

(Narkosguiden, 2016).  

Forsgren och Eriksson (2010) beskriver i en nationell studie, om svårigheterna att 

bedöma delirium och nämner då bedömningsverktyg CAM-ICU som ett bra och 

validerat verktyg. Trots tillgång till verktyg såsom CAM-ICU, fann Rowly-Conwy 

(2017) i sin studie att sjuksköterskorna inte använde bedömningsverktyget, saknade 

kunskap samt hade svårigheter att bedöma patienter som var intuberade. I studien av 
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Ely et al. (2014) svarade endast 40% av sjuksköterskorna att de regelbundet 

utvärderade om patienterna hade symtom på delirium och endast 16% uppgav att de 

använde bedömningsverktyget samtidigt som de tyckte att delirium var 

underdiagnostiserat. Forsgren och Erikssons (2010) studie visade att prevalensen av 

delirium var 9% och endast en av de 55 intensivvårdsavdelningar som var med i 

deras studie använde sig av bedömningsverktyget. Författarna bedömde därför att 

risken för underdiagnostisering av delirium därmed var stor, vilket stöds av 

internationella studier såsom Heriot et al. (2017). 

2.2 Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med delirium 
I Lou och Dai´s (2002) studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde det som 

en väldigt stressig erfarenhet att vårda patienter med delirium. Detta på grund av att 

patienter med delirium kunde vara oberäkneliga vilket kunde medföra att 

arbetsbördan ökade markant. De beskrev även att de upplevde otydlighet i 

kommunikation och kände sig stressade över oklara situationer samt den orimliga 

arbetsbörda som detta kunde innebära (Lou & Dai, 2002). 

Vid delirium kan patienten ofta bli aggressiv och utåtagerande, vilket kan innebära 

en fara för både patienten och omgivningen. Det är en stor utmaning för 

sjuksköterskan att försöka skydda patienten mot destruktiva symtom, undvika 

förnedring samt tillgodose patientens rätt till respekt och omsorg, samtidigt som att 

sjuksköterskan ska ha rätt till en säker arbetsplats och att få känna trygghet 

(Stubberud, 2009).  

Sjuksköterskor i Lou och Dai´s (2002) studie uttryckte att de saknade kunskap när 

det gällde att identifiera de tidiga tecknen och symtom på delirium samt att de hade 

en känsla av otrygghet i omvårdnaden av patienter med delirium på grund av denna 

kunskapsbrist. Att öka kunskap och ta del av erfarna sjuksköterskors erfarenhet och 

kunskap samt lära sig att hantera stress genom dialog och kollegialt stöd var något 

deltagarna önskade (Lou & Dai, 2002). Elliott (2014) visade i en annan studie att 

44% av deltagarna saknade utbildning i vad delirium är och hur det hanteras. Brist 

på kunskap och att framtagna riktlinjer som endast används sporadiskt av 

personalen, var viktiga faktorer av betydelse som framkommit i flera internationella 

studier (Elliot, 2014; Ely et al., 2004; Forsgren & Ericsson, 2010; Hamndan-

Mansour et al., 2010; Patel et al., 2009).  

Forsgren och Eriksson (2010) studie visade att de enheter som erbjöd personalen 

utbildning om delirium, hade en högre förekomst av patienter med delirium 

eftersom personalen då hade fått en större medvetenhet och kunskap att fånga upp 

dessa typer av patienter. Forsgren och Eriksson (2010) samt Lou och Dai (2002) 

rekommenderar mer utbildning som kan stärka kunskaper hos sjuksköterskor samt 

en större användning av bedömningsverktyg. De beskrev även att det finns ett behov 

av mer forskning i ämnet då det bara finns ett fåtal studier gjorda på delirium ur 

sjuksköterskans perspektiv inom intensivvård (Forsgren & Eriksson, 2010; Lou & 

Dai, 2002). 
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2.3 Sjuksköterskans ansvar och kompetens i omvårdnaden 
Sjuksköterskor har en nyckelroll när det kommer till att upptäcka och identifiera 

patienters beteende och symtom. Delirium är en tidig indikator på en 

patofysiologisk och psykisk störning hos patienten. Det kan vara avgörande för 

patientens hälsa att det upptäcks i tid (Lou & Dai, 2002). En sjuksköterskas 

grundläggande ansvarsområden är enligt International Council of Nursing (ICN) 

etiska kod (2012) att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa, att lindra 

lidande och principerna att göra gott, att inte skada. 

I uppdraget som sjuksköterska ingår det att skydda patienten från att skada sig själv 

eller andra i ett delirium, enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2010). Det är viktigt 

att som sjuksköterska ha respekt, visa hänsyn och omdöme för patientens fysiska 

rum och integritet. För den som vårdar innebär det att i omvårdnaden att vara lyhörd 

för patientens begränsningar i kroppsfunktioner och dess specifika etiska problem 

som det kan innebära (Malmsten, 2008). För att främja hälsa och arbeta i 

förebyggande syfte mot ohälsa hos en patient med delirium, ska sjuksköterskan 

anpassa vården till patienten som individ, genom att stötta, informera och stimulera 

patienten till egenvård och välbefinnande samt att förebygga komplikationer 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska sjuksköterskan 

se till patientens behov av trygghet, respektera patientens behov av integritet och 

självbestämmande samt vara lätt tillgänglig och främja en god kontakt genom 

information till både patient och anhöriga. Enligt Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska en sjuksköterska vårda 

patienter med olika diagnoser, oavsett ålder, med alla kulturella och etniska 

bakgrunder. Ett sätt att bidra till ett psykiskt och fysiskt välbefinnande hos en patient 

med delirium, är att patient och anhörig får en tydlig, anpassad information och 

undervisning om övervakning, monitorering, åtgärder och medicinteknisk 

utrustning, samt om åtgärder och patientens vitala funktioner så de inte ter sig så 

skrämmande (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Anhöriga eller närstående kan vara en god hjälp när 

patienten inte själv kan uttrycka sina önskemål och det krävs en lyhördhet av 

sjuksköterskan (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2010). Enligt ICN (2012) har 

sjuksköterskan dessutom ett personligt ansvar att se till att kompetensen upprätthålls 

genom kontinuerligt lärande samt har ett förhållningssätt som stödjer professionella 

etiska värderingar i vården av en patient med delirium.  

3 Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram utgår ifrån begreppen lidande, vårdande relation, 

livsvärld samt personcentrerad vård. För att minska patientens lidande behöver både 

patientens fysiska och psykiska behov tillgodoses. Dessa behov identifieras med 

sjuksköterskans kliniska blick så väl som med de färdigheter och kunskaper hon in-

hämtat genom utbildning och erfarenhet. I omvårdnaden med patienten som drab-

bats av delirium ingår det att se till patientens livsvärld. Genom livsvärlden kan en 

vårdande relation skapas. I detta möte krävs det att sjuksköterskan har ett profess-

ionellt förhållningssätt samt arbetar personcentrerat. 
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3.1 Lidande 
När en patient inom slutenvården drabbas av delirium kan patienten hamna i ett li-

dande. Detta lidande har sjuksköterskan till uppgift att försöka lindra. Begreppet li-

dande beskriver Eriksson (1994) handla om patientens psykiska och fysiska existens 

och används för att beskriva en upplevelse som patienten har. Enligt Eriksson behö-

ver sjuksköterskan förstå patientens livsvärld för att lidandet ska kunna lindras. Vi-

dare beskrivs detta som en svår uppgift och det kräver erfarenhet och kunskap för att 

omvårdnaden ska få full effekt. Svensk sjuksköterskeförening (2016a) skriver att 

sjuksköterskans mål för god omvårdnad bör utgå från att lindra patientens lidande i 

största möjliga mån. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) finns det tillfällen där 

vården inte blir vårdande och sjuksköterskans brist på tid samt engagemang kan re-

sultera till att patienten blir lidande. Då skapas ett vårdlidande. Många gånger besk-

rivs vårdlidande uppstå omedvetet från sjuksköterskan. Bristande kunskap beskrivs 

kunna vara en faktor som kan ge vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Tidigare studier har visat att sjuksköterskor har dålig kunskap om delirium inom 

slutenvård och att mer utbildning om ämnet är av stor vikt för att omvårdnaden av 

dessa patienter ska bli god (Hamdan-Mansour, Farhan, Othman, & Yacoub, 2010). 

Genom att samla studier där sjuksköterskors erfarenhet finns, av att ta hand om pati-

enter med delirium, skapas en samlad bild över hur sjuksköterskan på bästa sätt kan 

lindra patienters lidande som drabbats av delirium. 

3.2 Vårdande relation 
I omvårdnaden med den lidande patienten behöver en vårdande relation skapas mel-

lan sjuksköterska och patient. Denna relation ska präglas av tillit och hopp för att 

patienten ska känna sig trygg och detta uppnås genom att vårdaren är trygg i sin roll 

(Wiklund, 2003). Om sjuksköterskan öppnar upp för samtal och lyssnar samt tar pa-

tienten på allvar, kan lidande lindras och patientens värdighet bevaras. På detta sätt 

uppnås en ömsesidig tillit i vårdrelationen. Sjuksköterskan har det professionella an-

svaret att bjuda in till ömsesidighet och tillit, och patienten genom att vara öppen 

med sitt lidande. Vårdrelationen är asymmetrisk och ömsesidig, då den inte kan vara 

jämlik, för att den ena kan inte byta plats med den andra (Rehnsfeldt, 2015). En vår-

dande relation uppstår även när vårdaren är tillgänglig för patienten och när patien-

ten antar erbjudandet om hjälp och låter vårdaren komma in i patientens livsvärld. 

Det är genom patientens livsvärld i en vårdande relation som sjuksköterskan kan 

lindra patientens lidande (Wiklund, 2003). 

3.3 Livsvärld 
Dahlberg och Segesten (2010) skriver om livsvärldsteorin som en filosofisk grund-

bult inom vårdvetenskap. Begreppet livsvärld definieras som den subjektiva världen 

patienten upplever. Genom att nå patientens livsvärld förstår sjuksköterskan patien-

tens subjektiva upplevelser av exempelvis ett lidande. Det är genom livsvärlden som 

vårdandet kan startas och en vårdande relation kan uppstå. Det är också i patientens 

livsvärld som sjukdom, välbefinnande och lidande utspelar sig. För att förstå patien-

tens livsvärld behöver sjuksköterskan ha kunskap och empati om tillståndet patien-

ten befinner sig i. Detta kräver erfarenhet och engagemang från sjuksköterskan. När 

sjuksköterskan har patientfokus i omvårdnadsarbetet, har sjuksköterskan patientens 
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livsvärld som grund. I livsvärlden speglar sig patientens anhöriga, som behöver gö-

ras delaktiga i omvårdnaden (Dahlberg & Segesten, 2010). 

3.4 Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård beskrivs som ett partnerskap och ett samspel mellan patient 

och vårdpersonal, där patienten ska få befinna sig i centrum. I partnerskapet ska an-

höriga bjudas in, om inte patienten motsäger det. I personcentrerad vård ska patien-

ten ses som en jämbördig där vårdpersonalen avsäger sig sin maktposition och pati-

enten ska bjudas in till att deltaga i sin egen vård, behandling och i beslutsfattande 

runt sin egen vård. Patienten ska få råd, stöd och god information inför viktiga be-

slut. Likaså patientens erfarenhet och kunskap tas vara på och respekteras (Hedman, 

2014). 

Patienten ska ses som en person, och inte ett objekt som observeras för att ställa en 

diagnos. En diagnos är inte bara ett tillstånd i ett objekt, utan är starkt sammanvävt 

med en människa med vilja, ansvar, känslor, delaktighet och initiativ (Kristensson 

Uggla, 2014). För att omvårdnaden ska vara personcentrerad krävs det att sjukskö-

terskan är lyhörd och intresserad att lyssna på patientens behov samt frågeställ-

ningar. Dessa behov och frågor ska tas med i planering och utförande av omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016b).  

McCormack och McCance (2006) beskriver personcentrerad vård som ett ramverk 

som bygger på fyra konstruktioner. De fyra konstruktionerna är förutsättningar, 

vårdmiljö, personcentrerade processer och förväntade resultat. Förutsättningar är 

sjuksköterskans egenskaper vilket innebär yrkeskompetens, arbetsengagemang och 

social kompetens. Förutsättningarna kan då innebära att sjuksköterskan kan ge pati-

enten bästa möjliga vård genom sin kompetens inom omvårdnad och genom god 

kommunikation på anpassad nivå. Vårdmiljön ska vara anpassad och organiserad på 

ett obegränsat sätt så att det är möjligt att ge patienten personcentrerad vård. En 

vårdmiljö kan även påverkas av relationerna mellan vårdpersonal, ledarskapet och 

organisationen. Personcentrerade processer syftar på patientens engagemang och 

delaktighet i sin egen vård. Det förväntade resultatet är tillfredsställelse och engage-

mang i vården och en känsla av välbefinnande. Ramverket synliggör komplexiteten 

med personcentrerad vård och lyfter fram de olika dimensionerna som tillsammans 

skapar personcentrerad vård (McCormack & McCance, 2006). 

4 Problemformulering  

Hos svårt sjuka patienter är en tämligen vanligt återkommande företeelse att patien-

ten drabbas av delirium. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan som har en cen-

tral roll i omvårdnadsarbetet, då omvårdnadsbehoven ofta är krävande. Trots detta 

saknas det idag forskning som specifikt rör erfarenheter av att vårda en patient med 

delirium på en intensivvårdsavdelning. Det ökade kravet på omvårdnaden riktar sig 

främst mot att tidigt kunna identifiera både fysiska och psykiska problem hos pati-

enten, och då behövs erforderlig information och kunskap om patientens totala vård-

behov. Ett annat krav är att på ett professionellt sätt kunna bemöta patienten och 

dess anhöriga. Detta i sin tur kräver att sjuksköterskan har erfarenhet och kunskap 

inom ämnet för att kunna ge ett professionellt vårdande samt vara ett stöd till anhö-

riga. I det professionella vårdandet handlar det även om att kunna beakta och utföra 



 

7(31) 

 

omvårdnadsarbetet samt främja patientens hälsa utifrån goda etiska principer som 

följer lagar inom hälso- och sjukvården.  

Målsättningen med denna studie är sammanställa nuvarande kunskapsläge över 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med delirium, då forskning kring 

dessa patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning är mycket begränsad.  Den 

nya kunskapen om erfarenheter av att vårda patienter med delirium inom slutenvår-

den skulle därför vara till stor nytta och även till viss del vara överförbar för att 

stärka sjuksköterskans professionella roll i omvårdnadsarbetet inom intensivvård. 

Därför kan det ses som en mycket angelägen och viktig del i omvårdnadsarbetet att 

belysa detta perspektiv för att skapa en djupare förståelse och reflektion av proble-

met med att vårda en patient med delirium.  

4.1 Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att vårda en patient med deli-

rium. 

5 Metod 

5.1 Design 
För att kunna belysa sjuksköterskans erfarenhet om att vårda en patient med deli-

rium så genomfördes uppsatsen med en kvalitativ ansats baserad på vetenskaplig lit-

teratur. Detta innebar att en systematisk sammanställning av tidigare kvalitativa stu-

dier gjordes för att det sedan kan användas kliniskt i omvårdnaden, vilket är av 

värde för att omvårdnadens arbete ska vara evidensbaserat (Friberg, 2017). Även 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017) bekräftar att en 

sådan här typ av studie lämpar sig väl som en litteraturstudie, då man insamlar data, 

granskar och sammanställer de vetenskapliga artiklar inom området. Studien an-

vände dessutom en induktiv ansats som innebar att informanternas erfarenheter togs 

fram ur artiklarna. Det betyder att information samlas in och därefter skapas en teo-

retisk helhet, exempelvis vid studier med kvalitativ design. Deduktiv ansats innebär 

istället att forskarna utgår ifrån en redan fastställd teori och sedan testas teorin ge-

nom faktainsamling, exempelvis vid studier med kvantitativ ansats (Kristensson, 

2014).  

5.2 Urval 
När frågeställning för uppsatsen skulle avgränsas, och för att inklusions- och exklus-

ionskriterier skulle klargöras användes en SPICE-modell (Setting, Perspective, Inte-

rest, Comparison, Evaluation) i enlighet med SBU´s (2017) rekommendationer (Ta-

bell 1). Enligt SBU (2017) behöver samtliga kolumner i modellen inte vara besva-

rade. Modellen ska användas som en hjälp för studiens urval. 
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 Tabell 1: Studiens SPICE-modell samt inklusionskriterier och sökord 

Inklusionskriterier som användes var att deltagarna i utvalda studier är sjuksköters-

kor med erfarenhet att vårda patienter med delirium samt både män och kvinnor i 

alla åldrar inkluderades. Studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter ifrån hela 

världen, peer review och skrivna på engelska inkluderades. Artiklar där studien var 

gjord på sjukhus inom slutenvård inkluderades då dessa ansågs vara applicerbara 

inom intensivvård. Exklusionskriter var studier äldre än tio år samt studier med 

kvantitativ ansats. Artiklar som saknade etiskt övervägande exkluderades för att sä-

kerhetsställa studiens tillförlitlighet, som enligt SBU (2017) är relevanta avgräns-

ningar att göra.  

5.3 Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en pilotsökning för att få en uppfattning hur många studier 

som fanns publicerade inom ämnet. Rienecker och Jørgensen (2008) menar att det 

är viktigt att författarna skaffar sig en översikt av ämnet innan arbetet kan starta. 

Sökningar efter litteratur gjordes i databaserna CINAHL och PsycINFO, som 

innehåller artiklar inom omvårdnad (Polit & Beck, 2016). Författarna tog hjälp vid 

litteratursökningarna av en bibliotekarie vid Linnéuniversitetet, för att bredda 

sökningen och därmed minska risken för att missa relevant litteratur. 

Med hjälp av SPICE-modellen från SBU (2017) identifierades relevanta sökord för 

studien relaterat till studiens syfte. Sökorden som användes i sökningarna var 

”nurses”, ”nursing”, ”nurse attitudes”, ”nurses experience”, ”delirium”, och 

”delirious”. Dessa sökord delades upp i två sökblock, som motsvarade syftet och 

kombinerades med de booleska sökoperatorn “AND” och OR. ”OR” användes i de 

olika blocken för att utvidga sökningen och få fler träffar och ”AND” används sedan 

med kombination av de två olika blocken för att för att snäva in sökningen och hitta 

relevant litteratur, vilket enligt SBU (2017) ger större precision och en bredare 

sökning. Trunkering gjordes på fritextorden ”nurse attitude” och ”nurse 

experience”. Trunkering används för att bredda sökningen då samtliga av ordets 

böjningar framkommer. Även en parantessökning gjordes på fritextorden. Att 

kombinera trunkering och parantessökning breddar sökningen ytterligare samt ökar 

precisionen (SBU, 2017). 

 S –  

Setting 

 

P – 

Perspective 

 

I – 

Interest 

 

C – 

Comparison 

 

E – 

Evaluation 

 

 Slutenvård Legitimerade 

Sjuksköterskor 

Vård av 

patienter med 

delirium 

Inte 

tillämpbart 

Erfarenheter 

av delirium 

 

Sökord: ”Inpatient 

care” 

“Hospital” 

”Nurses” 

”Nursing” 

”Delirium”,     

”Delirious” 

 ”Experience” 

”Attitude” 
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Första litteratursökningen gjordes i PsycINFO. Sökblock 1 med ämnesordet 

”delirium” och fritextorden ”delirium” och ”delirious” kombinerades med ”OR”. 

Sökblock 1 kombinerades med AND och sökblock 2. Sökblock 2 innehöll 

ämnesorden ”nurses” och ”nursing” som kombinerades med fritextorden ”nurs* 

attitud*” och ”nurs* experienc*” samt kombinerades med ”OR”. Dessa trunkerades 

och en parantessökning gjordes. Avgränsningar som gjordes var peer reviewed, 

publicerade mellan 2010–2020, skriva på engelska samt kvalitativa studier. 

Sökningen gav 155 träffar. 83 abstrakt och 19 artiklar i fulltext lästes. Av dessa 

valdes nio artiklar för kvalitetsgranskning, som sedan inkluderades till studiens 

resultat.   

Andra litteratursökningen gjordes i CINHAL. I sökblock 1 ingick ämnesordet 

”delirium” och fritextorden ”delirium” och ”delirious”. Dessa kombinerades med 

”OR”. Sökblock 1 kombinerades med ”AND” och sökblock 2. I sökblock 2 ingick 

ämnesordet ”nurse attitudes” och fritextorden ”nurs* attitud*” och ”nurs* 

experience*”. Fritextorden i sökblock 2 trunkerades och söktes med en 

parantessökning. Avgränsningar som gjordes var peer review, publicerade 2010–

2020. Denna sökning gav 107 träffar där samtliga titlar lästes. Vidare lästes 40 

abstrakt och 16 artiklar lästes i fulltext. Fem artiklar fick exkluderas på grund av att 

dessa var dubbletter och framkom även i sökningen i PsycINFO. Tre artiklar var 

relevanta för studiens syfte som valdes att kvalitetsgranskas, samtliga tre 

inkluderades för studiens resultat.  

En kompletterande manuell litteratursökning gjordes för att hitta fler artiklar till 

studiens resultat. Genom att titta på referenslistor hittades två artiklar som kunde 

inkluderas, då dessa stämde överens med studiens inklusionskriterier samt syfte 

(Axelsson, 2014). Studiens sökhistorik presenteras i en bilaga (Bilaga 3). 

I urvalsprocessen gjordes en avgränsning och en första översiktlig bedömning ge-

nom att läsa artikelns titel och abstrakt för att avgöra artikelns relevans (Friberg, 

2017). Syftet med relevansbedömningen var att sortera bort alla artiklar som inte 

motsvarar studiens syfte och inklusionskriterier (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Inledningsvis identifierades 262 artiklar via systematiska litteratursökningar 

samt två artiklar via manuell sökning, av dessa exkluderades 139 artiklar (Figur 1.). 

I nästa steg lästes 125 abstrakt, varav 86 valdes bort då dessa inte stämde överens 

med studiens syfte. Under nästa steg i urvalsprocessen läste och bedömde båda för-

fattarna samtliga resterande 39 artiklar i fulltext, vilket resulterade i att ytterligare 

25 artiklar exkluderades. Fem artiklar valdes bort då dessa var dubbletter redan 

framkommit i flera sökningar. Slutligen ansågs 14 artiklar relevanta för en kvalitets-

granskning. Under hela urvalsprocessen granskade båda författarna samtliga artiklar 

var för sig och det visade sig att denna bedömning var helt samstämmig. 
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Figur 1. Sammanställning av urvalsprocessen och kvalitetsgranskning av artiklarna.  

* Kvalitetsgranskade artiklar. Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger 

noll (0). Totalsumman räknas i procent. 

5.4 Kvalitetsgranskning 
För att få fram relevanta artiklar med hög vetenskaplig kvalité gjordes en kvalitets-

granskning av totalt 14 artiklar innan de till sist valdes ut som underlag inför studi-

ens analys. För denna granskning användes en etablerad kvalitetsgranskningsmall 

för kvalitativa studier av Willman et al. (2011) (Bilaga 4). Granskningsmallen består 

av 13 frågor som berör artikelns syfte, urval, giltighet och kommunicerbarhet. Varje 

”ja” gav artikeln 1 poäng och varje ”nej” eller ”ej relevant” gav den 0 poäng. Total-

summan räknas i procent. För att artikeln ska få en hög vetenskaplig kvalité, kräv-

des 80–100% svar ”ja”, (Grad I). Grad II, 70–79% ansågs ha en medelhög kvalité 

och om artikeln fick 60–69% ”ja” svar (Grad III) ansågs den ha en låg vetenskaplig 

kvalité. Vid kvalitetsgranskningen var det inga artiklar som ansågs ha en låg veten-

skaplig kvalitet, vilket annars inte rekommenderas att väljas in till uppsatsens resul-

tatdel enligt Willman et al. (2011).  

Samtliga 14 relevanta artiklar till uppsatsens resultat kvalitetsgranskades av båda 

författarna var för sig. Efter genomförd kvalitetsgranskning jämfördes resultaten 

med varandra, då dessa var likvärdiga samt att ingen av de 14 artiklarna fick grad 

III, som räknades som låg kvalité, valdes dessa in i uppsatsens resultat. 12 artiklar 

Lästa abstract (n=125) Exkluderade artiklar (n=86) 

Exkluderade artiklar (n=25) 

[vara dubbletter (n=5)] 

 

Exkluderade artiklar  

(n=139) 

Grad II (70-79%)* 

(n=2) 

Grad I (80-100%)* 

(n=12) 

Identifierade artiklar via 

sökning (n=262) 

Identifierade artiklar via  

manuell sökning (n=2) 

Inkluderade artiklar 

(n=14) 

Kvalitetsgranskade  

artiklar* (n=14) 

Lästa i fulltext (n=39) 

Lästa titlar (n=264) 
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ansågs ha hög vetenskaplig kvalitet samt två artiklar hade medelhög vetenskaplig 

kvalité. En översikt och sammanställning av de inkluderade artiklarna med bedöm-

ning av den vetenskapliga kvaliteten presenteras i en artikelmatris (Bilaga 5).  

5.5 Dataanalys 
Analysen har genomförts enligt Lundman och Graneheims (2014) kvalitativa inne-

hållsanalys. Materialet har analyserats på en manifest analysnivå, där fokus legat på 

att tolka och beskriva uppenbara likheter och skillnader i artiklarna. En latent inne-

hållsanalys innebär istället att en tolkning av materialet görs på en djupare och mer 

tolkande nivå (Lundman & Graneheim, 2014). 

Analysen innefattades av flera centrala begrepp som; analysenhet, meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kod, och tema. Enligt Lundman och Graneheim (2014) är 

analysenheten hela dokumentet, som innefattade själva analysen. Meningsenheter är 

delar av en text och består av flera ord eller en mening. Innehållet ska vara likartat 

och kommer att utgöra grunden för analysen. Därefter skedde en kondensering av 

texterna, vilket innebar att texten gjordes kortare och endast det som var mest vä-

sentligt togs med. Abstraktion innebär att innehållet av texten lyfts fram till en ny 

logisk nivå där giltigheten av abstraktionen kontrolleras med meningsenheter och 

den kondenserade texten. När detta var gjort sattes en kod på meningsenheterna som 

är en etikett som beskriver innehållet i texten. Efter detta steg sattes koderna in i 

olika gemensamma sammanhang för att skapa en översikt samt hitta likheter och 

olikheter i koderna. Därefter skapades underkategorier samt kategorier.  

Analysen av samtliga 14 artiklar skedde genom att författarna läste artiklarnas resul-

tatdel flera gånger för att få ett sammanhang över innehållet. Detta skedde enskilt. 

Därefter togs meningsbärande enheter ut, var för sig, som sedan kondenserades till 

mindre och mer lätthanterligt material. Författarna diskuterade sedan gemensamt 

fram koder ur det kondenserade materialet. Ur koderna urskildes likheter och skill-

nader, på en manifest nivå. Dessa koder sattes sedan in i underkategorier och kate-

gorier. I en manifest analysnivå håller sig författarna textnära, vilket innebär att tex-

terna analyseras genom att upptäcka de uppenbara innehållet samt att kategorierna 

skapas på en beskrivande nivå (Lundman & Graneheim, 2014). Exempel på analys-

processen finns i tabell 2. Översikt av analyserad litteratur för studiens resultat pre-

senteras i bilaga 5. Analysen av de utvalda artiklarna resulterade i tre kategorier och 

sju underkategorier. 
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Tabell 2: Exempel ur analysprocessen  

 

Meningsbärande en-

het 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“Participants were 

distressed while try-

ing to provide qual-

ity care in the con-

text of time pres-

sures, budget re-

strictions, staffing 

mixes, inadequate 

environments and 

the high acuity of the 

care”. 

”Höga krav på 

god omvårdnad i 

samband med 

tidspress gav sjuk-

sköterskorna ång-

est och känsla av 

otrygghet i om-

vårdnaden.” 
 

 

 

Känsla av otill-

räcklighet 

 

 

Att känna sig känslo-

mässigt utmanad 

 

 

Vårdandets 

komplexitet 

 

  

“She also notes that 

it may be a chal-

lenge to practice in a 

person-centered 

fashion as a deliri-

ous patient may be 

unable to express 

their personhood to 

the same degree as a 

patient without con-

fusion”. 

”Utmaningar att 

kunna praktisera 

personcentrerad 

vård relaterad till 

svårigheter att 

kommunicera” 

 

 

Kommunikat-

ion 

 

 

Betydelsen av kom-

munikation och tid i 

vårdandet 

  

“Additional nursing 

time was needed to 

care for these pa-

tients.” 

”Extra tid för om-

vårdnad behövs 

för dessa patien-

ter.” 

 

Tid 

“Nurses prefer a 

non-pharmacologi-

cal approach. It feels 

right, and it´s a nat-

ural part of nursing 

care.” 

”Omvårdnad 

handlar om icke-

farmakologiska 

åtgärder.” 

 

 

Behandling 

 

Farmakologisk och 

icke-farmakologisk 

behandling 

 

Att identifi-

era och be-

handla deli-

rium 

 

 

“The assessment 

helps to reduce the 

incidence of adverse 

events and assists in 

proper indication of 

mechanical and 

chemical restraint”. 

”Bedömnings-in-

strumentet hjälper 

till att minska fö-

rekomsten av deli-

rium och  

minskar behovet 

av läkemedelsbe-

handling.” 

 

Identifiera deli-

rium 

 

 

Bedömningsverktyg 

att identifiera deli-

rium 
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5.5.1 Förförståelse  

Författarna har diskuterat och reflekterat kring sin egen erfarenhet om det specifika 

fenomenet som denna studie studerar, för att öka medvetenheten om hur den egna 

förförståelsen kan komma att påverka analysen och slutligen studiens resultat. För-

fattarna har reflekterat kring sin bakgrund, både professionellt och privat. Enligt 

Priebe och Landström (2017) är denna diskussion av värde för att inte den egna för-

förståelsen ska påverka studiens resultat. Friberg (2017) beskriver att författarnas 

förförståelse kan användas som verktyg i tolkning och analys. Båda författarna har 

erfarenhet av att jobba inom slutenvård och anser att de har väldigt lite erfarenhet av 

att vårda en patient med delirium och har valt att vara neutrala i analysprocessen, för 

att inte resultatet ska påverkas. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning av båda författarna. 12 

frågor i mallen ”etisk egengranskning” besvarades och diskuterades mellan förfat-

tarna. Mallen som användes redovisas i en bilaga (Bilaga 6). Författarna tog ställ-

ning till risker och nyttan med litteraturstudien i förhållande till frågorna i mallen. 

Den etiska egengranskningens svar gav att studien inte kommer att behandla käns-

liga personuppgifter, utföra något fysiskt ingrepp på deltagare, använda biologiskt 

material som kan härledas till person, påverka deltagare fysiskt eller psykiskt och 

kommer inte heller att använda sig av deltagare i utsatt position eller i beroendeställ-

ning, då det är en litteraturstudie. Studien kommer att publiceras i det Digitala Ve-

tenskapliga Arkivet, DiVA, efter studiens genomförande. Syfte och metod är väl av-

vägt gällande risk-nytta och anpassas till magisternivå. Artiklar som inkluderas i lit-

teraturstudien ska föra ett etiskt resonemang kring deltagarna. Resurser finns och 

ansvariga för studien är namngivna. En fråga angående upprättande av personregis-

ter besvarades inte i den etiska egengranskningsmallen då den inte var relevant. 

Helsingforsdeklarationen (2018) beskriver etiska principer som användas inom me-

dicinsk forskning som berör människor och hantering av personuppgifter. Allt 

material och data ska förvaras på ett säkert sätt för att skydda deltagarna samt att det 

ska finnas ett informerat samtycke till deltagandet (Helsingforsdeklarationen, 2018) 

Informerat samtycke innebär att deltagarna får information om studien, har förmåga 

att ta beslut och förstå informationen samt få en rimlig betänketid att besluta om att 

delta (Kjellström, 2017). International Council of Nursing (ICN) etiska kod (2012) 

lyfter fram etiska rättigheter vid deltagande av forskning och nämner då rätten till 

anonymitet, rätten till privatliv, rätten att delta respektive avbryta, rätten att få full 

information och att inte bli skadad (ICN, 2012), detta görs främst vid genomföran-

det av en intervjustudie.  

Denna litteraturstudie har inte genomgått en etisk prövning. Då det inte har behand-

lats några personuppgifter eller någon annan information knutet till person så be-

hövdes ingen etisk prövning enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Forskningsetiska överväganden gjordes hela tiden gäl-

lande allt som berörde studiens syfte. Samtliga artiklar i resultatet granskades och 

studier som inte förde några etiska överväganden eller genomgått en etisk prövning 

exkluderades.  
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6 Resultat 

Analysen av artiklarnas resultatdel kom att resultera i tre kategorier och sju underka-

tegorier. De tre kategorierna som identifierades utifrån analysen är ”Vårdandets 

komplexitet”, ”Att identifiera och behandla delirium” och ”Sjuksköterskans behov 

av kompetens och stöd”. Kategorier med de olika underkategorierna presenteras i 

tabell 3.  

Tabell 3: Kategorier och underkategorier som identifierats 

Underkategorier Kategorier 

Att känna sig känslomässigt utmanad 

 

Betydelsen av kommunikation och tid i 

vårdandet 

 

Vårdmiljöns betydelse 

 

Vårdandets komplexitet 

 

Bedömningsverktyg att identifiera deli-

rium 

 

Farmakologisk och icke-farmakologisk 

behandling  

 

 

Att identifiera och behandla delirium  

Utbildningens betydelse 

 

Kollegors och närståendes stöd för vår-

dandet 

Sjuksköterskans behov av kompetens 

och stöd 

 

6.1 Vårdandets komplexitet 
Ett återkommande ämne som sjuksköterskorna lyfte var vårdens komplexitet. Un-

derkategorin ”Att känna sig känslomässigt utmanad”, speglar de känslor som kan 

uppkomma i mötet med patienter med delirium. Vården beskrevs som tålamodskrä-

vande och sjuksköterskorna kände sig ofta otillräckliga. Tidigare erfarenheter var 

ofta till hjälp i omvårdnaden. I ”Betydelsen av kommunikation och tid i vårdandet” 

beskrivs vikten av god kommunikation och effekten av att ge patienten tid. Många 

sjuksköterskor uttryckte att de ofta hade tidsbrist, vilket gjorde att relationen till pa-

tienten påverkades. I underkategorin ”Vårdmiljöns betydelse” klargjordes miljöns 

betydelse för patienter med delirium. En intensivvårdsavdelning beskrevs inte vara 

den mest gynnsamma miljön för dessa patienter eftersom den ofta var rörig och 

stressig.  

6.1.1 Att känna sig känslomässigt utmanad 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor som vårdade patienter med delirium ofta 

upplevde ångest och kände sig känslomässigt utmanande. De höga krav som ställdes 

på sjuksköterskan att ge god omvårdnad gjorde att de ibland kände sig fysiskt ut-

mattade och stressade (Agar et al., 2011; LeBlanc, Bourbonnais, Harisson, & 

Tousignant, 2017; Schofield, Tolson, & Fleming, 2011; Swan, Becker, Brawer, & 

Sciamanna, 2011; Zamoscik, Godbold, & Freeman, 2017). Samtidigt visade resulta-
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tet att sjuksköterskor upplevde oro när de såg hur patienter med delirium led. Käns-

lor av hjälplöshet och frustration beskrevs och uppkom ofta i omvårdnaden då pati-

entens säkerhet vilade på sjuksköterskans axlar (Agar et al., 2011; Hoise et al., 

2014; Kristiansen, Beck, & Konradsen, 2019; Palacios- Ceña et al., 2016). I studien 

Schofield et al. (2011) beskrevs det i resultatet att dessa känslor förstärktes när det 

var brist på personal. Det framkom även i resultatet att ta hand om patienter med de-

lirium beskrevs svårt och tålamodskrävande. Sjuksköterskorna kämpade med att 

hålla tålamodet uppe. När patienten var upprörd, förvirrad och ibland agiterad blev 

sjuksköterskans tålamod extra utmanat (Brooke & Manneh, 2018; El Hussein & 

Hirst, 2015; Kristensen et al., 2019). 

Att patienter med delirium uppträde aggressivt beskrevs ha blivit en acceptabel del i 

omvårdnadsarbetet och inget stöd för sjuksköterskorna att hantera sina känslor er-

bjöds från ledningen, vilket framkom i studien Zamoscik et al. (2017). En annan 

faktor som utmärkte sig i resultatet var att sjuksköterskorna hanterade sina känslor 

genom att tänka att aggressiviteten var ett symtom till följd av delirium och inte en 

del av patientens personlighet. Allt beskrevs handla om att patienterna var rädda och 

skrämda (Brooke & Manneh, 2018; Zamoscik et al., 2017). Resultatet även att när 

patienten med delirium uppvisade ett våldsamt beteende och psykisk instabilitet 

kände sig sjuksköterskorna hotade och utsatta. Det var ibland svårt att hålla sig lugn 

och visa professionalitet (Joo-Hee et al., 2013; Kristensen et al., 2019; LeBlanc et 

al., 2017; Schofield et al., 2011; Swan et al., 2011). Trots detta fanns en avvikelse i 

resultatet i studien Hoise et al. (2014) där sjuksköterskorna beskrevs visa med-

känsla, sorg, empati och omtanke för patienter som upplever delirium. Dessutom vi-

sade resultatet för denna studie att omvårdnad handlar om att förvandla erfarenhet 

till kunskap. Sjuksköterskorna använde sig av sina tidigare erfarenheter och profess-

ionell kunskap i omvårdnaden med patienter som fått delirium (Brooke & Manneh, 

2018; Collet, Thomsen, & Egerod, 2018; El Hussein & Hirst, 2015; LeBlanc et al., 

2017). 

6.1.2 Betydelsen av kommunikation och tid i vårdandet 

I resultatet framkom det tydligt att sjuksköterskor upplevde att kommunikationen 

var utmanande, då patientens förmåga att tänka logiskt var nedsatt på grund av deli-

rium. Det var en utmaning att ge god omvårdnad när patienten inte var samarbetsvil-

lig eller kunde kommunicera (Kristensen et al., 2019; LeBlanc et al., 2017; Teo-

dorczuk et al., 2012; Welfare, 2012; Zamoscik et al., 2017). 

Resultatet visade att nyckeln till bra vård för patienter med delirium var att skapa en 

vårdande relation, ha god kommunikation samt att arbeta personcentrerat. Detta 

möjliggjorde tidig igenkänning av delirium och förbättrade därmed vårdkvalitén. 

Dock var detta en utmaning när det fanns svårigheter för patienten att kommunicera 

(Souza et al., 2017; Teodorczuk et al., 2012). Resultatet visade också att god 

kommunikation i form av ett lugnande samtal hjälpte patienten att bli lugn. Det 

beskrevs vara viktigt att kommunicera på ett respektfullt och vänligt sätt (Agar et 

al., 2011; Joo-Hee et al., 2013; LeBlanc et al., 2017; Palacios- Ceña et al., 2016; 

Zamoscik et al., 2017).  

En annan faktor som utmärkte sig i resultatet som var av betydelse var att 

sjuksköterskorna hade behov av att lära sig kommunicera bättre med patienter med 
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delirium (Brooke & Manneh, 2018; Kristensen et al., 2019). I studien Zamoscik et 

al. (2017) beskrevs det att icke-verbal kommunikation i form av en hand eller lugna 

rörelser också var en viktig del i omvårdnaden.  

Det som också framkom i resultatet var att sjuksköterskorna var oroliga för att deras 

tidsbegränsning samt arbetsbelastning påverkade vården med patienterna. Samtidigt 

beskrevs en vilja att lugna patienten och bryta delirium, dock gjorde tidsbristen 

kombinationen omöjlig. Brist på tid beskrevs som den vanligaste orsaken till ökad 

stress hos sjuksköterskorna (Brooke & Manneh, 2018; Kristensen et al., 2019; Za-

moscik et al., 2017). De sjuksköterskor som endast vårdade en patient inne på enkel-

sal beskrevs uppleva att de hade mer tid med patienten och därmed förbättrades för-

utsättningarna för att förbygga delirium, vilket framkom i studien Joo-Hee et al. 

(2013). Omvårdnaden med patienter med delirium var tidskrävande och när de var 

fysiologiskt instabila blev omvårdnaden allt svårare (El Hussein & Hirst, 2015; Le-

Blanc et al., 2017). 

6.1.3 Vårdmiljöns betydelse 

En stor riskfaktor för delirium som resultatet visade var okänd miljö, höga ljud från 

medicinteknisk apparatur samt sömnbrist. Sjukhusmiljön gjorde patienterna rädda 

och osäkra. Sjuksköterskorna i resultatet beskrevs kunna märka förändring i beteen-

det hos patienterna när det blev mörkt ute. Att hålla det ljust på rummet på dagen 

och mörkt på natten samt begränsad stimulering beskrevs vara förebyggande mot 

delirium (Agar et al., 2011; Brooke & Manneh, 2018; Joo-Hee et al., 2013; LeBlanc 

et al., 2017; Swan et al., 2011; Teodorczuk et al., 2012).  

I studien av Kristensen et al. (2019) beskrevs det att sjuksköterskorna var enade om 

att patienter med delirium behövde en tyst och skyddande omgivning. I studiens re-

sultat framkom det genom att flytta patienter med delirium till enkelrum samt ha 

kontinuitet i antal vårdare möjliggjorde förutsättningar för en god återhämtning 

(Collet et al., 2018; Palacios- Ceña et al., 2016; Zamoscik et al., 2017). Resultatet 

visade även att miljön på vårdavdelningen inte var gynnsam för patienter med deli-

rium, då den ibland var stressig och rörig och det var svårt att hålla ett öga på pati-

enten. Sjuksköterskorna i studien beskrev att patienter hade stora svårigheter att 

sova och få nödvändig vila, vilket försvårade deliriet. Dessa patienter beskrevs 

kräva extra tid för omvårdnad, dock var tidig mobilisering, god kommunikation och 

bra sömn något som gav förutsättningar till patientens förbättring (LeBlanc et al., 

2017; Palacios- Ceña et al., 2016). 

6.2 Att identifiera och behandla delirium 
I kategorin ”Bedömningsverktyg att identifiera delirium” beskrivs det mest vanliga 

screeningsverktyget CAM-ICU. I resultatet framkom att sjuksköterskorna hade de-

lade meningar angående verktygets användbarhet. Vissa sjuksköterskor kunde dock 

redogöra för verktygets positiva aspekter inom intensivvård. ”Farmakologisk och 

icke-farmakologisk behandling” tar upp olika aspekter på vilken typ av behandling 

till delirium som sjuksköterskorna föredrog. De flesta sjuksköterskor var eniga att 

icke-farmakologisk behandling var det som de mest ville använda, då det var förenat 

med god omvårdnad. 
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6.2.1 Bedömningsverktyg att identifiera delirium 

Resultatet visade att det bedömningsverktyget som beskrevs vanligast att använda 

var CAM-ICU, där sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om hur användbart 

verktyg var (Joo-Hee et al., 2013; LeBlanc et al., 2017; Swan et al., 2011; Zamoscik 

et al., 2017). I studien LeBlanc et al. (2017) beskrev sjuksköterskorna som använde 

CAM-ICU att de alltid kompletterade sina resultat med andra bedömningar för att få 

en helhetsbild. Det framkom även i resultatet att vissa sjuksköterskor förespråkade 

bedömningsverktyget. Det beskrevs vara en möjlighet att identifiera delirium samt 

mäta förändringar istället för att anta, vilken de annars gjorde (Collet et al., 2018; 

Joo-Hee et al., 2013). Det fanns en del positiva aspekter att använda verktygen då 

detta underlättade kommunikationen med patienten samt ökade medvetenheten om 

delirium, enligt Joo-Hee et al. (2013). I resultatet beskrevs det att sjuksköterskorna 

visade intresse och var motiverade att använda instrumentet då det hjälpte till att 

minska förekomsten av delirium samt minskade behovet av läkemedelsbehandling 

(Joo-Hee et al., 2013; Souza et al., 2017).  

Några sjuksköterskor beskrevs kritisera CAM-ICU. Det beskrevs vara effektivt att 

avslöja befintligt delirium med CAM-ICU, dock kunde inte verktyget användas 

genom att förebygga uppkomsten, vilket inte gjorde det användbart i förebyggande 

syfte, enligt Joo-Hee et al. (2013). Resultatet visade även att sjuksköterskorna 

prioriterade att hålla patienten fysiskt vid liv istället för att göra CAM-ICU och 

tyckte att verktyget hade mindre prioritet än andra omvårdnadsuppgifter på 

intensivvårdsavdelningen (Joo-Hee et al., 2013; Swan et al., 2011; Zamoscik et al., 

2017). I studiens resultat framkom det att smärta eller om patienten var mycket 

upprörd var faktorer som kunde ge falska svar på CAM-ICU, vilket var vanliga 

symtom för delirium. Det gjorde att sjuksköterskorna inte hade så stort förtroende 

för verktygets känslighet (Zamoscik et al., 2017).  

6.2.2 Farmakologisk och icke-farmakologisk behandling 

Resultatet visade att framförallt icke-farmakologisk behandling värdesattes högt och 

var sjuksköterskornas första alternativ eftersom det fanns en oro att sederande läke-

medel skulle ge negativa effekter, såsom långvarig vistelse på intensivvårdsavdel-

ningen (Agar et al., 2011; LeBlanc et al., 2017; Palacios- Ceña et al., 2016; Za-

moscik et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev att i de fall där patienten var agiterad 

eller utgjorde en risk för att skada sig själv, medpatienter eller annan personal samt i 

de fall där patienten hade störd nattsömn var farmakologisk behandling nödvändigt 

(Agar et al., 2011; Collet et al., 2018; El Hussein & Hirst, 2015; Swan et al., 2011; 

Zamoscik et al., 2017). Läkemedelsbehandling beskrevs också som en viktig del, 

dock beskrevs det inte vara lösningen på alla symtom eller situationer. Viss försik-

tighet vid farmakologisk behandling beaktades då sederande läkemedel kunde ge yt-

terligare förvirring eller aggression (Agar et al., 2011; Collet et al., 2018). Det fram-

kom även i resultatet att det ibland gavs smärtstillande felaktigt då det antogs att pa-

tientens symtom var tecken på smärta och inte symtom på delirium (Agar et al., 

2011). Tidsbegränsningen samt brist på kunskap tvingande sjuksköterskorna till far-

makologisk behandling, trots vilja till icke-farmakologisk behandling (Agar et al., 

2011; Collet et al., 2018; Joo-Hee et al., 2013). I resultatet framkom att när sjukskö-

terskorna varit tvungna att sedera en patient upplevde de misslyckande då det inte 

var deras mål med omvårdnaden. Sjuksköterskorna beskrevs vilja bryta patientens 
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delirium och var enade om att både icke-farmakologiska samt farmakologiska åtgär-

der behövdes för att hantera delirium (Collet et al., 2018; Zamoscik et al., 2017). 

6.3 Sjuksköterskans behov av kompetens och stöd 
”Utbildningens betydelse” beskriver den kunskapsbrist som generellt rådde hos 

sjuksköterskorna. Bättre samt fler utbildningar efterfrågades för att öka kunskapen 

om delirium. I underkategorin ”Kollegors och närståendes stöd för vårdandet” 

speglas sjuksköterskans behov av stöd från andra yrkeskategorier, främst hos under-

sköterskan. Det framkommer även att anhöriga var ett stöd både till patienten och 

till sjuksköterskan i omvårdnaden.  

6.3.1 Utbildningens betydelse 

I resultatet framkom det att vårda patienter med delirium är en komplex situation 

som kräver utbildning och engagemang från sjuksköterskan. Många sjuksköterskor 

beskrevs i studierna en vilja att få mer utbildning, kunskap och strategier för att han-

tera patienter med delirium. Sjuksköterskorna beskrev att utbildningens fokus bör 

ligga på vilka symtom delirium har, alternativ till medicinering samt dess etiologi 

(Agar et al., 2011; Brooke & Manneh, 2018; Joo-Hee et al., 2013; Hoise et al., 

2014; Kristiansen et al., 2019) 

Resultatet visade även att sjuksköterskor inom intensivvård beskrev att specialistut-

bildningen fokuserar mycket på patientens fysiologiska aspekter medan delirium får 

väldigt lite uppmärksamhet under vidareutbildningen (Zamoscik et al., 2017). Bris-

ten på kunskap om delirium framkom också i resultatet hos vissa sjuksköterskor och 

var så stor att de inte kunde redogöra för dess symtom och kunskapsbristen skapade 

spänningar mellan patienten och sjuksköterskan, vilket bidrog till osäkerhet (Agar et 

al., 2011; El Hussein & Hirst, 2015; Joo-Hee et al., 2013; Hoise et al., 2014; Kristi-

ansen et al., 2019).  

Sjuksköterskan beskrevs ha en viktigt roll i att förebygga och tidigt identifiera deli-

rium (El Hussein & Hirst, 2015; Souza et al., 2017). I resultatet framkom det att den 

vårdande relationen kräver kompetens och sjuksköterskorna uttryckte lust till mer 

kunskap om hur man kan förebygga samt behandla delirium (Kristiansen et al., 

2019; Zamoscik et al., 2017). En annan viktig faktor som framkom i resultatet var 

att sjuksköterskor som fick specifik utbildning om delirium upplevde det lättare att 

stödja och ta hand om patienten, då utbildning gav ökad kunskap (Brooke & Man-

neh, 2018). Kollegor med mer klinisk erfarenhet beskrevs vara den viktigaste källan 

till kunskap om delirium (Agar et al., 2011). Debriefing på avdelningen beskrevs 

vara främjande för bättre förståelse för delirium samt öka sjuksköterskans kunskap 

(Hoise et al., 2014). Resultatet visade även att ansvaret för bättre utbildning samt 

möjlighet till reflektion beskrevs ligga på ledningen (Kristiansen et al., 2019; Za-

moscik et al., 2017). 

6.3.2 Kollegors och närståendes stöd för vårdandet 

Sammanställning av resultatet visade att på grund av tidsbrist och andra aspekter i 

omvårdnaden beskrev sjuksköterskorna ett behov av stöd av kollegor. Patientens 

vård överfördes ofta till undersköterskan som beskrevs vara sjuksköterskans ögon. 

När teamarbetet var välfungerande, var det lättare att hantera oförutsägbara händel-

ser tillsammans, som det ibland hände i vården med patienter med delirium (Brooke 
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& Manneh, 2018; Kristiansen et al., 2019; LeBlanc et al., 2017). När patienten var 

förvirrad eller agiterad beskrevs det i resultatet att alla hjälptes åt att skapa en lugn 

och trygg miljö så att patienten kunde må bättre, det var ett tecken på bra teamarbete 

(Brooke & Manneh, 2018). Effektiva strategier, framkom även i resultatet för att 

hantera delirium och beskrevs vara främjandet av kommunikation mellan sjukskö-

terskor, patient, anhöriga och läkare (El Hussein & Hirst, 2015; Hoise et al., 2014; 

LeBlanc et al., 2017).  

Det beskrevs i resultatet att det fanns en osäkerhet kring andra kollegors uppfatt-

ningar när sjuksköterskan spenderade mycket tid med patienten, det handlade ofta 

om att avdelningen hade hög arbetsbelastning och då tyckte vissa av sjuksköters-

korna att det inte fanns tid att sitta och hålla en patient i handen flera timmar (Kristi-

ansen et al., 2019). 

I resultatet framkom det även att åsikter om deliriumvård skiljde sig mellan sjukskö-

terskor och läkare. Samarbetet med läkarna fokuserade främst på att de skulle ordi-

nera läkemedel som kunde lugna patienten, vilket inte var det som sjuksköterskorna 

beskrev att patienten alltid behövde (El Hussein & Hirst, 2015; Kristiansen et al., 

2019; Palacios- Ceña et al., 2016; Zamoscik et al., 2017). Sjuksköterskorna tyckte 

att läkarna inte hade förståelse för vad delirium är, vilket kunde leda till att behand-

lingen försenades och patientens symtom förvärrades. Några sjuksköterskor beskrev 

i resultatet att de inte tyckte att läkarna beaktade patienter med delirium som allvar-

ligt och ordinerade för små doser av läkemedel (Kristiansen et al., 2019; Palacios- 

Ceña et al., 2016; Zamoscik et al., 2017).  

Resultatet visade att sjuksköterskorna uppmuntrade familjebesök, för att lättare 

kunna hjälpa patienten att hitta stabilitet i sin tillvaro. Närvaron av anhöriga var ett 

viktigt stöd för patienten. Genom att involvera patientens familj i vården ökade det 

förståelsen vilket kunde hjälpa patienten genom deliriet (Agar et al., 2011; Joo-Hee 

et al., 2013; Hoise et al., 2014; Zamoscik et al., 2017). Att samarbeta med anhöriga 

beskrevs vara nödvändigt för sjuksköterskan för att mer effektivt kunna ta hand om 

patienten. Patientens tidigare bakgrundshistoria beskrevs vara av värde för att sjuk-

sköterskan skulle kunna behandla patientens på bästa sätt, där de anhöriga bidrog till 

stor del (El Hussein & Hirst, 2015; LeBlanc et al., 2017). 

7 Diskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att vårda en patient 

med delirium. Analysen av samtliga 14 artiklar resultera i tre kategorier och sju un-

derkategorier, som svarade mot studiens syfte, ”Vårdandets komplexitet”, ”Att iden-

tifiera och behandla delirium” och ”Sjuksköterskans behov av kompetens och 

stöd”.  

7.1 Metoddiskussion  
Då en kvalitativ metod använts har begreppen trovärdighet, tillförlitlighet, och över-

förbarhet diskuterats och beaktats för att stärka studiens resultat (Mårtensson & 
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Fridlund, 2017). Resultatets styrkor och svagheter har beaktats och lyfts genomgå-

ende i diskussionen. Forskningsetiska överväganden har varit en genomgående dis-

kussion i analysprocessen.  

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att vårda en 

patient med delirium. Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ ansats baserad på 

vetenskaplig litteratur med hög kvalitet, vilket kan ses som en styrka. En kvalitativ 

ansats anses vara lämplig för litteraturstudier, vilket styrks av Forsberg och Weng-

ström (2016) och Polit och Beck (2016). Kvalitativ metod är ett sätt att komma nära 

deltagaren. Om författarna istället valt att göra en studie med kvantitativ ansats hade 

sjuksköterskans subjektiva upplevelse inte kunnat belysas på samma sätt eftersom 

tanken var att belysa en djupare förståelse av vården av en patient med delirium val-

des en kvalitativ ansats, vilket även stärks av Kjellström, (2017). 

En alternativ metod för att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av fenomen hade va-

rit att göra en intervjustudie. Författarnas beslut att samla in data genom en littera-

turstudie grundar sig på flera faktorer, bland annat på tidsbrist samt bristande resur-

ser, vilket kan ses som en svaghet. För att kunna belysa sjuksköterskans erfarenhet 

av delirium utgick dessutom studien från en induktiv ansats. Användandet av en de-

duktiv ansats hade kunnat resultera i att det subjektiva gått förlorat i studien. Slutsat-

sen är att valet av induktiv ansats var rätt för att kunna besvara studiens syfte, vilket 

även Mårtensson och Fridlund (2017) styrker. Författarnas val av studiedesign i för-

hållande till studiens syfte stärks av Bettany-saltikov och McSherry (2016), som 

anger att genomförandet av en litteraturstudie över redan publicerade artiklar kan en 

ny kunskap av senaste evidens uppnås, vilket troligtvis även ökar studiens trovärdig-

het. 

En annan faktor vad som speglar resultatet är hur frågeställningen för uppsatsen 

skulle avgränsas, och för att inklusions- och exklusionskriterier skulle klargöras, 

användes en SPICE-modell (Setting, Perspective, Intervention, Comparison, 

Evaluation), vilket kan anses vara en styrka, för att få en mer strikt sökprofil när 

relevant litteratur ska tas fram enligt SBU (2017). 

Inklusions- och exklusionskriterier är en viktig faktor för att få fram relevant 

litteratur samt att få en samlad bild över kunskapsläget. Syftet i denna studie var att 

lyfta fram sjuksköterskan erfarenhet av att vårda en patient med delirium. För att 

bygga vidare på det befintliga kunskapsläget och för att resultatet ska kunna få en 

ökad patient- och samhällsnytta, är det enligt författarna viktigt att den sökta 

litteraturen dessutom är av hög kvalité. På så vis utvecklas kunskapen och evidensen 

enligt Kjellström (2017). För att säkerställa att studien bygger på enbart ny 

forskning, så inkluderades endast forskning som publicerats de tio senaste åren, 

vilket styrks av Polit och Beck (2016). Författarna anser även att genom att endast 

artiklar inkludera som var peer reviewed, så stärks troligtvis studiens trovärdighet, 

då detta ger ytterligare en garanti över artiklarnas kvalité. Samtliga artiklar som 

inkluderats i denna studie är skrivna på engelska. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat samt kan ses som en svaghet då artiklar på andra språk exkluderats, och data 

som kunde används i resultatet förbisetts. Författarna anser att detta urval var 

rimligt, för att stärka studiens tillförlitlighet, då ingen behärskar några andra språk 

än engelska. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ska litteraturstudier 
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endast inkludera artiklar skrivna på engelska och inga andra språk, vilket då kan 

anses som en styrka. Internationell litteratur inkluderades och ingen begränsning 

gjordes utifrån vilket land artiklarna kom ifrån. Detta har diskuterats då det skulle 

kunna påverka studiens överförbarhet. Om de inkluderade artiklarna endast hade 

haft sitt ursprung från Sverige alternativt andra nordiska länder hade möjligtvis 

studiernas resultat varit mer överförbart inom svensk sjukvård. Enligt Kristensson 

(2014) handlar överförbarhet om hur mycket av artiklarnas resultat som kan vara 

applicerbart i andra kontexter. En svaghet kan vara att det i vissa länder används 

etiskt tveksamma behandlingsmetoder som exempelvis att binda fast en patient med 

delirium i syfte att patienten inte ska skada sig själv eller sjuksköterskan, vilket 

beskrivs av Freeman, Hallet och McHugh (2016). Studier gjorda inom äldreomsorg 

eller kommun exkluderades då dessa inte ansågs vara applicerbara inom 

intensivvård. Slutsatsen är att resultatet på så vis tydligt speglar det 

vårdvetenskapliga perspektivet och att detta stärker studien då fler studier 

inkluderades och resultatet fått ett bredare perspektiv 

Vid en pilotsökning upptäcktes att antalet artiklar med kvalitativ ansats, som skulle 

överensstämma med studiens syfte, var mycket begränsat. En slutsats till det är att 

delirium ett outforskat område ur sjuksköterskan perspektiv och därför blev denna 

litteraturstudie ännu mer relevant att genomföra, vilket författarna ser som en styrka. 

De första litteratursökningarna gav väldigt få artiklar som hade fokus på sjukskö-

terskors erfarenhet av att vårda en patient med delirium på en intensivvårdsavdel-

ning. Därför utvidgades sökningen till att inkludera sjuksköterskors erfarenheter av 

fenomenet inom slutenvården, vilket då resulterade i flera relevanta artiklar med hög 

vetenskaplig kvalité. Dessa ligger till grund för studiens resultat. Slutsatsen är att re-

sultatet från denna studie om sjuksköterskors erfarenhet inom slutenvården även 

skulle kunna vara överförbart till en intensivvårdsavdelning. För att säkerställa att 

litteratursökningen skulle genomföras på korrekt sätt togs det hjälp av en biblioteka-

rie på Linnéuniversitetet. Sökningarna efter litteratur skedde i databaserna CINAHL 

och PsycINFO. För att öka systematiken och trovärdigheten i litteratursökningarna 

genomfördes de på liknande sätt med ämnesord och synonymer, dock ändrades äm-

nesorden utefter databasen. Enligt SBU (2017) har CINAHL och PsycINFO olika 

begrepp och ämnesord för liknande ämne och det är därför nödvändigt att omformu-

lera sökorden utefter specifik databas. Genom att insamlingen av data till studien 

skett på flera databaser ökar detta trovärdigheten, vilket stärks av Henricson (2017). 

Författarna anser att genom att samla ansenligt och djupt material stärks tillförlitlig-

heten till studien, vilket även stärks av Kristensson (2014). Genom att synliggöra 

datainsamlingen och analysprocessen redovisas sökschema samt artikelmatris i bi-

laga 3 och 5, som enligt Kristensson (2014) ökar studiens tillförlitlighet. 

En annan faktor av betydelse för studiens resultat är att enbart använda artiklar med 

så hög kvalité som möjligt. Kvalitetsgranskningen gjordes med kvalitetsgransk-

ningsmallen för kvalitativa studier av Willman et al. (2011) (Bilaga 4). Det behöver 

finnas tillräckligt med artiklar av hög kvalité för att kunna användas i studiens resul-

tat eftersom detta annars kan påverka pålitligheten i resultatet (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016).  
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För att stärka studiens tillförlitlighet analyserade författarna var och en för sig samt-

liga artiklar genom att plocka ut meningsbärande enheter för att sedan kondenseras. 

Detta gav en ökad möjlighet till samstämmighet samt att det kunde förekomma flera 

variationer av tolkningar i artiklarna, vilket stärks av Lundman och Graneheim 

(2014). Analysprocessen har sedan skett gemensamt på en manifest nivå och har ge-

nomförts stegvis enligt Lundman och Graneheims (2014) rekommendation. Slutsat-

sen är att författarna anser sig ha följt givna rekommendationer samt noga beaktat 

och beskrivit detta i metodavsnittet, vilket ökar studiens tillförlitlighet. Då båda för-

fattarna har erfarenhet av att vårda patienter inom slutenvård fanns ett intresse av att 

belysa omvårdnad av en patient med delirium ur sjuksköterskans perspektiv. För att 

stärka studien och ytterligare öka tillförlitligheten diskuterade författarna genomgå-

ende sin förförståelse för att inte studiens datainsamling och dataanalys skulle på-

verkas av tidigare erfarenheter, vilket stärks av Friberg (2017). 

I rollen som sjuksköterska och forskare har författarna varit noga med att arbetet 

skett utifrån en forskningsbaserad grund och motivationen med studien var att samla 

befintlig kunskap från publicerad litteratur som genomgått etisk prövning eller etisk 

granskning (Kjellström, 2017). Utifrån etiska principer ska patientens vård 

prioriteras framför en forskares studie (Helsingforsdeklarationen, 2018). Författarna 

gjorde en bedömning att nyttan övervägde riskerna i studien samt att göra-gott-

principen infriades och då det var en litteraturstudie fanns ingen risk eller börda för 

deltagare att ta i beaktande i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2018), vilket 

stärker studiens trovärdighet. Slutsatsen är att studien skulle kunna komma till nytta 

för både profession, individ och samhälle samt att den samlade kunskapen kan 

inbringa en större förståelse för fenomenet. 

7.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att vårda en patient 

med delirium. Genom att samla erfarenheter om delirium kan detta underlätta vår-

den för de patienten med delirium, då det ger sjuksköterskan en ökad förståelse för 

fenomenet. Studiens resultat visade sjuksköterskors olika erfarenheter att vårda en 

patient med delirium inom slutenvården, till viss del även inom intensivvården. 

Slutsatsen är att detta resultat skulle även till viss del kunna överföras till intensiv-

vårdsavdelningen, då samtliga patienter inom slutenvården kan hamna där. Studiens 

resultat diskuteras med beaktning av den teoretiska referensramen, där begreppen 

lidande, vårdande relation, livsvärld samt personcentrerad vård tas upp.  

7.2.1 ”Vårdandets komplexitet” 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna kände sig hjälplösa, frustrerade samt 

känslomässigt utmanade när de tog hand om en patient med delirium. Detta besk-

revs öka sjuksköterskornas ångest och stress. Frustrationen beskrevs i resultatet till 

största del bero på sjuksköterskans tidsbrist, på grund av den höga arbetsbelast-

ningen. Studien Bannon, McGaughey, Phil, McAuley och Blackwood (2018) be-

kräftar att sjuksköterskors tidsbrist gav de en känsla av frustration och stress då de 

inte kunde ge den vård de önskade samt var ålagda att ge till patienten. När sjukskö-

terskan har brist på tid och inte hinner med att ta hand om en patient med delirium 

kan patientens lidande öka. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att när sjukskö-

terskan har brist på tid kan ett lidande för patienten uppstå, detta lidande är en kon-
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sekvens på bristande omvårdnad. Det kallas då för vårdlidande. Enligt Patientsäker-

hetslagen (SFS 2010:659) är sjuksköterskan skyldig att ge patientsäker vård samt 

inte orsaka vårdskada. Slutsatsen är att detta är en viktigt aspekt att ha i beaktning i 

arbetet med patienter som drabbats av delirium. Patienten är i vårdens händer och 

det är sjuksköterskan uppgift att tillgodose patientens behov av omvårdad, trots att 

arbetsbelastningen är hög, vilket stärks av HSL (SFS 1982:763).  

I resultatet framkom att vården med en patient med delirium är tålamodskrävande 

och sjuksköterskorna kämpade att hålla tålamodet uppe. När patienten var upprörd 

och förvirrad, utmanades deras tålamod ytterligare och de fick kämpa med att bibe-

hålla sin professionella roll. Samtidigt som vården beskrevs som tålamodskrävande 

och utmanande kände sig sjuksköterskorna ansvariga för patientens säkerhet. Detta 

styrks i studien av Bélanger och Ducharme (2011) som beskrev sjuksköterskornas 

känslor och upplevelser i omvårdnaden med patienter med delirium som tåla-

modskrävande. Sjuksköterskorna kunde dock ändå förstå att patientens förvirring 

och aggression var ett symtom på delirium (Bélanger & Duscharme, 2011). En slut-

sats till detta är att en sjuksköterska behöver förhålla sig professionellt samt arbeta 

personcentrerat i omvårdnaden för att undvika onödigt lidande. Personcentrerad 

vård handlar om att sjuksköterskan ska se patienten samt beakta patientens upple-

velser av sjukdom, vilket stärks av Björkman och Jakobsson Ung (2017). Trots att 

sjuksköterskorna i resultatet till studierna tyckte att vården var tålamodskrävande 

behövde de sätta sig in i patientens livsvärld för att förstå hur patienten upplevde de-

lirium. Enligt Eriksson (1994) behöver sjuksköterskan komma in i patientens livs-

värld för att lindra lidandet. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebär en vår-

dande relation att sjuksköterskan förhålla sig professionellt samt ser hela patienten 

och anpassar vården utefter dennes behov. Vidare beskriver Wiklund (2003) att en 

vårdande relation kan först uppstå när sjuksköterskan är tillgänglig för patienten. Pa-

tientens behov av omvårdnad behöver gå förre sjuksköterskans egna behov. Sjuk-

sköterskor är ålagda att förhålla sig professionellt, oavsett en tålamodskrävande pa-

tient. Detta styrks med HSL (SFS 1982:763) där det står att sjuksköterskor ska till-

godose patientens trygghet och säkerhet samt behandla patienten med respekt. 

I resultatet framkom en utmaning i att kommunicera med en patient som har deli-

rium. Det beskrevs vara en utmaning att arbeta personcentrerat när det fanns svårig-

heter att kommunicera. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är kommunikationen 

av betydelse för att en vårdande relation ska uppstå. Det framkomna resultatet av 

kommunikationens betydelse bekräftas i studien av Bohart et al. (2019) som beskrev 

att när sjuksköterskorna hade en bra och välfungerande kommunikation förbättrades 

patientens förutsättningar för att återhämta sig från delirium. Grunden till en välfun-

gerande kommunikation beskrevs handla om bra stöd från kollegor, som kunde 

hjälpa till vid hög arbetsbelastning (Bohart et al., 2019). Den vårdande relationen 

bör präglas av hopp och tillit samt att patienten ska känna sig trygg, vilket skulle 

kunna vara en utmaning i vården med en patient som drabbats av delirium. Wiklund 

(2003) beskriver att för att uppnå en vårdande relation behöver sjuksköterskan 

känna sig trygg i sin roll samt besitta god kunskap och information om patienten. 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) är sjuksköterskan ålagd att ge individanpassad 

information och försäkra sig om att patienten förstått informationen som givits. Med 
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stöd från studiens resultat är vikten av god kommunikation av stor betydelse i om-

vårdnaden av en patient med delirium samt att detta är något som behöver lyftas i 

specialistutbildningen för sjuksköterskor för att öka kompetensen om fenomenet. 

7.2.2 ”Att identifiera och behandla delirium” 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna föredrog icke-farmakologisk behandling 

för patienter med delirium, dock blev de ibland tvungna att behandla patienten med 

läkemedel när de utgjorde fara för sig själva eller andra, trots att det inte var sjuk-

sköterskornas mål med omvårdnaden. Detta stärks med studien Wright, Braiman 

och Macdonald (2018), där det framkommer att sjuksköterskornas mål med omvård-

naden för patienter med delirium var icke-farmakologisk behandling. Anledning till 

sjuksköterskornas vilja till icke-farmakologisk behandling, beskrevs i resultatet för 

denna litteraturstudie vara, en oro att sederande läkemedel kunde ge patienten ökad 

förvirring. Patienten har rätt att få den vård och behandling som krävs för att minska 

lidande. Slutsatsen är att utebliven lämplig behandling skulle kunna öka patientens 

lidande avsevärt. En slutsats utifrån denna studie och tidigare forskning är att genom 

tid med patienten samt ökad förståelse för delirium kan lidande för patienter med 

delirium kan lindras. Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuk-

sköterskeförening (2012) beskriver att vården ska vara beprövad samt att det ska 

finnas evidens för omvårdnaden. Sjuksköterskan bör göra det som krävs för att bibe-

hålla patientens fysiska samt psykologiska behov. Dahlberg och Segesten (2010) be-

tonar att det är viktigt att patienten är i centrum i den vårdande relationen så att in-

tegriteten bibehålls.  

7.2.3 ”Sjuksköterskans behov av kompetens och stöd” 

I resultatet framkom även att sjuksköterskorna identifierade en kunskapsbrist om de-

lirium. Det beskrevs sakna utbildning samt en önskan av mer kompetens om områ-

det. Många tyckte att utbildningsfokus inom utbildningen till sjuksköterska ligger på 

patientens fysiologiska besvär och delirium får endast en liten del i undervisningen. 

Kunskapsbrist om delirium samt behovet av utbildning bekräftas även i studierna, 

Kang, Moyle, Cooke och O´Dwyer (2016), Bannon et al. (2018) och Rowley-

Conwy (2017). Rowley-Conwy (2017) skriver i sin studie att när sjuksköterskorna 

fått utbildningen om delirium förbättrades vården avsevärt för dessa patienter. Sjuk-

sköterskorna kände sig även mer trygga i omvårdnaden med en patient med delirium 

(Rowley-Conwy, 2017). Slutsatsen skulle kunna vara att för att öka möjligheterna 

till personcentrerad vård skulle det behövas mer utbildning om delirium för sjukskö-

terskor. De skulle då kunna bli mer trygga i sin kunskap och bli mer lyhörda för pa-

tientens behov av omvårdnad. Detta stärks av Forsgren och Eriksson (2010) som be-

skriver att personcentrarad vård handlar om att sjuksköterskan ska sträva efter en 

balans mellan patientens yttre och inre omgivning. Genom att öka kunskapen om 

delirium kan fenomenet upptäckas tidigare. Detta kan i sin tur leda till att färre pati-

enter drabbas och därmed skulle lidandet kunna minskas. Ur samhällelig aspekt 

skulle detta kunna betyda kortare vårdtider för patienter samt minskad mortalitet. 

Risken för patienter som drabbats av delirium är att symtomen hänger kvar även ef-

ter utskrivning. Narkosguiden (2016) ger exempel på dessa symtom som mardröm-

mar, hallucinationer samt paranoida föreställningar. Detta skulle kunna ge en ökad 

belastning på primärvården. Slutsatsen är att om kunskapen om fenomenet ökar 

skulle kanske antal patienter som drabbas minskas. Svensk sjuksköterskeförening 



 

25(31) 

 

(2016a) beskriver att målet för sjuksköterskor bör utgå från att lindra patientens li-

dande, då god omvårdnad kan uppnås. Genom att publicera litteraturstudiens resul-

tat kan sjuksköterskor samt annan vårdpersonal ta del av den och öka kunskapen om 

delirium. På så sätt skulle patienten bättre kunna hjälpas genom ett delirium. Detta 

kan stärkas med studien från Whitehorne, Gaudine och Meadus (2015) som bekräf-

tar att sjuksköterskan har en nyckelroll att upptäcka delirium.  

8 Slutsats och kliniska implikationer  

Sjuksköterskor som vårdar en patient med delirium känner sig ofta otillräckliga i 

omvårdnaden. Känslan av otillräcklighet uppkommer oftast i relation till tidsbrist på 

grund av hög arbetsbelastning. Sjuksköterskor anger även kunskapsbrist om identifi-

ering av delirium som en viktig faktor som påverkar vården och önskar därför mer 

utbildning och utbyte av erfarenhet med andra sjuksköterskor. En annan faktor av 

stor betydelse för patientens välbefinnande är en bra vårdmiljö samt att sjuksköters-

kor öppnar upp möjligheten till att ge personcentrerad vård.  

Den nya kunskapen som föreliggande litteraturstudie givit kan ge ökad trygghet hos 

sjuksköterskan i omvårdnaden och på så sätt lättare kunna arbeta förebyggande med 

denna patientgrupp. Det innebär att den samlade kunskapen från resultatet borde 

kunna användas till viss del i intensivvården då alla typer av patienter kan bli in-

lagda på en intensivvårdsavdelning och generera till användbar klinisk kunskap 

inom slutenvården. Studiens resultat skulle även kunna bidra till att det implemente-

ras nya riktlinjer alternativt uppdatera föråldrade riktlinjer. Dessutom kan den nya 

kunskapen stärka interprofessionellt teamarbete, då erfarenheten kan delas med alla 

professioner som är involverade i patientens vård. En annan kliniskt viktig effekt, är 

att den kan uppmuntra till ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kliniker i slu-

tenvården. Den samlade bilden av denna studie är att genom att öka kunskapen om 

vården för patienter med delirium så skulle detta även kunna stärka sjuksköterskans 

professionella roll i omvårdnadsarbetet och i bemötandet av dessa patienter. Mer 

forskning kring delirium ur intensivvårdssjuksköterskans perspektiv på en intensiv-

vårdsavdelning samt ur sjuksköterskans perspektiv på annan klinisk vårdavdelning 

inom slutenvård behövs, då författarna med hjälp av tidigare forskning funnit en stor 

brist på kunskap om fenomenet inom vården, ur sjuksköterskans perspektiv. Förfat-

tarna rekommenderar en intervjustudie alternativt kombinerat med en observations-

studie, på olika intensivvårdsavdelningar eller annan klinisk inriktning inom sluten-

vård, i Sverige, för att resultatet lättare ska kunna bli applicerbart och föra utveckl-

ingen framåt för vården av patienter med delirium. 
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Bilaga 1 
Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 

RASS är ett validerat instrument för bedömning av mentala parametrar som gör det möjligt att tidigt 

identifiera kritisk sjukdom. Dokumenteras var 3:e timme på patienter som behandlas med respirator 

eller med CPAP/noninvasiv ventilation eller spontanandas på tub eller trachealkanyl. 

+4 Stridslysten. Uppenbart stridslysten eller våldsam, direkt fara för personal. 

+3 Mycket agiterad. Drar i eller drar ut tub/katetrar eller har ett aggressivt beteende mot personal. 

+2 Agiterad. Frekventa oavsiktliga rörelser eller dålig följsamhet med ventilator. 

+1 Rastlös. Ängslig eller orolig men ej aggressiva eller kraftfulla rörelser. 

±0 Alert och lugn. 

-1 Slö. Ej helt alert men upprätthåller (mer än 10 sekunder) vakenhet med ögonkontakt vid tilltal 

-2 Lätt sederad. Kortvarig (mindre än 10 sekunder) vakenhet med ögonkontakt vid tilltal. 

-3 Måttligt sederad. Någon form av rörelse (men ingen ögonkontakt) vid tilltal. 

-4 Djupt sederad. Ingen respons vid tilltal men någon form av rörelse vid fysisk stimulering. 

-5 Ej väckbar. Ingen respons vid tilltal eller fysisk stimulering. 

Procedur för RASS-bedömning 

1. Observera patienten. Är patienten alert och lugn (0 poäng)? Uppvisar patienten ett beteende 

som är överensstämmande med rastlöshet eller agitation (poäng +1 till +4 genom användning 

av kriterier under beskrivning)? 

2. Om patienten inte är alert, uttala med hög röst patientens namn och uppmana patienten att 

öppna ögonen och titta på talaren. Upprepa en gång om nödvändigt. Försök förmå patienten 

att fortsätta tita på talaren. Patienten öppnar ögonen och ha ögonkontakt, som upprätthålls mer 

än 10 sekunder (poäng −1). Patienten öppnar ögonen och har ögonkontakt, men som ej upp-

rätthålls under 10 sekunder (poäng −2). Patienten gör någon form rörelse som respons vid till-

tal, men ingen ögonkontakt (poäng −3). 

3. Om patienten inte ger respons på tilltal, stimulera patienten fysiskt genom att skaka axlarna 

och gnugga sedan bröstbenet om respons uteblir vid skakning av axlar. Patienten har någon 

form av rörelse vid fysisk stimulering (poäng −4). Patienten ger ingen respons vid tilltal eller 

fysisk stimulering (poäng −5). 

Olika RASS-nivåer efterfrågas för olika patienter. Ökad sedering (låg siffra) kan öka risken för respi-

ratoriska och cirkulatoriska komplikationer, samtidigt som patientsäkerheten ibland kräver detta. Pati-

entkomforten vid olika grad av sedering vet vi ännu alltför lite om. Nya rön antyder att patienter som 

tydligt kan minnas sin intensivvård har färre obehagliga minnen (hallucinationer, mardrömmar, para-

noida föreställningar) än de som inte minns så väl. I RACHEL- studien framkom att patienter som 

hållits djupt sederade under längre tid var mer drabbade av hallucinationer och mardrömmar 

Målrelaterad sedering 

En önskad RASS-nivå bör varje dygn fastställas för den enskilda patienten efter diskussion i vårdla-

get. Oftast RASS 0 eller −1. Läkaren ordinerar lämplig RASS, t.ex. −1. Om patienten sedan noteras 

motsvara RASS −3 stänger sjuksköterskan av det sederande läkemedlet till dess att patienten åter är 

RASS −2, varefter sederingen startas med lägre hastighet än tidigare. 

Källa: Narkosguiden (2016) Medvetandegradering och sedering. Hämtad 2020-03-04:https://narkos-

guiden.se/book/medvetandegradering-och-sedering/#post-560  

https://narkosguiden.se/book/medvetandegradering-och-sedering/#post-559
https://narkosguiden.se/book/medvetandegradering-och-sedering/#post-560
https://narkosguiden.se/book/medvetandegradering-och-sedering/#post-560
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Bilaga 2 
Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) 

CAM-ICU är ett snabbt sätt att kliniskt skatta förekomsten av delirium hos en intensivvårdad patient. 

Man bedömer fyra olika mentala igenkänningstecken. 

Kännetecken 1: Akut insättande eller fluktuerande förlopp. 

Är patientens mentala status förändrat jämfört med patientens tidigare status? Eller 

Finns det tecken på förändring i mentalt status de senaste 24 timmarna som framgår av fluktuationer i 

sederingsskalan (dvs. RASS, MAAS), RLS 85, GCS eller tidigare deliriumbedömning. 

Om nej; CAM-ICU negativt – inget delirium. 

Om ja: Kännetecken 2. Ouppmärksamhet. 

ASE bokstavstest: Säg till patienten: ”Jag kommer nu högt att säga 10 bokstäver i följd. Varje gång du 

hör bokstaven A ska du krama min hand.” Läs bokstäverna SAVEAHAART i normalt tonläge med 3 

sekunders mellanrum. Felaktigt svar: Ingen handtryckning vid bokstaven A eller handtryckning vid 

andra bokstäver. Om nu 0-2 fel: CAM-ICU negativt – inget delirium. 

Fler än 2 fel: 

Kännetecken 3: Förändrad medvetandenivå. 

Förekommer om RASS är något annat än 0 eller MAAS är något annat än 3. Om RASS är annat än 0: 

CAM-ICU positivt – delirium. MAAS annat än 3: CAM-ICU positivt – delirium. 

Om RASS=0: 

Kännetecken 4: Osammanhängande tankar. 

1. Kan en sten flyta i vatten? 

2. Finns det fiskar i havet? 

3. Väger ett kilo mer än två kilo? 

4. Använder man hammare för att slå i spik? 

Uppmaningar (säg till patienten) 

1. ”Håll upp lika många fingrar som jag gör.” (håll upp två fingrar framför patienten). 

2. ”Gör nu samma sak med andra handen.” (utan att hålla upp två fingrar). 

3. Om patienten inte kan röra båda armarna be istället patienten: ”Håll upp ett finger till”.” 

Fler än 1 fel: CAM-ICU positivt – delirium. 

0-1   fel: CAM-ICU negativt – inget delirium. 

IVA-delirium = kännetecken 1 och 2 förekommer tillsammans med kännetecken 3 eller 4. 

 

Källa: Narkosguiden (2016) Medvetandegradering och sedering. Hämtad 2020-03-04:https://narkos-

guiden.se/book/medvetandegradering-och-sedering/#post-560  
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https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/ADCEC1A6DD72400FPQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
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Bilaga 4 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  

Informant karaktäristika  

Antal ………………………………………… 

Ålder ………………………………………… 

 

Man/kvinna ………………………………… 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Framkom ej 

Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Framkom ej 

 

Urval 

- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  

- Strategiskt?  Ja  Nej  Ej relevant  

  

-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  

 

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  

- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Ej relevant 

- Råder analysmättnad?  

 

Ja  Nej  Ej relevant 

Kommunicerbarhet  

-Är resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i förhållande till  

-Teoretisk referensram?  

 

Ja  

 

Nej  

 

Vet ej  

 

-Genereras teori? Ja  Nej  Ej relevant  

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 

Granskningspoäng;   grad I (80–100%)  grad II (70–79%)  grad III (60–69%)  

 

 Tidskriftens bedömningssystem 

 Peer review  
   Double     

      blinded  

 Singel  

     blinded  

 Ej   

    angivet  
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Bilaga 5 

Artikelmatris  
 

Titel, 

författare, år 

och land 

Syfte Metod och analys 

 

Urval och 

studiegrupp 

Resultat 

 

Kvalitets-

granskning 

 

1. 

Title:  

“The experience 

of intensive care 

nurses caring 

for patient with 

delirium: A 

Phenomenologic

al study” 

Författare: 

LeBlanc, A. 

Bourbonnais, F. 

Harrison, D. 

Tousignant, K. 

Årtal: 

2017 

Land: 

Canada 

 

Att ta reda på IVA-

SSK upplevelser av 

att vårda patienter 

med delirium samt 

identifiera faktorer 

som underlättar 

omvårdnaden. 

 

 

Intervjuer 

 

Van Manens 

hermeneutiska 

fenomenologiska 

tillvägagångssätt. 

 

 

 

 

8 deltagare. 

Samtliga var 

IVA-

sjuksköterskor 

med minst 

12månaders 

erfarenhet av 

intensivvård. 

Deltagarna var 

mellan 21-60år 

och hade 

erfarenhet av 

intensivvård 

mellan 1-25år. 

Fem män samt 

tre kvinnor. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskan hela 

tiden försökte hitta ett 

sätt att hjälpa patienten 

att känna sig trygg och 

säker. Vården beskrivs 

vara personcentrerad. 

Grad 1 

2. 

Titel:  

“Intensive care 

nurses´ 

experiences and 

perception of 

delirium and 

delirium care” 

Författare: 

Zamoscik, K. 

Godbold, R. 

Freeman, P. 

Årtal: 

2017 

Land: 

England 

Sjuksköterskors 

uppfattningar och 

upplevelser av att ta 

hand om patienten 

som drabbats av 

delirium samt 

screening av 

delirium, hur väl 

detta fungerade 

efter 5års 

införandet. 

 

 

 

 

   

Två fokusgrupper 

Intervjuer 

 

Fenomenologiskt 

perspektiv 

 

Kvalitativ ansats 

 

Grundad teori 

 

 

12 IVA- 

sjuksköterskor 

som hade minst 

sex månaders 

erfarenhet av 

avdelningen. 

Samtliga var 

kvinnor mellan 

25-43år. 2-

13års erfarenhet 

av sjukvård och 

8månader- 9års 

erfarenhet av 

intensivvård. 

Delirium var för 

sjuksköterskor inte 

prioriterat att screena då 

man oftast prioriterade 

patientens andra 

medicinska behov. Efter 

5års användning av 

CAM-ICU var 

sjuksköterskorna 

fortfarande skeptiska till 

verktyget då patienten 

inte kunde svara adekvat 

på frågor på grund av 

tunga läkemedel. 

Grad 1 
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Titel, författare, 

år och land 

Syfte Metod och analys 

 

Urval och 

studiegrupp 

Resultat 

 

Kvalitets-

granskning 

 

3. 

Titel: 

“Making deci-

sions about delir-

ium: A Qualita-

tive comparison 

of decision mak-

ing between 

nurses working in 

palliative care, 

aged care, aged 

care psychiatry, 

and oncology” 

Författare:  

Agar, M. 

Draper, B. 

Phillips, P A. 

Phillips, J. 

Collier, A. 

Harlum, J. 

Currow, D. 

Årtal: 

2011 

Land: 

Australien  

 

Sjuksköterskors 

bedömning och 

hantering av äldre, 

äldre cancersjuka 

samt äldre med 

psykiatriska dia-

gnoser som drab-

bats av delirium 

inom slutenvår-

den.  

 

 

 

 

Tematisk 

Innehållsanalys 

med grundat 

perspektiv 

40 

sjuksköterskor 

som haft 

anställning på 

sjukhuset minst 

6månader samt 

jobbade minst 

15h/vecka. 

Erfarenhet inom 

sjukvård 

varierade 

mellan 

6månader och 

37år.  

Många av deltagarna 

visste inte om att deli-

rium var en medicinsk 

diagnos. De ville upp-

rätthålla patientens vär-

dighet och skydda pati-

entens från att skada sig 

själv, vilket var vanligt 

inom psykiatrin. Deli-

rium upplevdes bli värre 

med en bakomliggande 

cancerdiagnos eller de-

mens. Delirium hindrade 

sjuksköterskor från att 

hjälpa patienten att 

uppnå en ”värdig död” 

inom palliativ vård.  

 

Grad 1 

4. 

Titel: 

“Nurses´ and 

physicians’ ap-

proaches to delir-

ium management 

in the intensive 

care unit: A focus 

group investiga-

tion” 

Författare: 

Collet, M O. 

Thomsen, T. 

Egerod, I. 

Årtal: 

2018 

Land: 

Danmark 

Att utforska sjuk-

sköterskors och 

läkares erfaren-

heter samt förhåll-

ningssätt till att 

hantera patienter 

med intensiv-

vårdsdelirium. 

 

Intervjuer i 

fokusgrupper 

 

Kvalitativ ansats 

Multicenter design 

 

Induktiv 

pragmatisk ram 

 

 

24 

sjuksköterskor 

samt 15 läkare 

från 5 olika 

IVA-

avdelningar. 28 

kvinnor och 11 

män fördelat på 

de olika 

yrkeskategorier

na. Erfarenhet 

inom 

intensivvård 

varierade 

mellan 1-35år. 

Det framkom att en lugn 

patient med delirium var 

lättare att behandla utan 

läkemedel, medan en 

agiterad patient oftast 

var mer hjälpt av läke-

medelsbehandling. Sjuk-

sköterskor kände att de 

misslyckats i sin om-

vårdnad när de var 

tvungna att ge läkemedel 

för att lugna patienten. 

Fler studier behövs för 

att ta fram evidensbase-

rade riktlinjer som kan 

verka i sjukvården för att 

hjälpa patienter med de-

lirium. 

Grad 1 
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Titel,  

författare, år 

och land 

Syfte Metod och analys 

 

Urval och 

studiegrupp 

Resultat 

 

Kvalitets-

granskning 

 

5. 

Titel: 

“Palliative care 

nurses’ recogni-

tion and assess-

ment of patients 

with delirium 

symptoms: A 

qualitative study 

using critical in-

cident tech-

nique” 

Författare: 

Hoise, A. 

Agar, M. 

Lobb, E. 

Davidson, P. 

Årtal: 

2014 

Land: 

Australien 

Sjuksköterskor 

inom palliativ vård, 

erfarenheter, åsikter 

och kunskaper om 

delirium samt be-

dömning. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Kvalitativ ansats 

 

Kritisk incident 

teknik 

 

 

30 st 

legitimerade 

sjuksköterskor 

på 9 

palliativvård-

avdelningar. 

Minst 

3månaders 

erfarenhet inom 

palliativvård 

Sjuksköterskor upplevde 

empati och medkänsla 

för patienter som 

drabbats av delirium, 

även om det många 

gånger var en utmaning 

då patienterna ibland var 

aggressiva. Bra 

kommunikation och 

samverkan 

tvärprofessionellt ansågs 

svara en viktig del i 

omvårdnaden. De tyckte 

det saknades bra 

bedömningsverktyg. 

Grad 2 

6. 

Titel:  

“Reconceptual-

izing models of 

delirium educa-

tion: findings of 

a Grounded 

Theory study” 

Författare: 

Teodorczuk, A. 

Mukaetova-

Ladinska, E. 

Corbett, S. 

Welfare, M.  

Årtal: 

2012 

Land: 

England 

 

Att utforska kun-

skapsbehov hos 

vårdpersonal ur 

olika perspektiv, 

avseende vårdbe-

hov hos äldre som 

drabbats av deli-

rium inom sluten-

vård. 

Fem fokusgrupper 

med intervjuer. 

Djupgående kvali-

tativ studie 

Grundad teori med 

tematisk analys 

 

 

15 deltagare 

från tvär- pro-

fessionella-team 

där samtliga ar-

betade inom 

akutsjukvård. 

Sjuksköterskor, 

undersköterskor 

samt läkare 

Åtta teman framkom: 

 

- Ägande av den förvir-

rade patienten  

- Negativa attityder 

- Bristande förståelse 

för hur rädd patienten 

är på sjukhus 

- Vårdande partnerskap   

- Personcentrerad vård 

- Kommunikation  

- Erkännande av kogni-

tiv nedsättning  

- Specifika kliniska be-

hov 

 

Patienter med delirium 

blir rädda i främmande 

miljöer och vid dåligt 

bemötande från persona-

len så blir patienter mer 

rädd och otrygga och 

deras delirium förvärras. 

Grad 1 
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Titel, 

författare, år 

och land 

Syfte Metod och analys Urval och 

studiegrupp 

Resultat 

 

Kvalitets-

granskning 

 

7. 

Titel: 

“Factors influ-

encing the im-

plementation of 

a point-to-care 

screening tool 

for delirium” 

Författare: 

Swan, B.A. 

Becker, J. 

Brawer, R 

Sciamanna, 

C.N. 

Årtal: 

2011 

Land: 

USA 

Undersöka vilka fak-

torer som påverkar 

den datoriserade im-

plementationen av 

Confusion Assess-

ment Method 

(CAM), ett scre-

eningverktyg för de-

lirium, åt sjukskö-

terskor inom vården 

på tre ortopediska 

avdelningar. 

Kvalitativ 

deskriptiv semi-

strukturerad 

intervjustudie med 

två fokusgrupper. 

 

Inspelade 

intervjuer som 

analyserat genom 

kongruens och 

minnesanteckninga

r. 

Sjuksköterskor 

som arbetade 

kliniskt 

Inriktningen 

ortopedi valdes 

då majoriteten 

patienter är >65 

år och 

möjligheten att 

minimera 

negativa 

effekter 

relaterat till 

delirium med 

hjälp av CAM 

kunde ha en 

signifikant 

betydelse för 

det kliniska 

utfallet.   

15 valdes ut 

som 

representerade 

30% av alla 

sjuksköterskor. 

Fyra teman framkom: 

- kunnighet om datorer 

- kännedom om 

användandet av 

bedömningsverktyg 

- kunskap av och 

inställning till äldre 

vuxna patienterna 

- intrycket av CAM 

 

Svårighet med 

felaktigt angiven 

anamnes då patienter 

postoperativt kan få 

stora besvär relaterat 

till exempelvis 

abstinens (alkohol, 

droger). 

Det fanns ångest hos 

personalen för att de 

behövde hantera 

patienter med delirium 

som hade 

hallucinationer och var 

aggressiva. Det var 

svårt att hålla sig lugn. 

Grad 1 

8. 

Titel: 

“Caring for a 

patient with 

delirium in an 

acute hospital: 

the lived 

experience of 

cardiology, 

elderly care, 

renal and 

respiratory 

nurses” 

Författare: 

Brooke, J. 

Manneh, C. 

Årtal: 

2018 

Land: 

England 

Undersöka den levda 

erfarenheten av att 

vårda en patient un-

der en akut episod 

med delirium vårdad 

av sjuksköterskor 

inom kardiologi, ge-

riatrik, njur- eller 

lungspecialiteter. 

Explorativ induktiv 

fenomenologisk 

design. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

För att motverka 

påverkan av 

förförståelse 

användes 

Heideggers struktur 

vid tolkningen. 

 

Tematisk analys 

enligt Braun & 

Clarke. 

Leg. 

sjuksköterskor 

Akutsjukhus 

Erfarenhet av 

delirium. 

 

Exklusionskrite

rier:  

inte var 

anställda eller 

om de arbetat 

mindre än tre 

månader. 

 

Deltagarna 

värvades med 

hjälp av flyers 

tills 

datamättnad 

uppstått. 

 

  

Överförbarheten av 

erfarenhet av patienter 

med demens gav en 

fördel vid vård av 

patienter med 

delirium. Information 

från anhöriga gav en 

större möjlighet att 

identifiera delirium. 

Sjuksköterskorna 

saknade utbildning i 

delirium. Denna 

avsaknad av utbildning 

gav sjuksköterskorna 

känslor som frustration 

och stress samt oro 

över 

arbetsbelastningen det 

innebar. En acceptans 

fanns för att 

patienterna kunde bli 

verbalt och fysiskt 

aggressiva, vilket 

innebar att det inte 

inrapporterades. 

Grad 1 
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Titel, 

författare, år 

och land 

Syfte Metod och analys 

 

Urval och 

studiegrupp 

Resultat 

 

Kvalitets-

granskning 

 

9. 

Titel: 

“Nurses 

experiences of 

caring for older 

patients afflicted 

by delirium in a 

neurological 

department 

Författare: 

Kristiansen, S. 

Beck, M. 

Konradsen, H. 

Årtal: 

2019 

Land: 

Danmark 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda äldre patienter 

som drabbats av 

delirium på en 

neurologisk 

avdelning. 

 

Kvalitativ 

exploratorisk 

intervjustudie. 

 

Fokusgrupp 

intervjuer 

inspirerade av 

Halkier´s metod. 

 

Tematisk analys 

gjord, inspirerad av 

Braun & Clarke´s 

guide. 

Sjuksköterskor 

från en 

neurologisk 

avdelning.  

Anställda minst 

sex månader  

Chef och 

arbetsledare 

var 

exkluderade. 

14 Kvinnor 

Ålder: 24–64 

Arbetat där i 

0,5–19 år. 

Analysen gav tre 

teman:  

- Relationen med 

patienten är prövande 

- Sakkunskap är 

efterfrågat  

- Det finns barriärer 

för ett samarbete.  

 

Sjuksköterskorna 

upplevde att det var 

belastande på grund av 

tidsbrist. De önskade 

mer kunskap för att 

bättre förebygga och 

behandla delirium. 

Grad 1 

10. 

Titel: 

“Nurses 

‘training in the 

use of a 

delirium 

screening tool” 

Författare: 

Souza, R.C.S. 

Bersaneti, 

M.D.R. 

Siqueira, E.M.P. 

Meira, L. 

Brumatti, D.L. 

Prado, N.R.O. 

Årtal: 

2017 

Land: 

Brasilien 

 

Redogörelse av 

sjuksköterskors 

kompetens-

utveckling vid 

implementering av 

bedömnings-

verktyget CAM-ICU 

för att patienter med 

diagnosen delirium 

får nödvändig vård. 

Utbildning och 

information för 

sjuksköterskor i två 

steg och 

implementering av 

CAM-ICU. 

En manual följdes 

som utvecklats av 

Vanderbuilt 

University Medical 

Center. 

 

Systematisk 

utvärdering gjordes 

var 8:e timme och 

frågor om 

användandet 

besvarades av 

sjuksköterskorna. 

 

60 Sjuksköters-

kor som arbetar 

kliniskt på en 

intensivvårds-

avdelning i Sao 

Paulo. 

Godkänd i 

utbildningen 

som  

genomfördes i 

två steg samt 

använt 

bedömnings-

verktyget tre 

gånger och 

uppnått en 

tillräcklig nivå. 

 

Bedömning av 

delirium gjordes var 

åttonde timme eller när 

behov förelåg. 

Närvaron var viktig 

och sjuksköterskorna 

var motiverade och 

intresserade till 

användandet av 

bedömnings-

instrumentet. Enligt 

deras uppfattning 

gjorde det att negativa 

händelser minskade 

och att rätt 

farmakologisk 

behandling eller icke 

farmakologisk 

behandling kunde 

insättas. 

Delirium är 

underdiagnostiserat 

och i denna studie 

ökade antalet patienter 

med diagnosen 

delirium efter 

implementering av 

CAM-ICU där 

sjuksköterskan har en 

nyckelroll att upptäcka 

diagnosen. 

Grad 2 



 

10(12) 

 

 

Titel, 

författare, år 

och land 

Syfte Metod och analys 

 

Urval och 

studiegrupp 

Resultat 

 

Kvalitets-

granskning 

 

11. 

Titel: 

How do doctors 

and nurses 

manage 

delirium in 

intensive care 

units? A 

qualitative study 

using focus 

groups. 

Författare: 

Palacios-Ceña, 

D.   

Cachón-Pérez, 

J. M.  

Martínez-

Piedrola, R.  

Gueita-

Rodriguez, J.  

Perez-de-

Heredia, M.  

Fernández-de-

las-Peñas, C. 

Årtal: 

2016 

Land: 

Spanien 

Att undersöka läkare 

och sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

delirium på en 

intensivvårdsavdelni

ng och att beskriva 

behandlingsprocesse

n av delirium. 

 

Semistrukturerad 

intervjustudie  

 

Kvalitativ 

exploratorisk  

 

Fokusgrupper 

 

Fem IVA-

avdelningar.  

Fyra sjukhus. 

Läkare och 

sjuksköterskor  

Mer än1års 

erfarenhet 

Vana av att 

vårda en 

patient med 

delirium. 

Totalt 38 

deltagare som 

delades i 7 

fokusgrupper. 

19 läkare  

19 ssk 

22 kvinnor  

16 män. 

Tre huvudteman 

identifierades i 

resultatet: 

- Delirium ur ett 

professionellt 

perspektiv  

 

- Implementera 

farmakologisk 

behandling och icke-

farmakologisk 

behandling av delirium  

 

- Arbetsorganisationen 

på 

intensivvårdsavdelning

en 

Grad 1 

12. 

Titel: 

“How nurses 

understand and 

care for older 

people with 

delirium in the 

acute hospital: a 

critical 

discourse 

analysis” 

Författare: 

Schofield, I. 

Tolson, D. 

Fleming, V. 

Årtal: 

2011 

Land: 

Storbritannien 

Att avslöja vilka 

orsaker och 

betydelser som 

styrker en 

sjuksköterskas 

förståelse för 

delirium och att 

vårda patienter med 

delirium. 

Kritisk 

diskursanalys 

 

Systemisk-

funktionell 

lingvistikanalys. 

Akutsjukhus  

Legitimerad 

sjuksköterskor 

Arbetade med 

äldre personer 

som hade 

delirium. 

En kort 

observationsstu

die utfördes i 

den akuta 

vården och i 

syfte att 

insamla data 

vid 33st 

överrapporterin

gar och 

intervjuer med 

15 

sjuksköterskor. 

Tre teman 

identifierades: 

 

-Tolkning av patienter 

med delirium. 

-Vård som kontroll. 

-Vård som 

övervakning. 

Grad 1 
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Titel, 

författare, år 

och land 

Syfte Metod och analys 

 

Urval och 

studiegrupp 

Resultat 

 

Kvalitets-

granskning 

 

13. 

Titel: 

“The experience 

of delirium care 

and clinical 

feasibility of the 

CAM-ICU in a 

Korean ICU” 

Författare: 

Joo-Hee, J. 

Jung-Hye, L. 

Eun-Jung, K. 

Hyo-Chan, A. 

Min-Kyung, K. 

Jin, L. 

Yu-Kyung, M. 

Eun-Zoo, P. 

Xiang-Hwa, S. 

Hye-Ryoung, K 

Sun-Mi, L. 

Årtal: 

2013 

Land: 

Korea 

Att analysera 

intensivvårds- 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att 

vårda patienter med 

delirium och den 

empiriska 

utvärderingen av 

användandet av den 

kliniska 

bedömningsmetoden 

(CAM) för delirium 

på en intensivvårds-

avdelning (CAM-

ICU). 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

fokusgrupper 

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades i fyra 

steg enligt 

Burnards analys 

Sjuksköterskor 

som arbetar på 

en kirurgisk 

intensivvårdsav

delning. 

 

18 stycken 

Arbetat i 

genomsnitt 3,6 

år på 

avdelningen. 

 

Sjuksköterskor 

utbildades i 

användning av 

CAM-ICU och 

använde sedan 

den i början på 

varje 8 timmars 

skift, under 

fem månader. 

5–6 i var 

intervjugrupp. 

Fyra teman 

identifierades och 

redovisas i tabeller. 

 

- Erfarenheter av att 

vårda patienter med 

delirium. 

- Vård av patienter 

med delirium och 

förebyggande 

omvårdnadsåtgärder. 

- CAM-ICU klinisk 

genomförbarhet. 

- Applicerbarheten av 

CAM-ICU i kliniskt 

arbete. 

Grad 1 

14. 

Titel: 

“Chasing the 

mirage: A 

grounded theory 

of the clinical 

reasoning 

processes that 

registered 

nurses use to 

recognize 

delirium” 

Författare: 

El Hussein, M 

Hirst, S. 

Årtal: 

2015 

Land: 

Kanada 

 

Att skapa en 

grundad teori som 

beskriver den 

kliniska 

resonemangsprocess

en som legitimerade 

sjuksköterskor 

använder för att 

upptäcka delirium 

hos äldre vuxna på 

akutsjukhus. 

 

Grundad teoretisk 

metod i både 

datainsamling och 

analys. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Legitimerade 

sjuksköterskor 

på akutsjukhus, 

som varit 

legitimerade i 

minst 2år och 

arbetade heltid 

med äldre 

vuxna 

patienter. 

 

17 SSK med en 

genomsnittlig 

erfarenhet på 5 

år, medelålder 

41år, varav 4 

män och 13 

kvinnor. 

En huvudkategori med 

två underkategorier 

identifierades: 

 

Huvudkategori: 

- En illusion  

 

Underkategorier: 

- En kameleonts 

särdrag 

- Att aktivt engagera 

sig i patienten. 

 

Grad 1 
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Bilaga 6 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ur-

sprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 

sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i stu-

dien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande el-

ler avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsätt-

ning, personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter el-

ler studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i ve-

tenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
 X  

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fy-

sisk person) och anmälas till registeransvarig person (GDPR- 

ansvarig).   

   

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt an-

passat till nivån på studien. 
X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att delta-

garna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som 

krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och 

på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan 

klart framgår. (För studier med deltagare under 15 år krävs vård-

nadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till forskningsperson. Vidare fram-

går tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av 

skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningsper-

sonens omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för studien är namngivna (student och handledare) 
X   

 


