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ABSTRAKT  

 

Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium.  

Bakgrund: Delirium är vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningar. Det leder till ett stort 

lidande för patienten. Forskningen har varit mer inriktad på patofysiologi, etiologi, farmakologisk 

behandling och screeninginstrument. Tidigare forskning har inte fokuserat på sjuksköterskans 

erfarenheter i stor utsträckning.   

Design: En kvalitativ intervjustudie.  

Metod: Tio intensivvårdssjuksköterskor på två sjukhus i norra Sverige intervjuades hösten 2016 med 

stöd av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter formulerades i tre kategorier: Strategier som 

underlättar att vårda patienter med delirium, Svårigheter med att vårda patienter med delirium och 

ställas inför svåra etiska situationer.  

Slutats: Resultatet visar att det finns ett behov av att öka kunskapen om delirium, att införa och 

använda screeninginstrument samt bättre rutiner kring vården av patienter med delirium. Svåra 

situationer kan uppstå där det etiska sätts åt sidan för patientens bästa.Vårdmiljöns utformning och 

ljudnivåer kunde påverka intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med 

delirium. Studiens resultat visar att rättviseprincipen inte alltid tillämpas och att vård på lika villkor 

inte alltid säkerställs på grund av tidsbrist eller negativa attityder. Resultatet visar på bristande 

kunskap och rutiner kring att upptäcka, förebygga och behandla delirium. 

Intensivvårdssjuksköterskorna bör erbjudas utbildning om delirium och screeninginstrument samt att 

rutiner kring vården av deliriösa patienter förbättras. 

 

Nyckelord: Delirium, erfarenheter, intensivvård, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

  

AIM: To investigate critical care nurses' experiences of caring for patients with delirium. 

Background: Delirium is common in intensive care units. It might lead to great suffering for 

the patient. Earlier research has focused on pathophysiology, etiology, 

pharmacological treatment and screening instruments. Research that focus on the nurse's experience 

of caring for those patients have not been investigated to a great extent. 

Design: A qualitative interview study   

Method: Ten critical care nurses in two different local hospitals in northern parts of Sweden 

 were interviewed using a semi structured interview guide. The interviews were analyzed with 

 qualitative content analysis  

Results: The analyzed data resulted in three categories: Strategies that facilitate the care of patients 

with delirium, Difficulties in caring for patients with delirium and to face difficult ethical situations.  

Conclusion: The results shows that there is a need to increase awareness of delirium, implementing 

and using screening instruments and better procedures regarding the care of patients with delirium. 

Difficult situations can arise where ethical principles are set aside to benefit the patient.  

The care environment design and noise levels could affect critical care nurses' experiences of caring 

for patients with delirium. Our results demonstrate that the principle of justice does not always apply 

and care on equal terms is not always guaranteed because of time constraints or negative attitudes. 

As the results show a lack of current knowledge and routines to detect, treat and prevent delirium, 

this is a subject of an improvement, focusing on education, screening instruments and establishing 

routines. Intensive care nurses should be offered education about delirium and screening instruments 

and the routines regarding the care of delirious patients should be improved. 
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Innehållsförteckning 

1. Introduktion .......................................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ............................................................................................................................................................... 1 

3. Problemformulering ............................................................................................................................................. 5 

4. Syfte ....................................................................................................................................................................... 5 

5. Metod ..................................................................................................................................................................... 5 

5.1.  Design ................................................................................................................................................................... 5 

      5.2. Urval........................................................................................................................................................................ 5 

      5.3. Datainsamling ......................................................................................................................................................... 6 

      5.4. Dataanalys .............................................................................................................................................................. 6 

      5.5. Etiskt övervägande................................................................................................................................................. 6 

      6. Resultat ...................................................................................................................................................................... 7 

      6.1. Strategier som underlättar att vårda patienter med delirium ........................................................................... 8 

      6.1.1. Screeninginstrument som hjälp ............................................................................................................................. 8 

      6.1.2. Anhörigas medverkan ........................................................................................................................................... 8 

      6.1.3. Strävar efter en god omvårdnad ........................................................................................................................... 9 

      6.2. Svårigheter med att vårda patienter med delirium .......................................................................................... 10 

      6.2.1. Bristande kunskaper............................................................................................................................................ 10 

      6.2.2. Patienter som inte medverkar ............................................................................................................................. 11 

      6.2.3. En illa anpassad vårdmiljö ................................................................................................................................. 12 

      6.2.4 Utmaningar med läkemedelsbehandling .............................................................................................................. 12 

      6.3. Ställas inför svåra etiska situationer .................................................................................................................. 13 

      6.3.1. När det känns som ett övergrepp ........................................................................................................................ 13 

      6.3.2. Patienter är lika värda men behandlas olika ...................................................................................................... 14 

      6.3.3. När tiden inte räcker till ..................................................................................................................................... 15 

      7. DISKUSSION .......................................................................................................................................................... 15 

      7.1. Resultat diskussion .............................................................................................................................................. 15 

      7.1.1. Strategier som underlättar att vårda patienter med delirium ............................................................................. 16 

      7.1.2. Svårigheter med att vårda patienter med delirium ............................................................................................. 17 

      7.1.3. Ställas inför svåra etiska situationer................................................................................................................... 19 

      7.2 Metod diskussion ................................................................................................................................................... 20  

      8. Slutsats ..................................................................................................................................................................... 22 

      9. Referenser ................................................................................................................................................................ 24 

            Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetscheferna 

            Bilaga 2. Informations brev till berörda intensivvårdssjuksköterskor 

            Bilaga 3. Intervjuguide



1 
 

1. Introduktion 

Akut förvirringstillstånd (delirium) är vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningar (IVA). 

Förekomsten av delirium på IVA varierar från 9,4 % - 75,0 % (Bigatello et al. 2013: Forsgren & 

Eriksson 2010; Lin et al. 2015). Delirium är ett allvarligt tillstånd, det associeras med förlängd tid i 

respirator, förlängd tid på IVA, förlängd sjukhusvistelse, ökade kostnader och dödlighet (Millbrandt 

et al. 2004; Field & Wall, 2013; Rosenzweig & Sittambalam, 2015). Studien av Van den Boogaard et 

al. (2011) visar att patienter som drabbats av delirium efter tiden på IVA hade betydligt mer kognitiv 

nedsättning jämfört med patienter som inte drabbats av delirium.  

 

2. Bakgrund 

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) är delirium ett 

neuropsykiatriskt syndrom. Patienten ska uppvisa en medvetandestörning med reducerad förmåga att 

fokusera, vidmakthålla och skifta uppmärksamhet. Syndromet utvecklas över en kort period, från 

timmar till dagar samt att förändringen fluktuerar över dygnet. Patienten drabbas av kognitiva 

störningar i form av försämrat minne, språk, orientering, visospatial förmåga och perception. Det är 

också förutsatt att kriterierna inte kan förklaras av andra bakomliggande sjukdomar eller en drastiskt 

minskad nivå av vakenhetsgraden som exempelvis vid medvetslöshet eller koma. Bevis från historik, 

fysiologiska undersökningar eller laboratorieundersökningar, att det finns en direkt fysiologisk 

konsekvens av en annan medicinsk åkomma, substans intoxikation, förgiftning eller abstinens är 

också ett av kriterierna (American Psychiatric Association, 2013, s 596-602). Det finns flera teorier 

som förklarar patofysiologin bakom delirium. Förändringar i blod-hjärn-barriärens permeabilitet 

leder till ökade halter kortisol och katekolaminer vilket kan vara en orsak till delirium. På molekylär 

nivå startar ett delirium med en neural inflammation. När inflammationen utvecklas leder detta till 

förändringar i signalsubstanser och leder i sin tur till cerebral dysfunktion. Mediciner kan orsaka 

neurotoxicitet som sedan orsakar inflammation och neurala förändringar (Field & Wall, 2013).   

 

Delirium kan delas in i tre olika subgrupper utifrån symtombilden; hyperaktivt, hypoaktivt och mixat 

delirium (Cole, 2004). Hyperaktivt delirium kännetecknas utav rastlös, aggressivitet, 

ouppmärksamhet och labilitet. Hypoaktivt delirium kännetecknas av trötthet under dagen, en saknad 

förmågan att hålla fokus samt en minskad förmåga till muntlig kommunikation. Mixat delirium är en 

blandning av hyperaktivt och hypoaktivt delirium (Liptzin & Levkoff, 1992). Hypoaktivt delirium är  

den vanligast förekommande typen av delirium följt av mixat delirium (Pandharipande et al., 2007; 
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Cavallazi et al., 2012). Det finns flera olika riskfaktorer för att utveckla delirium. Riskfaktorerna kan 

vara hög ålder, nedsatt kognitiv förmåga, cerebrala sjukdomar, infektion, hypoxi och avgiftning efter 

substansmissbruk. Andra riskfaktorer kan vara exempelvis undernäring, urinkateter, rubbad 

elektrolytbalans (Cole & Soucy, 2003; Schoen et al., 2011; Tomlinson, 2016). Även vårdmiljön kan 

öka förekomsten av delirium. En studie har visat att patienter som vårdas på IVA i en sal med flera 

bäddar har en ökad risk för att drabbas av delirium (Caruso et al., 2014).  

 

Studier visar att delirium är svårt att upptäcka utan screeninginstrument (Spronk et al., 2009; Collins 

et al., 2010). Wells (2012) anser att forskningen starkt stödjer användandet av screeninginstrument 

för att upptäcka delirium och därmed kan man behandla de bakomliggande orsakerna. Spronk et al. 

(2009) studie visar att delirium underdiagnostiserat på IVA. Med hjälp av screeninginstrumentet 

Confusion Assessment Method in the Intensive Care Unit (CAM-ICU) kunde 50 % av patienterna 

med delirium identifieras. När de inte använde CAM-ICU identifierades endast 34,8 % av 

patienterna med delirium. Författarna till den studien anser att mer tid borde användas för att 

implementera screeninginstrument och få det att fungera i det dagliga arbetet på IVA (Spronk et al., 

2009). Enligt Fan et al. (2012) finns det fem screeninginstrument som är speciellt framtagna för att 

användas på IVA; CAM-ICU, The Neelon and Champagne Scale (NEECHAM), Intensive Care 

Delirium Screening Checklist (ICDSC), The Nursing Delirium Scale (Nu-DESC) och The Delirium 

Detection Score (DDS).  

 

Law et al. (2012) studie visar att screeningsinstrument ses som något positivt av sjuksköterskor men 

att resultaten av screeninginstrumenten inte värderas högt av läkare. Eftersom läkarna inte värderar 

resultatet lika högt som sjuksköterskorna i studien, upplever de att läkarna är ett hinder för både 

bedömningen av delirium samt behandlingen. Forsgren & Eriksson (2010) studie visar att det fanns 

en låg medvetenhet om delirium bland IVA sjuksköterskor samt en bristande implementering av 

validerade screeninginstrument på svenska intensivvårdsavdelningar. 

 

Palacios-ceña et al. (2016) studie visar att de flesta intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att 

patienter med delirium inte prioriterades av läkarna och att de ordinerade doser långt under 

dosintervallet. Enligt Rosenzweig & Sittambalam (2015) studie ger farmakologisk behandling med 

Dexmedetomidin en bra effekt hos äldre patienter för att förebygga och behandla delirium. Carrasco 

et al. (2016) studie visar att Haloperidol gav mer biverkningar än Dexmedetomidin samt att 
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Dexmedetomidin har en stabilare sedation av de patienter som drabbats av delirium jämfört med 

Haloperidol. Dexmedetomidin minskar även användandet av morfin jämfört med Haloperidol. Vilket 

leder till en minskad överdosering av morfin. En review artikel av Schrijver et al. (2016) visar att det 

inte finns stöd för det utbredda användandet av Haloperidol vid behandling av delirium. Haloperidol 

kan fungera om det ges profylaktiskt för att minska förekomsten av postoperativt delirium hos de 

äldre postoperativa patienterna. Även en icke farmakologisk behandling har en viktig roll för att 

förebygga och behandla delirium (Cavallazi et al., (2012). Studien visar att en interventionsstrategi 

kunde minska risken att utveckla delirium med hjälp av ett protokoll med fokus på att upptäcka 

riskfaktorer som exempelvis dehydrering eller sömnbrist. Även miljön på IVA har en stor inverkan 

på patienterna. Det är viktigt att arbeta förebyggande med att minska ljudet för patienterna och få 

dem att se dagsljus (Cavallazi et al., 2012).   

 

I en studie av Schofield et al. (2012) upplevs patienter med delirium som ett riskobjekt av 

sjuksköterskorna, där övervakning och kontroll av patienten var viktigt. Schofield et al. anser att 

sjuksköterskan ignorerar det faktum att patienter med delirium är allvarligt sjuka och har komplexa 

medicinska, omvårdnadsmässiga och personcentrerade behov. Sjuksköterskorna lägger ett stort fokus 

på patientens säkerhet, de genomför åtgärder för att säkerställa att patienten inte tar skada. Det kunde 

exempelvis vara att patienten alltid ska vara inom synhåll eller att sjuksköterskorna placerar dessa 

patienter på en sal med andra patienter. Då förlitar sjuksköterskorna sig på de andra patienterna att de 

skulle säga till om något händer inne på salen. Schofield et al. anser att de istället behöver ge 

utrymme till samtal gällande sjukdomens allvarlighetsgrad, patientens värdighet, medkänsla samt att 

förebygga delirium. De anser även att det hyperaktiva deliriet blir den definierbara faktorn medan det 

hypoaktiva deliriet förbises (Schofield et al., 2012). 

 

Studien av Whitehorne et al. (2016) visar att patienter som drabbats av delirium inte minns händelser 

som upplevdes jobbiga. Det finns också andra patienter med delirium som minns händelser som 

jobbiga. De är rädda för att bli lämnade eller avskild från andra och de beskriver att de försöker 

särskilja mellan vad som var verkligt och overkligt. Patienterna beskriver också att de var rädda för 

att de själva eller anhöriga var i fara och att den rädslan kom från oförklarade händelser (Whitehorne 

et al. (2016). McLafferty & Farley (2007) studie visar att god omvårdnad är av stor vikt för 

patientens och anhörigas upplevelse av ett delirium. Det innebär att sjuksköterskan kan förklara för 

anhöriga vad som händer med patienten. Anhöriga får då en förståelse och kan finnas där som ett 
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stöd för patienten. Att ge god omvårdnad till patienter med delirium är att förebygga att riskfaktorer 

som leder till att delirium uppstår, till exempel att följa födointag och vätskebalans (McLafferty & 

Farley, 2007). Andersson et al. (2002) studie visar att en del akut förvirrade patienter förstod 

situationen när de fick information och en förklaring, men bara några minuter senare hade de glömt. 

Enligt Granberg-Axéll et al. (2001) saknar patienter som drabbats av delirium en förmåga att prata 

eller interagera. De kan inte heller styra över rörelser, kroppsspråket och ansiktsuttryck när de var 

deliriösa (Granberg-Axéll et al., 2001). Att få en bättre förståelse för vad det betyder för patienterna 

att ha ett delirium leder till att förbättra igenkännandet och behandlingen av delirium. Det kan även 

ge patienterna en bättre omvårdnad (O`Malley et al., 2008). 

 

I review studie av Young & Inouye (2007) framkommer det att patienter som lider av delirium 

beskrivs som ”äldre förvirrade patienter” av hälso- och sjukvårdspersonal. De gör ingen skillnad 

mellan delirium och demens. Det visar även studien av McCarthy (2003) där sjuksköterskor inom 

akutsjukvården har en varierande förmåga att särskilja delirium från demens. Studier av McDonnell 

& Timmins, (2012) samt Lou & Dai, (2002) visar att intensivvårdssjuksköterskor som vårdar 

patienter med delirium upplever det stressfullt och mödosamt, speciellt av de patienter som drabbats 

av ett hyperaktivt delirium. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de beslut som togs var "bäst" 

för patienten men att det inte alltid var mest "korrekt". Även Palacios-ceña et al. (2016) studie visar 

att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde patienter som drabbats av delirium som problematiska 

och utökade deras ansvarsbörda. För att minska denna ökade arbetsbelastning och stress anser 

McDonnell et al. (2012) att utbildning samt träningsinsatser är nödvändiga. Glynn & Corry (2015) 

studie visar att intensivvårdssjuksköterskor har kunskap om de negativa konsekvenserna av delirium. 

Trots denna förståelse fanns det en brist i övervakningen av patienter med delirium och det kan 

härledas till en bristande kunskap om vikten av att övervaka delirium.   

 

I en studie av Zhi-ping et al. (2009) ansåg vårdpersonal på IVA att delirium är ett stort problem. 

Trots det hade majoriteten av deltagarna en låg kunskap om tillståndet, läkemedelsbehandling samt 

vilka biverkningar läkemedelsbehandlingen kan ge. Andersson et al. (2002) studie visar att 

sjuksköterskorna upplevde att de akut förvirrade patienterna var i en annan värld, att de upplevde att 

det utvecklades en mur mellan dem och att de ibland inte förstod patienternas situation (Andersson et 

al., 2002). Palacios-ceña et al. (2016) studie visar att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde ett 

hypoaktivt delirium som den farligaste typen av delirium. Hypoaktiva patienter var inte krävande och 
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ansågs vara en "bra" patient då de inte krävde allt för stor omsorg. De upplevde att alla patienter som 

skrevs in på IVA hade stora problem med att sova och få tillräckligt med vila (Palacios-ceña et al., 

2016). 

 

3. Problemformulering 

Litteraturen visar att delirium är vanligt hos patienter som är i behov av intensivvård. Delirium är ett 

lidande för patienten och kan leda till negativa konsekvenser. Forskningen har fokuserat på bland 

annat farmakologisk och icke farmakologisk behandling samt screeninginstrument. Forskning 

gällande intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av delirium har i stor utsträckning fokuserat på det 

postoperativa förloppet samt utförts vid större sjukhus. Det finns studier gjorda i Europa gällande 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium men studier som gjorts 

på IVA i Sverige är begränsad. Därför finns det ett behov av att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium. 

 

4. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med delirium. 

 

5. Metod 

5.1. Design 

En kvalitativ ansats användes baserad på semistrukturerade intervjuer för att fånga upp 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s 43). 

Studien utformades enligt författarriktlinjerna i Applied Nursing Research (2016). 

 

5.2. Urval 

Deltagare valdes ut från två intensivvårdsavdelningar på två sjukhus i norra Sverige som båda är 

inriktade på medicinsk intensivvård samt hjärtintensivvård (HIA). Inklusionskriterierna för studien 

var att deltagarna arbetat minst två år som intensivvårdssjuksköterska och hade erfarenhet av att 

vårda patienter som drabbats av delirium. För att få tillstånd att genomföra studien kontaktades 

verksamhetscheferna och enhetscheferna på respektive sjukhus (se bilaga 1). Förfrågan om att 

genomföra studien godkändes och därefter påbörjades rekryteringen. Alla 

intensivvårdssjuksköterskor på båda avdelningarna fick en skriftlig förfrågan och därefter kunde de 
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anmäla sitt intresse till någon av författarna. De som deltog i studien fick muntlig samt skriftlig 

information i samband med intervjutillfället (se bilaga 2).  

 

5.3. Datainsamling 

En intervjuguide utformades med semistrukturerade frågor kring intensivvårdssjuksköterskans 

bakgrund, erfarenhet och utbildning ingick. Sedan kom de övergripande öppna frågorna utifrån 

studiens syfte. Frågorna utformades för att det skulle finnas möjlighet att beskriva upplevelsen med 

delirium (se bilaga 3). En provintervju genomfördes för att kontrollera att frågorna svarade mot 

syftet. Den inkluderades även i resultatet. De semistrukturerade intervjuerna utfördes på en ostörd 

plats som valts ut av respektive deltagare. Några valde att bli intervjuade i hemmet och övriga på 

arbetsplatsen.  Totalt gjordes tio intervjuer, sex kvinnor och fyra män. Antalet år som utbildad 

intensivvårdssjuksköterska varierade från 3 till 32 år. Intervjuerna varierade i tid och tog mellan 21 

till 37 minuter. De hade en medeltid på 29 minuter. 

 

5.4. Dataanalys  

Intervjuerna transkriberades av en läkarsekreterare. Den transkriberade texten från intervjuerna 

kontrollerades sedan av båda författarna genom att lyssna på intervjuerna och läsa den transkriberade 

texten. Eftersom att innehållsanalysen är lämplig för att analysera intervjuer och beskriver upplevda 

erfarenheter användes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004). 

Med en kvalitativ innehållsanalys analyserades kommunikationen i texterna systematiskt och 

innebörden av texterna tolkades av författarna. De transkriberade texterna lästes igenom flera gånger 

för att få en överblick och en helhet över texterna. Sedan extraherades texterna till 1080 

meningsenheter som bestod 17107 ord. Meningsenheterna som extraherades kontrollerades att de 

svarar mot studiens syfte och kondenserades till mindre meningsenheter men behöll kärnan från 

texten. Meningsenheterna kodades sedan med båda författarnas närvaro och med stöd av handledaren 

till enklare meningar som förklarar innebörden i texten. Koderna analyserades och kategoriserades 

vilket sedan resulterade i kategorier och subkategorier för att få en översikt av resultatet. Författarna 

kontrollerade att dessa svarar mot studiens syfte i enlighet med Graneheim & Lundman (2004). 

 

5.5. Etiskt övervägande 

Alla deltagare informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och eventuella fördelar och 

risker. Deltagarna informerades om möjligheten att avsluta sin medverkan under intervjun. De fick 
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ge sitt samtycke till att medverka i studien både muntligt och skriftligt. De fick även ge sitt 

medgivande till att intervjun spelades in. De fick information om att intervjuerna skulle transkriberas 

av en läkarsekreterare och att intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till 

en enskild individ. Allt material avidentifieras och kodades. Endast författarna kan urskilja 

deltagarnas identitet. Ljudfiler från intervjuerna förvaras på en usb-sticka separat från koderna på 

deltagarna. Eftersom att forskningen ska generera ny kunskap utan att vara skadlig för någon har vi 

enligt Helsingforsdeklarationen avpersonifierat citaten som förekommer i resultatet då vi genomfört 

studien på två sjukhus i norra Sverige. Deltagandet måste också enligt Helsingforsdeklarationen ske 

på frivillig basis och att deltagarna måste informeras om studiens syfte, metod, intressekonflikter 

samt förväntade fördelar och potentiella risker med studien (World Medical Association, 2016).  

 

6. RESULTAT 

Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium formulerades i 

tre kategorier: Strategier som underlättar att vårda patienter med delirium, Svårigheter med att 

vårda patienter med delirium och Ställas inför svåra etiska situationer. Varje kategori med 

tillhörande subkategorier redovisas i tabell 1 samt i löpande text med citat från intervju texterna. 

 

Tabell 1. 

Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Strategier som underlättar att vårda patienter med 

delirium 

 

- Screeninginstrument som hjälp 

- Anhörigas medverkan 

- Strävar efter en god omvårdnad 

Svårigheter med att vårda patienter med delirium 

 

- Bristande kunskaper 

- Patienter som inte medverkar  

- En illa anpassad vårdmiljö 

- Utmaningar med att 

läkemedelsbehandling 

Ställas inför svåra etiska situationer  - När det känns som ett övergrepp  

- Att inte kunna ge vård på lika villkor 
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- När tiden inte räcker till 

 

 

6.1. Strategier som underlättar att vårda patienter med delirium 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev erfarenheter av screeninginstrument som en hjälp när de 

vårdar patienter med delirium, att anhörigas medverkan kan underlätta vården samt hur 

Intensivvårdssjuksköterskorna strävar efter en god omvårdnad. I denna kategori ingår 

subkategorierna ´ Screeninginstrument som hjälp `, ´Anhörigas medverkan` , ´Strävar efter en god 

omvårdnad`  

 

6.1.1. Screeninginstrument som hjälp 

Intensivvårdssjuksköterkorna beskriver screeningsinstrumenten som en bra strategi att använda för 

att upptäcka patienter som de annars hade missat. De ansåg även att screeninginstrument var en bra 

strategi att använda när de vårdade patienter med delirium. De ansåg att screeninginstrumenten 

kunde underlätta för dem att följa patientens tillstånd över tid. De fick också bra respons från den 

ansvariga läkaren när de uppmärksammat förändringar hos patienten med hjälp av 

screeninginstrument och det gjorde att läkemedelsbehandling kunde sättas in i ett tidigt skede. De 

beskriver även negativa erfarenheter av screeningsinstrumenten där bedömningen kunde bli subjektiv 

och att resultatet varierade beroende på vem som utfört bedömningen. Exempel de uppgav var när de 

som använde screeninginstrument saknade en rutin om när och hur instrumentet skulle användas. Det 

fanns även intensivvårdssjuksköterskor som helt saknade kunskap och aldrig använt sig av ett 

screeninginstrument.  

 

"Det kan ju vara lite både och. Vad är det, måttliga besvär och kraftiga   

besvär och inga besvär alls. Det jag tolkar som måttliga kan någon annan   

tolka som större besvär". 

 

6.1.2. Anhörigas medverkan 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att anhörigas medverkan kunde vara en bra strategi att 

använda när de vårdade patienter med delirium. Detta eftersom anhöriga kunde ha en lugnande effekt 

på patienternas tillstånd och kunde underlätta deras arbete. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att 

anhörigas medverkan kunde vara en belastning för patienter med delirium. Detta på grund av att 
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anhörigas närvaro upplevdes vara stressande för patienterna och att patienternas tillstånd förvärrades, 

att de kunde till exempel bli mer oroliga. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det underlättade 

att vårda patienter med delirium då anhöriga hade förståelse för patienterna och deras tillstånd. De 

beskrev även att anhörigas oförståelse om patienternas tillstånd var något som kunde leda till 

konflikter mellan patienterna och anhöriga. Deras erfarenhet var att anhöriga kunde behöva stöd och 

information flera gånger då de hade svårt att ta till sig informationen om patientens tillstånd. De hade 

erfarenheter av att anhöriga kunde känna både skam och obehag när deras anhörig hade drabbats av 

delirium. Anhöriga kunde också tolka ett delirium som ett bakslag för patienten. Några 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde att anhöriga förknippar delirium med 

alkoholmissbruk. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att skriftlig information till anhöriga om 

delirium var positivt och att det underlättade för anhöriga att förstå patientens tillstånd.  

 

"När då den här personen vaknar och beter sig inte som tanken är, att dom ska bete sig inför 

anhöriga, blir konflikten ännu mer tydlig". 

 

6.1.4. Strävar efter en god omvårdnad 

Flera intensivvårdssjuksköterskor strävade efter en god omvårdnad. De beskrev strategier som kan 

underlätta att vårda patienter med delirium. De strategier de nämner innefattade att 

intensivvårdssjuksköterskorna försökte förebygga delirium genom att minska störande moment och 

stress för patienterna. De planerade sina omvårdnadsåtgärder för att patienterna ska få lugna stunder 

och därmed chans att vila dagtid. Intensivvårdssjuksköterskorna var medvetna om behovet av att ge 

patienterna en bra dygnsrytm, att göra skillnad mellan dag och natt samt att inte störa patienten i 

onödan nattetid men att de inte alltid hade möjlighet att fullfölja den strategin. Andra 

intensivvårdssjuksköterskor ansåg att det var även viktigt att se till patienternas sömn och nutrition. 

En intensivvårdssjuksköterska pratade om att begränsa besökstider för att låta patienterna vila. Flera 

intensivvårdssjuksköterskor ansåg att det var viktigt att tillgodose patienternas basala behov som till 

exempel att se till att patienterna hade en god smärtlindring. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 

omvårdnaden var alltid densamma för alla patienter på IVA, oavsett om patienterna hade delirium 

eller inte. Ett fåtal intensivvårdssjuksköterskor ansåg dock att andra kollegor kunde lägga upp 

omvårdnaden på olika sätt och att detta skiljde sig från person till person. 

   

"Man ska inte vara och peta i patienterna hela tiden utan dom ska ha sin dagsrutin 
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och dom ska få vara ifred". 

 

Kontinuitet beskrevs som en bra strategi av intensivvårdssjuksköterskorna när de vårdade patienter 

med delirium. De ansåg att det var viktigt att samma personer i stor utsträckning vårdar samma 

patient. Detta för att bibehålla en god relation och att det finns rutiner som alla följer för att kunna 

sträva efter en god omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskorna i studien beskrev en avsaknad av 

skrivna rutiner för att vårda patienter med delirium och att en skriven rutin skulle kunna användas 

som en strategi för att underlätta när de vårdar patienter med delirium. De uppgav dock att det fanns 

skrivna rutiner för patienter med alkoholutlöst delirium. 

 

6.2. Svårigheter med att vårda patienter med delirium 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att bristande kunskap kunde påverka vården av patienter med 

delirium. När patienterna med delirium inte medverkar i vården kunde det försvåra deras bemötande 

och omhändertagande av patienten. De ansåg att vårdmiljön var illa anpassad för patienter med 

delirium och kunde vara en orsak till att de drabbades. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev 

utmaningar med farmakologisk behandling samt hur den kunde påverka vården. I denna kategori 

ingår subkategorierna ´När det känns som ett övergrepp `, ´Att inte kunna ge vård på lika villkor ` , 

´När tiden inte räcker till`.  

 

6.2.1. Bristande kunskaper 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev svårigheter att vårda patienter med delirium på grund av att 

upplevde att de saknade kunskap om delirium. De ansåg sig behöva mer utbildning om delirium och 

att den ökade kunskapen kunde leda till ett bättre omhändertagande. Det fanns 

intensivvårdssjuksköterskor som beskrev att de hade kunskap om delirium men att det ändå fanns ett 

behov av mera utbildning. De ansåg att en specialistutbildning i intensivvård inte är en garanti för 

god kunskap om delirium. Deras erfarenhet var att anhöriga ofta har många frågor och det kunde var 

svårt att svara på alla frågor då de hade bristande kunskap om delirium. När de inte kunde svara på 

anhörigas frågor hänvisar de till läkaren. 

 

"Det pratas mer om delirium, kanske inte med ordet delirium,  

men det har gått framåt på den fronten" 

 



11 
 

6.2.2. Patienter som inte medverkar  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att förvirrade patienter som inte medverkar i vården är ett 

tecken på delirium. När patienterna inte medverkade kunde det leda till svårigheter för 

intensivvårdssjuksköterskorna att ge en god vård till dessa patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev att svårigheterna uppstod när patienterna slet av sig olika typer av infarter eller kablar. När 

patienterna inte förstod varför de var tvungna att ligga stilla i en säng eller varför de befann sig på 

sjukhuset. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev en rädsla för att patienten kunde skada sig själv då 

de ville vara uppe och gå eller när de försökte ta sig ur sängen fast de inte fick. De beskrev även en 

rädsla för sin egen säkerhet när patienten inte medverkar. Några intensivvårdssjuksköterskor ansåg 

att patienten som inte ville medverka då de var fysiskt och verbalt aggressiva som svåra patienter. De 

upplevde då en känsla av maktlöshet inför dessa patienter och kände att det var svårt att vårda 

patienten på ett bra sätt och att få patienten lugn.   

 

"Dom vet ju inte vad dom gör och det kan ju bli sämre för dom om  

dom skulle dra ut artärnålar och urinkatetrar". 

 

Flera intensivvårdssjuksköterskor såg akut förvirring som ett vanligt förekommande tillstånd på IVA. 

En intensivvårdssjuksköterska tyckte att delirium inte var vanligt. Intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev patienter med delirium som förvirrade och att de inte var orienterade i tid och rum. De 

upplevde att de ofta var oroliga nattetid och hade en rubbad dygnsrytm. Dock jämställdes inte detta 

med delirium eftersom de i första hand såg en orolig patient och inte en patient med delirium.  

 

"Jag skulle säga att vi använder nog inte epitetet delirium utan det är nog  

snarare att man pratar om att han/hon är så motoriskt orolig,  

han/hon sover inte på natten". 

 

När patienter inte medverkade på grund av hallucinationer kunde svårigheter att vårda dessa patienter 

uppstå. Därför ansåg intensivvårdssjuksköterskorna att det var viktigt med ett lugnt bemötande när 

de vårdar patienter med delirium, att de måste ta sig god tid till att lyssna och förklara vad som 

kommer att ske för patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de inte fick bli arga eller 

irriterade när de gav vård till dessa patienter. Alla intensivvårdssjuksköterskorna hade erfarenhet av 

att vårda patienter med delirium som hade hallucinationer. Bemötandet av dessa patienter kunde ske 
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på olika sätt. Några av intensivvårdssjuksköterskorna valde att bekräfta patienternas upplevelse, att 

de försökte förstå vad patienten upplever men att de själva inte upplevde vad patienten såg eller 

hörde. Andra intensivvårdssjuksköterskor valde att inte bekräfta vad patienterna upplever och 

därmed tillrättavisar patienternas upplevelse. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att oavsett hur 

de bemötte dessa patienter kunde svårigheter ändå uppstå.  

 

"Jag brukar inte bekräfta att det dom ser är verkligt. Det brukar jag aldrig göra". 

 

6.2.3. En illa anpassad vårdmiljö  

De flesta av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att vårdmiljön var illa anpassad för patienter med 

delirium och kunde leda till svårigheter när de vårdar patienter med delirium, att vårdmiljön kunde 

göra patienterna mer förvirrade. De hade en önskan att patienterna borde få vårdas på enkelsal för att 

förbättra deras vårdmiljö men att det alternativet inte alltid var möjligt. Störande ljud kunde orsaka 

svårigheter när de vårdade patienterna med delirium. Deras erfarenhet var att ljud från personalen, 

medicinteknisk utrustning, andra patienter och deras anhöriga var störande och att det kunde leda till 

mer oro för patienten. För att minska på den negativa effekten av vårdmiljön försökte 

intensivvårdssjuksköterskorna styra vårdmiljön till viss del. De försökte om möjligt minimera den 

medicintekniska utrustningen, till exempel kablar och att det kunde göra patienten blir mindre 

orolig.   

 

"Det kommer och går patienter hela tiden, det skrattas och levs om, ringklockor, telefoner som 

ringer, helt onödiga larm som ingen ändrar på". 

 

6.2.4. Utmaningar med läkemedelsbehandling  

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev utmaningar med att behandla patienter som drabbats av delirium 

med läkemedel och att läkemedelsbehandlingen kunde leda till svårigheter när de vårdade dessa 

patienter. En utmaning kunde vara att behandla patienten med ”rätt” läkemedel eftersom det fanns 

olika läkemedelsbehandlingar mot delirium. Det fanns också delade uppfattningar på avdelningen 

vad som var en bra och dålig läkemedelsbehandling. Deras erfarenhet var att patienterna kunde vara 

lika förvirrade och oroliga som tidigare när de vaknat upp från sin sedering och om det fanns 

läkemedel kvar i kroppen var detta orsaken till förvirringen. Några intensivvårdssjuksköterskor ansåg 

att det inte alltid är bra för patienten att bli sederade på grund av delirium. Flera 
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intensivvårdssjuksköterskor hade en dålig erfarenhet av läkemedelsbehandling och ifrågasatte 

evidensen för vissa läkemedel som till exempel Haloperidol. Några Intensivvårdssjuksköterskor 

ansåg att läkemedelsbehandlingen var bra då den minskar risken att patienten skadar sig själv samt 

att det kan ge ett lugn hos patienten. De ansåg också att det var viktigt att rätt läkemedel gavs för att 

förebygga ett delirium. Intensivvårdssjuksköterskor ansåg att de läkemedel som används ska hjälpa 

patienterna när de blir oroliga samtidigt som patienterna inte ska behöva sövas ner. Deras erfarenhet 

var att det i vissa fall är motiverat att patienterna sövdes och att de sedan kan titrera ner den tunga 

sederingen och övergå till tabletter.  

 

"Det blir ju ofta så att den som är motoriskt orolig, sederas för att det är bättre  

totalt sett för patientens välbefinnande". 

 

6.3. Ställas inför svåra etiska situationer  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev olika svåra etiska situationer när de vårdade patienter med 

delirium. De beskrev situationer som kändes som ett övergrepp mot patienten och att patienter inte 

får samma behandling. De beskrev även etiska problem när de upplevde att de inte hade tillräcklig tid 

med patienten. I denna kategori ingår subkategorierna ´Bristande kunskaper`, ´Patienter som inte 

medverkar ` , ´En illa anpassad vårdmiljö`, ´Utmaningar med att läkemedelsbehandling` 

 

6.3.1. När det känns som ett övergrepp  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev olika erfarenheter av svåra etiska situationer som uppstod när 

de vårdat patienter med delirium. De beskrev att det kändes som ett övergrepp när patienterna 

utgjorde en fara för sig själv. Detta kunde resultera i att de var tvungna att hålla fast och söva ned 

patienterna för deras egen och patienternas säkerhet. De ansåg att det var vanligt att 

självbestämmanderätten och autonomin ofta behövdes sättas åt sidan för patientens bästa. De hade 

erfarenheter av att en medicinsk behandling kunde ställa dem inför svåra etiska situationer när de 

vårdade patienter med delirium. De beskrev svårigheter att avgöra om patienten ville ha 

behandlingen eller inte. De beskrev även situationer där de ifrågasatte den behandlingen när de ansåg 

att patienten sederades i onödan. I svåra etiska situationer beskrev intensivvårdssjuksköterskorna att 

det inte är etiskt korrekt att ljuga för patienten för att vinna något i slutändan. 

Intensivvårdssjuksköterskorna ifrågasatte vården, de undrar om de åtgärder som gjorts verkligen var 

rätt väg att gå och att det kunde finnas andra sätt att behandla ett delirium.  
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"Det finns dom som inte vill ligga i respirator, det var inte ett aktivt val utan dom var så dåliga att de 

hamnade där.  Det är svårt att avgöra om det är en faktisk vilja". 

 

I de svåra etiska situationerna, där det kändes som ett övergrepp för intensivvårdssjuksköterskorna, 

beskrevs en förståelse för att patienternas upplevelse av situationen. Att de förstod att den kunde 

upplevas som hemsk och jobbig av patienterna även om de själva inte varit i patienternas situation. 

Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att de hade förståelse för hur det kunde kännas efteråt för 

patienterna när de tillfrisknat från deliriet. De berättade att patienterna skämdes då de förstod att de 

varit förvirrade och utåtagerande samt att patienterna hade ett behov prata om sin tid på IVA för att 

kunna förstå vad som hänt. En av intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att det kändes jobbigt att 

ställas inför en svår etisk situation när hen vårdade deliriösa patienter men att hen kunde släppa 

händelsen när hen gått hem för dagen.  

 

"Lägger det till handlingen då man skickar patienten,   

men för dom är det en hemsk upplevelse som finns kvar".   

 

6.3.2. Patienter är lika värda men behandlas olika  

Intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att alla patienter är lika värda men att vissa patienter kunde 

behandlas olika beroende på vad som orsakat deliriet. De ansåg att patienter med delirium ofta var 

alkoholmissbrukare och att det var den vanligaste orsaken till delirium på IVA.  Några få 

intensivvårdssjuksköterskor tyckte att de fanns en mer positiv inställning till patienter med delirium 

där hög ålder eller en långvarig respiratorbehandling än när patienten vårdades för alkoholmissbruk. 

Intensivvårdssjuksköterskorna ställdes inför svåra etiska situationer då patienter med delirium 

orsakat av alkoholmissbruk sövdes ned fortare än andra patienter med delirium. De beskrev även att 

de gav ett sämre bemötande mot dessa patienter på grund av en negativ attityd mot patienter med 

alkoholmissbruk  men att det var deras plikt att vårda dessa patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna 

försökte förmedla patienternas vilja och stod upp för dem i diskussion med andra professioner. En 

intensivvårdssjuksköterska beskrev en svår etisk situation då de skulle förmedla patientens vilja 

samtidigt som de inte kunde veta vad patientens vilja var.  

 

"Ja jag vet ju själv att när det kommer in en skitig alkis, inte bemöter jag dom lika bra,  
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för jag blir så äcklad först". 

6.3.3. När tiden inte räcker till 

Erfarenheten hos intensivvårdssjuksköterskorna var att vården generellt blir sämre när tiden inte 

räcker till och att i vissa fall leder det till att patienten sövs ned. Intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev att de ställs inför en svår etisk situation när de blir tvungna att genomföra vissa åtgärder på 

grund av tidsbristen, att det är en etisk balansgång och inte alltid etiskt försvarbart att ge en patient 

sederande läkemedel för att de ska lugna sig och de upplevde detta som en gråzon. Dock uppger 

några av intensivvårdssjuksköterskorna att de förstår varför patienten behöver den behandlingen och 

att för patientens och personalens säkerhet fann de en motivering att genomföra vissa åtgärder. När 

tidsbristen inte var en faktor ansåg de att patienterna med delirium behövde mindre sedering.  

 

“Det kan ju vara situationer där man håller fast… håller fast och sprutar någonting intravenöst 

bara för att lugna ner situationen helt enkelt… så de har vi ju varit med om många gånger”. 

 

7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion  

Resultatet utmynnade i tre kategorier och tio subkategorier som beskriver 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med delirium. Kategorierna som 

framkom var: Strategier som underlättar att vårda patienter med delirium, Svårigheter med att 

vårda patienter med delirium och Ställas inför svåra etiska situationer.  Resultatet visar att 

intensivvårdssjuksköterskor beskrev olika strategier som kunde underlätta när de vårdade patienter 

med delirium. Dessa strategier kunde vara att de använde sig av screeninginstrument, att anhöriga 

kunde medverka i vården och att intensivvårdssjuksköterskorna försökte ge patienten en god 

omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskan beskrev vilka svårigheter som kunde uppstå när de vårdade 

patienter med delirium. Det upplevde att de hade bristande kunskap, att det var svårt då patienterna 

inte medverkar i vården, att vårdmiljön var illa anpassad för patienter samt att 

läkemedelsbehandlingen kunde innebära utmaningar för intensivvårdssjuksköterskan. De ställdes 

inför svåra etiska situationer, att det kunde kännas som ett övergrepp när de vårdade patienter med 

delirium, att patienterna behandlas olika och att dessa situationer uppstod då tiden inte räcker till.   

 

Diskussionen utgår från Joyce Travelbees omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000, s 130-147). Teorin 

fokuserar på vad som sker mellan patient och sjuksköterska, hur interaktion upplevs och vilken 
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konsekvens detta ger för patienten. Enligt Travelbee är varje människa unik men att vi delar liknande 

erfarenheter. Lidande är en av dessa erfarenheter och anses vara fundamental. Lidande är något som 

alla människor kommer att ta del av. Det kan vara knutet till sjukdom som kan resultera i förlust av 

kroppslig, andlig eller emotionell integritet. Travelbee anser att det är viktigt att sjuksköterskan 

förhåller sig till patientens upplevelse av lidande och sjukdom, men inte sin egen eller annan 

vårdpersonal upplevelse av patienten. Det viktigaste syftet med omvårdnad är enligt Travelbee att 

skapa en mening för patienten. Syftet uppnås genom att skapa en mellanmänsklig relation. 

Relationen ses som en process och ett medel för att tillgodose omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan är 

ansvarig för att relationen etableras och upprätthålls (Kirkevold, 2000). Detta är en lämplig teori att 

använda eftersom denna studie även visar att intensivvårdssjuksköterskorna försöker bekräfta 

patientens upplevelse, att de försöker tillgodose omvårdnadsbehov och att det är viktigt att bibehålla 

en god relation till patienten. 

 

7.1.1. Strategier som underlättar att vårda patienter med delirium 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna använde screeninginstrument som en strategi för 

att underlätta när de vårdade patienter med delirium. Det framkommer även att screeninginstrument 

gjorde att intensivvårdssjuksköterskorna kunde upptäcka patienter med delirium som de hade missat. 

De ansåg även att screeninginstrument vara subjektiva och kunde påverka resultatet beroende på vem 

som utfört bedömningen. Deras erfarenheter av att använda screeninginstrument varierade och 

studiens resultat visar även att några intensivvårdssjuksköterskor aldrig använt ett 

screeninginstrument. I en review artikel av Wells (2012) visade forskningen starkt på att ett 

rutinmässigt användande av validerade screeninginstrument ökar möjlighet att upptäcka delirium på 

IVA, samt att det kan leda till att de bakomliggande orsakerna till deliriet behandlas. Awissi et al. 

(2013) studie visade att tidig identifiering av patienter med risk för delirium tremens bör ske 

rutinmässigt på IVA. Även i en studie av Wells Jung et al. (2013) visade att sjuksköterskorna 

upplevde att användandet av CAM-ICU var positivt i den aspekten att det var lätt att få fram ett 

resultat, att screeninginstrumentet var relevant för bedömningen av delirium samt ökade 

medvetenheten om delirium. De upplevde däremot brister i användandet av CAM-ICU då patienten 

inte medverkade under bedömningen, samt att screeninginstrumentet upplevs bekräfta delirium men 

inte förutspå en utveckling av delirium. Michaud et al. (2014) anser att tonvikten bör läggas på 

utbildning och genomförande av dessa screeninginstrument för delirium för att förbättra vården för 

intensivvårdspatienter. Delirium inte bara ett lidande för patienten utan även för samhället då 
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delirium kan leda till förlängd vårdtid, ökade kostnader, dödlighet och inläggning på vårdhem (Field 

& Wall (2013). Enligt Travelbee är det viktigt att de som vårdar en patient ser patientens upplevelse 

och lidande men inte sin egen upplevelse av situationen (Kirkevold, 2000). I linje med den forskning 

som presenterats samt studiens resultat bör intensivvårdssjuksköterskorna få utbildning i att använda 

screeninginstrument för delirium och därmed minska patienternas lidande. 

 

I resultatet framkommer det att intensivvårdssjuksköterskor saknade rutiner för vård av patienter med 

delirium och att detta skulle underlätta vården av deliriösa patienter. De ansåg att de flesta patienter 

fick samma omvårdnad, oavsett vilket behov patienten hade. En personcentrerad vård skulle leda till 

en ökad vårdkvalité (Ekman et al., 2011) och studier har visat att en personcentrerad vård kan leda 

till färre delirier (Stuck et al., 2011; Van Mol et al., 2016). Enligt Travelbees omvårdnadsteori är 

varje patienten är unik och sjuksköterskan bör utgå från patientens och dennes upplevelse 

(Kirkevold, 2000). Studiens resultat kan tyda på att intensivvårdssjuksköterskornas inte har möjlighet 

och förutsättningar att ge patienten en personcentrerad vård där patienten och dennes upplevelse är 

unik. Personcentrerad vård är något som bör eftersträvas för att ge goda förutsättningar för att kunna 

upptäcka, förebygga, behandla delirium. 

 

7.1.2. Svårigheter med att vårda patienter med delirium 

Resultatet i vår studie visar att intensivvårdssjuksköterskorna beskrev svårigheter att vårda patienter 

med delirium. De ansåg att de hade en bristande kunskap om delirium och efterfrågade utbildning 

om delirium. Piao et al. (2016) studie visade att förekomsten av delirium är starkt påverkad av 

intensivvårdssjuksköterskans utbildning, kunskap och erfarenhet gällande vård av patienter med 

delirium och inte hur länge sjuksköterskan har arbetat. Andra studier har i linje med vårt resultat 

visat att det finns ett behov av mer utbildning om delirium trots att sjuksköterskorna har expertis 

inom sitt område (Brajtman et al., 2016; Jung et al., 2013).  

 

Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskorna bemöter patienter med delirium som har 

hallucinationer på olika sätt antingen genom att bekräfta eller inte bekräfta patientens upplevelse. Det 

framgick i resultatet att intensivvårdssjuksköterskorna ibland hade svårt att ge ett bra bemötande 

eftersom patienterna var verbalt och fysiskt aggressiva. Andersson et al. (2003) studie visade 

liknande resultat då sjuksköterskorna upplever en svårighet att nå patienter eftersom de upplevs 

befinna sig i en annan värld. Sjuksköterskorna i deras studie bemötte patienterna på olika sätt och att 
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bemötandet gav olika resultat. Författarna beskriver i linje med vårt resultat, att sjuksköterskorna 

försöker bemöta och bekräfta patienten. Det framkommer även i andra studier att det är positivt att 

försöka förstå, stötta och bekräfta patienter med delirium (Bélanger & Ducharme 2011; Rogers & 

Gibson, 2000). Enligt Travelbee är det en förutsättning att sjuksköterskan tar en aktiv roll i relationen 

genom att lyssna och försöka förstå, för att skapa en mening för patienten. Det är den viktigaste 

aspekten för omvårdnad (Kirkevold, 2000). Utifrån studiens resultat och den forskning som 

presenterats kan en möjlig slutsats vara att bekräfta patienter med delirium kan leda till en positiv 

inverkan för dessa patienter, men även för relationen mellan intensivvårdssjuksköterskor och 

patienter. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att vårdmiljön på IVA var illa anpassad för att förebygga och 

behandla patienter med delirium. De såg stora fördelar med att vårda patienter med delirium på 

enkelsalar då patienten inte behövde utsätts för onödiga stimuli som till exempel störande ljud. Trots 

att resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att vårdmiljön var illa anpassad för 

patienter med delirium upplevde de att vårdmiljön går att påverka till viss del. Caruso et al. (2014) 

studie har visat att det är fördelaktigt att vårda patienter med delirium på enkelsal. Risken för att 

utveckla delirium för patienter som vårdas i enkelsalar minskade. Högre ljudnivåer, brist på 

individualiserad ljussättning, brist på integritet, dålig interaktion mellan patient och familj, ljud, 

dialoger och rörelse, som inte är relaterat till patienten var orsaker till en ökad frekvens av delirium 

på en sal med flera patienter (Caruso et al., 2014). Störande ljud har även beskrivits av 

intensivvårdssjuksköterskor i en studie där ljudnivån upplevdes som hög på IVA (White et al. 2016). 

Tunlind et al. (2015) studie visar att vårdmiljöns utformning påverkar intensivvårdssjuksköterskans 

erfarenheter. Detta framgår även i vår studie, då resultatet visar att en viss styrning av vårdmiljön kan 

påverka intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med delirium. 

 

7.1.3. Ställas inför svåra etiska situationer 

I resultatet beskrev intensivvårdssjuksköterskorna hur de ställs inför svåra etiska situationer. Det 

framgår att alla patienter var lika värda oavsett vilken patient intensivvårdssjuksköterskorna tog hand 

om. Trots detta beskrivs i resultatet en negativ attityd mot patienter med delirium på grund av 

alkoholmissbruk. Deras erfarenhet var att alkoholmissbruk vara en vanlig orsak till delirium på IVA. 

Alkoholmissbruket blir en negativ konsekvens för patienter med delirium eftersom resultatet visar att 

dessa patienter kunde sövas ned i ett tidigare skede jämfört med andra patienter med delirium. 



19 
 

Resultatet i vår studie visar att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en plikt att vårda patienter 

med missbruk. I resultatet framkom även att tidsbrist kunde leda till att patienter med delirium 

sövdes ned på grund av att arbetsbelastning för intensivvårdssjuksköterskorna var hög. 

Alkoholmissbruk är en känd predisponerande riskfaktor för att utveckla delirium (Mehta et al., 

2015). Mattar et al. (2013) studie visade att vissa riskfaktorer för delirium var mer framstående än 

andra beroende på vilken typ av IVA patienten befann sig på. Deras studie visade att en vanlig 

riskfaktor på en medicinsk IVA var alkoholmissbruk och på en kirurgisk IVA kunde stroke eller 

demens vara en vanligare riskfaktor för delirium (Mattar et al. 2013). Detta kan vara en möjlig 

förklaring till varför deltagarna i vår studie beskrev att alkohol är den vanligaste orsaken till delirium 

eftersom de jobbar på IVA vid ett sjukhus där endast medicinska intensivvårdspatienter vårdas. 

Utifrån studiens resultat kan det vara av vikt att intensivvårdssjuksköterskor blir medveten om att 

alkohol i sig inte är den enda orsaken till delirium. De bör kontinuerligt ompröva sin bedömning av 

en deliriös patient eftersom det kan finnas andra orsaker till ett delirium uppstår.  

 

Resultatet av studien är i enlighet med Neville & Roan (2014) studie som visade att sjuksköterskor 

upplevde att det var deras plikt att vårda patienter med missbruk samt att det fanns negativa attityder 

om patienter med missbruk. Travelbee skriver i sin omvårdnadsteori att respekt och engagemang för 

patienten vara ett ledmotiv i vården för sjuksköterskan (Kirkevold, 2000). Den respekt och 

engagemang som Travelbee nämner är något som framkommer i vårt resultat, då 

intensivvårdssjuksköterskorna försökte stå upp för patienten och förmedla patientens vilja. Monk et 

al. (2012) studie visade att interaktionen med missbrukspatienter och sjuksköterskor var emotionellt 

laddade och baserades på ett bristande förtroende mellan båda parter. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna minskade sin interaktion med patienterna. Sjuksköterskorna kände sig mer mentalt 

slut efter de vårdat patienter med missbruksproblematik. Vårdsituationen blev mindre laddad då 

sjuksköterskorna såg patienten och inte bara sjukdomen (Monk et al. 2012). Denna problematik 

förekommer till viss del i vårt resultat men de flesta intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det 

etiska förhållningssättet, att alla har rätt till lika vård, är något de eftersträvar och att de att förklarar 

att de är medvetna om de fördomar och attityder de har mot dessa patienter. Enligt Lundberg (2005, s 

20) rör rättviseprincipen två aspekter, att alla människors har rätt lika rätt till vård samt att de som 

ansvarar för vården är skyldiga att hantera sjukvårdens resurser på ett klokt, ansvarsfullt och rättvist 

sätt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) har alla rätt till lika vård. Vården ska 

ges med respekt för den enskildes lika värde och den med störst behov ska ha företräde. Utifrån vårt 
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resultat kan en möjlig slutsats dras att intensivvårdssjuksköterskornas handlande inte alltid var 

förenliga med rättviseprincipen eller hälso- och sjukvårdslagen. De attityder och fördomar 

intensivvårdssjuksköterskorna beskrev kan leda till att patienten inte får vård på lika villkor. 

Liknande studier som beskriver intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter att patienter sövs ned 

fortare på grund av alkoholmissbruk eller på grund av tidsbrist inom intensivvård har inte hittats när 

litteratursökning genomförts. Mera forskning inom detta område behövs. 

 

7.2. Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med delirium. Semistrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats användes. Detta tycker författarna 

fungerade väl och svarade mot det syfte vi valt. Eftersom deltagarnas erfarenheter och ålder 

varierade samt att könsfördelningen hade en högre andel kvinnor, anses detta vara relevant för 

studiens syfte eftersom det speglar den kontext deltagarna befinner sig i. Detta ger även studiens 

resultat trovärdighet. Enligt Graneheim & Lundman (2004) bidrar ålder, olika kön och olika 

erfarenheter till en rikare variation av studiens fenomen samt att deltagare med olika erfarenheter 

ökar möjligheten att belysa studiens frågeställning utifrån olika aspekter. Det råder en 

samstämmighet mellan författarna angående analysen och resultatet som framkom av det insamlade 

materialet. Analysen och resultatet diskuterades även med handledare. Alla moment förutom 

intervjuerna och transkriberingen gjorde författarna tillsammans. Ingen av deltagarna som deltog i 

studien valde att avbryta sitt deltagande under intervjuerna och det kan bero på att deltagarna kände 

sig trygga och vågade dela med sig av sina erfarenheter. Innan intervjutillfället gavs de möjlighet att 

läsa igenom informationsbrevet. De fick ta del av informationsbrevet i samband med intervjuerna. 

Detta kan ses som en nackdel då det fanns en risk att deltagare kan ha avslutat sin medverkan 

samtidigt som deltagarna kan ha känt sig tvingade att delta. Vad författarna till denna studie kan se 

kom ingen person till fysisk eller psykisk skada av denna studie. 

Det var första gången författarna gjorde datainsamling med hjälp av forskningsintervjuer. Inför 

intervjuerna fick författarna råd från erfarna forskare. En första provintervju genomfördes för att se 

om de semistrukturerade frågorna svarade till syftet och det anser författarna att dessa gjorde. Kvale 

& Brinkmann (2009, s 33) anser att intervjuandet bygger på intervjuarens tidigare kunskap och 

omdöme samt att intervjuandet anses vara ett hantverk, där träning ger färdighet, kan det påverkat 

resultatet då det var författarnas första intervjustudie. Något som kan påverkat resultatet och studiens 

pålitlighet kan vara att författarna till denna studie har utvecklat sin förmåga att utföra intervjuer 
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under studiens gång, vilket kan påverka innehållet i intervjuerna. De semistrukturerade frågorna 

började med en konkret och kort frågeställning vad deltagaren tänkte på när de hörde ordet delirium. 

Sedan följdes frågan upp om de kunde beskriva en specifik situation då de vårdat en patient med 

delirium (Se bilaga 3). 

Enligt Ryen (2004, s 124), när människor ska förklara händelser, kan den kontext vi befinner oss i 

påverka vad som framförs i ett samtal. Att det inte är den enskilda individen i samtalet utan att 

individerna tillsammans bidrar till den version som bildas. Kvale & Brinkman (2009, s 91-92) 

beskriver en problematik när intervjuaren känner deltagarna, att detta kan innebära att forskaren kan 

bortse från vissa resultat och betona andra. De förklarar även att en god relation kan verka som en 

trojansk häst, att intervjuaren kan få deltagaren att avslöja saker som hen inte haft vetskap om eller 

inte velat avslöja. Eftersom författarna jobbar på samma arbetsplatser som deltagarna kan detta ha 

påverkat deltagarna och därmed resultatet av studien. Det finns både en för- och nackdelar med att 

känna deltagarna. Nackdelar kan vara att deltagarna inte vågade berätta lika mycket, att de var rädda 

för att bli dömda för deras handlingar, åsikter samt rädsla att visa sig sårbara. Det framkom inget 

under intervjutillfällena som var känslosamt eller jobbigt för deltagarna. Författarnas kunskap om 

delirium och den verksamheten deltagarna jobbar på kan ha lett till en djupare diskussion vilket vi 

såg som en fördel i denna studie. Författarnas förkunskaper om ämnet anses vara goda då de nyligt 

genomgått kurser som hanterat vårt ämne samt att en av författarna vårdat patienter med delirium på 

IVA. Detta kan i sin tur haft en positiv inverkan på intervjun då en förståelse för deltagarens 

erfarenheter finns. En nackdel kan då vara att författarnas förförståelse kan ha styrt intervjun och 

begränsat antalet följdfrågor, eftersom författarna förstår vad deltagaren säger utan att de säger vad 

de menar rakt ut.  

Genomförandet av intervjuerna gjordes var för sig och författarna följde de semistrukturerade 

intervjufrågorna. Det finns en möjlighet att detta kan ha påverkat resultatet då författarna kan ha 

ställt olika följdfrågor. Den första intervjun transkriberade författarna tillsammans. En 

läkarsekreterare transkriberade de övriga intervjuerna. Författarna gick tillsammans igenom alla 

intervjuer, både genom att lyssna och att läsa igenom de transkriberade texterna för att säkerställa att 

transkriberingen blev korrekt genomförd. Detta för att meningsenheterna som svarar mot studiens 

syfte skulle plockas ut för att skapa en trovärdighet för studiens resultat. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004), för att uppnå trovärdighet är det viktigt att välja de lämpligaste meningsenheterna. 

Meningsenheterna ska inte vara för långa eller för korta, för att inte förlora innehåll i koderna. De 
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data som faller in i kategorierna ska inte heller hamna mellan två kategorier och samtidigt inte passa 

in i olika kategorier. Studiens resultat anses ha trovärdighet då de meningsenheter vi analyserat och 

kondenserat inte tappat sin kärna och svarar mot studiens syfte. Eftersom mänskliga erfarenheter kan 

vävas in i varandra är det inte alltid möjligt att skapa exklusiva kategorier när texten handlar om 

erfarenheter (Graneheim & Lundman 2004). I vår analys av texterna delades dessa upp till 

meningsenheter och sedan till koder. Koderna sorterades i subkategorier och sedan till kategorier. 

Under arbetets gång fick vi ompröva och omvärdera varje subkategori för att de skulle passa in under 

endast en kategori. Enligt Graneheim & Lundman (2004) måste författarna låta texten tala och inte 

lägga till egna tolkningar, men det är svårt för forskarna att inte lägga till sina egna perspektiv och 

värderingar. Vi har valt flera citat för att ge läsaren chansen att själv tolka resultatet vilket kan vara 

ett sätt att styrka innehållet i resultatet. Författarna är medvetna om att vår förkunskap kan ha 

medfört att vi tolkat texterna subjektivt. För att tolka texterna mer objektivt har författarna 

gemensamt diskuterat all text för att utröna vad som svarar till syftet samt innebörden av de 

transkriberade texterna.  

Resultat från denna studie kan inte generaliseras till alla IVA. Detta är en studie som är utförd på två 

IVA vid två sjukhus i norra Sverige. De övergripande patientgrupperna är medicinska 

intensivvårdspatienter och hjärtintensivvårdspatienter. Dessa två patientgrupper kan vårdas på 

separata avdelningar på andra sjukhus. Om denna studie skulle genomföras på IVA vid två 

regionsjukhus skulle resultatet bli annorlunda eftersom de vårdar andra patienter med andra behov av 

intensivvård. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det upp till varje enskild läsare att avgöra om 

resultatet är överförbart till deras kontext. 

8. Slutsats 

Resultatet visar att det finns ett behov av att öka kunskapen om delirium, att införa och använda 

screeninginstrument samt bättre rutiner kring vården av patienter med delirium. Svåra situationer kan 

uppstå där det etiska sätts åt sidan för patientens bästa. De svåra situationerna uppstod ofta då det var 

en stressig situation med hög arbetsbelastning. Vårdmiljöns utformning och ljudnivåer kunde 

påverka intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med delirium. Studiens 

resultat visar att rättviseprincipen inte alltid tillämpas och att vård på lika villkor inte alltid säkerställs 

på grund av tidsbrist eller negativa attityder. Detta kan leda till att vården för dessa patienter 

påverkas negativt då resultatet visar att denna patientkategori riskerade att sövas ner i större 

utsträckning jämfört med andra patientkategorier. En ökad medvetenhet om tidsbristen och de 
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negativa attityderna kan leda till ett minskat lidande för patienterna samt att en bättre implementering 

av rättviseprincipen kan skapa bättre förutsättningar för en vård på lika villkor.  Resultatet visar även 

ett behov av mer forskning för att se vilka för- och nackdelar som kan finnas med att söva ned dessa 

patienter och vilken inverkan tidsbristen kan ha för intensivvårdssjuksköterskornas dagliga arbete 

med vård av svårt sjuka patienter. Studiens resultat visar att behovet av mer forskning som fokuserar 

på intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med delirium är 

nödvändig.  Det är viktigt att förebygga och behandla delirium. Delirium är ett onödigt lidande för 

patienten samt att det leder till ökade kostnader för samhället eftersom att delirium kan leda till 

förlängd vårdtid. Resultatet visar på bristande kunskap och rutiner kring att upptäcka, förebygga och 

behandla delirium. De kliniska implikationerna av studien kan innebära att 

intensivvårdssjuksköterskorna erbjuds utbildning om delirium och screeninginstrument samt att 

rutiner kring vården av deliriösa patienter förbättras.  
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Bilaga 1 
Institutionen för omvårdnad   2016-09-16  
 

Till verksamhetschefer  
 

Ansökan om tillstånd att genomföra en intervjustudie av vårdpersonal som arbetar på två 

sjukhus i norra Sverige 
 

Studier har visat att nästan 80% av patienter som vårdas på IVA har delirium under sin  
intensivvårds tid. De flesta har ett delirium som vårdpersonal har svårt att upptäcka, ett hypoaktivt 

eller ”tyst” delirium. De studier som gjorts på exempelvis skattningsinstrumentet CAM-ICU eller 

Nu-DESC visar att det ökar vårdpersonalens möjlighet att hitta de patienter med delirium som vi i 

andra fall kanske skulle missa.  
 

Vi planerar att genomföra en studie med syftet att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med delirium på ett mindre sjukhus. Anledningen till varför vi vill 

göra denna studie grundar sig i vår uppfattning och erfarenhet från dessa mindre sjukhus. På dessa 

mindre IVA-avdelningarna har vi uppmärksammat att delirium inte bedöms i det dagliga arbetet. De 

skattningsinstrument som finns för att hitta patienter som utvecklat ett delirium används inte eller i 

liten utsträckning.  
 

Metod: 
Vi ber om tillstånd att få kontakta specialistsjuksköterskor på respektive intensivvårdsavdelning. 

Deltagandet är frivilligt och information kommer att ges både skriftligt och muntligt. Deltagarna kan 

avbryta sin medverkan när som helst utan att ange orsak. Intervjustudien kommer att ske under vecka 

39 -42. 
 

Resultat och förväntad betydelse:  
Resultatet i studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats och allt insamlat material 

kommer att bearbetas och redovisas på gruppnivå. Ingen enskild individ kommer urskiljas. Insamlat 

data-material kommer att förvaras inlåst. Resultatet kan leda till identifiering av kunskap som har 

betydelse för förbättrade rutiner och medvetenhet kring delirium vilket kan leda till ett 

förbättringsarbete. Studien utförs av IVA-studenterna Petter Karlsson och Niclas Öhman. Studien 

utförs under handledning av universitetslektor Helena Claesson Lingehall och universitetslektor 

Birgitta Olofsson. 
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Umeå Universitet 
Intuitionen för omvårdnad 
www.omvardnad.umu.se 
 

Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter  av att vårda patienter med delirium. 
 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie. 
 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet pågår en studie som syftar till att undersöka 

vad intensivvårdssjuksköterskor upplever i samband med vård och behandling av patienter med 

delirium utifrån rådande riktlinjer och erfarenheter. Vi vänder oss till dig som är 

Intensivvårdssjuksköterska och som arbetar på en IVA-avdelning. Dina erfarenheter av att vårda 

patienter med delirium på IVA kan vara till stor hjälp vid utformningen av framtida riktlinjer och 

behandling av dessa patienter samt för framtida utbildning av intensivvårdssjuksköterskor.  

Vi undrar därför om du kan tänka dig att ställa upp för en bandinspelad intervju, där vi ber dig 

berätta om dina erfarenheter. Intervjun tar c:a 30 minuter max en timma och kan ske på den plats du 

själv väljer. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att behöva ange något skäl för detta.  

Om du ställer upp för en intervju kommer allt du säger att behandlas konfidentiellt, dvs. att din 

identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Inga 

obehöriga har tillgång till intervjuerna. En tredje part kommer att transkribera intervjuerna. Denna 

person är utbildad läkarsekreterare. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och kodlistan 

förvaras inlåst skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen 

(1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. Resultaten kommer att 

sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå Universitet.  

Accepterar du att delta i intervjustudien? Vi ber att du kryssar för ditt svar i rutorna nedan och 

signerar med din namnteckning. Vi ber dig sedan att returnera det här brevet i bifogat, frankerat 

kuvert, via mail eller telefon. Vid eventuella frågor angående studien, kontakta antingen Petter 

Karlsson eller Niclas Öhman. 

Med vänliga hälsningar 

Petter Karlsson Sjuksköterska  
Kontaktperson  

Tel. 0703666324  

peewone@gmail.com  

Niclas Öhman 
Sjuksköterska  

Kontaktperson  
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nnnohn04@student.umu.se  
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Universitetslektor  

Projektansvarig  
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Självständigt arbete, 15HP.   

Höstterminen 2016  
Frågor:   
Följdfrågor kan komma användas som till exempel hur, varför, kan du utveckla, förtydliga och på 

vilket sätt. 

   

1. Om jag säger delirium vad tänker du då?  

2. Kan du berätta några situationer där du vårdat patienter som utvecklat ett akut 

förvirringstillstånd.    

3. Upplever du att någon skillnad i bemötandet beroende på vem du vårdar med akut 

förvirringstillstånd?  

4. Kan du berätta om någon situation där du vårdat en patient med delirium där det etiska satts 

åt sidan 

5. Hur tänker du när du vårdar patienter med delirium gällande autonomi och självbestämmande 

rätt?     

● Kan du berätta om situationer där det etiska satts åt sidan?    

6. Kan du berätta om en om en situation där du bemött en patient med delirium som haft hörsel 

eller synhallucinationer ?  

7. Patienter med delirium kan ha hörsel och synhallucinationer. Hur väljer du att bemöta en 

patient med ett sådant tillstånd?     

● Kan du berätta om en om en situation där bemötandet var bra och en som var dålig?     

8. Hur tror du att patienterna som drabbats av delirium upplever dessa händelser? 

9. Hur känner du inför deras upplevelser?   

10. Kan du berätta hur  ni arbetar med att förebygga och behandla delirium på din arbetsplats.   

● Berätta hur../ Varför inte…   

11. Finns det en handlingsplan gällande omvårdnaden för dessa patienter?     

      ● Kan du berätta hur den används? ● Varför finns den inte tror du?   

12. Kan du berätta hur du lägger upp omvårdnaden kring patienter med delirium?     

● Används screeningsinstrument?    

● Hur upplever du att screeninginstrument fungerar?   

13. Berätta om den kunskap du kan behöva för att ta hand om patienter med delirium?     

● Finns det något behov av att öka kunskapen och kännedomen om delirium?    

● Vilka fördelar skulle du se med en ökad kunskap om delirium?    

14. Kan du berätta hur det känns när du möter och informerar anhöriga att deras anhöriga lider av 
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delirium?   

15. Kan du berätta om hur du upplever att patienter som drabbats av delirium får behandling och 

omvårdnad?     

16. Finns det något mer du skulle vilja tillägga på detta område?     

17. Får vi återkomma om det är något vi undrar över?     

 


