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ABSTRAKT 

Syfte. Beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

postoperativt delirium efter hjärtkirurgi. 

Bakgrund. Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd efter hjärtkirurgi. Tidigare 

forskning har fokuserat mer på patofysiologi, incidens, etiologi, sätt att förebygga, upptäcka 

och behandla, men mindre på sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med delirium. 

Design. En kvalitativ intervjustudie. 

Metod. Sex intensivvårdssjuksköterskor på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning 

intervjuades efter en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat. Det analyserade materialet resulterade i ett tema: strävan efter en god omvårdnad 

för patienter med delirium, och tre huvudkategorier: att upptäcka delirium, att vårda patienter 

med delirium, att vilja förbättra för patienter med delirium. Dessa huvudkategorier bestod i 

sin tur av nio underkategorier. 

Konklusion. Intensivvårdssjuksköterskor strävar efter att ge en god omvårdnad även om det 

är en svår patientkategori att vårda. Det är viktigt att synliggöra de känslor som omvårdanden 

väcker och trots att medvetenheten ökat och problemen synliggjorts så finns fortfarande ett 

behov och en önskan om mer utbildning för att förbättra omvårdnaden. 

Klinisk betydelse. Intensivvårdssjuksköterskor spelar en viktig roll i att upptäcka, vårda och 

förebygga postoperativt delirium och är den som arbetar närmast patienten. Studien belyser 

och bekräftar att patienter med delirium är en utmaning för sjuksköterskor. Resultatet kan 

användas för att medvetandegöra de svårigheter som finns i omvårdnaden och synliggör 

behovet av mer utbildning och kunskap med syfte att förbättra sjuksköterskornas 

arbetssituation. 
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ABSTRACT 

Aim. To describe intensive care nurses´ experiences of caring for patients with postoperative 

delirium after heart surgery. 

Background. Delirium is a common condition after heart surgery. Previous research has 

focused more on pathophysiology, incidence, etiology, prevention, detection and 

management, and less on how nurses caring for patients with delirium experience it. 

Design. A qualitative interview study. 

Method. Six intensive care nurses in a cardiothoracic intensive care unit were interviewed 

using a semi structured interview guide. Interviews where analyzed using qualitative content 

analysis. 

Results. The analyzed data resulted in a theme: desire to give good caring to patients with 

delirium, and three main categories: detecting delirium, caring for patients with delirium, 

willingness to improve care of patients with delirium. These main categories consisted of nine 

subcategories. 

Conclusion. Intensive care nurses´ goal is to provide good care even though the patient 

category is demanding. Despite increased awareness and transparency in the field of delirium 

care, it is important to highlight and address the emotions that arise as well as continuing with 

educational support to improve caring. 

Relevance to clinical practice. The intensive care nurse plays a key role in detecting, 

attending to and preventing postoperative delirium during patient care. The study highlights 

and confirms delirium as a challenge for nurses. The result can be used to raise awareness of 

the difficulties involved in nursing and highlight the need for improved knowledge and 

education in this area in order to improve nursing work environments. 
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BAKGRUND 

Delirium är ett vanligt och livshotande tillstånd inom intensivvården (Christensen, 2013). 

Trots omfattande forskning är postoperativt delirium ett problem som leder till förlängd 

sjukhusvistelse, ökade kostnader och ökad mortalitet (Arenson et al. 2013; Norkiené et al., 

2013). Delirium är ett syndrom som identifierades först 1980 av American Association of 

Psychiatry. För första gången sågs då delirium som ett sjukligt tillstånd i sig själv och de 

första standardiserade kriterierna togs fram (Schuurmans, Duursma & Shortridge-Baggett, 

2001). Koster et al. (2011) rapporterar i sin review artikel att incidensen av postoperativt 

delirium efter hjärtkirurgi varierar från 3 % till 52 %. Det finns många hypoteser gällande 

patofysiologi till postoperativt delirium men den mest vedertagna är att det sker en akut 

neurologisk oordning i hjärnan som sätter neurotransmittorsubstanser eller 

neuroinflammatoriska mottagare i obalans vilket medför kliniska symtom som vid delirium 

(McDaniel & Brudner, 2012). I såväl den internationella sjukdomsklassifikationen ICD- 

10, som den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM-IV används termen delirium för 

konfusion. Förvirring har samma innebörd. Idag definieras delirium enligt DSM-IV som en 

medvetandestörning med reducerad förmåga att fokusera, vidmakthålla och skifta 

uppmärksamhet. Förändrad kognitiv förmåga (minnesstörning, desorientering, talsvårigheter) 

eller perceptionsstörning som inte bättre förklaras av en redan existerande demenssjukdom. 

Förändringarna utvecklas akut och fluktuerar under dygnet (Rousseau & Sjödin, 2004). På 

grund av liknande kliniska bild och diagnostiska kriterier blir ofta demens och depression 

förväxlat med delirium. (Day, Higgins & Keatinge, 2011). Det är viktigt att ställa rätt diagnos 

då behandling för demens, depression och delirium skiljer sig väsentligen åt (Sanders, 2002).  

Det finns många predisponerande faktorer till postoperativt delirium, såsom kognitiv 

nedsättning, depression, hög ålder, hörsel-och synnedsättning samt förekomst av andra 

diagnoser. Särskilt kardiella och vaskulära sjukdomar ses som riskfaktorer (Schoen et al. 

2011). Andra faktorer som kan utlösa och/eller öka risken för delirium är tid i ventilator, 

postoperativa infektioner, operationstid, smärta, elektrolytrubbningar, stroke eller TIA, anemi, 

anestesimetod och djup (Chaput & Bryson, 2012; Arenson et al., 2013). Inom hjärtkirurgi tros 

tid i hjärt-lungmaskin och grad av hypotension vara möjliga faktorer som bidrar till delirium 

(Smith & Dimsdale, 1989). Att akut sjukdom har ett samband med delirium är vedertaget men 

många menar att intensivvården borde se över sin strategi gällande läkemedel, till exempel 

används antikolinerga preparat flitigt trots att de kan utlösa delirium (Crippen & 
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Ermakov, 1992). Patienter över 65 år har ofta andra medicinska åkommor och äter många 

gånger minst sex olika läkemedel. Polyfarmaci och läkemedels interaktioner kan framkalla 

delirium (Armstrong, Cozza & Watanabe, 1997). I en studie av Girard et al. (2010) 

rapporteras att ordinerade läkemedel en inverkan på upp till 40 % av de patienter som 

utvecklar delirium. Atti et al. (2006) kunde i sin studie se att patienter som genomgått 

hjärtkirurgi och fått blodtransfusion hade en större risk att utveckla delirium postoperativt. 

Smulter et al. (2013) menar dock att blodtransfusioner inte har någon betydelse för 

postoperativt delirium. De noterar istället att ju större vätskevolym som ges till patienten 

under hjärtkirurgi, desto större är risken för delirium. 

Delirium delas ofta in i tre olika subtyper, hyperaktiv, hypoaktiv och mixad form, där den 

hypoaktiva är den mest förekommande (Smulter et al., 2013; Robinson et al., 2011). Den 

hyperaktiva subtypen karakteriseras av agitation då patienten kan uppleva rädsla och intensiva 

hallucinationer, illusioner och paranoia vilket kan ge uttryck i ilska. Patienten blir ofta 

misstänksam, kan försöka att avlägsna infarter och katetrar, fly från vårdavdelningen och 

bruka våld mot personalen (Liptzin & Levkoff, 1992; Atalan et al., 2013). Agitation är ett 

stort problem inom intensivvården och kan vara ett resultat av hypoxi, läkemedel, otillräcklig 

smärtlindring, hypotension, hjärnskada, ångest och IVA-miljön som ofta innefattar höga ljud, 

starkt ljus och konstant stimuli. Agitation kan även leda till medicinska svårigheter 

beträffande blodtryck, hjärtfrekvens och respiration (McCartney & Boland, 1994).  

Hypoaktiva patienter är ofta dåsiga och slöa, kan uppträda apatiskt och ge nedsatt respons. De 

kan tyckas vara omedvetna om vad som sker runt omkring (Liptzin & Levkoff, 1992; Atalan 

et al, 2013). Den mixade formen kan oförutsägbart fluktuera mellan både den hyper- och 

hypoaktiva formen (Liptzin & Levkoff, 1992). Personlighet och individuella sätt att hantera 

olika situationer kan inverka på vilken typ av delirium som patienten utvecklar. Patienter med 

ett stort kontrollbehov tenderar att bli stridslystna och krävande (McCartney & Boland 1994). 

 

Skattningsskalor för att bedöma delirium 

De flesta läkare och sjuksköterskor upplever delirium som ett besvärligt problem på många 

sätt både för patienter och personal. Det är därför viktigt att rutinmässigt skatta patienter på 

intensiven då det både för patienten och personalen är avgörande för en lyckad behandling. 

Sjuksköterskor spelar en viktig roll i att upptäcka, hantera och förebygga delirium (Fan, Guo, 

Li & Zhu, 2012). Skattningsskalor för delirium är också betydelsefullt i kommunikationen 

mellan sjukvårdspersonalen (Yevchak et al., 2012). Tidigt upptäckande av delirium, 
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prevention och behandling är viktigt för att minska längden och svårighetsgraden av delirium 

och även de negativa konsekvenserna delirium kan ge (Meagher, 2001). Efter ett konfusoriskt 

tillstånd kan den kognitiva förmågan vara nedsatt upp till ett år, beroende på deliriets längd 

(Girard et al., 2010). Christensen (2013) har funnit att sjuksköterskor har en begränsad 

kunskap om tecken och symtom, riskfaktorer och vad ett obehandlat delirium kan ge för 

konsekvenser. Inouye et al. (2001) anser att underdiagnostisering och otillräcklig 

dokumentation gällande postoperativt delirium är ett problem. Detta kan leda till att 

sjuksköterskor riskerar att misstolka tecken, speciellt vid den hypoaktiva formen av delirium. 

En mängd redskap har blivit utvecklade av IVA-sjuksköterskor för standardiserad testning av 

delirium och Christensen (2013) menar att introduktionen av skattningsskalor delvis har 

stöttat utvecklingen framåt. Ely et al. (2004) har emellertid funnit att få 

intensivvårdsavdelningar rutinmässigt använder skalor för att skatta delirium. Fan et al. 

(2012) påtalar dock att där skattningsskalor finns, är det ändå långt ifrån alla som använder 

dem. I nuläget finns fem olika instrument som alla är speciellt framtagna för att användas 

inom intensivvården:  

 CAM-ICU  

 NEECHAM 

 Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) 

 Delirium Detection Score (DDS)   

 Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) 

Ett flertal forskare däribland Claesson Lingehall et al. (2012) menar att det trots allt ändå 

finns få mätinstrument som är lätta för sjuksköterskor att använda i sitt dagliga arbete. De har 

använt sig av den svenska versionen av Nu-DESC i sin studie för att identifiera delirium (se 

bilaga 1). Nu-DESC visade sig vara relativt enkel att använda i den kliniska verksamheten. 

Med Nu-DESC identifierades majoriteten av den hyperaktiva och mixade formen av delirium. 

Medan de med hypoaktiv form av delirium underdiagnostiserades, därför anses ytterligare 

kognitiva tester nödvändiga för att identifiera dessa patienter.  

 

Behandlingsalternativ för delirium 

Aktuell forskning har visat att både icke-farmakologiska och farmakologiska interventioner 

kan dämpa riskfaktorer som bidrar till utvecklandet av delirium (Groen et al., 2012). Om 

möjligt är upprepad kognitiv stimulering, tidig mobilisering samt borttagande av katetrar och 

infarter ansett som icke-farmakologisk behandlingsmetod. Även användning av hörapparater, 
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glasögon eller linser, tidig korrektion av vätskebalans och god smärtkontroll är gynnsamt för 

patienten (Bagri, Rico & Ruiz, 2009; Flinn et al., 2009). Tillgång till fotografier, bilder, 

kalendrar, klockor, tidningar, tv och radio hjälper patienter att slappna av och förbättrar 

orienteringen (Devlin, et al., 2011). Studier framhåller också vikten av att ha sina anhöriga i 

närheten och därför bör sjuksköterskor välkomna och uppmuntra nära familjemedlemmar att 

vara med patienten på intensiven. Sjuksköterskan måste dock förklara för de anhöriga varför 

patienten kan vara konfusorisk, då det annars kan upplevas skrämmande (Meagher, 2001; 

Yevchak, 2012). Intensivvårdsmiljön bör modifieras för att gynna normala sömn- och 

vakenhetscykler. Där är det särskilt viktigt med minimering av oljud och störande moment 

nattetid (Olson, 2012). Enligt Meagher (2001) är det mer än 60 % av intensivvårds-

patienterna som upplever sömnsvårigheter. Relationen mellan sömnsvårigheter och delirium 

har studerats under många år. Studier utförda med hjärtkirurgiska patienter menar att 

sömnsvårigheter är ett resultat av delirium. McLafferty och Farley (2007) föreslår att tillgång 

till enkelrum, minskad exponering för flertalet sensoriska upplevelser samt att arrangera och 

planera behandlingar kan vara fördelaktigt. Dessa åtgärder tillämpas för att undvika att 

konstant störa patienten, vilket ger maximala perioder av ostörd sömn.  

Även medicinsk behandling är viktig vid delirium, antipsykotisk behandling då till exempel 

haloperidol, är brett accepterat och rekommenderat av The Society of Critical Care Medicine 

(2002) vid delirium. Haloperidol blockerar D2 dopamin receptorerna vilket resulterar i 

minskning av hallucinationer, vanföreställningar, ostrukturerade tankemönster, agitation och 

har ofta även en sederande effekt (Fan et al., 2012; Girard, Pandharipande, & Ely, 2008). 

Haloperidol används ofta då effekten av läkemedlet slår till snabbt och har få antikolinerga 

bieffekter (Brown & Boyle, 2002). Kliniker har blivit uppmanade att överväga alternativa 

medicinska behandlingar på grund av de negativa bieffekterna som haloperidol kan ge, till 

exempel extrapyramidala symtom (Atalan et al., 2013). För hjärtpatienter bör man dock ha i 

åtanke att haloperidol kan ge ventrikulära arytmier, förlängd QT-tid och hjärtstillestånd 

(Perrault, Denault & Carrier, 2000). För några år sedan lanserades dexmedetomidin, ett 

sedativt läkemedel att användas postoperativt efter kirurgi. Jakob et al. (2012) beskriver två 

randomiserade studier där effektiviteten jämfördes mellan dexmedetomidin och 

midazolam/propofol hos patienter med förlängd respiratortid. Resultaten visade att 

dexmedetomidin reducerade delirium, agitation och ångest. Sanders & Maze, (2011) menar 

att dexmedetomidin ger en mindre störning på minnet och tillåter en mer naturlig sömn. 

Propofol är också ett läkemedel som är vanligt förekommande inom intensivvården. Segatore, 
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Dutkiewicz och Adams (1998) menar att Propofol kan vara ett användbart preparat när det 

postoperativa deliriet är så allvarligt att patientens liv är hotat. Propofol kan hjälpa till att 

snabbt få kontroll över situationen men löser inte det grundläggande problemet.  

 

Personalsituation vid delirium 

Att vårda patienter med delirium kan vara utmanande för sjuksköterskor. Patienter med den 

hyperaktiva subtypen tenderar att vara de mest utmanande att ta hand om. Sjuksköterskor 

upplever varierande nivåer av stress i hanterandet av patienter med delirium. Många tycker att 

det är svårt att ta hand om patienter som inte är samarbetsvilliga, som drar ut tuber eller 

katetrar, försöker kliva ur sängen, patienter som är irriterade och rastlösa eller agiterade (Mc 

Donnell & Timmins, 2012). Hyperaktivt delirium upplevs av personalen ofta på ett negativt 

sätt. Sjuksköterskor kan bli benägna att svara irriterat eller höja rösten gentemot dessa 

patienter, vilket kan förvärra situationen. I en studie av Yevchak et al. (2012) beskriver 

sjuksköterskorna att den viktigaste uppgiften vid vård av patienter med delirium är att se till 

att patienten är säker. Många sjuksköterskor upplever även ett behov av att skydda sig själva. 

Litteraturen är enig om att delirium är vanligt förekommande efter hjärtkirurgi. Forskningen 

har ofta fokus på patofysiologi, predisponerande orsaker, utlösande faktorer, 

behandlingsmetoder och patientens upplevelser av delirium. Teorierna är många om hur man 

på bästa sätt ska vårda och behandla dessa patienter. Det är en patientgrupp som kan vara 

mycket krävande och därför utmanas sjuksköterskans professionalism. Många tankar, känslor 

och etiska överväganden medföljer i omhändertagandet. Tidigare forskning som belyser 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med 

postoperativt delirium är begränsad.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med postoperativt delirium efter hjärtkirurgi. 

 

 

 



 
 

6 
 

METOD 

Design 

En kvalitativ ansats har utförts med syftet att identifiera och beskriva 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelser. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer 

med sex intensivvårdssjuksköterskor. Vid forskning där data samlas in från intervjuer 

underlättar det om den som intervjuar är kunnig på det område som är föremål för 

undersökningen för att på så sätt kunna hjälpa intervjupersonen att utveckla sina berättelser 

ytterligare (Kvale, 1997, s 136). Intervjun är till för att samla information och det förutsätts att 

intervjuaren har en avsikt eller ett syfte med utfrågningen. I intervjun är det den som 

intervjuar som styr dialogens utveckling och processen har en i förväg bestämd riktning 

(Lantz, 1993, s 12-13). Studiens struktur och referensteknik följer Journal of Clinical 

Nursing. 

 

Urval 

Intervjuerna genomfördes på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning belägen i Sverige. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara sjuksköterskor, både män och kvinnor och 

med specialistutbildning inom intensivvård. Detta gör det möjligt att fånga upp ett så brett 

spektrum av erfarenheter som möjligt. För att få tillstånd att genomföra intervjuerna på 

arbetstid kontaktades avdelningschefen på intensivvårdsavdelningen. En förfrågan, via brev, 

att delta i studien skickades ut till intensivvårdssjuksköterskorna. Elva personer anmälde sitt 

intresse av att delta. De sex första som tackade ja och som motsvarade inklusionskriterierna 

blev inbokade för en intervju. Studien omfattar individuella intervjuer med totalt sex personer, 

tre män och tre kvinnor, mellan 35 år och 62 år. Antal år som sjuksköterska varierade mellan 

9 år och 41 år. Deltagarna uppskattade att de vårdar patienter med delirium från en gång i 

veckan till en gång i månaden, periodvis oftare. 

 

Datainsamling 

En intervjuguide (se bilaga 3) med semistrukturerade frågor utformades.  I en intervjuguide 

anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de kommer att tas 

upp under intervjun. Guiden kan rymma en rad omsorgsfullt formulerade frågor och det vilar 

på intervjuarens omdöme och känslighet att avgöra hur strikt man ska följa guiden (Kvale, 

1997, s 121). För att säkerställa att intervjuguiden hade hög relevans genomfördes en 

pilotintervju med en av intensivvårdssjuksköterskorna. Intervjun utfördes av båda författarna 
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tillsammans. Eftersom den intervjun blev lyckad och svaren motsvarade den här studiens syfte 

så inkluderades pilotintervjun i studien. De följande fem intervjuerna fördelades därefter 

mellan författarna. Följdfrågor ställdes under intervjun, såsom; kan du utveckla, vill du 

beskriva? Detta gav deltagaren ytterligare en chans att vidareutveckla och fördjupa svaren. 

Varje intervju avslutades med frågan; finns det något du vill tillägga som vi inte pratat om? 

Detta för att möjliggöra för intensivvårdssjuksköterskan att själv ta upp något som han/hon 

fann viktigt. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats i avskildhet och spelades in 

med en inspelningsfunktion på smartphones. Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna 

återigen information om studiens syfte och om frivillighet att delta. Varje intervju tog mellan 

15 och 46 minuter. Genom att spela in intervjuerna så registreras tonfall och ordval samtidigt 

som den som intervjuar får frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken (Kvale, 1997, s 

147).  

 

Analys 

Det inspelade materialet sparades som en ljudfil på en dator och transkriberades ordagrant till 

text av den som utfört intervjun. Den transkriberade texten från alla intervjuer är analyserade 

genom kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s 159-171) 

vilket är en lämplig metod för att tolka texter. Texterna lästes igenom upprepade gånger av 

båda författarna för att få en känsla för helheten. Sedan bröts texten ned i meningsenheter 

bestående av ord, meningar eller stycken som relaterade till varandra utifrån innehåll och 

sammanhang. Kondensering utfördes av meningsenheterna för att göra materialet mer 

lätthanterligt och samtidigt bevara innebörden. Därefter abstraherades texten och ur detta 

skapades koder som kortfattat beskriver innehållet i meningsenheten. Koderna namngavs och 

sorterades i kategorier och underkategorier och ur denna helhet formulerades ett tema 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s 165-168) (se tabell 1). 

 

Etiska överväganden 

Ett medgivande från avdelningschefen för intensivvårdsavdelningen var förutsättningen för att 

kunna genomföra studien. De medverkande i studien informerades både via utskickad 

deltagarinformation (bilaga 2) samt muntligt vid intervjutillfället om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna i studien har gett 

sitt samtycke men detta får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. De data som 

hämtats in dessförinnan får dock användas i forskningen (Svensk författningssamling, 2003). 

Allt material har avkodats och hanterats konfidentiellt. Endast författarna och handledare har 
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haft tillgång till arbetet under studiens gång. Noggrannhet har också vidtagits för att 

intervjupersonerna inte ska kunna identifieras utifrån deras berättelser. 

 

RESULTAT 

Analysen av studiens intervjuer resulterade i ett tema, tre huvudkategorier och nio 

underkategorier (tabell 1). Resultatet presenteras genom löpande text med exempel på citat. 

Baserat på kategorierna och underkategoriernas innehåll kunde ett övergripande tema utläsas. 

Tabell 1. Översikt av underkategorier, huvudkategorier och tema. 

Underkategorier Huvudkategorier Tema 

En känsla av att något är fel 

När verktyg underlättar 

Att upptäcka delirium  

Viljan att göra det bästa för 

patienten 

Känna frustration 

När ilskan blir en fara 

Känslan av att gå över 

gränsen 

När medicinering blir 

nödvändig 

Att vårda patienter med 

delirium 

 

 

 

Strävan efter en god 

omvårdnad för patienter 

med delirium 

Svårigheten att ge lugn och 

ro 

Tankar om framtiden 

Att vilja förbättra för 

patienter med delirium 

 

 

Att upptäcka delirium 

En känsla av att något är fel 

Intensivvårdssjuksköterskor (IVA-sjuksköterskor) menar att de till en början brukar få en 

känsla av att något är fel. Framförallt är de eniga om är att patientens blick förändras, ofta till 

att bli orolig, frågande och misstänksam. Patienterna kan ha svårt att uttrycka sig och många 

gånger upplevs det som att de befinner sig i en annan värld vilket kan medföra 

samarbetssvårigheter. 
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”Ja, dels så kan man se det på blicken, man ser att de tittar  

 lite konstigt på en och är lite misstänksam mot en…”  

Det råder delade meningar bland IVA-sjuksköterskorna om det är svårt att identifiera ett 

delirium. Framförallt det hypoaktiva deliriet är svårt att upptäcka då patienten ligger tyst och 

visar nedsatt respons och ibland inte törs berätta vad de ser med rädsla för att bli betraktad 

som tokig. Sjuksköterskorna vill inte alltför ofta behöva fråga ut patienten för att bedöma 

deras orienteringsgrad då man är osäker om patienten faktiskt är helt adekvat. 

”Sen är det lite svårt för man vill ju inte förnärma patienten,  

 genera den med att börja fråga om vart dom är, vad dom gjort 

 i allt för stor utsträckning, eller ställa frågor som avslöjar dom, 

det är ju lite känsligt”.  

Deltagarna i studien påtalar även att patienter ofta ger ett inadekvat uttryck och 

hallucinationer är vanligt förekommande. En del patienter berättar för sjuksköterskorna att de 

ser saker som inte finns medan andra plockar bort syrgasen och börjar ifrågasätta det 

sjuksköterskan gör. Paranoida vanföreställningar leder till att många patienter känner sig 

hotade och rädda, de reagerar med att bli aggressiva och ibland slåss för sitt liv. 

”Dom är ju rädda för att vi ska göra dom illa och såna här  

 saker, börjar på slå oss och försvara sig, sitt liv och så vidare…” 

 

När verktyg underlättar 

IVA-sjuksköterskor tycker att Nu-DESC är ett användbart verktyg i bedömningen av 

delirium. Det ingår i rutinerna men kan ibland vara svårt att komma ihåg att använda. Det 

framkommer även att det kan vara svårt att göra en rättvis bedömning. 

”Alltså man kan ju se tendenser, dels att om de stegrar sig 

 eller om det liksom håller på att ebba ut, däremot så är  

det ju svårt ibland att skatta, det är inte självklart att man  

hamnar rätt”.  

IVA-sjuksköterskor är inte säker på att behandling sätts in utifrån Nu-DESC skattningen eller 

om den används på ronder. Däremot upplever de att Nu-DESC ger en bra överblick huruvida 

redan insatt behandling fungerar. I kommunikationen mellan kollegor används Nu-DESC med 

fördel. 
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”Men som sagt när man kommunicerar med sina kollegor  

 är det ju enkelt att säga, ja men nu är det Nu-DESC tre eller 

 fyra eller så där, än att beskriva en förvirring”.  

 

Att vårda patienter med delirium 

Viljan att göra det bästa för patienten 

Det finns en mängd olika strategier gällande omvårdanden av en patient med delirium. IVA-

sjuksköterskorna har en gemensam uppfattning om att det viktigaste är att ge patienten lugn 

och ro, minska stimuli, sänka larmljud och skärma av så mycket som möjligt då det ofta är 

stökigt runtomkring.  

”Det är väl det här med ljud som man kan tänka mest på,  

  framförallt med en patient som redan visat de här tecknen,  

 att man skärmar av dom litegrann och att de får lite vila och  

får försöka komma igen…”  

Deltagarna i studien försöker i så hög utsträckning som möjligt att informera och orientera 

patienten genom att förklara vad de opererat och var de befinner sig. Det råder delade 

meningar till vilken grad man ska hålla med patienten i dennes felaktiga 

verklighetsuppfattning. En strategi är att gång på upprepa samma information till patienten 

medan en annan strategi är att undvika att ständigt ge förklaringar då patientens upplevelser är 

verkliga för dem. 

    ”Själv har jag en strategi som går ut på att jag hänger med 

  ganska mycket, jag säger mycket. Jag går aldrig in i diskussioner…”  

”Ja, jag har fått för mig i alla fall att man inte ska liksom,  

  alltså hålla med patienten hela tiden, jag vet att en del tycker 

    att man ska göra det, men det tycker inte jag…”  

Att optimera viktiga parametrar som blodtryck, syresättning, smärtlindring och blodvärde 

anses viktigt av IVA-sjuksköterskor eftersom det är en del i behandlingen av delirium. 

Mobilisering, aktivering och att på så sätt trötta ut patienten är en annan taktik som används 

med förhoppning om att patienten därefter ska kunna somna. Sömn tros vara en av de 

viktigaste delarna i omvårdnaden av patienter med delirium. 
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    ”… sen tror jag mycket på det här att man ska som aktivera  

patienten, det här med mobilisering, att de ska få sitta upp 

  och bli lite naturligt trötta…”  

Att välja rätt strategi är svårt då alla patienter är olika. Därför tror IVA-sjuksköterskor att det 

kan vara individuellt vilka strategier man använder i sin omvårdnad av patienter med 

delirium. Ett sätt är att prova sig fram för att se vad som fungerar, medan ett annat kan vara att 

söka vägledning hos varandra och ta hjälp av den utbildning som tidigare givits kring ämnet. 

Det finns en uppfattning om att tålamod har en betydelse i samspelet med patienten. En del 

sjuksköterskor tror även att vissa personligheter kan ge mer trygghet till patienten än andra 

beroende på hur man är som individ. 

    ”… vi har ju mer eller mindre tålamod att liksom prata lugnt 

och stilla, det är klart att blir man stressad som sköterska och 

kommer in i mer eller mindre en konflikt så gör det ju inte 

   saken bättre…” 

 

Känna frustration 

Alla IVA-sjuksköterskor upplever det väldigt frustrerande att vårda patienter med delirium. 

De känner sig maktlösa, osäkra, irriterade och arga. Att ta hand om den här patientkategorin 

beskrivs av de flesta som en av de svåraste och mest utmanande uppgifter en sjuksköterska 

har. Ett av de största problemen är att patienten inte samarbetar, sliter, river och plockar i 

sladdar och slangar. Det stjäl energi, är tålamodsprövande och tar mycket tid och resurser. Det 

kan också vara frustrerande att se sin patient rädd på grund av kraftiga hallucinationer. 

Deltagarna menar också att oron är stor för den nyopererade patienten, då framförallt 

bröstbenet är i fara.  De upplever att man alltid måste vara på sin vakt då situationen snabbt 

kan förändras.  

       ”… du kanske måste säga samma sak hundra gånger, rör inte 

den där slangen, så det är klart att det är oerhört frustrerande, 

tålamodsprövande”.  

”… det är otroligt frustrerande för man känner sig så maktlös,  

man har inte kontrollen för man känner sig osäker och vet inte  

hur patienten reagerar nästa sekund. Han kan vara hur lugn och  
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fin som helst och nästa sekund så exploderar han…”.  

 

När ilska blir en fara 

IVA-sjuksköterskor menar att den aggression som patienterna kan uppvisa är bland det 

svåraste att bemöta. Patienterna kan vara en fara för sig själv, för andra patienter och för 

vårdpersonal. Det är inte ovanligt att sjuksköterskan får ett tjuvnyp eller blir slagen. I sådana 

situationer kan det vara svårt att agera professionellt trots att man vet att patienten inte rår för 

sitt beteende. 

    ”Man försöker vara jättesnäll men sen får man sig en smäll på  

hakan till exempel och jag har reagerat oprofessionellt själv  

för man blir ju nästan arg”.  

 

Känslan av att gå över gränsen 

Då patienterna inte förstår sitt eget bästa så tvingas IVA-sjuksköterskorna utföra 

omvårdnadshandlingar som är emot patientens egen vilja vilket kan väcka etiska dilemman. 

Ibland måste patientens rörelseutrymme begränsas och tvångsmedicinering utföras vilket 

väcker en känsla av att man gör fel, är dålig som sjuksköterska och utsätter patienten för 

övergrepp. Samtidigt förstår man att det är för deras eget bästa och att patienten inte rår för 

sina handlingar. Några sjuksköterskor tycker synd om patienten och är ledsen för dennes 

skull. Situationen upplevs ofta som tragisk då man vet att patienten sannolikt kommer att 

minnas delar av sitt förvirrade tillstånd.  

    ”… det är ju som en etisk aspekt för oftast kommer ju vi med 

 tvångsåtgärder och då hamnar man ju själv i en liten gråskala, 

 för dom är ju inte tvångsvårdade dom här patienterna, men man  

inser ju ändå att man gör det för deras eget bästa”.  

”…vi söver dom, vi ger dom olika läkemedel och sätter på  

sänggrindar och egentligen, ska man titta på det strikt så är  

det ett övergrepp.” 
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När medicinering blir nödvändig 

Den medicinska behandlingen upplevs av de flesta IVA-sjuksköterskorna som mer 

fungerande nu än tidigare. Den är mer renodlad, mer human och mer riktad. Det uppfattas 

som att man idag tar delirium på ett större allvar. Behandling sätts in snabbare och läkarna är 

mer lyhörda för sjuksköterskornas observationer. Känslan som förmedlas är att man inte ska 

blanda så många olika preparat samtidigt då man till slut inte vet vad som fungerar. En del 

deltagarna i studien tycker också att man ska vara snabb med att sätta in läkemedel för att 

förhindra att delirium utvecklas samtidigt som en bra dosering är viktig att beakta. Dock råder 

delade meningar kring behandlingsstrategi och tydligare riktlinjer kan med fördel utformas. 

Haldol har sedan många år använts flitigt vid delirium, ofta i kombination med Propofol. 

Tidigare var detta nästan det enda behandlingsalternativ som fanns att tillgå. Åsikterna går 

isär angående dess effekt. Dexdor är ett relativt nytt läkemedel som de flesta är positiva till 

men fortfarande finns inget läkemedel som hjälper alla patienter med delirium.  

    ”Jag tycker det är mer humant dom grejer som vi använder nu. 

Som Dexdor gillar jag väldigt mycket, just därför att man kan ha 

en patient, man behöver inte slå ut dom, utan man kan faktiskt 

prata med dom, fast de är sederade, det tycker jag är fantastiskt. 

Det funkar ju inte på alla med det funkar på väldigt många”.  

Propofol används ofta i akuta skeden då patienten riskerar att skada sig själv och måste sövas 

för sitt eget bästa. Effekten är omedelbar men IVA-sjuksköterskor menar att det endast bör 

användas när det är absolut nödvändigt. Propofol ges i tvångssituationer och det uttrycks en 

känsla av vanmakt då läkemedlet måste ges utan patientens vetskap och godkännande. 

      ”Sen tycker jag det blir som en ond spiral på något sätt när man  

däckar ned dom helt och hållet och så vaknar dom till och är  

oroliga och då däckar man dom igen, ja då känns det ju inte så  

jättebra, men det är kanske det man måste göra”.  

”Propofol ska man inte ha överhuvudtaget, det är när man inte  

klarar det med nånting annat, då är det en nödlösning, det är ett  

gift till dom här patienterna som man ska undvika”. 
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Att vilja förbättra för patienter med delirium 

Svårigheten att ge lugn och ro 

Alla IVA-sjuksköterskor påtalar att intensivvårdsmiljön är ogynnsam för patienter med 

delirium. Det finns ständigt mycket ljud och många olika människor som kommer och går. 

Vanligt är att patienter ligger på en fyra-sal med olika vårdbehov som ska tillgodoses dygnet 

runt. Det leder till att det sällan blir tyst och lugnt på salen vilket upplevs som väldigt 

stressande för både personal och patient. 

    ”Jag tror att IVA-miljön generellt är ogynnsam för dom, det här  

med ljud som de inte förstår vart det kommer ifrån, de kan ju tro  

att vi har nån fest eller något när vi skrattar och har oss, det har  

ju hänt flera gånger”  

IVA-sjuksköterskor tror att enkelsalar är det bästa för patienter med delirium men det är ofta 

inte möjligt på grund av personalbrist. Arbetsmiljön är svår att förändra men det finns en 

önskan att fler resurser ska göra det möjligt. Ett förslag till förbättring skulle kunna vara en så 

kallad tyst period på vårdsal då inga undersökningar eller omvårdnadshandlingar görs och 

patienterna får bättre möjlighet till vila. 

”Vi har ju liksom den arbetsmiljö som vi har här hos oss, men det  

är det ganska lyhört, mycket spring, det är mycket ljud, det skramlar  

och det låter hela tiden, men det är ju ingenting som man kanske  

kan påverka…”  

 

Tankar om framtiden 

Några IVA-sjuksköterskor menar att patienter inte bör flyttas i onödan då det tros öka risken 

för delirium. En del anser också att det är viktigt med bra överrapportering för att samspelet 

mellan patient och sjuksköterska ska bli så bra som möjligt. Ett annat förslag är att samma 

sjuksköterska eller en mindre grupp sjuksköterskor ska finnas runt den förvirrade patienten 

och på så sätt förbättra kontinuiteten och omvårdnaden. Samtidigt framförs en önskan om att 

få avlastning och inte behöva ta hand om samma patient flera arbetspass på rad. Tankar finns 

även hos vissa IVA-sjuksköterskor om möjligheten till att preoperativt försöka identifiera 

patienter i riskzon för att utveckla delirium och kanske ge behandling i förebyggande syfte. 
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Det framkommer också en fundering kring huruvida patienter som haft ett delirium följs upp 

efter utskrivning då oron finns att de kan ha kvarstående besvär och minnen. 

      ”Så frågan är ju om det blir uppföljt, jag tror att dom får  

information innan, men har man haft en väldigt jobbig upplevelse 

så är det ju bra att någon pratar med dom efteråt också. Jag 

menar så att de inte åker hem och känner skuld på något vis”.  

Deltagarna i studien tycker att det är bra att fokus riktats mot patienter med delirium vilket har 

bidragit till att problemen belysts och att vården förbättrats. Dock önskas mer utbildning kring 

detta ämne då det upplevs att kunskapen fortfarande är bristfällig och mycket 

förbättringsarbete återstår. 

      ”Det är bra att vi har haft fokus på den här gruppen nu och  

försökt att göra nåt åt det för att underlätta för alla parter.”  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av 

postoperativt delirium efter hjärtkirurgi. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: att 

upptäcka delirium, att vårda patienter med delirium och att förbättra för patienter med 

delirium. Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskor har en strävan efter att ge patienter 

med delirium en god omvårdnad. Dock finns många hinder som försvårar omhändertagandet 

och det finns olika strategier och tankar om hur den bästa omvårdnaden bör vara. Det upplevs 

vara en av de svåraste patientkategorierna att ta hand om och kräver mycket av personalen. 

Det finns inget facit om hur omvårdnad och behandling bör se ut då varje patient är unik.  

 

Kunskap för att identifiera patienter med delirium 

Intensivvårdssjuksköterskorna i studien menar att det finns en mängd olika tecken som hjälper 

dem att identifiera patienter med delirium. Det som tydligast framkommit är att patientens 

blick förändras, vilket gör att sjuksköterskorna anar att något är fel. Liknande iakttagelser 

gjordes i en intervjustudie av Andersson, Hallberg och Edberg (2003) där flera av deltagarna 

beskrev att blicken hos förvirrade patienter ofta visade oro, ångest, rädsla och nedstämdhet. 

IVA-sjuksköterskorna som intervjuats menar att det hypoaktiva deliriet är svårast att upptäcka 
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då patienterna ofta är tystlåtna, visar nedsatt respons och inte alltid förmedlar vad de känner. 

Det är inte alltid de törs tala om vad de upplever då de skäms. Detta stämmer överens med en 

studie av Fagerberg och Jönhagen (2002). Segatore, Dutkiewicz och Adams (1998) anser att 

då sjuksköterskor jobbar nära patienten så är det viktigt med utbildning för att tidigt kunna 

upptäcka delirium. Eftersom det hypoaktiva deliriet är svårt att upptäcka så är det viktigt att 

frekvent göra bedömningar av patientens kognitiva funktion. IVA-sjuksköterskorna i vår 

studie upplever att det hyperaktiva deliriet oftast är lättare att upptäcka då patienterna 

hallucinerar, blir motoriskt oroliga och till exempel försöker att avlägsna intravenösa infarter 

och katetrar. Detta är samstämmigt med forskning som gjorts inom området (Christensen, 

2013; Olson, 2012).  

 

Användning av skattningsskalor 

Alla intensivvårdssjuksköterskor var ense om att Nu-DESC är ett bra verktyg för bedömning 

av delirium. Det är överensstämmandet med Claesson Lingehall et al. (2012) som fann att Nu-

DESC var ett enkelt verktyg att införa i den kliniska verksamheten. De konstaterade att 

majoriteten av patienter med den hyperaktiva och mixade formen av delirium upptäcktes med 

Nu-DESC, medan den hypoaktiva formen var den svåraste att identifiera, trots att det är den 

vanligaste formen av delirium efter hjärtkirurgi. Shaughnessy (2012) betonar vikten av att 

använda skattningsskalor. Personalen blev mer medveten om delirium, det upptäcktes lättare 

och åtgärder togs för att förebygga och behandla delirium vilket förbättrade vårdkvaliteten. 

Deltagarna i vår studie menar att även om Nu-DESC är bra, så kan det vara lätt att glömma 

bort att använda instrumentet samtidigt som de är osäkra på om alla patienter får en rättvis 

bedömning.  

 

Omvårdnadsstrategier 

Resultatet visar att det finns många olika omvårdnadsstrategier bland IVA-sjuksköterskorna 

och det kan vara svårt att veta vilka som fungerar bäst. I denna studie framkommer betydelsen 

av lugn och ro med möjlighet att skärma av patienter från stimuli. Alla sjuksköterskor är eniga 

om att sömn tros spela en viktig roll i återhämtningen för patienter med delirium. Därför är 

inte intensivvårdsmiljön gynnsam. McGuire et al. (2000) menar att sömnbrist är vanligt på en 

intensivvårdsavdelning, där diskuteras om sömnbristen kan orsaka delirium eller om deliriet i 

sig kan ge sömnsvårigheter. Alla deltagare i vår studie försöker att ge information till 

patienten om deras tillstånd, i vilken utsträckning och omfattning råder delade meningar om. 

Andersson et al. (2003) menar att en strategi kan vara att återupprepa information till 
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patienterna om vad som hänt och vad som ska hända. Detta för att knyta an till verkligheten 

igen. Dock påpekas att om patienten inte är mottaglig och ”befinner sig i en annan värld” så 

lönar det sig inte att argumentera emot då patienten bara kan bli mer motstridig.  

I vår studie framkommer det inte om anhöriga involveras i vården när patienten blir 

konfusorisk. Andersson et al. (2003) fann dock att anhöriga kan ha en lugnande effekt bland 

annat genom bekant röst och beröring. Det kan hjälpa den konfusoriska patienten tillbaka till 

verkligheten. En annan strategi som IVA-sjuksköterskorna använder sig av i sin omvårdnad är 

att försöka mobilisera och aktivera patienten. Det är även viktigt att se över smärtlindring och 

andra somatiska parametrar. Uppfattningen är att för mycket kognitiv stimulering som till 

exempel tv och radio kan förvärra deliriet. Dock menar Inouye et al. (1999) att kognitiv 

stimulering är viktig. Det rekommenderas också att man för sömnprotokoll, erbjuder 

avslappnande musik, försöker justera medicintider för att inte störa sömnen, avlägsnar katetrar 

och annan utrustning som hindrar mobilisering, samt se till att använda patientens syn- och 

hörsel hjälpmedel. Vidare nämns att en normal dygnsrytm är att eftersträva på en 

intensivvårdsavdelning där aktiviteterna ska ske på dagen, och patienten ska i största möjliga 

mån sova ostört på natten. Inouye et al. (1999)  anser också att intensivvårdssjuksköterskor 

spelar en viktig roll i att implementera icke-farmakologiska interventioner för att förebygga 

och behandla delirium.  

De sjuksköterskor vi intervjuat var medvetna om att vi som personal har olika strategier i vårt 

vårdande och att ta hjälp av varandra kan vara bra då man i sitt arbete har tillfogat sig olika 

erfarenheter. Kjorven, Rush och Hole (2011) fann i sin studie att likväl nyutexaminerade 

sjuksköterskor som erfarna hade fått väldigt begränsad utbildning kring delirium under sin 

grundutbildning. Därför observerade de sina kollegor i hur de handskades med konfusoriska 

patienter och försökte ta lärdom av det.  

Resultatet visar att vårdandet av patienter med delirium är utmanande på många sätt och 

utlöser en rad olika känslor hos personalen. Det som framkommer tydligast bland IVA-

sjuksköterskorna är den frustration som framför allt upplevs när patienten inte samarbetar. 

Detta är oerhört energikrävande, tålamodsprövande och tar tid från andra patienter och från de 

uppgifter som måste utföras.  Yevchak et al. (2012) beskriver hur sjuksköterskor upplever 

tidsbrist som en barriär för icke-farmakologisk behandling. Mycket tid behövs för att kunna 

vara nära patienten. IVA-sjuksköterskorna uttrycker även ett behov av att ständigt vara på sin 

vakt av rädsla för att patienten ska skada sig själv eller andra. Det är inte ovanligt att patienten 

hallucinerar eller blir aggressiv och våldsam. Det finns studier som påtalar att en av 
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sjuksköterskans viktigaste uppgift är att se till att patientens säkerhet tryggas (Yevchak et al., 

2012; Shofield, Tolson & Fleming, 2011). Lou och Dai (2002) menar att vårdandet av 

patienter med delirium kan vara svårt, stressande och ibland till och med farligt. Patienter som 

är konfusoriska, apatiska, agiterade eller motoriskt oroliga kräver konstant tillsyn och ökar 

arbetsbördan för sjuksköterskorna vilket ger en känsla av att inte räcka till. Tidigare forskning 

och vår studie ställer också frågan om det kanske är så att patienter med delirium bör ha en 

personal hos sig hela tiden för att kunna ge rätt vård genom konstant tillsyn? 

 

Omvårdnad och läkemedel 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att det är en mer konsekvent läkemedelsstrategi idag 

än tidigare. Det finns större utbud av läkemedel att ta till vid delirium och det uppfattas som 

att man idag är snabbare med att sätta in behandling innan tillståndet eskalerar. Schofield et 

al. (2011) menar att användning av mediciner som rutin är emot evidensbaserade riktlinjer 

och bara ska användas som en sista utväg. IVA-sjuksköterskorna i studien uppger att Propofol 

ska betraktas som en nödlösning men används idag då situationen blir ohållbar och det är fara 

för patienten hälsa. Detta sker oftast i situationer när patienten inte förstår sitt eget bästa och 

inte vill medverka och ibland måste tvångsåtgärder utföras. Sådana åtgärder väcker många 

känslor hos IVA-sjuksköterskan om vad som är rätt och fel. Det kan kännas som att man går 

över gränsen och gör fel samtidigt som man är medveten om att det är för patientens bästa. 

Stenvall et al. (2007) fann i sin studie att sjuksköterskor känner sig ansvariga för patientens 

välmående och integritet men ställer sig samtidigt frågan hur långt deras ansvar sträcker sig 

och vilka åtgärder som bör vidtas för att skydda patienten eller sig själv. Ytterligare 

framkommer att de försöker rättfärdiga sina handlingar men att det lätt frammanar känslor av 

skuld och rädsla för att bli missförstådd av patienten när denne inte längre är konfusorisk.  

 

Vårdmiljö, kunskap och ökad medvetenhet vid delirium 

I denna studie så är IVA-sjuksköterskorna ense om att vårdmiljön inte är optimal. Då det 

eftersträvas lugn och ro för patienter med delirium är enkelrum att föredra, men ofta saknas 

resurser för att tillgodose detta. Det finns tankar om att förbättra kontinuiteten genom att 

undvika för många personalbyten runt patienten och på så sätt kunna ge trygghet. Men det 

påtalas att vårdandet av konfusoriska patienter är krävande och därför har sjuksköterskorna ett 

behov av avlastning och att inte behöva vårda samma patient flera arbetspass på rad. Fan et al. 

(2012) anser att sjuksköterskor måste bli mer aktiva i att främja en god vårdmiljö för 

patienten. Det innebär att man försöker tänka på att miljön är lugn, minska störande ljud och 



 
 

19 
 

ljus, hålla en normal rumstemperatur samt försöka se till att det finns bilder, fotografier och 

kalendrar som kan hjälpa patienten att orientera sig.  

Funderingar finns hos sjuksköterskorna om möjligheter till att preoperativt urskilja vilka 

patienter som löper stor risk att utveckla delirium postoperativt och eventuellt kunna 

medicinera i preventivt syfte. Popp och Arlt (2012) instämmer i vikten av att försöka 

identifiera patienter i riskzon genom att göra individuella riskprofiler med syfte att förebygga 

delirium. Det framkommer i vår studie att oron är stor för att patienter ska få kvarstående 

besvär och minnen, därför ser man gärna att det blir en uppföljning för att hjälpa patienten att 

bearbeta sina upplevelser. Många har undersökt patientens upplevelse av delirium bland annat 

Laitinen (1996) som intervjuade patienter som genomgått hjärtkirurgi och upplevt 

postoperativ delirium på IVA. Samtliga hade minne av att vara konfusoriska och skämdes 

över sitt beteende. De beskrev känslor som ångest, rädsla, hjälplöshet och ensamhet.  

Alla IVA- sjuksköterskor i denna studie uttrycker att de är nöjda med den utbildning de fått 

om delirium men önskar mer då det är ett sådant komplext område. Mc Donnell och Timmins 

(2012) konstaterar att de sjuksköterskor som får träning eller utbildning inte upplever det lika 

svårt att ta hand om patienter med delirium. I vår studie framkommer det att IVA-

sjuksköterskor besitter stor kompetens och erfarenhet i omvårdnaden av patienter med 

delirium, därför är det viktigt att ta vara på den erfarenhet som finns och lära av varandra. 

Inom hjärtkirurgi är postoperativt delirium associerat med ökad dödlighet och ökad andel 

återinläggningar på sjukhus samt sämre kognitiv och funktionell förmåga. Därför menar 

Koster, Hensen, och van der Palen (2009) att prevention och även möjligheterna att tidigt 

upptäcka delirium måste förbättras. Mer information måste ges till både patienter och 

vårdgivare om de långsiktiga konsekvenser delirium kan ge och vad man kan göra åt det. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 

patienter med postoperativt delirium efter hjärtkirurgi. Valet av metod, en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer, anser författarna fungerade väl för att svara mot studiens 

syfte. En utgångspunkt är att varje enskild kvalitativ forskningsstudie har ett kunskaps värde 

och kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål (Friberg, 2006, s 105).  
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Författarna har gemensamt fört en diskussion genom alla steg från intervjuer till analys och 

känt samstämmighet i uppfattningen om innehåll och tolkning. De kategorier som finns 

presenterade anser vi svarar mot syftet och resultatet som framkommit bedöms som relevant. 

Denna studie har utförts på samma ort som både deltagare och författare bor på. Författarna 

har också arbetat tillsammans med intervjupersonerna vilket kan ha påverkat studien. 

Möjligheten finns att deltagarna kände sig hämmade och inte delgav alla sina erfarenheter på 

grund av detta. Likaväl kan det ha bidragit till att skapa en avslappnad intervjusituation. Vår 

förståelse för ämnet kan också ha haft inflytande och styrt resultatet. En fördel är att 

författarna har mycket kunskap inom området. Genom att känna till verksamheten kan bra 

följdfrågor utformas då man på ett lättare sätt förstår deltagarnas erfarenheter. Kvale (1997, s 

136) menar att den som intervjuar bör ha kunskap i ämnet för att kunna ställa adekvata 

följdfrågor. En nackdel med att vara väl insatt i ämnet kan vara att våra egna värderingar 

förhindrat ett öppet tankesätt, författarna riskerar att förstå deltagarna för väl och i och med 

detta eventuellt begränsat intervjuerna och följdfrågorna. Det fanns ett intresse av att delta i 

studien. På grund av tidsbegränsning för studien så intervjuades sex personer. Hade mer tid 

funnits hade fler personer kunnat intervjuas och mer material hade funnits till resultatet. Trots 

lågt deltagarantal, ville författarna få en spridning mellan män och kvinnor och antal år i 

yrket.  

Eftersom vi var ovana att intervjua utarbetades en semistrukturerad intervjuguide med stöd av 

vår handledare. En pilotintervju gjordes tillsammans för att se om intervjuguiden besvarade 

våra frågor, vilket den gjorde. Semistrukturerade frågor kan göra att deltagarna styrs för 

mycket och att vi som intervjuar blir mindre spontana. En narrativ intervju hade kanske belyst 

andra tankar hos deltagarna men författarna tror inte att syftet hade blivit besvarat i den grad 

som önskats. Genom att intervjuerna delades upp mellan författarna kan en viss variation 

finnas mellan intervjuerna. Kvale (1997, s 38) skriver att intervjuer gjorda av olika personer 

som använder samma intervjuguide kan ge olika resultat beroende på deras skiftande 

känslighet för, och kunskap om ämnet för intervjun. En kvalitativ forskningsintervju försöker 

däremot utnyttja intervjuarnas skiftande förmåga för att fånga det efterforskade temats alla 

nyanser och dimensioner Vi upplevde att informanterna kände ett förtroende för oss i 

intervjusituationen och anser att vi fått tillräckligt med information för att besvara vårt syfte.  

Under analysfasen har intervjumaterialet kontinuerligt diskuterats för att arbeta fram 

kategorier och tema. Eftersom ett regelbundet samspråk mellan författarna funnits och 

tolkningsmöjligheter diskuterats och reflekterats över kan tillförlitligheten ha ökat. Enligt 
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Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s 163) ska inte data kunna passa in i flera 

kategorier eller falla mellan två kategorier. Denna huvudregel kan vara svår att tillgodose när 

text handlar om upplevelser och kan vara så sammanflätade i varandra att de passar in i två 

eller flera kategorier. Under analysen har underkategorier omformulerats och flyttats då de 

inte helt uteslutande passat in under endast en huvudkategori. En svaghet med studien kan 

vara författarnas ovana att göra en innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att i en kvalitativ analys är det omöjligt och oönskat att forskaren inte tillför sitt perspektiv 

och personliga tolkningar. Å andra sidan så måste forskaren låta texten tala för sig själv och 

inte tillföra betydelser till texten som inte är där. Ett sätt att styrka innehållet och ge den som 

läser en chans att själv tolka resultatet är att använda sig av många citat från den 

transkriberade texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

KONKLUSION 

Denna studie visar att de intensivvårdssjuksköterskor vi intervjuat uppger att de alltid strävar 

efter att ge en god omvårdnad till patienter med postoperativt delirium efter hjärtkirurgi. I 

resultatet framkommer att IVA-sjuksköterskorna arbetar för att förbättra sina 

omvårdnadsstrategier genom att ompröva omvårdnaden och läkemedelsbehandlingen 

samtidigt som de är medvetna om bieffekterna. De arbetar också för att förbättra vårdmiljön, 

öka sin egen medvetenhet och använder skattningsskalor. Intensivvårdssjuksköterskornas 

erfarenheter visar att det väcker många tankar och känslor då det är en svår patientgrupp att 

vårda och tvångshandlingar kan bli nödvändiga. Litteratur visar att 

intensivvårdssjuksköterskan spelar en viktig roll i att upptäcka, vårda och förebygga 

postoperativt delirium och är den som arbetar närmast patienten. Vårt resultat visar att trots 

ökad medvetenhet och att problemen synliggjorts så finns fortfarande ett stort behov och en 

önskan om mer utbildning. 

Forskningen kring sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium är idag 

begränsad. En kvalitativ studie som vår ger inte generaliserbara resultat men det belyser 

andras erfarenheter, vilket kan ge oss bättre förståelse för problemen. Det är viktigt att 

synliggöra de känslor som omvårdanden väcker för att utifrån detta kunna arbeta fram sätt att 

förbättra arbetssituationen för sjuksköterskor och genom detta också förbättra vården för 

patienterna. Vår studie visar att intensivvårdssjuksköterskor idag upplever det svårt att på 
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bästa sätt ta hand om patienter med delirium och därför behövs ytterligare forskning inom 

detta område för att få ett mer tillförlitligt och för framtiden användbart resultat. 
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Bilaga 1   

SVENSKA VERSIONEN AV NU-DESC 

(The Nursing Delirium Screening Scale) 

 

Datum       

Arbetspass: D K N D K N 

Desorientering       

Inadekvat beteende       

Inadekvat 

kommunikation 

      

Illusioner/ 

hallucinationer 

      

Psykomotorisk 

förlångsamning 

      

Summa       

 

 Desorientering-Verbala eller beteendemässiga symtom som tyder på att personen inte 

är orienterad till tid eller rum  

 

 Inadekvat beteende-Inadekvat beteende i relation till situationen 

 

 Inadekvat kommunikation-Inadekvat kommunikation i relation till situationen, t.ex. 

patienten för ett osammanhängande, obegripligt eller meningslöst tal  

 

 Illusioner/hallucinationer- Ser eller hör saker som inte existerar  

 

 Psykomotorisk förlångsamning- Fördröjd reaktion/ Få eller inga spontana 

reaktioner/ eller svar  

 

Delirium ≥ 2 poäng (maxpoäng 10) 

 



Bilaga 2 
 

UMEÅ UNIVERSITET                 Datum 2013-11-13 

Institutionen för omvårdnad 

  
 

 

Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Vid Umeå universitet, institutionen för omvårdnad genomförs en studie i form av ett 

självständigt arbete på magisternivå inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot intensivvård.  

Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med postoperativt delirium efter thoraxkirurgi. Förhoppningen med vår studie är att 

resultatet ska kunna utveckla omvårdnaden av dessa patienter. 

Studien planeras att genomföras vid en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning i Sverige. Vi 

planerar att genomföra individuella intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor under vecka 

47-48. Intervjuerna beräknas till ca 30 – 45 minuter och kommer att spelas in för att sedan 

skrivas ut ordagrant. All data kommer att hanteras konfidentiellt enligt forskningsetiska 

riktlinjer och resultatet kommer att beskrivas så att enskilda personer inte kan identifieras. 

Materialet kommer endast vara tillgängligt för författarna och handledaren till studien. 

Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst, utan förklaring, avbryta din 

medverkan. Vi vill gärna ta del av dina upplevelser och om du vill ta delta eller har frågor så 

kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter. Sista datum för att anmäla sitt intresse är 

21/11. 

 

Elin Andersson  Pernilla Johansson 

aelin_@hotmail.com    pernilla_79@hotmail.com   

    

 

Monica Jonsson 

Universitetslektor, handledare 

Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

monica.jonsson@umu.se 

 

 

http://www.umu.se/


 
 

 
 

Bilaga 3 

INTERVJUFRÅGOR 

Man    Kvinna 

Ålder: 

Antal år i yrket: 

1. Hur ofta vårdar du patienter med delirium? 

 

2. Hur upptäcker du att din patient har delirium? 

 

3. Är det svårt att upptäcka delirium? 

 

4. Tror du att vårt arbetssätt kan påverka uppkomsten av delirium eller på något sätt 

förvärra patientens konfusion? 

 

5. Använder du dig av Nu-DESC? 

 

6. Är Nu-DESC ett användbart verktyg?  

 

7. Kan du beskriva hur det är att vårda patienter med delirium? 

 

8. Finns det några situationer du tycker är särskilt besvärliga och i så fall hur handskas du 

med dem? 

 

9. Använder du dig av några speciella omvårdnadsstrategier när du vårdar patienter med 

delirium? 

 

10. Upplever du att en patient med delirium får adekvat omvårdnad och behandling? 

 

11. Hur upplever du den medicinska behandlingen? 

 

12. Ser du möjligheter till förbättring gällande omhändertagandet, i så fall vilka? 

 

13. Finns det något du vill tillägga som vi inte pratat om? 

Följdfrågor: Hur, på vilket sätt, förtydliga, kan du utveckla, (varför) 


