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ABSTRAKT  
 

Bakgrund: Delirium är ett allvarligt och vanligt tillstånd framförallt hos äldre 

patienter inneliggande på sjukhus. Forskning har visat brister inom omvårdnaden av 

dessa patienter vilket påvisar att ytterligare forskning inom ämnet erfordras. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre patienters upplevelser 

i samband med delirium. 

Metod: I litteraturstudiens resultat ingick nio kvalitativa studier som granskades och 

analyserades utifrån beskrivande analys. Artikelsökning genomfördes i databaserna 

Cinahl, Pubmed och PsykINFO. 

Resultat: Äldre patienter med delirium kan uppleva känslor av att vara i en annan 

verklighet. Denna verklighet beskrevs som att befinna sig i ett drömland med innehåll 

av overkliga upplevelser, rädsla, ångest och förändrad tids- och rymduppfattning. 

Patienter hade svårt att beskriva dessa upplevelser vilket kunde medföra känslor av 

misstro och bristande tillit till vårdpersonal och anhöriga. 

Konklusion: Litteraturstudiens resultat visar att patienter med delirium är i behov 

av stöd, förståelse, hopp och uppmuntran. Detta gör att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal bör ha god kunskap och förståelse för dessa patienters upplevelser för 

att kunna bemöta dem på ett empatiskt och insiktsfullt sätt.  

 

Nyckelord: Delirium. Omvårdnad. Upplevelse. Äldre patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Delirium is a serious and common condition especially in elderly 

patients in hospital care. Research has found deficiencies in the care of these patients, 

indicating that further research in the area is required. 

Aim: The aim of this study was to describe older patients' experiences associated 

with delirium. 

Method: The literature study's results included nine qualitative studies that were 

reviewed and analyzed based on descriptive analysis. Article search was performed in 

the Cinahl, Pubmed and PsychINFO databases. 

Results: Elderly patients with delirium experienced feelings of being in another 

reality. This reality was described as being in a dreamland with the content of unreal 

experiences, fear, anxiety and changes in time and space perception. Patients had 

difficult to describe these experiences which could result in feelings of distrust and 

lack of trust in staff and relatives. 

Conclusion: The literature study's results show that patients with delirium are in 

need of support, understanding, hope and encouragement. This means that nurses 

and other staff should have a good knowledge and understanding of these patients' 

experiences in order to respond to them in an empathetic and insightful way. 

 

Keywords: Delirium. Nursing. Experience. Elderly patients. 
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INLEDNING 

Delirium är ett allvarligt och vanligt förekommande problem inom hälso- och 

sjukvården (Inouye et al. 2007). Som sjuksköterska eller annan vårdpersonal stöter 

man ofta på dessa patienter i arbetet vilket kräver kunskap och förståelse för dessas 

upplevelser (Anderson et al. 2003). Trots detta saknas forskning och kunskap inom 

detta område, varför litteraturstudiens författare anser att detta är ett ämne som bör 

uppmärksammas. Målet med denna litteraturstudie var att beskriva tillståndet 

delirium och de upplevelser som kan ingå utifrån ett patientperspektiv. Nedan 

behandlas tillståndet delirium utifrån aktuell litteratur och forskning, följt av en 

sammanställning av upplevelser vid tillståndet baserat på patienters egna 

beskrivningar i vetenskapliga studier.  

 

BAKGRUND 

Delirium 

Enligt Inouye et al. (2007) definieras delirium som en psykisk störning och 

karaktäriseras av en akut försämring av en persons förmåga till uppmärksamhet samt 

störningar i kognitiva funktioner som exempelvis minne, orientering och 

inlärningsförmåga. Tillståndet är ett vanligt och livshotande problem framför allt hos 

äldre patienter inneliggande på sjukhus.  

 

Förekomsten av delirium hos dessa patienter varierar mellan 11-42 % (Siddiqi, House 

och Holmes 2006). Denna siffra ökar däremot till cirka 22-89 % om patienten även 

har en demenssjukdom (Fick, Agostini och Inouye 2002). Väl känt är även 

sambandet mellan äldre patienter som genomgått operation och utvecklingen av 

delirium (Galanakis et al. 2001). Diagnosen delirium ställs av läkare samt utifrån 

DSM-IV kriterierna för psykiatriska sjukdomstillstånd (American Psychiatric 

Association 2000, 61-64). För att tillståndet skall klassas som delirium måste det 

finnas bevis från patientens anamnes, kliniska undersökningar och 

laboratorieresultat som tyder på att tillståndet är orsakad av en somatisk sjukdom 

som ger upphov till fysiologiska konsekvenser (Lundström 2004, 13). 

 

Hos patienter som utvecklar delirium följer en ökad risk att drabbas av bland annat 

depression, fallolyckor och trycksår (Lakatos et al. 2009; Lundström et al. 2007 och 

Slor 2013). Hos patienter med delirium som genomgått operation ökar risken att
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drabbas av postoperativa komplikationer som exempelvis andningsbesvär och 

sårinfektioner (Bedrettin 2005). Förutom ett stort lidande för patienterna medför 

delirium även ökad risk för förlängda vårdtider och ökade kostnader för sjukvården 

(Franco 2001).   

 

Symtom vid delirium 

Symtombilden vid delirium har stor variation mellan olika patienter, både vad gäller 

symtomens uttryck och intensitet. Nedsatt uppmärksamhet och koncentration samt 

störningar i medvetande och kognitiva funktioner, som exempelvis förmåga till 

inlärning och tänkande, beskrivs däremot som kärnsymtom och uppkommer hos de 

flesta som utvecklar delirium (Cole et al. 2012). Svårigheter att uttrycka sig, 

emotionell orolighet och utagerande beteende är ytterligare symtom som kan 

uppkomma. Patienten kan även bli desorienterad i tid, rum och situation och få 

försämrat korttidsminne. Även sömnrubbningar är vanligt och förekommer hos de 

flesta (Lundström et al. 2012 och Jain et al. 2011). 

  

Delirium delas in i tre olika subgrupper utifrån symtombilden. Dessa är; hyperaktiv, 

hypoaktiv och mixad delirium. Hyperaktiv delirium är den vanligaste och 

kännetecknas av symtom i form av oro, osäkerhet och rastlöshet och kan leda till 

utveckling av paranoida föreställningar eller feltolkningar av sinnesintryck, så kallade 

vanföreställningar. Vid hypoaktiv delirium visas istället tankestörningar och 

motoriska störningar vara de dominerade symtomen. Hyperaktiv är enklare att 

upptäcka än hypoaktiv delirium. Detta beror på att symtomen vid hypoaktiv delirium 

inte är lika synliga som vid hyperaktiv delirium. Vid mixad delirium varierar 

symtomen mellan hyperaktiv och hypoaktiv delirium (Lundström 2004, 13).  

 

Orsaker och riskfaktorer till delirium 

Risken att en person drabbas av delirium kan bero både på predisponerade och 

sjukdomsrelaterade faktorer. En av de vanligaste predisponerade faktorerna är 

kognitiv svikt, men även faktorer som hög ålder, manligt kön samt hög 

alkoholkonsumtion kan utlösa delirium. Ytterligare faktorer som visats ha betydelse 

för utvecklingen av delirium är nedsatta sinnesfunktioner, framför allt försämrad syn 

(Inouye 1999 och Rudolph et al. 2014). Delirium kan även uppstå till följd av 

fallskador, vissa påfrestningar som trötthet, smärta eller av stress som kan uppstå i 

samband med miljöombyte (Socialstyrelsen 2010, 36). 
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Bland de sjukdomsrelaterade faktorerna är demenssjukdom en av de mest 

betydande. Äldre personer med demenssjukdom är särskilt utsatta för att utveckla 

delirium och får delirium vid mindre påfrestningar än personer utan demens 

(Lundström 2005). Även patienter med funktionsnedsättning eller med nedsatt 

rörlighet utgör ökade riskgrupper. Metabola störningar, dehydrering samt svåra 

sjukdomar eller samsjuklighet är andra viktiga riskfaktorer till delirium (Inoye et al. 

2007). Patienter som varit inlagda på sjukhus en längre tid samt postoperativa 

patienter, särskilt dem som genomgått operation efter höftfraktur är ytterligare 

grupper som visats ha en förhöjd risk att utveckla delirium (Galanakis et al. 2001). 

Infektion, hjärtsjukdom (främst stroke och transitorisk ischemisk attack) samt vissa 

läkemedelsrelaterade orsaker utgör ytterligare riskfaktorer (Rahkonen et al. 2000). 

Psykofarmaka är en av de viktigaste läkemedelsgrupperna som kan utlösa delirium 

(Inouye et al. 2007). 

  

Användning av vissa åtgärder kopplade till medicinsk behandling och vård som 

exempelvis kvarliggande urinkateter och användning av tvångsmedel är andra 

faktorer som visats ha samband med delirium (Inouye 1999). 

 

Omvårdnad och behandling vid delirium 

Behandlingen inriktas på att tidigt identifiera symtom och utreda de bakomliggande 

orsakerna till symtomen för att kunna åtgärda och behandla dessa. Förutom att 

behandla orsakerna till symtomen bör omvårdnaden utgå ifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt samt inriktas på att minska stress och oro för att förebygga 

uppkomsten av delirium och/eller lindra symtom (Socialstyrelsen 2010). Patienterna 

upplever ofta känslor av rädsla, ångest och oro i samband med deliriumepisoden 

(Partridge et al. 2012). Att undvika förflyttningar mellan olika salar eller 

vårdavdelningar och minska antalet personer som vårdar patienterna är exempel på 

förändringar i omvårdnaden som visats vara stressreducerande. Gynnsamma effekter 

har visats hos patienter som fått tillgång till enkelsal med anslutning till egen toalett. 

Att främja anhörigkontakt och att uppmuntra anhöriga att sova över hos patienter 

med svår oro är andra viktiga delar i omvårdnaden för att underlätta kontakt med 

vänner och anhöriga. Vidare är personalutbildning en viktig del i omvårdnaden för 

att tidigt upptäcka och förbättra omhändertagandet av dessa patienter (Lundström et 

al. 1999). Även musik har visats ha en lugnande och gynnsam effekt både hos 
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personal och hos patienter med delirium (McCaffrey och Locsin 2004).  

 

I vissa fall kan farmakologisk behandling av symtomen vara indicerat. I de nationella 

riktlinjerna för vård och omsorg rekommenderas behandling med låg dos av 

Risperidon (antipsykosmedel) vid besvärande psykiska symtom som exempelvis 

hallucinationer eller agitation. Vid störd dygnsrytm kan Klometiazol (dämpande 

läkemedel) ges nattetid. Dessa läkemedel får dock endast ges om omvårdnadsinsatser 

visat sig vara otillräckliga. De ska dock ges under en kortare tid och utvärderas 

regelbundet (Socialstyrelsen 2010, 36). Även syrgasbehandling kan vara betydande 

eftersom det har visats på ett samband mellan hypoxi och delirium (Lundström et al. 

1999). 

 

Slutligen är interaktionen mellan vårdgivare och patienter viktigt att nämna. 

Patienter med delirium upplever ofta att de har svårigheter att kommunicera och 

göra sig förstådda vilket leder till misstro och bristande tillit till vårdpersonalen 

(Partridge et al. 2012). Det är därmed av stort värde att bemöta patienter med 

delirium på ett lyhört och förstående sätt där deras upplevelser tas på allvar för att 

förbättra omhändertagandet kring dessa patienter (Andersson et al. 2003). 

  

Motiv för studien 

Att skapa kontakt och förstå patienter med delirium har visat sig ofta kunna vara 

svårt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Andersson et al. 2003). 

Patienternas upplevelser är ofta komplexa och varierande och kan innehålla känslor 

av att befinna sig i en annan verklighet, starka emotionella upplevelser och bristande 

tilltro till andra, vilket kan medföra ett stort lidande för dessa patienter (Partridge et 

al. 2012). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det att sjuksköterskan 

skall tillvarata patientens erfarenheter, visa respekt och empati för att främja hälsa 

och förhindra ohälsa (Socialstyrelsen 2005, 10-12). Därmed är det av stort värde att 

sjuksköterskor får ökad kunskap och insikt i dessa patienters upplevelser för att 

kunna bemöta och ge en god omvårdnad för äldre patienter med delirium (Anderson 

et al. 2003). Med grund i detta är syftet med denna litteraturstudie att beskriva äldre 

patienters upplevelser i samband med delirium. 
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METOD 

Definitioner 

Delirium används synonymt med begreppet akut förvirringstillstånd, men kan i vissa 

fall även benämnas konfusion. I den nationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 

(Socialstyrelsen 2011, 158) samt i den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM-IV 

(American Psychiatric Association 2000, 61-64) används definitionen delirium för att 

beskriva detta tillstånd. Författarna har därför valt att använda benämningen 

delirium i denna litteraturstudie. Viktigt är dock att inte förväxla denna benämning 

med delirium tremens som är ett tillstånd som kan uppstå till följd av 

alkoholmissbruk (Morandi et al. 2008, 1909-1910). Detta tillstånd behandlas inte i 

denna studie. 

  

Sökmetoder 

Det är viktigt att vetenskapliga artiklar kan återfinnas i existerande söksystem och 

databaser som till exempel International Nursing Index och CINAHL (Olsson och 

Sörensen. 2011, 267). De sökmetoder som användes i litteraturstudien var 

artikelsökning i databaserna CINAHL, PubMed och PsykINFO. Dessa databaser är 

inriktade på omvårdnadsforskning. Genom användning av SvenskMeSH hittades 

lämpliga sökord, vilket underlättade sökningen. Sökorden som användes var; 

Delirium, Confusion, Acute confusional state, nursing, aged, experience, 

hallucinations, physiology och physiopathology (se bilaga 1, tabell 1). 

  

Urval 

Inklusionskriterier för studiens insamlade data innefattade vetenskapliga artiklar 

som handlar om män och kvinnor som är 65 år eller äldre och som har utvecklat 

delirium. Dessa artiklar utgick ifrån ett patientperspektiv där patienternas 

upplevelser belystes. Studierna innehar forskningsetiskt tillstånd samt är 

expertgranskade innan publicering. På grund av bristfällig forskning inom området, 

fick litteraturstudiens resultat utökas till att innehålla artiklar som var högst 20 år 

gamla. Studierna var kvalitativa och svarade på litteraturstudiens syfte. Slutligen 

skulle artiklarna vara skrivna på engelska för att reducera risken för feltolkning. 

Exklusionskriterierna innefattade artiklar som handlade om deliriösa patienter med 

samtidig demenssjukdom eftersom detta kan influera på upplevelsen av delirium. 

Olsson och Sörensen (2011, 112) belyser vikten av att strukturera tydliga definitioner 
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kring vilken grupp studien skall inriktas på. Dessa måste tydligt fastställas med hjälp 

av inklusions- och exklusionskriterier. 

 

För att insamlat data skall vara trovärdigt och av god kvalitet är det värdefullt att ha 

ett systematiskt tillvägagångssätt där de insamlade studierna kritiskt analyseras och 

värderas (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 93). Författarna valde därmed att 

urvalet i litteraturstudien genomfördes i tre steg (se tabell 1, bilaga 1) utifrån de valda 

databaserna, sökorden samt begränsningarna som beskrivs ovan. Inledningsvis 

valdes artiklar som bedömdes vara relevanta utifrån titel ut för en första granskning 

av dessas abstrakt. Därefter gjordes en noggrann textgranskning av hela artikeln inför 

en slutgiltig kvalitetsgranskning (se bilaga 2) där författarna utgick ifrån ett 

granskningsprotokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier som är utformat 

av Willman et al. (2011, 175) för att bedöma studiernas kvalitet. De utvalda artiklarna 

som ingick i litteratursammanställningen presenterades i en artikelöversikt (se tabell 

2, bilaga 3). 

 

Analys     

Analysmetoden som genomfördes i litteraturstudien var beskrivande analys 

inspirerad av Friberg (2012, 122-129). Denna metod kan beskrivas som en rörelse 

mellan helhet och delar av artiklarnas resultat. Dessa delar uppstår när resultatet i 

artiklarna sönderdelas med syfte att finna nya delar som besvarar syftet. När dessa 

delar sedan binds samman bildas en ny helhet som utgör ett nytt resultat (Friberg 

2012, 122-129). Utifrån detta ansåg författarna att denna analysmetod lämpade sig 

till denna studie eftersom insamlat data belyste patienters olika upplevelser vid 

delirium. Författarna valde att gemensamt analysera de utvalda artiklarna med fokus 

på dessas resultat. Därefter identifierade författarna meningsenheter som 

sammanställdes och kodades utifrån litteraturstudiens syfte. Dessa koder sorterades 

och abstraherades till subteman, teman och slutligen ett huvudtema.  

 

Forskningsetik 

Eftersom syftet med denna studie var att beskriva äldre patienters upplevelser i 

samband med delirium innehöll data som användes i litteraturstudien personliga 

berättelser av människor som varit med om känsliga och svåra upplevelser. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003: 460) och 

Personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) har som syfte att “skydda den enskilda 
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människan och respekten för människovärdet vid forskning” samt “skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter 

behandlas”. Författarna valde därför att de artiklar som ingick i studien skulle 

genomgått etisk granskning samt inneha etiskt tillstånd för att undvika stödjande av 

oetisk forskning där människor riskerar att utnyttjas, skadas eller såras. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2008) skall all forskning som innehåller känsliga 

personuppgifter lämnas in för granskning och godkännande till en forskningsetisk 

kommitté innan studien påbörjas. I sjuksköterskornas internationella etikkod (ICN, 

2006) belyses även vikten av att patienter som deltar i forskning skall skyddas mot 

skada och har rätt till full information, självbestämmande samt rätt till anonymitet 

och konfidentialitet, vilket författarna anser ytterligare styrker värdet av noggrann 

granskning av de valda studiernas etiska resonemang. 

 

RESULTAT  

Nedan visas huvudtema, teman och subteman som presenteras i resultatet. 

 

Tabell 3. Översikt av huvudtema, teman och subteman. 

Huvudtema Tema Subtema 

En känsla av att tappa 

kontrollen 

Upplevelse av att vara i 

en annan verklighet 

Känslan av att drömma  

Overkliga upplevelser 

Förändrad tids- och 

rymduppfattning 

Att överväldigas av 

emotionella upplevelser 

Att känna sig avskild från 

andra 

Rädsla och ångest 

Känslan av att vilja fly 

Bristande tilltro respektive 

tilltro till andra 

Att inte kunna göra sig 

förstådd 

Känslor av misstro och 

bristande tillit 

Att känna stöd 
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Utifrån litteraturstudiens teman och subteman sammanfogades dessa i ett 

huvudtema med syfte att finna en helhet av studiens resultat; En känsla av att tappa 

kontrollen. 

 

Upplevelse av att vara i en annan verklighet 

Känslan av att drömma 

Studier visade att deliriumepisoden kunde beskrivas som att drömma eller befinna 

sig i ett “drömland” (McCurren och Cronin 2003 och Sörensen Duppils och Wikblad 

2007). Patienter i Sörensen Duppils och Wikblads (2007) studie beskrev upplevelsen 

som att drömma samtidigt som de visste att de var vakna. För deltagare i Granberg, 

Bergbom Engberg och Lundbergs (1999) studie innebar deliriumepisoden 

känslosamma och overkliga upplevelser som beskrevs som drömmar, mardrömmar 

och dumma fantasier. McCurren och Cronin (2003) visade att deltagare upplevde att 

de var i en annan, drömliknande värld. 

 

“Det fick mig att känna som om jag var i ett annat land, så att säga; på en annan 

plats, en annan verklighet. Det var som om jag var i en dröm och visste att jag 

drömde och när jag skulle vakna, visste jag att jag hade drömt... det var 

förvirrande. Det kändes som att vara i en dröm, men jag var vaken samtidigt”  

 

I en studie av Andersson et al. (2002a) beskrev deltagare upplevelsen som att vara i 

ett vakuum eller i en dvala där de såg verkligheten igenom en dimma. Andra 

upplevde att de befann sig i ett gränsland mellan verklighet och fantasi där de 

pendlade mellan känslan av att vara vid medvetande och omedvetande. En av 

deltagarna beskrev detta tillstånd som att vara i koma som man stundvis vaknade 

upp ifrån.  

 

Overkliga upplevelser 

Studier visade att overkliga upplevelser i form av reella fantasier, hallucinationer och 

illusioner är vanligt förekommande hos personer med delirium (Andersson, Norberg 

och Hallberg 2002b; Schofield 1997 och Sörensen Duppils och Wikblad 2007).  I 

Sörensen Duppils och Wikblads (2007) studie beskrevs dessa upplevelser som 

dramatiska scener med innehåll av skrämmande syner. Deltagarna berättade att de 

kunde se saker som inte fanns eller misstolka saker de såg eller hörde. Patienter i 
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Granberg, Bergbom Engberg och Lundbergs (1999) studie upplevde att dessa 

overkliga upplevelser ofta uppkom på kvällen då de skulle sova. En av deltagarna 

berättade att han kunde se saker som flög ovanför honom i luften när han låg ner i 

sängen. Patienter berättade även att de var medvetna om att erfarenheterna var 

overkliga men att de för stunden upplevdes vara på riktigt. 

 

Andersson et al. (2002b) fann att dessa overkliga upplevelser kunde ta sig uttryck på 

åtskilliga sätt. En patient beskrev exempelvis att han såg en mängd människor som 

stod och stirrade på honom medan en annan upplevde att han såg döda människor 

omkring sig. Schofield (1997) visade att patienter som varit med om dessa overkliga 

erfarenheter inte alltid beskrev dessa som obehagliga eller skrämmande utan att de 

däremellan kunde upplevas underhållande och glädjande. En av deltagarna i studien 

av Andersson et al. (2002) beskrev exempelvis att hon upplevt fantasier innehållande 

vackra varelser med vingar. Sörensen Duppils och Wikblad (2007) fann att dessa 

erfarenheter upplevdes vara mycket verkliga för deltagarna och kunde beskrivas i 

detalj efter tillfrisknande, trots att dessa var motsägelsefulla eller overkliga. 

 

Förändrad tids- och rymduppfattning 

Andersson et al. (2002b) fann att patienterna ofta upplevde en förändrad tids- och 

rymduppfattning. Deltagarna upplevde att de missplacerade sig själva i situationen 

och försökte upprepade gånger återfinna lokalisation. Deltagare i McCurren och 

Cronins (2003) studie beskrev att de kände sig osäkra på var de befann sig 

någonstans. En man som var inlagd på sjukhuset, trodde exempelvis att han befann 

sig i en källare. Sörensen Duppils och Wikblads (2007) studie visade liknande 

beskrivningar. En patient beskrev det på detta vis;  

 

“Jag var på sjukhuset, men för mig såg det inte ut som ett sjukhus”.  

 

Studier visade att patienters uppfattning av tid och plats ofta utspelades i upplevelser 

från det förflutna. Upplevelser från förr kunde återupplevas och blandas ihop med 

nuvarande upplevelser (Andersson et al. 2002b och Sörensen Duppils och Wikblad 

2007). Resultatet av detta kunde medföra att personerna fick svårigheter att 

orientera sig i nuet, å andra sidan kunde vissa uppleva detta som en hjälp till 

förståelse. En förståelse av olika objekt och händelser som skedde i nuet genom att 

dessa integrerades med minnen från tidigare upplevelser (Andersson et al. 2002b). 
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Även i Granberg, Bergbom Engberg och Lundbergs (1999) studie visades stora 

svårigheter i tidsuppfattning hos patienter. Patienterna beskrev att de upprepade 

gånger inte visste vilken tid på dygnet eller vilken veckodag det var. När 

vårdpersonalen regelbundet informerade om detta beskrev patienterna att de kände 

ett välbehag för stunden, men att de bara några minuter senare återigen kunde ha 

glömt detta. De berättade att trots att de såg klockan på väggen, var det svårt att 

uppfatta och behålla tiden i minnet. En kvinna berättade att hon, klockan nio på 

kvällen, kunde se på klockan utan att veta om den skulle vara tio eller elva timmen 

därpå. Beskrivningar som att det fattades dagar och att de förlorade tid förekom. En 

kvinna i McCurren och Cronins (2003) studie beskrev att det kändes som att hon 

varit borta ett tag.  

 

Att överväldigas av emotionella upplevelser 

Att känna sig avskild från andra 

Studier visade att deliriumepisoden kunde medföra att patienter upplevde känslor av 

att vara separerade eller avskilda från omvärlden och det som hände runtomkring 

dem (Andersson et al. 2002 och Schofield 1997). Stenwall et al. (2008) fann att 

patienterna kunde känna sig ensamma i dess egna erfarenheter på grund av att 

människorna runtomkring dem hade svårigheter att förstå deras upplevda verklighet. 

Deltagare i Fagerberg och Jönhagens (2002) studie beskrev att de kände sig 

ensamma i kampen om att bli trodda och lyssnade på. I Stenwalls et al. (2008) studie 

beskrev deltagare även känslor av att vara utanför och en “utomstående” i mötet med 

vårdpersonal och anhöriga. De berättade att de kände sig utanför då andra inte kunde 

se och uppleva samma företeelser eller händelser som dem själva. Att vara i delirium 

beskrevs som att vara ensam om att förstå vad som händer, vilket skapar känslan av 

att vara utstött. Ingen annan än personen i fråga vet vad som pågår och hur det 

känns. Patienter upplevde även att de inte fick all den information de skulle vilja ha, 

utan att den undanhölls av vårdpersonalen och anhöriga. 

 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) fann att patienter även kunde 

uppleva känslor av ensamhet och isolering en tid efter tillfrisknande. Dessa beskrev 

att det kändes som att de plötsligt stod helt ensamma med deras svåra och komplexa 

tankar och känslor från deras tidigare erfarenheter.    
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Rädsla och ångest 

Deliriumepisoden kunde även innehålla känslor av ångest, rädsla, ilska och 

frustration (Andersson et al. 2002b och Sörensen Duppils och Wikblad 2007). 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) visade att hallucinationer, som 

även kunde beskrivas som overkliga upplevelser bland patienter, ofta kunde 

föranleda känslor av rädsla och ångest. Dessa känslor uppkom ofta på kvällen eller 

under natten då patienterna försökte sova. Vissa beskrev rädsla för att somna 

eftersom overkliga upplevelser, likt mardrömmar, kunde inträda. En man berättade 

att han längtade efter att få sova men vågade inte eftersom hans “dumma fantasier” 

inleddes då han slöt ögonen. I Schofields (1997) studie berättade en patient att han 

upplevde dessa scenarion som hemska och skrämmande och att han efteråt kunde 

beskriva dessa i detalj. Deltagare i Anderssons et al. (2002) studie beskrev att dessa 

erfarenheter kunde upplevas som både overkliga och ibland verkliga. Detta väckte 

stor osäkerhet hos patienterna och beskrevs som mycket skrämmande då de inte 

visste om dessa inträffade på riktigt eller inte.  

 

Sörensen Duppils och Wikblad (2007) fann att känslor av rädsla och ångest kunde 

infinnas hos patienterna även en tid efter tillfrisknande, dock i samspel med en 

känsla av lättnad vid detta tillfälle.   

 

Känslan av att vilja fly 

Sörensen Dupplis och Wikblad (2007) beskrev att patienter kunde känna sig 

instängda och ville fly. En kvinna berättade att hon ville komma bort därifrån. Hon 

tänkte att när personalen var i ett annat rum, kunde hon passa på att fly. Fagerberg 

och Jönhagens (2002) studie visade att flera patienter ville fly från hotet och 

misstankarna om att ingen trodde på dem. Patienter gjorde försök att fly, sprang runt 

på sjukhusavdelningen och försökte hitta en väg ut eller försökte fly genom att klättra 

ur sängen. Det var omöjligt att vara kvar i deras egen säng när det kändes som en 

hotfull situation. Patienter kunde byta till en annan säng när det kändes hotfullt och 

brydde sig inte om att det låg en annan person i sängen.  

 

I Anderssons et al. (2002a) studie beskrev deltagare att de försökte fly från minnena 

av att vara i delirium. Detta gjorde de genom att prata om något annat. De ville inte 

prata om händelsen samtidigt som de ville veta orsaken till varför deliriumepisoden 

uppkommit. I Granberg, Bergbom Engberg och Lundbergs (1999) studie berättade en 
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man att han endast kunde sova ett par timmar om nätterna, sedan var han vaken och 

då kunde tankarna om att vilja fly därifrån uppkomma. Han tänkte då att han skulle 

vara hemma ett par timmar innan han skulle återvända till sjukhuset och då skulle 

allt vara som vanligt igen.  

 

Bristande tilltro respektive tilltro till andra 

Att inte kunna göra sig förstådd 

Anderssons et al. (2002b) studie visade att deltagare hade svårigheter att uttrycka sig 

i tal. De kämpade med att förstå, hitta klarheter och ta kontrollen över situationen. 

De använde olika strategier för att förstå sig själva men även för att kunna 

kommunicera med andra. Talet förändrades under deliriumepisoden. Patienterna 

talade osammanhängande och hela tiden, utan att invänta respons från andra. Orden 

handlade om vad de upplevde eller saker som inte andra än patienterna själva kunde 

se. De kunde även upprepa samma ord flera gånger. Andersson et al. (2002b) och 

McCurren och Cronin (2003) beskrev att patienterna kunde prata om en sak och i 

nästa stund prata om någon annan, utan att de själva var medvetna om det. I 

McCurren och Cronins (2003) studie beskrev de hur en patient kunde sitta och prata 

om svampar och sedan helt plötsligt börja prata om kassettbandspelare. Han beskrev 

att han inte kunde kontrollera sig själv under händelsen. En annan deltagare 

berättade att hon var medveten om vad som hände samtidigt som hon försökte dölja 

detta för att inte bli dumförklarad.  

 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundbergs (1999) studie visade att patienter 

“vaknade upp” ur deliriumepisoden och kände att talet inte förändrats särskilt 

mycket. De trodde att de kunde tänka klart, fastän det tog längre tid med 

tankegången. De förstod inte allt, men relativt mycket om det som hade hänt. En 

patient försökte berätta för sjuksköterskan om en händelse men kunde inte få fram 

de rätta orden utan att sluddra. Sjuksköterskorna var stressade och hade inte tid att 

vänta på att patienten skulle finna de rätta orden. En patient förklarade att detta 

gjorde honom galen och valde då att inte säga något till sjuksköterskorna utan lät det 

istället vara för att det kändes meningslöst.  

 

Vidare beskrev Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) att patienter 

upplevde förvåning, förtvivlan och frustation över att inte kunna kommunicera som 

de brukade göra. En patient beskrev att hon kände sig försvarslös över att inte kunna 
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uttrycka sig. Hennes röst ville inte lyda henne; 

 

“Jag kände mig tom och kunde bara svara på ja eller nej. Jag tänkte på en sak men 

jag sa en annan. Jag känner mig tom och försvarslös när jag inte kan tala som 

tidigare”  

 

Efter deliriumepisoden, när patienterna återfått medvetande, kunde ändå inte alla 

patienter tänka klart. En del var fortfarande påverkade, vilket gjorde att de fick 

svårigheter att kommunicera med andra (Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg 

1999). I Schofields (1997) studie framkom det att personal inte hade tillräckligt med 

kunskaper för att kunna kommunicera med patienter med delirium.  

 

Känslor av misstro och bristande tillit 

Patienter i McCurren och Cronins (2003) studie trodde att personalen på sjukhuset 

var emot dem. En deltagare trodde att personalen tog kroppsdelar från patienter 

medan en annan patient trodde att personalen utnyttjade dem genom att fotografera 

dem. Patienter upplevde även bristande egenskaper hos sjuksköterskorna. En patient 

berättade att hon inte alls fick förklarat för sig vad det var som hände. Ingen kunde 

förklara för henne vad som hänt under deliriumepisoden. Det framkom också att 

sjuksköterskor verkade undvika patienters frågor och funderingar och kunde säga 

kommentarer som; “Vad vill du nu då? Varför slösar du bort min tid?” när 

patienterna funderade över vad som hände. De beskrev även att en anhörig till en 

patient hade blivit otrevligt bemött av personalen. Personalen tyckte att den anhöriga 

skulle prata om något annat när denne nämnde att personen var i delirium. 

Personalen föreslog att den anhörige skulle byta ämne och prata om någonting annat.  

 

Stenwall et al. (2008) visade att patienter hade svårigheter att förstå och 

kommunicera med anhöriga och personal. Patienter upplevde att de blev skrattade åt 

och att personalen hävdade att deras verklighet var felaktig och att det var 

personalens uppfattning som var den korrekta. En patient berättade hur 

vårdpersonalen kunde göra narr av honom när han var i delirium, samtidigt som han 

själv kämpade för att komma ur episoden. När patienter inte kunde kontrollera sitt 

tillstånd, kunde de välja att ta avstånd och inte prata med någon när de kände 

misstro och när ingen förstod dem. Avståndet tog de genom att dra sig undan, 

pratade bara när de fick frågor eller blev tilltalade. En kvinna berättade att när hon 
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kände misstro så valde hon att vara tyst.  

 

“Jag visste att de ljög, jag var inte på det sjukhuset”  

 

Citatet ovan är en förklaring av en man som trodde att sjuksköterskorna ljög för 

honom om vilket sjukhus han befann sig på. Han skulle även vid ett tillfälle bli sövd, 

men kämpade emot. Han litade inte på personalen, han visste inte om de försökte att 

döda honom eller inte (Crammer 2002). I Stenwalls et al. (2008) studie beskrev en 

deltagare att han ibland kunde glömma bort att han var förvirrad eftersom alla varit 

så snälla mot honom. I Fagerberg och Jönhagens (2002) studie beskrev en patient 

som inte litade på personalen det på detta vis; 

 

“Det var hemskt, jag litade inte på någon. De hade någon i personalen som vakade 

över mig hela natten. De skulle ge mig en spruta men jag trodde att det var gift de 

skulle ge mig”  

 

I Schofields (1997) studie beskrev en patient att han hotade med att ringa polisen om 

inte sjuksköterskan lämnade rummet, varpå sjuksköterskan svarade med att 

patienten skulle hålla tyst och sova istället. En annan patient upplevde istället ett 

positivt bemötande från vårdpersonalen. Han trodde att han var hemma i sin 

lägenhet, sjuksköterskan förklarade då på ett vänligt sätt att hon var sjuksköterska 

och att han befann sig på sjukhuset. Stenwall et al. (2008) fann att positiva aspekter 

uppstod när patienterna fick bekräftelse från vårdpersonalen och anhöriga. En 

ömsesidig känsla uppstod när patienterna upplevde förståelse och när de blev sedda 

av andra.  

 

Att känna stöd  

Patienter i Stenwalls et al. (2008) studie kände sig trygga och säkra när vårdpersonal 

och anhöriga förstod, stöttade och litade på dem. Kunskap om vad som hände och 

vad som skulle hända väckte trygghetskänslor hos patienterna. McCurren och Cronin 

(2003) beskrev att patienter tog stöd från familj, personal, närstående och sig själva 

när det gällde bearbetandet av delirium. Patienterna själva berättade att stöd från 

deras närstående var viktigt under tiden de var i delirium. Stöd från sjuksköterskor 

ansåg patienterna var viktigt eftersom de berättade vad det var som hände och hade 

hänt. En kvinna berättade att hennes familj fortsatte att prata med henne under 
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deliriumepisoden, vilket hon tyckte var väldigt bra och det hjälpte henne. Schofield 

(1997) beskrev en patient som pratade om sina upplevelser med sin syster. Han 

upplevde detta som mycket värdefullt och tyckte att detta hjälpte honom i sin 

situation. En deltagare i McCurren och Cronins (2003) studie berättade däremot att 

han la skulden på andra. Han var arg på sin fru och sina barn, för att de inte kom och 

räddade honom. Crammer (2002) beskrev att under hans tid i delirium, var hans fru 

ett betydelsefullt stöd för honom. Hon fanns i hans närhet, förklarade och svarade på 

hans frågor. En annan studie visade att en kvinna kände en lugnande, ömsesidig 

känsla när hon träffade en släkting. Mötet med släktingen gjorde att hon kände att 

någon brydde sig om henne. Hon kände lycka och kunde skratta. Det gjorde att 

känslan av att vara i delirium glömdes bort och kvinnan kunde känna sig som att vara 

i en vanlig värld för en liten stund (Stenwall et al. 2008).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre patienters upplevelser i 

samband med delirium. Resultatet visade att deliriumepisoden kunde innefatta 

känslor av att vara i en annan verklighet, att överväldigas av emotionella upplevelser 

samt att få bristande tilltro respektive tilltro till andra. Det innebar en oförutsägbar 

period med känslor av att pendla mellan verklighet och fantasi, en fantasi 

innehållande vackra drömmar och mardrömmar. Dessa upplevelser delades in i 

teman och subteman som tillsammans utgjorde ett huvudtema; En känsla av att 

tappa kontrollen. Liknande beskrivningar av dessa patienters upplevelser är vanligt 

förekommande och belyses bland annat i Partidges et al. (2012) reviewstudie. I denna 

studie visas beskrivningar som; att uppleva hjälplöshet och en känsla av bristande 

kontroll. Känslan av att tappa kontrollen har visats kunna uttryckas på en mängd 

olika sätt och även i Bélanger och Ducharmes (2011) reviewstudie lyfts dessa känslor. 

De beskriver att patienterna uttryckte känslor av att uppleva ett avstånd mellan dem 

själva och personerna i sin omgivning, vilket gjorde att de kände sig oförmögna att 

påverka eller kontrollera vad som pågick runtomkring dem. Andra uttryckte känslor 

av att deras liv var i händerna på en övre makt som de inte hade någon kontroll över. 

Det finns även beskrivningar som visar att dessa patienter ofta känner ett stort behov 

av att försöka förstå och reflektera över vad som händer omkring dem för att finna 

förståelse och kontroll i situationen. Enligt litteraturstudiens författare utgjorde detta 
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huvudtema en helhet av litteraturstudiens resultat vilket kan underlätta förståelsen i 

tillhörande teman och subteman i resultatet.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att deliriumepisoden kunde beskrivas som att 

drömma eller befinna sig i ett “drömland”. Patienterna kunde stundvis känna sig 

omedvetna om verkligheten runtomkring dem. Detta belyses även i Burns, Gallagley 

och Byrnes (2004) reviewstudie. De beskriver att personer med delirium kan känna 

sig “avskurna” från omvärlden och upptagna av sina inre tankar och upplevelser. I 

Andersson, Hallberg och Edbergs (2003) studie beskrivs detta utifrån 

sjuksköterskornas perspektiv. De visar att sjuksköterskorna upplevde att patienter 

med delirium pendlade mellan klarhet och förvirring. Sjuksköterskorna uttryckte 

svårigheter att nå patienterna och att det kändes som att de befann sig i en annan 

verklighet. Trots att sjuksköterskorna informerat eller förklarat för patienten kunde 

denne ha glömt detta några minuter senare och istället återgått till sin egen 

verklighet. Med grund i detta, menar litteraturstudiens författare att vårdpersonalen 

bör vara medvetna om att dessa patienter kan ha svårigheter att inta och förstå 

information som ges under deliriumepisoden. Därför bör stor lyhördhet, förståelse 

samt tålmodighet alltid beaktas i omvårdnaden av dessa patienter. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att patienter kunde erfara overkliga upplevelser 

i form av reella fantasier, hallucinationer samt illusioner. Dessa visades kunna ha stor 

variation mellan olika personer. Detta belyses även i Grover och Shahs (2011) studie, 

där patienternas beskrivningar av dess upplevelser under deliriumepisoden varierade 

på åtskilliga sätt mellan deltagarna. En patient beskrev exempelvis att han kunde se 

spöken medan en annan upplevde att sängen han låg i var fylld av myror. Resultatet i 

litteraturstudien visar även att dessa erfarenheter upplevdes vara mycket verkliga för 

patienterna trots att dessa var irrationella eller verklighetsfrämmande för omvärlden. 

Detta belyser, enligt litteraturstudiens författare, värdet av att vårdpersonalen alltid 

bör försöka förstå och sätta sig in i patienters upplevelser och känslor så att dessa får 

ett respektfullt bemötande där de känner sig tagna på allvar. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att deliriumepisoden kunde medföra störningar i 

tids- och rymduppfattning och orsaka stor förvirring hos patienterna. I Dahlke och 

Phinneys (2008) studie framkom att vårdpersonal sällan ser förvirring som ett 

sjukdomstillstånd hos äldre, utan ses istället som en naturlig del av den äldres 
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personlighet. Enligt litteraturstudiens författare belyser detta vikten av att 

sjuksköterskor samt annan vårdpersonal alltid bör vara lyhörda för detta och 

uppmärksamma patienter som uppvisar detta symtom för att tidigt upptäcka 

eventuellt delirium. I litteraturstudiens resultat framkom även att patienterna kunde 

ha svårigheter att minnas vilken tid på dygnet eller vilken veckodag det var. I Dahlke 

och Phinneys (2008) studie framkom att när vårdpersonalen informerade om tiden 

visades detta kunna ge ett välbehag hos patienterna för stunden. Enligt Day, Higgins 

och Keatinge (2011) har orientering som omvårdnadsstrategi hos patienter med 

delirium utvecklats i syfte att reducera förvirring och rädsla genom att minska 

patientens krav på dess nedsatta kognitiva funktioner. Denna strategi går ut på att 

vårdpersonalen försöker verklighetsorientera patienten i dennes situation. 

Orientering som strategi har blivit accepterad av hälso- och sjukvårdspersonal som 

hjälp för att minska förvirring och används ofta omedvetet i kommunikationen med 

äldre och förvirrade patienter. Däremot kan denna typ av strategi medföra risk för att 

patienten upplever sig misstrodd, vilket kan ge uttryck av frustration, agitation, 

ångest, misstänksamhet och tillbakadragenhet hos patienten. Fortsatt forskning 

övervägs inom detta område för att undersöka effekten av denna strategi. Med grund 

i detta, menar litteraturstudiens författare att den äldre och förvirrade patienten inte 

bör tvingas att infinna sig i nuet eller i omgivningens verklighet på grund av 

strategins eventuella negativa effekter som snarare kan vara skadliga för patienten. 

Däremot om patienten försöker finna sanning eller söker efter förståelse från 

vårdpersonal under deliriumepisoden, kan verklighetsorientering vara av stort värde 

för patienten. I litteraturstudiens resultat framkom även att patienterna kunde känna 

sig ensamma i kampen om att bli trodda och lyssnade på. Att vårdpersonalen söker 

en balans mellan verklighetsorientering och att försöka förstå och stödja, utan att 

spela med i patientens upplevda verklighet, menar författarna kan vara betydelsefullt 

i omvårdnaden av dessa patienter. Detta belyses även i Andersson et al. (2003) 

studie, att sjuksköterskan kan infinna stöd hos patienten genom att bekräfta dennes 

verklighet utan att bekräfta den som verklig.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att deliriumepisoden kunde medföra stor 

påfrestning förenat med starka och varierande känslor hos patienterna. Känslor av 

rädsla, ångest och att vilja fly var dock återkommande beskrivningar såväl som 

känslor av att sakna trygghet, förståelse och kontroll i situationen. Enligt Antonovsky 
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(1991, 37-41) kan en persons känsla av sammanhang, KASAM, hotas då denne 

drabbas av påfrestande livshändelser. Begreppet KASAM, beskriver människors 

förmåga att hantera olika utmaningar i livet och består av tre centrala delar; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet beskriver i vilken 

utsträckning en person upplever insikt och sammanhang i dennes situation. 

Människor är i behov av att känna förståelse och begriplighet. Detta skapar trygghet. 

Den andra delen, hanterbarhet handlar om en persons tillit till sin egen förmåga, att 

göra sina inre såväl som yttre resurser tillgängliga för att kunna hantera olika 

livshändelser. Den sista delen, meningsfullhet avser en persons förmåga att infinna 

engagemang och energi i de utmaningar som uppstår under livet. Att försöka hitta en 

mening, även i de olyckliga händelserna skapar en trygg och meningsfull tillvaro.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att flera av patienterna med delirium inte 

kunde göra sig förstådda. Detta gjorde att de kände sig misslyckade och när de 

försökte tala så kom det fram andra ord än vad som egentligen var tänkt. De upplevde 

att de inte blev tagna på allvar av vårdpersonalen och att de inte förstod vad de 

menade. En patient beskrev att hon inte orkade förklara för vårdpersonalen vad hon 

menade eftersom hon såg att de inte hade tid att stanna upp och samtala med henne. 

Patienter berättade även att de kände att vårdpersonalen undanhöll information ifrån 

dem. I Granberg, Bergbom Engberg och Lundbergs (1998) studie beskriver flera 

patienter att de inte kunde uttrycka sig som de ville. Detta gjorde att de inte kände att 

de blev förstådda och tagna på allvar. De beskriver även en patient som upplevde att 

hon blev lyssnad på av vårdpersonalen. Patienten beskrev att sjuksköterskan pratade 

med henne, lyssnade och förstod. Detta gjorde att patienten kände sig trygg och 

kunde ställa frågor till sjuksköterskan. Även andra patienter i studien upplevde att 

vårdpersonalen fanns där, stöttade och lyssnade på dem under deliriumepisoden. 

Antonovsky (1991, 37-41) lyfter värdet av att skapa en känsla av hanterbarhet i 

situationen. Eide och Eide (2009, 198) beskriver att det är viktigt med god 

kommunikation eftersom det kan hjälpa patienten igenom sjukdom och kris. Det är 

även viktigt att patienten får tillräckligt med information om sin sjukdom och 

behandling. Det gör att patienten får mer förståelse, vilket gör att situationen blir mer 

förutsägbar och får mening. Enligt Antonovsky (1991, 37-41) är meningsfullhet viktigt 

för att finna trygghet. Litteraturstudiens författare anser därför att det är en bra 

egenskap hos sjuksköterskan att ta sig tid och finnas där för patienten. Att samtala 
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med patienten, lyssna och förstå, trots att det kanske inte alla gånger finns de “rätta” 

svaren.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att flera patienter upplevde en bristande tilltro till 

vårdpersonalen. Patienter kände att de inte blev tagna på allvar, utan att de istället 

blev dumförklarade och skrattade åt. De upplevde även att personalen inte hade 

tillräckligt med kunskaper om delirium. Misstro uppkom hos patienter då de inte 

kände någon tillit. Stenwall et al. (2007) beskriver i deras studie att vårdpersonalen 

uppfattade att det uppstod brist på förtroende i mötet med patienter med delirium. 

Misstro uppstod då vårdpersonalen inte förstod vad patienterna menade. Yevchak et 

al. (2012) beskriver att det är viktigt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att 

kunna ge utbildning och hitta en balans för patienter i delirium för att ge stöd åt 

dessa. Granberg et al. (1998) beskriver i deras studie att en patient uttryckte att när 

anhöriga var på plats så kändes det enklare. Patienten kände lugn och kunde fokusera 

lättare. Vidare beskriver de att patienter blev oroliga då vårdpersonalen inte hade tid 

att samtala med dem. Eide och Eide (2009, 69) beskriver att det är viktigt för 

vårdpersonal att stärka tillit hos patienter eftersom patientens värld oftast är kaotisk 

under en krissituation. Då behöver patienterna någon som kan vägleda dem i rätt 

riktning och som kan visa de vägen. Vårdpersonalens uppgift är då att skapa en bra 

relation till patienten och ge den trygghet som de behöver. Enligt Antonovsky (1991, 

37-41) är begriplighet viktigt för att skapa insikt och sammansanhang och därmed 

finna trygghet. Med grund i detta menar litteraturstudiens författare att det är av 

stort värde att en god relation skapas mellan patient och vårdpersonal, för att misstro 

ska undvikas och en god tillit skapas. Tala, lyssna och att finnas där för patienterna är 

därför viktigt för att tillit ska kunna skapas, vilket även är betydelsefullt för att en god 

omvårdnad ska kunna ges till patienten.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade även att patienter hade ett behov av att känna 

stöd ifrån anhöriga och vårdpersonal då de befann sig i delirium. Svar på frågor och 

funderingar var viktigt för patienterna eftersom detta hjälpte dem i processen av 

tillfrisknande från delirium. Eide och Eide (2009, 260) beskriver att en bekräftande 

kommunikation är att bli sedd och förstådd. Att någon lyssnar på en och lever sig in i 

det man känner och tänker är positivt för en god kommunikation. Detta stärker 

självkänslan, det psykologiska och existentiella behovet av att knyta an till andra 
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människor, vilket skapar närhet till andra. Detta skapar även trygghet och tillit, vilket 

är bra för att skapa en god relation mellan patient och vårdpersonal. Partridge et al. 

(2012) beskriver i deras studie att det är positivt att personalen finns där och lugnar 

patienten då det behövs. Samvaro med anhöriga har visat ge positiva effekter och kan 

lugna patienter med delirium och därmed minska känslor som rädsla och ångest.  

Antonovsky (1991, 37-41) menar att känslan av hanterbarhet är viktig för att kunna 

hantera olika livshändelser. Författarna av litteraturstudien anser därför att det är 

viktigt att patienter får träffa sina anhöriga under tiden de är i delirium eftersom 

detta gynnar dem. Även att vårdpersonalen finns där som ett stöd är betydelsefullt för 

patienterna.  

 

Sammanfattningsvis lyfter litteraturstudiens resultat patienternas beskrivningar av 

dess tankar och känslor som uppkom i samband med deliriumepisoden, vilka enligt 

litteraturstudiens författare ofta kunde förstås i relation till ett lidande för dessa 

patienter. Med grund i detta vill författarna slutligen koppla detta till Erikssons 

(1994) teori om lidande. Detta för att ytterligare lyfta värdet av att förmedla stöd, 

hopp och empati för att minska onödigt lidande för dessa patienter. Eriksson 

beskriver vårdlidande som det lidande som upplevs i relation till vårdsituationen. 

Vårdlidande kan upplevas på många olika sätt, men den vanligast förekommande 

formen av vårdlidande utgörs av kränkning av patientens värdighet och dennes värde 

som människa. Kränkning kan ske genom konkreta åtgärder som exempelvis att inte 

svara eller lyssna på patienten, men det kan även ske mer abstrakt genom exempelvis 

att inneha ett bristande etiskt förhållningssätt eller genom att inte “se” eller bekräfta 

patienten. Vårdpersonal har därmed ett ansvar att eliminera och lindra lidande 

genom att tillgodose patienternas behov av information, delaktighet, stöd och 

uppmuntran. Det handlar om att förmedla hopp men också att dela hopplösheten i 

svåra stunder (Eriksson 1994, 82-99). 

 

Metoddiskussion 

Friberg (2012, 121) beskriver att kvalitativa studier lättare kan skildra upplevelser, 

förväntningar, erfarenheter och behov, vilket kan ge en bättre och djupare förståelse 

än kvantitativa studier. Litteraturstudiens författare valde att använda sig av 

kvalitativ forskning som grund för att få ett trovärdigt resultat utifrån studiens syfte. 

Förhoppningarna författarna till litteraturstudien hade var att resultatet skulle kunna 
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ge kunskaper om vidare forskning och på så sätt kunna bidra till utvecklingen av en 

god omvårdnad till patienter med delirium. 

 

Sökord och begränsningar av artiklarna gjordes innan artikelsökningen påbörjades. 

Sökorden som användes var relevanta till syftet i studien. Författarna av 

litteraturstudien valde att använda sig av artiklar som kunde vara 20 år gamla, då de 

inte fann tillräckligt med nyare artiklar som höll god kvalitet. Detta kan ha påverkat 

litteraturstudiens resultat. Emellertid ansåg författarna efter kritisk granskning av de 

utvalda artiklarna, att dessa var av god kvalitet utifrån den forskning som finns 

tillgänglig inom området. Enligt Östlundh (2012, 74) bör sökning av vetenskapliga 

artiklar ske med avgränsningar som exempelvis tidsintervall, eftersom vetenskapliga 

artiklar är till en fördel om de är nya och aktuella.  

 

Datainsamlingen som skedde var att författarna av litteraturstudien letade efter 

artiklar, därefter gick de tillsammans igenom artiklarna efter ha läst dem ett antal 

gånger på egen hand. Tydliga såväl inklusionskriterier som exklusionskriterier har 

använts i denna studie. Författarna av litteraturstudien läste först på varsitt håll de 

valda artiklarna, för att sedan diskutera och kritiskt granska dem tillsammans. 

Friberg (2012, 124-125) beskriver att det valda fenomenet skall kopplas till en viss 

kontext. Detta gör att området för det valda fenomenet minskar med avgränsningar 

som till exempel ålder. Litteraturstudiens författare valde att ha ålder som en 

avgränsning för att på så sätt kunna välja ut artiklar som handlade om endast äldre 

patienters upplevelser, vilket gjorde att kontexten blev tydligare.  

 

Henricson (2012, 472-475) beskriver att i kvalitativ design diskuteras begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Syftet ska ha blivit besvarat med hjälp av 

metoden som valts. Sökning i flera databaser kan göra att resultatet blir mer 

trovärdigt. Författarna av litteraturstudien fick syftet besvarat med hjälp utav 

metoden som de valt. Sökning av artiklar skedde i flera databaser och därmed blev 

resultatet mer trovärdigt än om artiklarna endast vore sökt vid en databas. Genom ett 

noggrant urval av artiklar, kunde en kvalitetsgranskning utföras och samtliga artiklar 

godkändes som var med i resultatet. Artikelgranskningar gjorde författarna av 

litteraturstudien tillsammans, detta gjorde att resultatet blev trovärdigt. 

 

Litteraturstudiens författare valde att använda beskrivande analys inspirerad av 
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Friberg (2012, 127-129) för att analysera de valda artiklarna. Henricson (2012, 473) 

beskriver att reliabiliteten minskar om artiklarna delas upp mellan två personer 

medan reliabiliteten stärks om granskning av artiklar görs av båda personerna och 

sedan jämförs. Litteraturstudiens författare valde att läsa artiklarna på varsitt håll för 

att bilda en uppfattning om vad artiklarna handlade om för att sedan tillsammans 

granska alla artiklar. Anledningen till varför de valde att använda sig av en 

analysmetod inspirerad av Friberg var för att resultatet skulle bli mer tillförlitligt och 

trovärdigt.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Forskningsetikens kärna är att värna om människors lika värde, integritet samt 

självbestämmande hos alla som berörs. Genomförandet av forskning innebär därmed 

ett ansvar att studier skall innehålla etiska överväganden samt vara av god kvalitet 

(Kjellström 2012, 70-78). All forskning som innehåller känsliga personuppgifter skall 

lämnas in för granskning samt godkännande till en forskningsetisk kommitté innan 

studien påbörjas (Helsingforsdeklarationen 2008). En noggrann granskning av 

studiernas etiska resonemang har därmed ingått i litteraturstudiens 

kvalitetsgranskning. Samtliga studier i resultatet är etiskt granskade samt godkända. 

Presentationen av hur forskningsetiken i deltagarurvalet beaktades visades däremot 

vara bristfällig i vissa studier. Om fler studier inom detta ämne funnits, hade dessa 

studier utan tydliga beskrivningar av forskningsetiskt deltagarurval uteslutits i 

litteraturstudiens kvalitetsgranskning.  

 

Inom forskningsetiken utgör hederlighet och ärlighet grundvärden i vetenskapliga 

arbeten. Plagiat, förvrängning eller medveten feltolkning av andra studiers 

beskrivningar för att stödja den egna teorin är allvarliga metodfel och får inte 

förekomma (Kjellström 2012, 87-88). Litteraturstudiens författare har därmed valt 

att använda neutrala beskrivningar, utan eget tyckande vid redovisande av andra 

studiers beskrivningar. Samtliga studier i resultatet har analyserats och 

sammanställts gemensamt under ständig dialog för att ytterligare undvika detta. 

Slutligen har en noggrann och tydlig citat- och referensteknik tillämpats för att 

möjliggöra lättillgänglig granskning av använt material.   
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Konklusion 

Litteraturstudien visar att delirium är ett vanligt tillstånd hos äldre. Patienters 

upplevelser i samband med deliriumepisoden är komplexa, varierande och kan 

innefatta känslor av avskildhet, ångest, rädsla, kamp och flykt. För många kan 

deliriumepisoden jämföras med att befinna sig i en annan verklighet, i ett gränsland 

mellan dröm och verklighet med innehåll av overkliga upplevelser och fantasier. 

Dessa upplevelser kan medföra känslor av misstro och bristande tillit till andra då 

deras verklighet ifrågasätts eller tillrättavisas, vilket gör behovet av förståelse, tröst 

och stöd påtagligt. Sjuksköterskan och annan vårdpersonal har därmed en viktig roll i 

att finnas där, visa lyhördhet och inge hopp och uppmuntran i omvårdnaden av 

patienter med delirium.  

 

Betydelse för omvårdnad 

Genom denna litteraturstudie kan en ökad kunskap och förståelse för dessa 

patienters upplevelser nås, vilket är av stort värde för att kunna bemöta dessa 

patienter på ett förstående, stöttande och tillfredsställande sätt. I litteraturstudiens 

resultat framkom att en viktig del i omvårdnaden är att sjuksköterskan visar 

förståelse, stöd samt lyssnar på patienten. Resultatet i litteraturstudien visar även 

brister i bemötandet av patienter med delirium. Detta kan spegla en brist på kunskap 

och förståelse från vårdpersonalen, vilket kan medföra att omvårdnaden inte blir 

optimal. Enligt Antonowsky (1991, 44-45) utgör meningsfullhet den viktigaste 

komponenten i begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Människor som är 

engagerade och visar omtanke har alltid möjlighet att finna förståelse och resurser. 

Därefter beskrivs begriplighet som den näst viktigaste komponenten eftersom det 

krävs förståelse för att uppnå hög hanterbarhet. Däremot är även den sista 

komponenten hanterbarhet en viktig del i KASAM. Låg tillit till sina egna resurser 

minskar meningsfullheten vilket i sin tur minskar en persons förmåga att hantera 

situationen. Det är därmed viktigt att alla dessa delar uppnås och ingår i en helhet för 

att uppnå en framgångsrik problemhantering. Litteraturstudiens författare menar att 

god information, stöd och närvaro från vårdpersonal, kan vara värdefulla delar i 

omvårdnaden för att öka dessa patienters känslor av trygghet, förtroende och kontroll 

i deras situation. Enligt Antonovsky (1991, 51-54) kan stressfulla och påfrestande 

livserfarenheter minska en persons KASAM medan socialt stöd förstärker KASAM.  
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Det finns ett behov av ytterligare forskning kring patienters upplevelser vid delirium 

för att förbättra möjligheten till tidig upptäckt samt reducera tillståndets 

svårighetsgrad och varaktighet (NICE 2010). Likaså finns ett behov av ökad 

utveckling av utbildningsprogram och copingstrategier till hälso- och 

sjukvårdspersonal för att förbättra omvårdnaden samt minska lidandet hos dessa 

patienter (Milisen et al. 2004). Denna litteraturstudies resultat kan med förhoppning 

bidra till ökad insikt och förståelse kring deliriösa patienters upplevelser samt bidra i 

utvecklingen av omvårdnaden kring dessa patienter.  
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physiology (AND) Aged 
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2014-11-13 PsycINFO Delirium (AND) Experience Peer review, age 65+, English 
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2014-11-14 Cinahl Confusion (AND) Experience Peer review, age 65+, English 
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2014-11-17 Pubmed Confusion/Physiopathology Nursing Journals, English language, 
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19 2 1 1 

2014-11-17 Pubmed Delirium (AND) Hallucinations English language, aged 65+ years, 

1994-2014 

31 1 1 1 

2014-11-17 Pubmed Delirium (AND) Experience (f) English language, aged 65+ years, 
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Edith M. 

Andersson, 

Ingalill R. 

Hallberg, Astrid 

Norberg och 

Anna-Karin 

Edberg 
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The 

meaning of 

acute 

confusional 

state from 

the 

perspective 

of elderly 

patients  

 

 

Att belysa 

upplevda 

erfarenheter 

av att ha 

varit i 

delirium,  

berättad av 

äldre 

patienter 

inom 

ortopedisk 

vård. 

 

 

Kvalitativ design med 

narrativa intervjuer som 

analyserades enligt 

fenomenologisk metod. 

Datainsamlingen skedde 

genom ljudinspelade 

intervjuer förutom med 

en person som avböjde 

detta, varför 

anteckningar togs 

istället. 

 

 

50 patienter som haft 

erfarenhet av delirium 

under deras vårdtid på 

en ortopedisk 

avdelning deltog i 

studien. Dessa var i 

åldrarna 67 till 96 år. 

Könsfördelning anges 

ej. 

 

 

Resultatet beskrevs utifrån ett huvudtema; Att 

vara fångad i overkliga upplevelser och i en 

turbulens mellan då- och nutid och ”här och 

där”, följt av tre teman. Dessa var; att försöka 

få ett grepp om upplevelsen av delirium, att 

möta då- och nutid och en värld av overkliga 

och verkliga upplevelser, att konfrontera 

tanken av att ha varit i delirium.  

 

 

Hög 

 

Etisk 

prövad 

och 

godkänd  

 

 

Edith M. 

Andersson, Astrid 

Norberg, Ingalill 

R. Hallberg 

 

2002 

 

Sverige  

 

 

Acute 

confusional 

episodes in 

elderly 

orthopaedic 

patients: 

the 

patients’ 

actions and 

speech  

 

 

Att belysa 

mönstret av 

episoder 

med 

delirium när 

det gäller 

innebörden 

av äldre 

patienters 

handlingar 

och tal. 

 

 

Kvalitativ design. 

Observationer utfördes 

när patienterna befann 

sig i delirium med hjälp 

utav video- och 

ljudinspelningar. 

Anteckningar om hur 

patienten betedde sig 

både verbalt och fysiskt 

gjordes. 

 

 

51 av 457 patienter 

hade delirium under 

deras sjukhusvistelse, 

vilka deltog i studien. 

Dessa var mellan 67- 

96 år. 

Inklusionskriterierna 

var att inte ha; 

delirium vid ankomst 

till sjukhuset, någon 

psykisk diagnos eller 

några svårigheter att 

kommunicera. 

Könsfördelning anges 

ej. 

 

 

Resultatet beskrivs utifrån ett huvudtema; en 

kamp om att försöka förstå och uppnå kontroll 

över situationen samt tre teman; att försöka 

uppnå klarhet, att skapa en gripbar verklighet 

samt förklara och agera i situationen med hjälp 

utav tidigare erfarenheter. Resultatet visade att 

patienterna både var medvetna och omedvetna 

om deras tillstånd. Ett bra sätt att få kontroll i 

situationen var att stödja patienternas inre 

drivkraft. Det innebär bekräftelse av deras 

känslor och uppfattningar vid delirium och att 

sjuksköterskan försöker införa “verkligheten” i 

deliriumepisoden. 

 

 

Hög 

 

Etisk 

prövad 

och 

godkänd  
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Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

J.L. 

Crammer 

 

2002 

 

England 

 

Subjective 

experience 

of a 

confusional 

state  

 

Att få en ökad 

förståelse av 

upplevelser i samband 

med nedsatt 

medvetande, kognition 

och minne. 

 

Kvalitativ rapport skriven av 

patienten själv. 

Datainsamlingen skedde 

genom att patienten skrev ner 

sina minnen och upplevelser 

från deliriumepisoden ett par 

dagar efter tillfrisknande. 

Författaren relaterar och 

sammanställer även sina 

upplevelser med tidigare 

forskning.  

 

En manlig patient, 79 

år som tidigare 

drabbats av delirium 

och medvetslöshet 

till följd av akut 

njursvikt beskriver 

sina upplevelser 

under denna period.  

 

Upplevelser som belyses i 

rapporten var bland annat 

perioder av nedsatt minne, 

nedsatt förmåga till 

koncentration samt 

störningar i uppfattningen av 

tid, rum och person. 

 

Medel  

 

Ingegerd 

Fagerberg 

och Maria 

Eriksdotter 

Jönhagen  

 

2002 

 

Sverige  

 

 

 

Temporary 

confusion: a 

fearful 

experience  

 

 

 

Att beskriva, ur ett 

omvårdnadsperspektiv,  

hur äldre människor 

upplever delirium och 

hur dessa resonerar 

kring tillståndet. 

 

 

 

Kvalitativ design med 

fenomenologisk metod 

utfördes. Datainsamlingen 

skedde genom intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades.  

 

 

 

5 personer i åldrarna 

68-90 år deltog i 

studien. 

Inklusionskriterierna 

var att de som deltog 

i studien skulle 

tidigare fått 

diagnosen delirium 

och varit behandlad 

på sjukhus. Personen 

skulle även ha 

återhämtat sig från 

tillståndet, inte ha 

demenssjukdom 

samt ha givit 

samtycke till att delta 

i studien.   

Könsfördelning anges 

ej.   

Resultatet beskrevs utifrån 

två teman; att vara tillfälligt 

förvirrad och att finna 

meningen av att vara tillfälligt 

förvirrad. I resultatet 

framgick vikten av att 

respektera patienten och 

dennes integritet för att 

skapa en god relation där 

sjuksköterskan och patienten 

kan lita på varandra. På så 

sätt får sjuksköterskan ökade 

kunskaper vilket kan leda en 

förbättrad omvårdnad.   

Hög 

 

Etisk prövad 

och godkänd 
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Resultat Kvalitet 

Typ 

Anetth 

Granberg, 

Ingegerd 

Bergbom 

Engberg 

och Dag 

Lundberg 

 

1998 

 

Sverige  

 

Acute 

confusion 

and unreal 

experiences 

in intensive 

care 

patients in 

relation to 

the ICU 

syndrome. 

Part II  

 

Att beskriva samt 

belysa patienters 

upplevelser av akut 

förvirring, 

desorientering, 

drömmar och 

mardrömmar, eller 

så kallade "icke-

reella upplevelser" 

under och efter 

deras tid inlagda på 

intensivvårdsavdeln

ing. 

 

Kvalitativ design. 

Datainsamling skedde genom 

intervjuer. Analysen utfördes 

med hjälp av hermeneutisk 

analysmetod. 

 

Urvalet skedde 

strategiskt med hjälp 

av vissa kriterier. 19 

av 31 patienter 

uppfyllde 

inklusionskriterierna 

och deltog i studien. 

Av dessa var sex 

kvinnor och tretton 

män i åldrarna 

mellan 25 och 82 år. 

 

Upplevelser som uppmärksammades i 

resultatet var: skrämmande eller icke-

skämmande overkliga erfarenheter, 

störningar i tidsuppfattning samt 

svårigheter att tala, tänka, minnas och 

förstå. 

 

Medel 

 

Etisk 

prövad 

och 

godkänd  

 

Cynthia 

McCurren 

Sherill 

Nones 

Cronin 

 

2003 

 

USA 

Delirium: 

elders tell 

their 

stories and 

guide 

nursing 

practice 

Att beskriva de 

äldre personernas 

upplevelser och 

erfarenheter på 

sjukhus i samband 

med delirium. 

Kvalitativ design med 

fenomenologisk metod. 

Intervjuer spelades in och 

transkriberades. Fokus på 

den fenomenologiska 

metoden var hur personerna 

upplevde och uppfattade 

delirium. 

14 av 442 patienter 

inneliggandes på 

sjukhuset valdes ut 

då dessa haft 

erfarenhet av 

delirium. Av dessa 

var tio män och fyra 

kvinnor i åldrarna 

65-88 år. 

Tre teman framgick i resultatet; att vara 

i delirium, upplevelser under 

deliriumepisoden samt deltagarnas 

hantering av delirium. Patienternas 

upplevelse av delirium var rädsla, 

hallucinationer, paranoida tankar, förlust 

av kontroll och att bli missförstådda. En 

ökad kunskap om vad patienten upplever 

vid delirium kan göra att sjuksköterskan 

får ökad förståelse och därmed kan ge 

en god omvårdnad. 

Hög 

 

Etisk  

prövad 

och 

godkänd 

Irene 

Schofeild 

 

1997 

 

England  

 

 

 

 

 

A small 

exploratory 

study of 

the 

reaction of 

older 

people to 

an episode 

of delirium 

Att utforska hur 

äldre personer 

upplevde episoder 

av delirium. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie 

med grounded theory som 

metod. Semi-strukturerade 

intervjuer ljudinspelades, 

transkriberades, och 

analyserades genom konstant 

jämförelse. 

 

 

 

19 av 21 patienter, 

som tillfrågades, 

deltog i studien. Av 

dessa var tretton 

kvinnor och nio män. 

Personerna i studien 

var mellan 66 och 91 

år. 

Deltagarna berättade om sina 

upplevelser om hur de kände och 

upplevde situationen när de var i 

delirium. I studien framkom det att 

personerna gärna berättade vad de varit 

med om. Det framkom att det skulle 

vara behövligt med samtal för de 

personer som upplevt delirium. 

Deltagarna upplevde också att 

personalens bemötande var viktigt under 

episoden av delirium. 

Hög 

 

Etisk 

prövad 

och 

godkänd 



 
 

 
Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i litteratursammanställningen         Bilaga 3. 

 
 
 
 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Ewa 

Stenwall, 

Maria 

Eriksdotter 

Jönhagen, 

Jonas 

Sandberg 

och 

Ingegerd 

Fagerberg 

 

2008 

 

Sverige 

The older 

patient’s 

experience of 

encountering 

professional 

carers and close 

relatives during 

an acute 

confusional 

state: An 

interview study 

 

Att förstå äldre 

patienters 

upplevelser vid 

akut 

förvirringstillstånd 

i mötet med 

professionella 

vårdare och nära 

släktingar. 

Latent kvalitativ 

innehållsanalys 

utfördes. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

inspelade intervjuer 

som varade från 25-

65 minuter. Insamlat 

material analyserades 

och kategoriserades i 

teman och subteman. 

67 av 150 

patienter, 

inneliggande på ett 

sjukhus, uppfyllde 

studiens 

inklusionskriterier. 

Sju patienter deltog 

i studien. Fyra 

kvinnor och tre 

män, i åldrarna 

mellan 78 och 98 

år. 

Resultatet beskrivs utifrån tre teman. 

"Känslan av ensamhet i den upplevda 

verkligheten vid akut förvirringstillstånd" 

med tre subteman: ojämlikt möte, 

avståndstagande och utanförskap. "Strävan 

mot förståelse" med två subteman: Sökning 

efter svar och det tar tid att förstå. "Känslan 

av delaktighet i mötet" med två subteman: 

En ömsesidig förståelse och känsla av 

säkerhet och stöd. 

Hög 

 

Etiskt 

prövad 

och 

godkänd 

Gill 

Sörensen 

Duppils 

och Karin 

Wikblad 

 

2007 

 

Sverige 

 

Patients' 

experiences of 

being delirious 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser av 

delirium. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

observationer samt 

ostrukturerade, 

inspelade intervjuer. 

Intervjuerna 

varade från 10 

minuter till över en 

timme. 

45 patienter som 

var 65 år och äldre, 

inneliggande på 

sjukhus och som 

tidigare haft 

erfarenhet av 

delirium tillfrågades 

att delta i studien 

varav 15 slutförde 

intervjuerna. 

Könsfördelning 

anges ej. 

Resultatet presenterades i tre 

huvudkategorier och sju kategorier med 

innehåll av ett antal subkategorier. 

Huvudkategorierna utgjorde tiden vid 

insjuknande, under deliriumepisoden samt 

efter tillfrisknande. Kategorierna beskrev de 

känslor och upplevelser som förekom vid 

dessa tidpunkter. De flesta av patienterna 

kom inte ihåg deliriumepisoden och kunde 

inte återberätta upplevelsen. De som minns 

episoden av delirium upplevde tiden som en 

plötslig förändring av verkligheten, vilket 

även påverkade deras psykiska förmåga. 

Delirium gav upphov till starka känslor av 

rädsla, panik och ilska. 

Hög  

 

Etisk 

prövad 

och 

godkänd 


