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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Intensivvårdspatienter utsätts för en påfrestande situation, vilket kan bidra till 

utvecklandet av iva-delirium. Iva-delirium är en form av hjärndysfunktion som leder till ökad 

sjuklighet, ökad mortalitet och ökade vårdkostnader i form av förlängd vårdtid. Studier visar att 

trots att iva-delirium är vanligt förekommande inom intensivvården så missas tillståndet ofta. 

Bedömningsinstrument för att identifiera iva-delirium finns men används vanligen i liten 

utsträckning inom svensk intensivvård. Detta kan leda till att intensivvårdssjuksköterskor, 

utifrån personlig erfarenhet, utvecklar olika strategier för att vårda patienter med iva-delirium. 

Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors personliga erfarenheter av att bedöma patienter 

som riskerar att drabbas av iva-delirium samt hur syndromet identifieras och förebyggs. 

Metod: En kvalitativ studie innehållande sex intervjuer genomfördes och analyserades utifrån 

en deskriptiv innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskorna med hjälp av personliga 

erfarenheter skapade en framförhållning genom att förutse riskfaktorer och att identifiera 

kliniska tecken. Vidare visade intensivvårdssjuksköterskorna en förmåga att förebygga och 

resonera kring utförda åtgärder. En förståelse för vården av patienter med iva-delirium skapades 

genom etiska reflektioner.  

Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter utgjordes av tre domäner; att se, att göra 

och att känna. Dessa olika erfarenheter interagerade med varandra, skedde simultant och 

skapade ett expertkunnande hos intensivvårdssjuksköterskorna. Trots denna förmåga framkom 

det att intensivvårdssjuksköterskornas kunskaper om iva-delirium och deras strategier varierade 

beroende på personlig erfarenhet.  

Klinisk betydelse: Genom att belysa intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter kan en ökad 

medvetenhet kring iva-delirium skapas och därmed förhoppningsvis medföra minskad 

prevalens.  

 

Nyckelord: intensivvård, intensivvårdssjuksköterska, delirium, akut förvirring. 

 

 



ABSTRACT 

Background: Critical care patients are exposed to a stressful situation, which could contribute 

to the development of icu-delirium. Icu-delirium is a form of brain dysfunction leading to higher 

morbidity, higher mortality and higher cost of care due to extended hospital stays. Even though 

studies show that icu-delirium is common within critical care the syndrome is often 

unrecognized. Delirium screening tools exist but are rarely used within Swedish critical care. 

The low implementation of screening tools could lead to that critical care nurses, based on 

personal experience, develop individual strategies for care of patients with icu-delirium. 

Aim: To describe experiences of assessing patients with risk for developing icu-delirium and 

how the syndrome is identified and prevented by critical care nurses. 

Methods: A qualitative study with six interviews was conducted and analyzed based on a 

descriptive qualitative content analysis.  

Results: The results showed that critical care nurses, based on earlier experiences, created an 

anticipation by discerning risk factors and identifying clinical signs. The critical care nurses 

showed an ability to perform preventive measurements while reasoning about already performed 

measurements. Through ethical reflections an understanding for the care of patients with icu-

delirium was created.  

Conclusions: The experiences by critical care nurses was based on three domains; to see, to do 

and to feel. These domains occurred simultaneously and created the expertise of the critical care 

nurse. Despite this ability the knowledge of critical care nurses and their clinical assessment 

methods varied depending on earlier experiences.  

Relevance to clinical practice: By illuminating the experiences of critical care nurses hopefully 

a higher awareness regarding icu-delirium is created which will hopefully result in a lower 

prevalence.  

 

Keywords: critical care, critical care nurse, delirium, acute confusion. 
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INLEDNING 

Den här uppsatsen ämnar beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av iva-

delirium. Vi upplever att det är viktigt att belysa intensivvårdssjuksköterskornas 

erfarenheter av iva-delirium eftersom tillståndet är vanligt förkommande inom 

intensivvården. Vår erfarenhet är att alltför lite fokus läggs på iva-delirium inom 

specialistutbildningen till intensivvårdssjuksköterska samtidigt som det är känt att iva-

delirium ofta missas. I Sverige finns få bedömningsinstrument som hjälpmedel för att 

identifiera iva-delirium och de som finns används i liten utsträckning. Detta kan leda 

till variationer i intensivvårdssjuksköterskornas arbetssätt beroende på personlig 

erfarenhet. Vi blev därför intresserade av att ta reda på hur 

intensivvårdssjuksköterskorna går tillväga för att bedöma patienter som riskerar att 

drabbas av iva-delirium samt hur syndromet identifieras och förebyggs. 

 

BAKGRUND 

Konfusion och delirium definieras som en medvetandestörning med minskad förmåga 

att fokusera, vidmakthålla eller skifta uppmärksamheten. Tillståndet medför 

exempelvis kognitiva förändringar som försämrat minne och desorientering, vilket 

utvecklas under kort tid och tenderar att fluktuera under dygnet (MINI-D IV: 

diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR, 2002). Delirium som uppstår på en 

intensivvårdsavdelning benämns som iva-delirium och är en form av hjärndysfunktion 

som kan leda till ökad sjuklighet, ökad mortalitet samt förlängd vårdtid (Marshall & 

Soucy, 2003). Enligt Pun och Ely (2007) kan det även leda till högre risk för 

reintubation samt ökade vårdkostnader i form av förlängd vårdtid. Studier visar att upp 

till åtta av tio intuberade patienter utvecklar iva-delirium under sin vårdtid (Girard, 

Pandharipande & Ely, 2008; Pun & Ely, 2007) och att upp till en fjärdedel av dessa 

erhåller någon typ av bestående kognitiv nedsättning (Pun & Ely, 2007). Trots denna 

vetskap är iva-delirium ett tillstånd som ofta missas inom intensivvården (Morton & 

Fontaine, 2005). Enligt Van Rompaey et al. (2009b) förblir var tredje patient med iva-

delirium oupptäckt (a.a.). Sedan lång tid tillbaka har intensivvård inriktats på 

behandling samt förebyggande vård av multiorgansvikt, medan få resurser har lagts på 

att förhindra uppkomst av hjärndysfunktion, däribland iva-delirium. Detta trots att 

studier påvisar att förebyggande åtgärder samt behandling av iva-delirium medför 



 

2 

minskade vårdkostnader och ökad överlevnad (Girard et al., 2008: Pun & Ely, 2007). 

Eftersom forskare använder olika begrepp för iva-delirium, såsom förvirring, 

hjärndysfunktion, konfusion, cerebral insufficiens, iva-psykos och iva-syndrom så 

kommer författarna till detta arbete fortsättningsvis att använda sig av begreppet iva-

delirium.  

 

Intensivvårdsmiljön 

Vid ankomst till intensivvårdsavdelningar möter patienterna en steril och 

högteknologisk miljö som är utformad för att kunna övervaka den kritiskt sjuke 

patienten. Detta kan för patienterna uppfattas som skrämmande (Dreyer Fredriksen, 

2011). Under vårdtiden kommer intensivvårdspatienterna i kontakt med flera olika 

vårdprofessioner, vilket enligt Jastremski (2000) kan upplevas som hotfullt och 

medföra känslor av oro samt ångest. Intensivvårdsmiljön kan vara stressig och bidra till 

utvecklande av iva-delirium (Almerud Österberg, 2007; Arend & Christensen, 2009; 

Coyer, Wheeler, Wetzig & Couchman, 2007; Jastremski, 2000). Enligt Van Rompaey 

et al. (2009a) är intensivvårdsmiljön den största riskfaktorn för att utveckla iva-

delirium. I denna miljö finns flera bidragande faktorer till utvecklandet av iva-delirium. 

Exempel på dessa är olika ljud som förekommer i intensivvårdssammanhang, konstant 

ljus, omgivande utrustning, olika lukter, ständiga störningsmoment från personalen, 

avbruten sömn, immobilisering, kroppsligt obehag, social isolering samt utebliven 

verbal och icke-verbal kommunikation (Almerud Österberg, 2007; Arend & 

Christensen, 2009; Granberg Axell, 2001; Granberg, Engberg & Lundberg, 1996).  

 

Medicinteknisk utrustning som respiratorer, artärnålar, centralvenösa infarter, drän, 

urinkatetrar och elektrodsladdar förknippades ofta med obehag, smärta samt en känsla 

av tillfångatagande, att bli fastspänd. Det har även konstaterats att mycket teknisk 

utrustning bidrar till en känsla av hjälplöshet, försvårar patienters rumsorientering, 

bidrar till en förändrad kroppsbild och en felaktig självuppfattning (Granberg Axell, 

2001). Lång vårdtid (Van Rompaey, et al., 2009a) samt läkemedel som 

benzodiazepiner, opioider, antidepressiva och kortikosteroider ökar risken för att 

utveckla delirium (Alexander, 2009). Antalet pågående läkemedelsinfusioner innebär 

även en ökad risk då det kan leda till nedsatt rörlighet och förändrad kroppsuppfattning 

(Van Rompaey, et al, 2009a). 
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Stressorer 

De intensivvårdade patienterna kan uppleva brist på inflytande eller möjlighet att 

påverka sin situation (Stubberud & Guldbrandsen, 2009). En känsla av maktlöshet kan 

upplevas då kroppen förändras av sjukdom och lidande, vilket kan medföra att 

patienternas livsvärld förändras (Lindwall, 2004). Kommunikationssvårigheter, att inte 

bli förstådd och att inte kunna ställa frågor, medför ökad stress för intuberade patienter. 

Behov av att uttrycka sina känslor under vårdtiden på en intensivvårdsavdelning är väl 

känt, enligt Almerud Österberg (2007) och Granberg et al. (1996). Detta kan leda till 

känslor av sårbarhet och hjälplöshet (Coyer et al., 2007; Granberg et al., 1996; 

Wenham & Pittard, 2009).  

 

Känsla av ångest, otrygghet, avhumanisering, maktlöshet och isolering utgör en stor 

belastning för patienten. Psykologiska försvarsmekanismer träder in, patientens 

normala beteende förändras, förmågan att lämna rationella förklaringar försämras och 

ett psykosliknande tillstånd uppstår. Biologiska orsaker som allvarlig sjukdom, skada 

eller medicinsk behandling påverkar det centrala nervsystemet och försvagar hjärnans 

förmåga till adekvata tolkningar samt bearbetning av information vilket kan leda till att 

förvirringstillstånd utvecklas (Stubberud & Guldbrandsen, 2009). 

 

I kombination med patienternas svåra sjukdomstillstånd överhopas den kritiskt sjuke 

patienten med stressorer. Många patienter upplever att deras liv hänger på en skör tråd 

och varje anblick, ljud eller stimulus runt omkring dem framkallar en känsla av oro. 

Flertalet känner sig utlämnade och i händerna på sjukvårdspersonalen samtidigt som 

det inte är ovanligt att patienter upplever extrem ångest under vårdtiden (Barber, 2003). 

I samband med vård och behandling omvandlas kroppen till ett ting både av patienten 

själv samt av intensivvårdssjuksköterskan. Kroppen upplevs då utifrån den 

verklighetsuppfattning människan har om sig själv och sin omvärld. Vid sjukdom kan 

kroppen inte undanflys utan istället riskerar plågsamma tankemönster att väckas 

(Lindwall, 2004). Florence Nightingale (1954) beskriver detta vårdlidande som 

”Sjuklingens nerver lider av att alltid se samma väggar, samma tak, samma omgivning 

under en lång tids vistelse i ett rum eller två.” (s.72). 
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Iva-delirium ur ett historiskt perspektiv 

Det var på 1950-talet som speciella vårdavdelningar för intensivvård startades och 

benämndes som postoperativ avdelning eller intensivvårdsavdelning (Granberg, et al., 

1996). Patienternas rum kunde vara utan fönster och ha upp till åtta bäddar. Lamporna 

var ofta tända dygnet runt och ljudnivån var hög. Patienterna kunde inte tala eller 

uttrycka sig på grund av ventilatorbehandling och sedering. Anhöriga fick som regel 

inte hälsa på och om detta tilläts var det endast i form av korta besök (Granberg, et al, 

1996; Jastremski, 2000). Under polio- och tuberkulosepidemierna, i samband med 

införandet av intensivvårdsavdelningar, observerade man varierande mentala avvikelser 

hos patienter som vårdades i respirator. Det kunde vidare noteras att desorientering till 

tid, rum och person uppkom efter två till sju dagars vård i respirator. Liknande symtom 

kunde inte ses på patienter med snarlika åkommor som inte krävde respiratorvård 

(Mendelson & Foley, 1956).  

 

Redan på 1930-talet beskrevs ett stress-syndrom som år 1956 definierades som ett 

specifikt syndrom orsakat i samband med intensivvård (Morton och Fontaine, 2005). 

Iva-delirium som koncept uppstod först 1966. Innan dess varierade benämningarna 

såsom depressiv reaktion, schizofren reaktion, katastrofreaktion med tokiga drömmar 

eller psykisk störning. Under 1980-talet jämställdes iva-delirium med toxisk psykos, 

akut konfusion och akut cerebral insufficiens. På 1990-talet jämfördes iva-delirium 

med hjärntvätt och psykologisk tortyr. Detta eftersom att både intensivvård och tortyr 

inkluderade psykologisk samt farmakologisk manipulation, förlängd immobilitet, 

isolering, ovisshet och förödmjukelse (Granberg, et al., 1996). 

 

Iva-delirium 

Idag definieras iva-delirium som ett övergående tillstånd av förvirring (Lindskog & 

Lindskog, 2011). Iva-delirium är ett syndrom som kännetecknas av en plötslig debut av 

en reversibel störning med påverkan på medvetandegrad, uppmärksamhet, kognition 

och uppfattningsförmåga som utvecklas under en kort tidsperiod (NANDA 

International, 2011; MINI-D IV: diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR, 2002). 

Marshall och Soucy (2003) definierar iva-delirium som ett vanligt, komplicerat samt 

problematiskt tillstånd som hindrar patientens tillfrisknande och läkande. Tillståndet 

innebär en hjärndysfunktion som diagnostiseras kliniskt, baserad på patientens 
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uppförande. Iva-delirium beskrivs som en abrupt kognitiv tillbakagång från tidigare 

funktionsnivå och karaktäriseras av en störning av medvetandet samt den kognitiva 

förmågan under en kort tid. 

 

Syndromet iva-delirium används för att definiera ett tillstånd med kliniska tecken som 

störd medvetenhet, kognitiv dysfunktion, desorientering, förvirring, hallucination eller 

vanföreställning. Symtomen uppträder ofta under en tidsbegränsad period hos patienter 

vårdade på intensivvårdsavdelningar och tenderar att fluktuera under dygnet från 

normal kognition till svårigheter att slutföra tankar (Granberg-Axèll, Bergbom & 

Lundberg, 2001).  

 

Utöver miljön är den akuta sjukdomen en bidragande orsak till iva-delirium. Personlig 

livsstil som innefattar alkohol, rökning och ensamboende är andra riskfaktorer som 

bidrar till iva-delirium (Van Rompaey, et al., 2009a). Barber (2003) menar även att 

äldre personer löper hög risk för att utveckla iva-delirium. Detta speciellt om de har en 

anamnes på demens, skallskada, stroke eller psykisk sjukdom (a.a.). Hos äldre personer 

kan små förändringar såsom infektion, stress eller sömnbrist utlösa ett deliriskt tillstånd. 

Även personlighet, personliga problem, aktuell livssituation samt förmåga att hantera 

stress i samband med kritisk sjukdom kan ha betydelse (Granberg, et al., 1996).  

 

Iva-delirium kan yttra sig som antingen ett hyperaktivt eller hypoaktivt tillstånd 

alternativt en blandning av dessa två former (Granberg-Axèll, et al., 2001; Marshall & 

Soucy, 2003). Den hyperaktiva formen definieras med hjälp av kliniska tecken som 

aggression, rastlöshet, hallucinationer, iakttagande, vakande eller motorisk oro 

(Granberg-Axèll, et al., 2001). Granberg Axèll (2001) beskriver i en studie hur våld 

samt aggressivitet kan uppstå utan möjlighet för patienterna att lugna sig, koncentrera 

sig, fokusera eller lyssna på någon annan person (a.a.). Den hypoaktiva formen 

definieras med hjälp av kliniska tecken som passivitet, apati, latens, slöhet eller dvala. 

Patienten blir tillbakadragen, söker ingen kontakt med omvärlden och uppvisar ingen 

variation i ansiktsuttryck (Granberg-Axèll, et al., 2001). Larsson och Rubertsson (2005) 

påpekar att den hypoaktiva formen är mindre vanligt förekommande än den 

hyperaktiva formen samtidigt som den är svårare att identifiera. 
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Iva-delirium kan delas in i mild, moderat eller svår grad. Kliniska tecken på iva-

delirium bör alltid bedömas tillsammans med verbala uttryck för att få en 

helhetsbedömning av patienterna (Granberg Axèll, 2001). Det vanligaste kliniska 

tecknet på iva-delirium är desorientering i förhållande till tid och plats, vilket 

klassificeras som den mildare graden. Desorientering och förvirring i förhållande till 

person, exempelvis anhörig eller till egen person, anses som en mer allvarlig grad av 

iva-delirium. Vid svår grad av iva-delirium upplever patienter hallucinationer i form av 

vanföreställningar och illusioner. Det är även vanligt att patienter upplever brister i 

kroppskontroll samt felaktig kroppsmedvetenhet (Granberg-Axèll, et al., 2001). Dreyer 

Fredriksen, Talseth och Svenson (2008) beskriver upplevelser av att förlora kontroll av 

sin egen kropp i form av nedsatt styrka och förflyttningsförmåga, men även genom att 

inte kunna känna igen eller urskilja sina egna kroppsdelar.  

 

Bedömningsinstrument har framtagits för att hjälpa intensivvårdssjuksköterskor att 

identifiera kliniska tecken på iva-delirium (Devlin, et al, 2008). CAM-ICU (Confusion 

Assessment Method for the Intensive Care Unit) är ett av dessa (McNicoll, Pisani, Ely, 

Gifford & Inouye, 2005). Dock visar studier att CAM-ICU är dåligt kliniskt 

implementerad, gällande förekomst och kvalité, i Sverige. En ny bedömningsskala, 

ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist), är dock under utveckling i 

Sverige (Neziraj, Kart & Samuelson, 2011). Trots att bedömningsinstrument kan 

underlätta identifieringen av iva-delirium visar forskning att användandet av 

bedömningsinstrument varierar mellan olika intensivvårdssjuksköterskor (Devlin, et al., 

2008).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans expertkunnande 

Benner, Hooper-Kyriakidis och Stannards (2011) beskriver hur expertsjuksköterskan 

arbetar utifrån tre domäner (Figur I);  

- Expertsjuksköterskan problematiserar vårdandet genom att strukturera sina 

tankar och tidigare kunskap, vilket skapar en klinisk framförhållning som ger 

denne en utökad uppmärksamhetsförmåga, att se. 

- Expertsjuksköterskan utför olika åtgärder och resonerar i förändring med hjälp 

av kroppsligt integrerat veta-hur-kunnande, att göra.  



 

  7 

- Expertsjuksköterskan problematiserar vårdandet ur en etisk synvinkel och 

skapar sig en klinisk förståelse som färgas av känslor i stunden, att känna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur I. Tolkningsmodell av hur expertsjuksköterskan arbetar 

 

Enligt Benner, Tanner och Chesla (1996) har expertsjuksköterskan en förmåga att se en 

helhetsbild av patienterna. Helhetsbilden inkluderar aningar om framtiden samt 

förutseende av det sannolika förloppet och utsikten för patienterna. 

Expertsjuksköterskan utvecklar denna förmåga, att förutse framtiden, genom att vårda 

patienter med likartade tillstånd. Detta formar expertsjuksköterskans förståelse och 

förhållningssätt kring den aktuella situationen. Expertsjuksköterskan besitter en mogen 

praktisk kunskap av vad som kan förväntas hos specifika patientgrupper, vilket medför 

en förmåga att se relevanta förändringar i patienters hälsotillstånd, det vill säga att 

upptäcka det oväntade. I situationer där bedömningar inte infrias börjar 

expertsjuksköterskan att söka kliniska tecken som kan ge klarhet i orsak till avvikelser.  

Kunskap om patienter och god förmåga att avläsa deras reaktioner gör att 

expertsjuksköterskan kan se små kliniska eller personliga förändringar hos patienterna. 

Ovanstående sammanfattas som kroppsligt integrerat veta hur-kunnande vilket 

utvecklas i form av ett expertkunnande. 

 

Även Litton (2003) menar att den expertkunnande intensivvårdssjuksköterskan är 

skicklig på kliniska bedömningar eftersom denne arbetar vid sidan av patienterna och är 

insatt i deras kliniska status. Litton anser vidare att kunskap om psykiatriska diagnoser 

bör ingå i intensivvårdssjuksköterskors vidareutbildning i högre utsträckning. Detta 

eftersom intensivvårdssjuksköterskor är snabba på att upptäcka signifikanta 

förändringar i patienternas mentala status, men saknar ofta kunskap om varför dessa 
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förändringar uppstår samt hur de kan förebyggas och behandlas. Även den mest erfarna 

intensivvårdssjuksköterskan kan vara dåligt förberedd på att hantera de varierande 

graderna av iva-delirium på ett adekvat sätt. Slutligen måste expertsjuksköterskan ha 

förståelse och medlidande för att kunna vårda det avvikande beteendet och 

komplexiteten som associeras med iva-delirium. 
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PROBLEMFORMULERING 

Intensivvårdspatienter utsätts för en påfrestande situation, vilket bidrar till utvecklandet 

av iva-delirium. Majoriteten av patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

utvecklar iva-delirium under sin vårdtid och några av dessa drabbas av bestående 

kognitiva skador. Trots detta läggs få resurser på att förebygga och behandla detta 

syndrom. Iva-delirium bör förebyggas och upptäckas så tidigt som möjligt eftersom det 

medför lidande för patienter i form av ökad sjuklighet och mortalitet, risk för 

reintubation samt ökade vårdkostnader. Forskning visar att intensivvårdssjuksköterskor 

ofta har begränsad utbildning om psykiatriska diagnoser, vilket gör att de är dåligt 

förberedda på att hantera olika grader av iva-delirium på ett adekvat sätt. Eftersom 

bedömningsinstrument för att identifiera iva-delirium inte är vanligt inom svensk 

intensivvård kan det leda till att intensivvårdssjuksköterskor utvecklar personliga 

arbetssätt. Detta kan medföra att vård av patienter varierar beroende på 

intensivvårdssjuksköterskors personliga erfarenheter av iva-delirium.  

 

SYFTE 

Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors personliga erfarenheter av att bedöma 

patienter som riskerar att drabbas av iva-delirium samt hur syndromet identifieras och 

förebyggs. 

 

METOD 

Design 

En intervjustudie med kvalitativ ansats har utförts med syfte att identifiera och beskriva 

den intervjuades verklighet (Polit & Beck, 2004). Studien bygger på Kvales (1997) 

samt Polit och Becks (2004) metodik. 
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Urval 

Urvalskriterierna i denna studie fastställdes genom lämplighetsurval, det vill säga att 

vikt lades på att urvalet skulle vara relevant i relation till syftet samt ha en god 

berättande förmåga. Samtliga intervjuade hade en specialistutbildning inom 

intensivvård och hade arbetat på en intensivvårdsavdelning i minst två år. Sju 

intensivvårdssjuksköterskor kontaktades via e-mail med förfrågan om deltagande i 

aktuell studie (bilaga I). Sex tackade ja och blev kontaktade för bokning av intervju.   

 

Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide (bilaga I) med semistrukturerade frågor utformades. Frågorna var 

uppbyggda efter en specifik ordning. Till en början generella för att sedan övergå till 

mer specifika. De intervjuade fick inte ta del av intervjuguiden på förhand. I 

deltagarinformationen (bilaga II) blev de intervjuade ombedda att förbereda sig genom 

att fundera kring ett patientfall där patienten drabbats av iva-delirium. För att 

säkerställa att intervjuguiden hade hög relevans utfördes en pilotintervju med en av de 

tillfrågade intensivvårdssjuksköterskorna. Denna bedömdes fyllig och kunde därför 

inkluderas i datainsamlingsmaterialet. Totalt sex intervjuer, inklusive pilotintervjun, 

genomfördes under två veckors tid. Samtliga intervjuer skedde utan störningsmoment 

och ägde rum i en lokal utanför intensivvårdssjuksköterskornas arbetsplats på 

sjukhuset. 

 

Innan intervjun började avsattes en viss introduktionstid för att skapa förtroende mellan 

den intervjuade och intervjuaren. De intervjuade blev kort introducerade i bakgrund 

samt syftet med studien. En och samma författare intervjuade vid samtliga tillfällen för 

att skapa större tillförlitlighet och trovärdighet. Den andre författaren fungerade som 

bisittare och lyssnade, förde anteckningar samt observerade kroppsspråk. Författarna 

var medvetna om att den intervjuade kunde komma att känna sig i underläge varpå 

deltagarna satt i en triangelform under intervjuerna. Detta för att säkerställa en 

jämställd relation. Intervjuerna spelades in med en digital diktafon och tog mellan 18 

till 56 minuter, varav fem minuter var introduktionstid. I enskildhet efter avslutad 

intervju ägnade författarna tio minuter åt att erinra och reflektera över vad som hade 

framkommit, verbalt samt icke verbalt.  
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Dataanalys 

En deskriptiv innehållsanalys utfördes. Författarna analyserade det erhållna materialet 

tillsammans för att skapa en rättvis och grundlig bedömning av intervjumaterialet. Det 

erhållna intervjumaterialet strukturerades genom ordagrann transkribering för att göra 

analysen mer tillförlitlig. Därefter utfördes meningskoncentrering (tabell I) med 

inspiration av Kvale (1997). Först lästes hela intervjun igenom för att skapa en 

helhetssyn av det erhållna intervjumaterialet. Därefter fastställdes meningsenheterna 

som de intervjuade uttryckt. En koncentrering av meningsenheterna utfördes och olika 

teman framkom ur materialet. Från dessa teman formulerades centrala teman. Slutligen 

knöts alla intervjuers centrala teman samman till erhållet resultat. Studiens syfte 

beaktades under hela processen.  

 

Tabell I. Exempel på innehållsanalysprocessen. 

Meningsenhet Meningskoncentrering Tema Centralt 

tema 

Man märker av att de inte 

riktigt litar på det man säger 

och att de är rädda för oss 

nästan, i olika grader förstås, 

det tycker jag. De känns 

otrygga helt enkelt. 

Bristande förtroende  

Rädsla            

Otrygghet  

Den 

misstroende 

patienten 

Att identifiera 

tecken 

Det är en patient som är 

väldigt motoriskt orolig, 

fysiskt, psykiskt liksom…att 

den är väldigt plockig och 

kan inte ligga still i sängen. 

Motorisk oro 

Plockig   

Kan inte ligga still                                           

Den kaotiska 

patienten 

med 

förvrängda 

sinnesintryck 

 

ETISKA ASPEKTER 

Projektplanen för studien godkändes av Röda Korsets Högskola. Därefter godkände 

ansvarig enhetschef vår förfrågan (bilaga III) om genomförande av studien. De 

intervjuade informerades, både via utskickad deltagarinformation (bilaga II) samt 

muntligt i samband med intervjutillfället, om frivillighet, möjlighet att avbryta när som 

helst under studiens gång och att datamaterialet skulle hanteras konfidentiellt. 

Information gavs även om förstörelse av material efter avslutad studie. För att stärka 

konfidentialitet har författarna avidentifierat intervjumaterialet genom att numrera 

intervjuerna vid transkribering. I enlighet med Kvale (1997) har författarna 



 

12 

kontinuerligt resonerat kring de konsekvenser som deltagande i studien kunde ge, hur 

konfidentialitet bäst kunde skyddas och hur författarnas roll kunde påverka 

undersökningen.  
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RESULTAT 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev hur de förutsåg, förebyggde och hur de 

identifierade iva-delirium. Vidare beskrev de känslor som uppkom i samband med 

vårdandet av patienter med iva-delirium. 

 

Tabell II. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av iva-delirium 

Centralt tema Tema 

Att förutse Den unika patientens bakgrund  

Det kritiska sjukdomstillståndet 

Graden av exponering i en ogynnsam 

omgivning   

Att identifiera tecken Den kaotiska patienten med förvrängda 

sinnesintryck 

Den misstroende patienten 

Den tysta patienten 

Att förebygga God relation genom samtal 

Skapa verklighetsanknytning och 

understödja värdighet  

Normalisera omgivningen 

Att beskriva känslor Frustration och otillfredsställelse 

Irritation, uppgivenhet och empatisk 

omtanke 

 

Att förutse  

Intensivvårdssjuksköterskorna problematiserade med hjälp av personlig erfarenhet 

kring de riskfaktorer som de ansåg bidrog till utvecklandet av iva-delirium. Genom att 

urskilja riskfaktorer menade samtliga intensivvårdssjuksköterskor att de kunde förutse 

uppkomsten av iva-delirium.  

 

Den unika patientens bakgrund  

Intensivvårdssjuksköterskorna betonade vikten av att alltid ta en grundläggande 

anamnes för att lättare kunna kartlägga patienternas bakgrund. Detta eftersom det 
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ansågs vara viktigt att veta vilken typ av patient de hade framför sig för att kunna 

förutse om de riskerade att utveckla iva-delirium eller inte. Psykisk sjukdom ansågs 

vara en bidragande riskfaktor. En intensivvårdssjuksköterska upplevde att det var 

speciellt viktigt att ta anamnes vid psykisk sjukdom då det i ett senare skede kunde vara 

svårt att avgöra om uppkommen förvirring stod för iva-delirium eller var symtom på 

tidigare psykisk sjukdom. En annan riskfaktor som framkom var missbruk av olika 

slag. 

”....speciellt när det är patienter som kan vara lite knepiga och som kanske har ett 

missbruk eller psykiatrisk diagnos i botten. Att man är ännu nogrannare med 

anamnesen”  

 

Flera intensivvårdssjuksköterskor ansåg att risken för att utveckla iva-delirium 

varierade beroende på personlighet och integritet. Hög integritet ansågs göra 

patienterna mer känslomässigt utsatta på grund av den situation de befann sig i medan 

de med låg integritet tolererade situationen på ett bättre sätt.  En 

intensivvårdssjuksköterska beskrev att patienter med en levnadssituation som medförde 

ensamhet och begränsad social samvaro hade högre risk för att utveckla iva-delirium 

jämfört med patienter med stor social samvaro.  

”Sen är det olika på personligheter, en del personer har ju svårare....en del har större 

integritet och tycker att det är mycket, mycket mera jobbigt att vara så utlämnad och det 

spelar naturligtvis också en väldigt stor roll.”  

 

Att inte kunna använda sig av sitt modersmål menade några 

intensivvårdssjuksköterskor ökade risken för iva-delirium. Vid de tillfällen som 

intensivvårdssjuksköterskorna inte kunde kommunicera på patienternas modersmål 

användes anhöriga eller tolk som hjälp vid översättning. Eftersom samtal på patienters 

modersmål inte kunde upprätthållas konstant under dygnet ansågs språket vara en 

betydande riskfaktor.  

”I och med att han var finsktalande så visste han inte vad som hände och blev 

jätteaggressiv.”  

 

Vidare framkom det att patienternas ålder kunde vara en bidragande orsak till iva-

delirium. En intensivvårdssjuksköterska uttryckte att äldre patienter utvecklade iva-

delirium i högre grad än yngre patienter. Detta eftersom äldre patienter ansågs vara mer 

känsliga för förändringar och byte av miljö. 
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”Jag har ju sett att gamla människor bara genom att sättas i en annan miljö naturligtvis 

kan bli påverkade och förvirrade.”  

 

Det kritiska sjukdomstillståndet  

Flera intensivvårdssjuksköterskor ansåg att det kritiska sjukdomstillståndet ökade 

risken att utveckla iva-delirium. Vidare framkom det att smärta och hypoxi, som 

uppkom i samband med det kritiska sjukdomstillståndet, var bidragande riskfaktorer. 

En intensivvårdssjuksköterska upplevde att elektrolytrubbningar, meningit och 

leverpåverkan kunde påverka patienternas kognition och genom detta öka risken för att 

utveckla iva-delirium. En annan intensivvårdssjuksköterska menade att patienter som 

vårdades på en intensivvårdsavdelning på grund av en traumatisk händelse hade högre 

risk för att utveckla iva-delrium jämfört med patienter som inte hade varit med om 

något traumatiskt. 

”...vad som har hänt innan där också..om man har varit med om något traumatiskt..tror 

jag påverkar.”  

”...sjukdomen i sig...ja, det tänker jag nog också på, vad som har gjort att dom har blivit 

dåliga.”  

 

De flesta intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att stora mängder administrerade 

läkemedel i samband med det kritiska sjukdomstillståndet ökade risken för att utveckla 

iva-delirium. Sederingsnivån beskrevs vara en betydande riskfaktor. 

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att en sederingsnivå som inte anpassats för den 

unika patienten ökade risken för iva-delirium. Flertalet intensivvårdssjuksköterskor 

ansåg dock att ytlig sedering, i de fall det var möjligt, var det bästa alternativet eftersom 

djup sedering ofta sammankopplades med långa vårdtider.  

”Så jag stängde av sederingen och han blev helt lugn och helt samarbetsvillig och inte 

ett dugg aggressiv. Då hade han förmodligen legat på en för honom, helt vansinnigt 

dålig nivå i sedering...i gränslandet mellan vakenhet och sömn.” 

        

Graden av exponering i en ogynnsam omgivning   

Flera intensivvårdssjuksköterskor tyckte sig se tydliga paralleller mellan längd på 

vårdtid och utvecklandet av iva-delirium. Lång vårdtid ansågs öka risken för att 

utveckla iva-delirium. Detta eftersom intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 
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intensivvårdsmiljön utsatte patienterna för en omgivning med många störningsmoment 

där de inte fick möjlighet att vara ifred. 

”Det är så mycket som stör dom hela tiden. Att dom aldrig liksom får lugn och ro det är 

ljud och så larmen förstås... allt annat runt omkring...det blir liksom ingen ro runt 

patienten...det stör hela tiden.” 

 

Att ligga på en intensivvårdsavdelning ansågs bidra till en krissituation för patienterna. 

Patienternas upplevelse av att inte veta om de skulle överleva samtidigt som de var 

beroende av andra, uppfattades av intensivvårdssjuksköterskorna bidra till mycket 

stress. Att plockas bort från sin sociala miljö och placeras i en miljö där patienterna inte 

visste var de var eller inte förstod vad som hände, ansågs skapa en känsla av 

overklighet. Några intensivvårdssjuksköterskor menade att autonomin hos patienterna 

blev påverkad, eftersom rätten att rå över sin kropp begränsades när de placerades i en 

intensivvårdsmiljö.  

”Att inte få rå över sin egen kropp, det är ju liksom mest våran kropp... att vi har ju 

nästan större tillträde. Om dom bara ska klia sig på hakan så är det någon som skriker 

nej och tar bort handen. Dom kanske inte skulle röra någonting, dom kanske bara skulle 

klia sig.” 

 

Att identifiera tecken 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de, baserat på personlig erfarenhet, 

med hjälp av kliniska tecken bedömde om patienterna utvecklat iva-delirium. 

” Det är ju en erfarenhetsmässig bedömning...när det gäller att förutsäga vilka som 

kommer att drabbas eller har drabbats.”  

” Men nu är det nog mest på känsla...ett mönster som jag varit med om förut.”  

 

Olika åsikter framkom hos intensivvårdssjuksköterskorna om hur vanligt 

förekommande iva-delirium var. Några menade att de ofta missade att identifiera tidiga 

tecken på att iva-delirium höll på att utvecklas eller redan hade utvecklats.  

”Vi missar ofta början tror jag, det känns så, vi missar det första...om man tänker på det 

som en utförstrappa så är vi liksom inte riktigt med där i början, utan sen kommer, sen 

ser vi det.”  

 

Trots intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter menade de sig kunna vara hjälpta av 

ett mätinstrument för att underlätta identifiering av iva-delirium. Ett mätinstrument 
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ansågs kunna bidra till ett gemensamt språk och en ökad medvetenhet om när och hur 

iva-delirium kunde förutses. Genom att urskilja tecken på iva-delirium minst en gång 

per pass menade intensivvårdssjuksköterskorna att de lättare skulle kunna identifiera 

iva-delirium i ett tidigt skede. 

”För vi har alla våran bedömning och erfarenhet och vi tittar på olika sätt...men har vi 

ett intstrument så kan vi kanske likrikta våra mätningar och vi kan likrikta det sätt som 

vi pratar om det här.”  

 

Den kaotiska patienten med förvrängda sinnesintryck 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor jämställde iva-delirium med ett 

förvirringstillstånd av olika grader. En del intensivvårdssjuksköterskor upplevde det 

som svårt att nå fram till patienter med iva-delirium eftersom de blev svåra att 

kommunicera med och samma förklaringar var tvungna att ges flera gånger.  

”Om de pratar så är det naturligtvis kommentarer som ger en känsla av att det här inte 

riktigt är som det ska...det här stämmer ju inte riktigt.”  

 

Flertalet intensivvårdssjuksköterskor upplevde patienter med iva-delirium som 

desorienterade i förhållande till tid, rum och situation. En intensivvårdssjuksköterska 

menade att orientering till person ofta var bibehållen men ansåg samtidigt att 

orientering till person kunde försvinna vid svårare grad av iva-delirium. 

Vanföreställningar i form av hallucinationer och mardrömmar framkom som tydliga 

tecken på uppkommet iva-delirium.  

”...han trodde att hon var död och att jag hade något med det att göra och jag kommer 

så väl ihåg för vi skulle väcka upp honom och han var jätteorolig, alltså han bara 

pratade om sin fru och att hon var död...”  

 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor uppgav motorisk oro som ett vanligt 

förekommande kliniskt tecken. Oro ansågs bidra till ångest och en känsla av 

upplösningstillstånd hos patienterna. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev tidiga 

tecken på oro som att inte kunna ligga still i sängen samtidigt som patienterna kunde 

plocka med omgivande slangar och sladdar. Två intensivvårdssjuksköterskor uppgav 

cirkulatorisk påverkan i form av takykardi och blodtrycksstegring som hjälpmedel vid 

identifiering av iva-delirium.  

”Så börjar dom plocka med sladdar och slangar, vill upp ur sängen och är allmänt 

oroliga, motoriskt oroliga...mm...så tänker jag.”  
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Den misstroende patienten 

En annorlunda och misstänksam blick gentemot personalen ansågs ofta utvecklas i takt 

med att iva-delirium uppkom. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev hur patienterna 

ibland trodde att de skulle bli förgiftade eller dödade. Vidare upplevde flera 

intensivvårdssjuksköterskor att patienterna ibland utvecklade aggressivitet och irritation 

mot dem som ett tecken på misstro, rädsla och otrygghet. 

”Dom misstror ju oss personal, att de ska få något giftigt läkemedel...man märker av 

den där misstron, att de inte riktigt litar på det man säger och är rädda för oss 

nästan...De känns otrygga helt enkelt.”  

 

Den tysta patienten 

Utöver den hyperaktiva formen av iva-delirium påtalade två av 

intensivvårdsssjuksköterskorna tecken på den hypoaktiva formen av iva-delirium. De 

beskrev vidare att det var lätt att missa iva-delirium hos patienter som inte var 

utåtagerande. Patienterna ansågs bli svåra att få kontakt med och inåtbundenheten sågs 

i form av nedsatt närvaro och litet gensvar, det vill säga ett apatiskt tillstånd 

utvecklades. 

”Eller så kan det vara åt andra hållet, väldigt inåtbunden och bara ligga och inte svara 

eller man tycker nästan att vilken lugn och skön patient, den är inte sederad men den rör 

sig knappt eller den ger inte någon respons.”  

 

Att förebygga 

Utifrån intensivvårdssjuksköterskornas personliga erfarenheter uttrycktes tre olika 

åtgärdsområden (tabell II) som de ansåg förebyggde iva-delirium. Dessa åtgärder 

uppgavs även kunna användas i ett behandlande syfte när iva-delirium väl var etablerat. 

Dock betonade de fördelen med att förebygga iva-delirium istället för att behandla det 

först när kliniska tecken uppkommit.  

”Man borde ha det som en förutsättning att nästan alla kommer att lida av 

någonting.....och hur kan vi förebygga det istället för att ta det när det redan har 

kommit. ” 
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God relation genom samtal  

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor uppgav vikten av god kommunikation som en 

förebyggande åtgärd. För att kunna upprätthålla god kommunikation såg 

intensivvårdssjuksköterskorna till att patienterna hade tillgång till eventuella personliga 

hjälpmedel som hörapparater och glasögon. Att kommunicera med patienterna oavsett 

deras tillstånd och medvetandegrad framkom som viktigt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev även vikten av att upprepa den information som 

gavs eftersom patienternas kognition kunde fluktuera.  

”...det är ju otroligt viktigt...att man hela tiden kommunicerar med patienten, att det är 

okej, att det känns bra. Det är ju jätte, jätte, viktigt.”  

 

Patienter som inte kunde uttrycka sig verbalt uppmanades att kommunicera genom att 

krama händer och nicka som svar på frågor. En intensivvårdssjuksköterska påpekade 

även vikten av att inte tala ovanför patienternas huvuden. Vidare menade de att 

information skulle ges på ett sådant sätt att patienterna kunde förstå innebörden av det 

som sades.   

”...om man hör, men kanske inte förstår vad man säger riktigt...då blir det kanske lite 

ryska, kanske eller något sådant.”  

 

Beröring framkom som en viktig del av kommunikationen. Dock påtalade en av 

intensivvårdssjuksköterskorna att beröring inte kunde ske hur som helst eftersom risk 

fanns att beröring kunde uppfattas som för intim och istället bidra till en olustkänsla. 

”man kan inte röra dem hur som helst utan man kan hålla i handen eller i axeln 

eller...ah, lite sådär utan att det blir för intimt...alla tycker ju inte om att bli rörda vid.”  

 

En intensivvårdssjuksköterska påtalade vikten av att det första mötet med patienterna 

blev bra. Ett lugnt uppträdande upplevdes ha en lugnande effekt. Vidare ansågs 

omtanke, närhet och visat intresse för patienterna skapa grunden för en god relation. Att 

redan från början ha skapat en god relation till patienterna upplevdes vara till hjälp om 

iva-delirium skulle uppkomma i ett senare skede.  

”Men har man väl fått den kontakten, då är det mycket, mycket lättare om det skulle 

hända saker på vägen, om patienten blir dåligt rent medicinskt eller om han skulle få ett 

förvirringstillstånd.”  
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Skapa verklighetsanknytning och understödja värdighet 

För att hjälpa patienterna att knyta an till verkligheten uppmärksammade 

intensivvårdssjuksköterskorna patienterna på vilken årstid det var, vad det var för dag, 

hur mycket klockan var, var de befann sig och vad som hade hänt. Detta upplevdes 

hjälpa patienterna att fokusera, att urskilja verklighet från fantasi samt att skapa en 

adekvat rums- och tidsuppfattning.  

”Plocka tillbaka det vardagliga för patienten, att det är onsdag, att det regnar eller att 

det är sommar. Bara tala om årstid och berätta vad som har hänt, vad som är orsaken 

till att dom finns där. För jag tror ofta att vi glömmer det.”  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna försökte avleda patienterna från plågsamma 

tankemönster med hjälp av tv, radio och musik. Att avleda patienterna upplevdes hjälpa 

dem att knyta an till verkligheten och vara mer här och nu. Tidig mobilisering ansågs 

ha en gynnsam effekt för att skapa en verklighetskänsla samtidigt som det gjorde att 

patienterna blev mer medvetna om sin kropp och dess delar. Flertalet 

intensivvårdssjuksköterskor betonade även vikten av att berätta vad som hände utanför 

sjukhuset. Att understödja patienternas värdighet genom att bibehålla deras 

bestämmanderätt och att inte glömma människan bakom den pålagda patientrollen, 

trots kritiskt sjukdom, nämndes av flera intensivvårdssjuksköterskor. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev hur de försökte hjälpa patienterna att knyta an 

till verkligheten genom att få dem att fungera så mycket som möjligt som de gjorde i 

det vardagliga livet. Vidare försökte de att öka patienternas delaktighet i vårdandet 

genom att uppmuntra dem att göra saker själva.  

”..att dom får vara med och bestämma. Det kan bara gälla sådana här saker som, vill 

du ha si eller så. För då får de ju helt plötsligt tänka till...Att dom får göra saker själva, 

att vi inte tar över liksom den funktionen.” 

 

För att hjälpa patienterna att knyta an till verkligheten hade anhöriga en betydande roll. 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor betonade vikten av att involvera anhöriga i 

vårdandet av patienterna. Dock menade en del intensivvårdssjuksköterskor att för 

många anhöriga samtidigt under för lång tid kunde bli en belastning för patienterna och 

skulle därför bedömas från situation till situation. 

”...gärna ta in anhöriga lite mer om det finns möjlighet så att de får en anknytning till 

sin verklighet och inte bara har folk runt omkring sig som man inte känner.”  
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Normalisera omgivningen 

Flertalet intensivvårdssjuksköterskor ansåg att intensivvårdsmiljön skulle normaliseras 

och avdramatiseras. Bland annat ansågs hög ljudnivå i form av samtal och olika larm ha 

en negativ påverkan på patienterna, vilket kunde öka risken för iva-delirium. En av 

intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att samtal mellan personal på en patientsal kunde 

ha en lugnande effekt eftersom det gav patienterna en känsla av trygghet att höra 

personalens närvaro. Vidare ansågs obehag i form av smärta och obekvämhet vara 

viktigt att förebygga då det upplevdes bidra till iva-delirium. 

”Se till att allting runt omkring fungerar bra och att patienten ligger bra och att de har 

det dom behöver och så vidare, va.”  

 

Information upprepades kontinuerligt till patienterna, om vad som skulle göras samt 

vad den medicintekniska utrustningen runt omkring dem var avsedd för. Detta 

upplevdes hjälpa patienterna att orientera sig i den nya miljön och på så sätt minska 

deras oro. 

”...Att man är mera där och liksom upprepar mer, ännu mer, varför dom är där och...ja, 

vad alla sladdar och slangar gör...Jag tror att man måste ge ganska mycket, extra 

mycket, information.”  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de ibland var tvungna att ge avkall på 

övervakningen av medicinska parametrar för att förhindra uppkomsten av eller för att 

motverka redan uppkommet iva-delirium. De ansåg att övervakning av medicinska 

parametrar blev sekundärt i förhållande till det deliriska tillståndet i de fall då 

patienterna upplevde den medicintekniska utrustningen som skrämmande och 

obehaglig.  

”Är de så där jätteoroliga så är man ju inte där och bråkar så mycket....då kan man ju 

faktiskt få leva med att det inte är saturation uppkopplat hela tiden, att man faktiskt tar 

avsteg från det i det mest akuta skedet.... Det är inte alltid det viktigaste.”  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna försökte samordna sina vårdinsatser i den utsträckning 

det var möjligt för att låta patienterna vara ifred samt få lugn och ro. Eftersom ständiga 

störningsmoment ansågs bidra till iva-delirium. Vidare beskrev 

intensivvårdssjuksköterskorna hur de försökte ruta in dagen och på så sätt skapa 

naturliga stunder för sömn och vila eftersom det upplevdes vara viktigt att hjälpa 

patienterna att göra skillnad på dag och natt. 
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”Att de försöker bli lite inrutat och morgon och att man sen försöker vila en stund om 

det nu går...Man kan ibland få ge perioder så man får sova....vara lite mer sederad och 

vila sig.”  

 

Att beskriva känslor 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev deras känslor som uppkom kring de gällande 

vårdrutinerna, kunskapsläget och de känslor som uppstod i samband med vårdandet av 

patienter med iva-delirium.  

 

Frustration och otillfredsställelse 

Flertalet intensivvårdssjuksköterskor kände att de hade en viktig roll i vårdandet av 

patienter med iva-delirium eftersom de ofta var de som först upptäckte tecken på att 

patienterna hade drabbats eller riskerade att drabbas av iva-delirium. Samtliga 

intensivvårdssjuksköterskor kände att iva-delirium inte togs upp som begrepp, inom 

arbetsgruppen, utan att det diskuterades mer utifrån kliniska tecken. Några 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde att vårdrutiner saknades kring syndromet iva-

delirium, vilket skapade en känsla av frustration. En önskan om tydliga vårdrutiner 

uttrycktes för att öka medvetenheten om identifiering och behandling av iva-delirium.  

”Det är sällan det tas upp som begrepp liksom utan man pratar mer om motoriskt orolig 

eller ångest...det kanske vi har tappat på något sätt...”  

 

Vidare beskrev intensivvårdssjuksköterskorna en känsla av otillfredsställelse eftersom 

kommunikation, gällande iva-delirium, inte upplevdes som tillräcklig och ansågs kunna 

förbättras inom arbetsgruppen. En kontinuerlig avstämning efterfrågades för att lättare 

identifiera uppkomna förändringar i det deliriska tillståndet och för att lättare utvärdera 

given behandling.   

”Jag tycker nog inte att vi diskuterar det så speciellt ofta och det är nog också för att det 

är så svårt...man vet inte riktigt hur man ska göra med det...”  

 

Några intensivvårdssjuksköterskor efterfrågade ytterligare kunskap för att öka 

medventenheten och intresset kring iva-delirium, eftersom de kände att inte tillräckligt 

med fokus lades på iva-delirium, vilket kunde skapa en känsla av otillräcklighet.  

”Vi är väldigt noga med att mäta alla kroppens funktioner, dom här medicinska 

sakerna. Men när det gäller hjärnan så är vi ganska tafatta.”  
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Irritation, uppgivenhet och empatisk omtanke 

Att vårda patienter med iva-delirium skapade olika typer av känslor hos 

intensivvårdssjuksköterskorna. De upplevde att hela arbetsgruppen blev påverkad 

eftersom patienterna ansågs komplexa att vårda samtidigt som de krävde mycket 

personal. Att vårda patienter med iva-delirium upplevdes som ansträngade, stressigt 

och kunde medföra känslor av irritation och uppgivenhet. 

”Jag tycker att det är jobbigt...det är stressande faktiskt. Jag tycker nog nästan att de är 

bland de jobbigaste patienterna...därför att...det är svårt att göra någonting.”  

 

Slutligen upplevde en intensivvårdssjuksköterska att medkänsla, kunskap och 

engagemang var viktiga hörnstenar för en god vård av patienter med iva-

delirium. 

” Men om man kan lindra för en medmänniska att uppleva det här kaoset i bara en 

timme så borde ju det vara värt nog att kämpa för, eller hur?”  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva intenssivvårdssjuksköterskors erfarenheter av iva-

delirium. En empirisk studie med deskriptiv ansats utfördes för att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskornas verklighet. Materialet samlades in med hjälp av 

enskilda intervjuer. Kvalitativa metoder är enligt Carr (1994) ovärderliga när det gäller 

att beskriva subjektiva upplevelser vilket stärkte valet av metod. Studien utfördes på ett 

mindre sjukhus i en mellanstor stad i Sverige. Detta innebär att arbetsgruppen i form av 

intensivvårdssjuksköterskor är mindre än de på större sjukhus vilket kan leda till en 

närmare relation mellan intensivvårdssjuksköterskorna. De intervjuade 

intensivvårdssjuksköterskorna och skaparna till denna studie hade sedan tidigare en 

arbetsrelation. Under resultattolkningens och skrivandets gång har förförståelse i form 

av tidigare kunskap och kännedom om arbetsplats och kollegor beaktats. Etiska 

resonemang för att bevara de intervjuades utlovade konfidentialitet har förts. Vidare 

diskuterades det huruvida de intervjuade kunde känna sig tillbakahållna i sina 

uttalanden, med tanke på den tidigare relationen. För att bygga upp den intervjuades 

förtroende avsattes tid för att den intervjuade skulle hinna känna sig bekväm innan 

intervjuerna började, vilket stöds av Polit och Beck (2004). På detta vis kunde möjligen 

trovärdigheten stärkas i studien genom att den intervjuade på så vis öppnade upp sig 

redan från början av intervjun. För att den intervjuade inte skulle känna sig i underläge 

eftersom denne var i minoritet och för att ytterligare skapa trovärdighet satt deltagarna i 

triangelform under samtliga intervjuer. 

 

För att de intervjuade inte skulle bli styrda undveks strukturerade frågor och en 

intervjuguide med semistrukturerade frågor utformades. Detta för att öppna upp ämnet 

och uppmuntra den intervjuade att tala fritt, vilket kan öka tillförlitligheten då 

erfarenheter i form av upplevelser och känslor efterfrågas. För att säkerställa att 

intervjuguiden hade hög relevans utfördes en pilotintervju som gav ett fylligt material. 

För att de intervjuade i största möjliga mån inte skulle uppfatta frågorna olika beroende 
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på vem som förde intervjun bestämdes att endast en och samma person skulle föra alla 

intervjuer. 

 

Eftersom framkomna teman till viss del upprepades i intervjuerna bedömdes materialet 

vara tillräckligt för att besvara studiens syfte. Däremot kunde det tänkas att fler 

intervjuer skulle kunna ha bidragit till fler intressanta aspekter av att vårda patienter 

med iva-delirium. Efter avslutad intervju reflekterades det över vad som hade 

framkommit verbalt och icke-verbalt för att inte tappa omedelbara intryck. Detta för att 

styrka resultatets tillförlitlighet. Vid analys finns alltid risk att material ofrivilligt går 

förlorat. För att motverka detta så transkriberades intervjuerna utefter samma 

förfaringssätt, ordagrant, senast inom ett dygn efter utförd intervju. Materialet har lästs 

och bearbetats många gånger, för att upptäcka de olika betydelser som intervjuerna har 

medfört, av båda skaparna till denna studie, för att i möjligaste mån öka 

tillförlitligheten och minska eventuell inverkan av förförståelse på resultatet. För att 

minska risken för feltolkning avsattes tid för kontinuerlig reflektion över materialet, 

vilket kan öka tillförlitligheten av analysen. Detta i förhoppning att öka resultatets 

trovärdighet.  

 

Resultatdiskussion 

Vid analys av erhåller material visade det sig att erhållet resultatet hade god 

överensstämmelse med Benner et al.´s (2011) teori om hur expertsjuksköterskan 

arbetade utefter tre domäner; att se, att göra och att känna. Resultatet kommer därför 

att reflekteras utefter denna teori, som en teoretisk referensram, vilket illustreras enligt 

figur II. 

 

 De intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna pratade om att se riskfaktorer, kliniska 

tecken och att utföra förebyggande åtgärder.  Därtill diskuterade de känslor som 

uppkom i samband med vårdandet av patienter med iva-delirium.  
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Figur II. Tolkningsmodell av intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet.  

 

Att se 

Intensivvårdssjuksköterskorna såg riskfaktorer som ansågs bidra till utvecklandet av 

iva-delirium. Exempel på dessa var patienternas unika bakgrund, den kritiska 

sjukdomen i sig och graden av den omgivande intensivvårdsmiljön, vilket kan 

återfinnas i forskning av Van Rompaey et al. (2009a).  I enlighet med Benner et al. 

(1996; 2011) så skapade intensivvårdssjuksköterskorna sig en helhetsbild av 

patienterna och på så sätt skapade de en klinisk framförhållning för att lättare kunna 

förutse det sannolika vårdförloppet. Resultatet påvisade att 

intensivvårdssjuksköterskorna hade en god kunskap på gruppnivå. Dock visade 

resultatet att den individuella kunskapsnivån varierade. Ett behov av kontinuerlig 

individuell utbildning efterfrågades för att skapa en mer gedigen kunskapsbank på 

individnivå. Kunskapsbehovet diskuteras även av Litton (2003) och Hartwick (2003) 

som menar att intensivvårdssjuksköterskor kontinuerligt bör erhålla utbildning inom 

ämnet iva-delirium och på så sätt förkovra sina kunskaper om iva-delirium. 

 

Enligt Benner et al. (1996) ska expertsjuksköterskan besitta god kunskap och förmåga 

att se små kliniska samt personliga förändringar hos patienter. Resultatet visade att 

intensivvårdssjuksköterskorna använde sig av denna förmåga för att identifierade 

kliniska tecken som avvek från det normala med hjälp av deras veta-hur-kunnande, som 

skapats genom personliga erfarenheter. Personlig erfarenhet beskrivs av Benner (1993) 

som erfarenheter av tidigare situationer samt händelser som har förändrat deras 
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uppfattning och därigenom deras kliniska bedömningsförmåga (a.a.). Denna erfarenhet 

påverkade intensivvårdssjuksköterskorna i deras bedömningar och skapade en klinisk 

framförhållning, i enlighet med Benner et al. (2011). Exempel på kliniska tecken som 

intensivvårdssjuksköterskorna såg var förvirring, motorisk oro, desorientering, 

vanföreställningar, ångest, misstro och inåtbundenhet, vilket stöds av tidigare forskning 

(Granberg-Axèll, et al., 2001). I resultatet framkom bristande rutiner vid utvärdering av 

iva-delirium.  Benner et al. (1996) och Benner (1993) menar att expertsjuksköterskan 

kontinuerligt ska utvärdera förändringar i patienters tillstånd. 

Intensivvårdssjuksköterskorna belyste denna brist då de efterfrågade tydliga rutiner 

som hjälpmedel för att lättare kunna utvärdera förändringar i patienternas tillstånd och 

den givna behandlingen på ett likriktat och vetenskapligt sätt.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte olika åsikter om hur vanligt förkommande iva-

delrium var. Detta kan enligt Devlin et al. (2008) förklaras genom att de 

intensivvårdssjuksköterskor som inte har vana att se patienter med iva-delirium 

underdiagnostiserar tillståndet i större utsträckning jämfört med de som har denna vana, 

vilket kan ge en missvisande prevalens. Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte vidare 

att de ofta missade att se tidiga tecken på iva-delirium. För att underlätta identifieringen 

av iva-delirium ansåg intensivvårdssjuksköterskorna att ett bedömningsinstrument 

kunde vara till hjälp. Detta bekräftas av tidigare forskning som visar att användandet av 

bedömningsinstrument minskar andelen oidentifierade fall av iva-delirium (Neziraj, et 

al., 2011; Van den Boogaard, et al., 2009)  

 

 Intensivvårdssjuksköterskornas utsagor av att se riskfaktorer och kliniska tecken 

stämmer väl överens med NANDA Internationals (2011) klassificering. NANDA består 

av omvårdnadsdiagnoser som är framtagna genom vetskaplig tolkning av 

sjuksköterskors erfarenheter vid planering, genomförande och utvärdering av 

omvårdnad. Med hjälp av NANDA kan syndromet iva-delirium delas upp i flertalet 

omvårdnadsdiagnoser utifrån de riskfaktorer och kliniska tecken som uppkommit i 

studiens resultat (tabell III) (a.a.). Eftersom intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter 

kunde återfinnas i NANDA International (2011) så ökar validiteten på deras 

diagnostisering och deras förmåga att se, i enlighet med Benner et al. (1996).  För att 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter ska bidra till en gemensam kunskapsbank 

menar dock Benner et al. att dokumentation av praktisk kunskap är nödvändigt (a.a.). 
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NANDA international (2011) är utformad som ett stöd för intensivvårdssjuksköterskor 

i deras dokumentation och skulle därför kunna bidra till den gemensamma 

kunskapsbank som Benner et al. (1996) belyser och intensivvårdssjuksköterskorna 

efterfrågar.  

 

Tabell III. Exempel på intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter i form av 

omvårdnadsdiagnoser, i enlighet med NANDA international (2011).  
Omvårdnadsdiagnos Relaterade faktorer  Kännetecken 

Akut förvirring Delirium  

 

Nedsatt kognitiv förmåga 

Hallucinationer                  

Aggression                          

Rastlöshet 

Förvrängda sinnesintryck Elektrolytbalansrubbning 

Omfattande stimuli från 

omgivningen 

Psykologisk stress 

Förändrat beteendemönster           

Nedsatt problemlösningsförmåga 

Förvirring                   

Hallucinationer                          

Nedsatt kommunikation        

Irritation          

Koncentrationssvårigheter 

Rastlöshet 

Oro Situationsbetingad kris 

Stress 

Förändring av hälsotillstånd 

Hot mot hälsotillstånd 

Misstänksam                            

Våndas                                        

Rädd                                        

Irriterad                                        

Dålig ögonkontakt                    

Rastlöshet                              

Vaksamhet                           

Uppjagad                                    

Orolig                                          

Cirkulatorisk påverkan             

Sömnsvårigheter                        

Förvirring           

Koncentrationssvårigheter 

 

Att göra 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev hur de med hjälp av personlig erfarenhet 

förebyggde iva-delirium genom att uppnå en god relation genom samtal, skapa 

verklighetsanknytning, understödja patientens värdighet och normalisera omgivningen. 

Benner et al. (1996) menar att med hjälp av sin erfarenhet skapar expertsjuksköterskan 

en bättre förståelse av tillståndet och därigenom en omedveten kunskapsbank, vilket 

gör att denne kan agera utefter sin erfarenhet med hjälp av intuition, att göra. I resultatet 

framkom det även att de förebyggande åtgärderna kunde användas i ett behandlande 

syfte.  
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Att känna 

Intensivvårdssjuksköterskorna problematiserade vårdandet av patienter med iva-

delirium utifrån en etisk synvinkel, att känna. Benner et al. (2011) menar att kliniska 

och etiska resonemang måste gå hand i hand eftersom de reflekterar 

expertsjuksköterskans handlingar. Exempelvis uttryckte intensivvårdssjuksköterskorna 

känslor av att patienter med iva-delirium var komplexa att vårda samtidigt som vården 

av dessa patienter upplevdes som ansträngande, stressigt och kunde medföra känslor av 

irritation och uppgivenhet för intensivvårdssjuksköterskorna och den övriga 

arbetsgruppen.  Barber (2003) menar att deliriska patienter ofta uppfattas på detta sätt 

när deras kliniska tecken blir ett problem och bidrar till en stressad arbetssituation för 

intensivvårdssjuksköterskor. Vidare beskriver Barber hur deliriska patienter kunde få 

de mest toleranta intensivvårdssjuksköterskorna att förlora sina 

expertsjuksköterskeroller och inte ge patienterna fullgod vård (a.a). Benner (1993) 

menar vidare att engagemang, delaktighet och omsorg är en förutsättning för 

expertsjuksköterskans problemlösning. En intensivvårdssjuksköterska beskrev just 

detta genom att betona vikten av medkänsla, kunskap och engagemang för att skapa 

god vård av patienter med iva-delirium.  

 

Slutsats 

Resultatet i studien påvisade intensivvårdssjuksköterskornas expertkunnande i form av 

förmågan att skapa en helhetsbild av patienterna. Intensivvårdssjuksköterskornas 

erfarenheter utgjordes av tre domäner; att se, att göra och att känna. Dessa olika 

erfarenheter interagerade med varandra, skedde simultant och skapade ett 

expertkunnande hos intensivvårdssjuksköterskorna. Genom sina personliga erfarenheter 

skapade intensivvårdssjuksköterskorna en framförhållning genom att se riskfaktorer 

och kliniska tecken, en förmåga att förebygga och resonera kring utförda åtgärder samt 

en förståelse genom etiska reflektioner. Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter 

kunde till stor del återfinnas i NANDA International (2011), vilket ökar validiteten på 

intensivvårdssjuksköterskornas diagnostisering och deras förmåga att se patienterna. 

Vidare visade resultatet att intensivvårdssjuksköterskornas kunskap och arbetssätt 

varierade beroende på personlig erfarenhet. En god kunskap på gruppnivå fanns men 

den individuella kunskapsnivån varierade. NANDAs klassificering skulle kunna 

användas som ett stöd vid identifiering av iva-delirium och på så sätt hjälpa 
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intensivvårdssjuksköterskorna att göra en mer likriktad bedömning av patienterna med 

iva-delirium. Intensivvårdssjuksköterskorna själva efterfrågade ett mätinstrument som 

hjälpmedel för att likrikta bedömningarna på ett vetenskapligt sätt och på så sätt 

underlätta identifieringen av iva-delirium. Vidare uttrycktes förhoppningar om att 

mätinstrument kunde skapa bättre rutiner och minska andelen missade fall av iva-

delirium.  

 

Klinisk betydelse 

Genom att belysa intensivvårdssjuksköterskornas personliga erfarenheter av iva-

delirium hoppas författarna öka medveteheten kring iva-delirium. Detta kan i sin tur 

underlätta för andra intensivvårdssjuksköterskor att förutse, identifiera och förebygga 

iva-delirium, med minskad prevalens som resultat.  Minskad prevalens skulle medföra 

vinster i form av minskat lidande, sjukdom och mortalitet hos patienterna med iva-

delirium samtidigt som en samhällsekonomisk vinst, genom minskade vårdkostnader, 

skulle erhållas.  

Förslag på vidare forskning 

För att klarlägga mätinstruments betydelse kontra intensivvårdssjuksköterskornas 

strategier i form av personliga arbetssätt skulle en jämförande studie kunna utföras, där 

prevalensen av iva-delirium jämförs gentemot de olika arbetssätten. För att kunna 

generalisera materialet vore en studie av kvantitativ ansats av värde, då ett större urval 

med fördel kan användas. 
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BILAGA I 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

- Har du erfarenhet från uppföljande intensivvårdsmottagning? 

 

Intervjufrågor: 

- Beskriv vad iva-delirium innebär för dig? 

 

 

- Beskriv dina erfarenheter av att möta patienter med iva-delirium. 

 

 

- Hur bedömer du om en patient riskerar att drabbas eller har drabbats av iva-

delirium?  

 

 

- Vilka strategier använder du dig av för att förebygga uppkomst av iva-delirium? 

 

 

- Vilka faktorer tror du bidrar till utvecklandet av iva-delirium 

 

 

- På vilket sätt upplever du att iva-delirium hanteras i arbetsgruppen? 

 

 

- Hur tror du att bedömningen skulle kunna underlättas? 
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BILAGA II 

 
 

Deltagarinformation  
  

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Intensivvårdssjuksköterskors Uppfattning om iva-

delirium. 
 

Området vi önskar studera är: intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om IVA-

delirium hos den intensivvårdade patienten.  

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i intervjuundersökning gällande ovanstående 

ämne. Vi ber dig att förbereda dig genom att fundera kring en händelse där du som 

intensivvårdssjuksköterska vårdat en patient med begynnande/pågående iva-delirium.  

   

Intervjun tar ca 30 minuter att genomföra. Intervjuerna kommer att äga rum utanför din 

avdelning i en lokal på det sjukhus där du arbetar. Om så önskas kan intervju utanför 

sjukhuset genomföras. Erhållet material kommer att behandlas konfidentiellt och 

redovisas i en form där inga enskilda deltagares berättelser kan identifieras. 

 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

Svar om deltagande lämnas direkt till författarna via e-mail. Om du önskar ytterligare 

information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se nedan).  

 

Stockholm  

 

Frida Lindgren   Monica Weman Kaski    

frida.lindgren@tiohundra.se monica.kaski@tiohundra.se  

  

Åsa Krusebrant (handledare) 

asa.krusebrant@rkh.se   

   

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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BILAGA III 

 
 

Till enhetshetschefen   

 

Förfrågan angående genomförande av studie. 

 

 Vi, Frida Lindgren och Monica Weman Kaski studerar på 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård vid Röda 

Korsets Högskola i Stockholm.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Intensivvårdssjuksköterskors Uppfattning om iva-

delirium. 

  

Studiens övergripande forskningsfråga är: Hur identifierar, förebygger samt lindrar 

intensivvårdssjuksköterskan iva-delirium? 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Intervjuer av 

intensivvårdssjuksköterskor. (Vg se bifogad projektplan.) 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta januari 2012 v.2 och vara avslutad v.4. 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktad personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen 

(Vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). Alla resultat kommer att redovisas så 

att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att 

återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid  

…….. 

 

Stockholm   

 

 

Frida Lindgren  Monica Weman Kaski   Åsa Krusebrant 

    (handledare) 

frida.lindgren monica.kaski  asa.krusebrant 

@tiohundra.se @tiohundra.se @rkh.se    

 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600   


