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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Risken för att drabbas av ett intensivvårds-delirium under vårdtiden är av varierande 

storlek. Om patienten drabbas av ett delirium kan det leda till allvarliga konsekvenser. 

Konsekvenserna innefattar en ökad mortalitet, längre vårdtid, ett ökat lidande och även att 

kostnaderna blir högre. De bedömningsinstrument som finns används i varierande grad på olika 

intensivvårds-avdelningar världen över. Det mest valida och användbara är Confusion 

Assesment Method, CAM-ICU; ett mätverktyg utarbetat för att användas inom intensivvården 

där det kan användas på patienter som fortfarande är intuberade och således inte har en möjlighet 

att uttrycka sig verbalt.  

 

 Syfte: Belysa den aktuella forskningen gällande omvårdnad av patienter som drabbats av 

intensivvårds-delirium.  

 

Metod: Studien är en litteraturöversikt med mixad metod och konvergent design.  

 

Resultat: Studien visar att omvårdnadsåtgärder gällande behandling av intensivvårdsdelirium 

används men det finns inga riktlinjer för hur patienterna ska behandlas. Den forskning som finns 

visar få signifikanta resultat. De kategorier av omvårdnadsåtgärder som litteraturen visar är 

kognitiv stimulans, miljö, läkemedelsanvändning och fysisk fasthållning. 

 

Slutsats: Studien visar att det är svårt att mäta effekterna av olika omvårdnadsåtgärder som 

patienter med intensivvårds-delirium blir behandlade med.  

 

Klinisk betydelse: Genom fördjupad kunskap om delirium får sjuksköterskan en bättre 

förståelse för tillståndet och således även för omvårdnaden som ges. Att belysa det faktum att 

forskningen kring omvårdnadsåtgärderna vid delirium är bristfällig skapas möjlighet till vidare 

efterforskning. 

Nyckelord: iva-delirium, omvårdnad, intensivvård 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: The risk for intensive care delirium during hospitalization is of varying size. If the 

patient experiences a delirium it can lead to serious consequences. The consequences include 

increased mortality, longer hospital stay, increased suffering and even higher costs. The 

screening tools that are available are used in varying degrees in different intensive care units 

worldwide. The most valid one are the Confusion Assessment Method, the CAM-ICU; a 

screening tool developed for use in intensive care where it can be used on patients who are still 

intubated and thus do not have a chance to express themselves verbally.  

 

Aim: Highlighting the current research regarding the care of patients suffering from intensive 

care delirium.  

 

Method: The study is a literature review with a mixed approach and convergent design.  

Results: The study shows that nursing interventions regarding the treatment of intensive care 

delirium are used but there are no guidelines for how the patients should be treated. The research 

shows few significant results. The categories found from the literature were cognitive 

stimulation, environment, medication and physical restraint. 

  

Conclusion: The study shows that it is difficult to measure the impact of nursing interventions 

that patients with intensive care delirium are treated with.  

 

Relevance to clinical practice: Increased knowledge of delirium may give the nurse a better 

understanding of the condition and thus also for the care they provide. To highlight the fact that 

the research on nursing interventions for delirium is flawed which creates the opportunity for 

further research. 

Keywords: ICU delirium, nursing, intensive care 
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INLEDNING 

Patientens välmående är kärnan i vad vi som blivande sjuksköterskor vill uppnå i vår framtida 

yrkesroll. Då båda författarna haft och har förbindelse med intensivvården i form av praktik och 

arbete, väcktes vårt intresse för den typ av vård som bedrivs på dessa avdelningar. Vi vill veta 

hur sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i en riktad, högteknologisk miljö bidrar till att lindra 

lidande. I detta fall i form av delirium vilket är en risk för patienter på en intensivvårdsavdelning. 
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BAKGRUND 

Definition av delirium 

I fokus för denna studie ligger sjuksköterskans vård av patienter med delirium på 

intensivvårdsavdelningar. Ordet delirium härleds från latin; “förvirring”, “galenskap” och 

definieras av Svenska akademiens ordlista (2011) som ett förvirringstillstånd med 

hallucinationer. Delirium karaktäriseras av Socialstyrelsens (2010) ICD-10 register, kod F05.0 

som ett tillstånd som ger upphov till störningar i medvetande, perception, emotioner, sömn-

vakenhet, minne och tänkande.  

 

Shaughnessy (2012) definierar intensivvårds-delirium som en akut störning i medvetande och 

kognition som kan flukturera mellan hypoaktivt, hyperaktivt och mixat tillstånd. Det hyperaktiva 

tillståndet karaktäriseras som motorisk oro, aggressivitet och uttalade hallucinoser. Det 

hypoaktiva innefattar att patienten uppvisar apati, slöhet, dvala och söker ingen kontakt med 

omvärlden vilket leder till att tillståndet är svårare att identifiera och således  även att behandla. 

Cole Marshall och Soucy (2003) beskriver att det mixade tillståndet är då patienten skiftar 

mellan de olika tillstånden. Enligt Wesley (2002) är mindre än fem procent av alla delirium 

enbart hyperaktivt. Det mixade tillståndet är vanligast på en intensivvårdsavdelning och påträffas 

hos fler än hälften av patienterna. Då delirium ofta anses vara enbart det hyperaktiva tillståndet 

blir majoriteten av alla deliriumtillstånd aldrig upptäckta (Hessler & Josephson, 2011). 

 

 

 

Avgränsning av delirium 

Tillståndet definieras även inom psykiatrin som Delirium tremens där åkomman leder till 

desorientering, försämrat minne samt kognitiva förändringar (MINI-D IV: diagnostiska kriterier 

enligt DSM-IV-TR, 2002). Det ska förtydligas att det inte är den av psykiatrisk härkomst som 

ska beskrivas i denna litteraturstudie utan finns endast med för att påvisa skillnaden och 

differentieringen som görs av samma benämning. Larsson, Granberg Axell och Eriksson (2007) 

menar att omständigheterna kring en sederad, intensivvårdad patient och den högteknologiska 

miljö denne befinner sig i gör att en snedvridning lätt kan uppstå i användandet av den 

psykiatriska diagnostiseringen. Detta då patienten inte befinner sig i sitt normala kontext och 
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därför kan det vara svårt att diagnostisera patienten med delirium tremens. Dyson (1999) 

beskriver miljön som en central aspekt i vårdandet och att detta härleds till Nightingale som 

revolutionerade vården gällande just denna aspekt. Vidare påvisar Dyson (1999) att en god miljö 

är en förutsättning för att patienten ska få en bra omvårdnad och detta innefattade en ljus, tyst 

miljö med en god estetik.  

 

Etiologi och prevalens 

Orsaken till varför vissa patienter drabbas av intensivvårdsdelirium är fortfarande okänd, men 

det är en kombination av flertalet komplexa faktorer som utlöser tillståndet och inte en enskild 

omständighet (Larsson, et al., 2007; Boot, 2011).  Cole Marshall och Soucy (2003) beskriver iva-

delirium som en dysfunktion i flertalet av områdena i hjärnan. Då faktorerna som orsakar deliriet 

skiljer sig beroende på patient ska tillståndet inte räknas som en sjukdom utan ett syndrom, det 

vill säga en rad faktorer som alla sammantaget pekar åt ett visst håll och således ger upphov till 

diagnostiseringen. Det finns stor skillnad i prevalens för intesivvårdsdelirium mellan olika 

studier. Förekomsten av intensivvårds-delirium är svårbedömt och antalet patienter som drabbas 

av tillståndet beräknas vara mellan 15-87 procent på intensivvårdsavdelningar världen över, 

beroende på vilken mätmetod som används på den aktuella avdelningen (Dyson, 1999; 

Mistraletti et al., 2008; Scott, McIlveney & Mallice, 2012; Zaal & Slooter, 2012). 30-50 procent 

av patienterna som inte är intuberade drabbas av delirium och fler än 80 procent drabbas av de 

patienter som blir mekaniskt ventilerade; vilka inbegriper intuberade och tracheostomerade 

patienter (Hessler & Josephson, 2011; Fan, Guo, Li & Zhu, 2012). 

 

Riskfaktorer 

Vissa individer har en högre risk att drabbas av iva-delirium beroende på flera faktorer. Kroniska 

sjukdomar, hörsel- och syn nedsättningar, kognitiva försvagningar, hög ålder och hypertoni 

bidrar till en avsevärd högre risk att drabbas av iva-delirium (Devlin, Fong, Fraser & Riker, 

2007; Olson, 2012; Zaal & Slooter, 2012; Hessler & Josephson, 2011). Cole Marshall och Soucy 

(2003) diskuterar problematiken att äldre patienter ofta äter olika typer av mediciner som kan 

orsaka ett iva-delirium vid interaktioner med de läkemedel som ofta används på en 

intensivvårdsavdelning. Vidare påvisas även att äldre kan ha sömnsvårigheter, reducerade 

neurotransmittorer såsom acetylkolin samt svårigheter att anpassa sig till främmande miljöer 
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vilket kan utgöra ytterligare risk för att drabbas av intensivvårds-delirium. Larsson, et al. (2007) 

talar om komplexa interaktioner utav patientens förutsättningar redan innan inskrivning som en 

stor del i de fall tillståndet utvecklas på avdelningen. Dessa menar att patientens mentala status 

och välmående, till exempel vad gäller en eventuell psykiatrisk diagnos samt kemiska reaktioner 

som påverkar det centrala nervsystemet kan öka, eller minska risken för utvecklandet av 

tillståndet. Olson (2012) belyser de iatrogena faktorerna, det vill säga faktorer som sjukvården 

riskerar att orsaka vid behandling av patienter som ökar risken för att drabbas av ett 

intensivvårds-delirium. Dessa är dehydrering, metaboliska störningar, immobilisering, akuta 

infektioner, läkemedelsanvändning, sömnbrist samt interaktionen med närstående. Andra 

iatrogena faktorer som påverkar utvecklandet av delirium är användandet av urinkateter, central 

venkateter och sondmatning (Devlin, et al., 2007). Den enskilt största riskfaktorn i behandlingen 

av patienterna är läkemedelsanvändningen, främst benzodiasapiner och opioider, varpå strategier 

kring att minska doseringen av smärtstillande bör betonas (Mistraletti et al., 2008; Schiemann, 

Hadzidiakos & Spies, 2011; Olson, 2012). Läkemedel med smärtlindrande effekt har kända 

biverkningar såsom akut andningsdepression, bradykardi, hypotoni, illamående och 

muskelrigiditet. Sömninducerande läkemedel kan direkt förvärra deliriet med följden av  

förvirring, hallucinationer, aggressioner och mardrömmar (www.fass.se). Shaughnessy (2012) 

uppger att haloperidol ges både kontinuerligt vid delirium och även som preventativ åtgärd, 

vilket i sin tur ökar risken för delirium med biverkningar såsom agitation, insomnia, depression 

samt förvirringstillstånd. Dessa biverkningar ses som mindre sällsynta men än dock 

förekommande (www.fass.se). 

 

Mätverktyg 

För att möjliggöra adekvata interventioner och behandling av intensivvårds-delirium behövs 

korrekta verktyg för att upptäcka tillståndet. Det är viktigt att använda sig av mätverktyg för att 

konstatera om ett eventuellt delirium är pågående hos patienterna. Det är även av största vikt att 

ta reda på vilken typ av delirium som är aktuellt då det kan fluktuera mellan de två typerna, 

hypoaktivt och hyperaktivt. Det finns många verktyg att mäta delirium med. I flertalet studier 

som undersökt validiteten och reliabilitet på verktygen har Confusion Assesment Method for the 

ICU (CAM-ICU) blivit högst värderat (Luetz et al., 2010; Boot, 2011; Fan et al., 2012). CAM-
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ICU används tillsammans med Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) som mäter 

sederingsgraden hos patienter på en intensivvårdsavdelning.  

 

Konsekvenser av intensivvårdsdelirium 

Då en patient drabbas av delirium föranleder det en rad konsekvenser för såväl individ som 

samhälle. Larsson, et al. (2007) visar att vårdtiden förlängs för patienten, omvårdnadsbehovet 

ökar då vårdförloppet blir längre och mer resurser behöver sättas in. Mortalitet och morbiditet är 

faktorer som ökar för dessa patienter (Olson, 2012). Patientens livskvalitet riskerar att minska 

avsevärt efter utskrivning och att denne löper risk att drabbas av en bestående kognitiv störning. 

Risken för reintubation ökar och längre tidsperioder då patienten behöver ventilatorbehandlas när 

ett delirium uppstått. Vårdtiden riskerar bli längre vid ett diagnostiserat delirium och risken att 

drabbas av en kronisk kognitiv nedsättning ökar vilket då skulle sänka patientens livskvalitet på 

ett avsevärt irreversibelt sätt. Psykosocial och social hälsa påvisades även det vara avsevärt lägre 

hos de patienter som drabbats av intensivvårds-delirium. Nästan 80 procent av patienter med 

delirium får någon form av kognitiv nedsättning till följd av tillståndet. Nio procent hade någon 

form av kognitiv nedsättning redan innan inskrivning. Utbildning av de närstående i tidiga tecken 

på intensivvårds-delirium är centralt för tidig upptäckt då dessa känner patienten bäst och 

eventuellt kan se ännu tidigare tecken (Wesley, 2002; Van Rompaey et al., 2009; Boot, 2011; 

Svenningsen & Tonnesen, 2011; Olson, 2012). 

 

McNamara (2004) beskriver en ständig övervakning av patienten så att både patient och 

vårdpersonal kan känna en trygghet. Patientsäkerheten är det essentiella ansvaret för 

sjuksköterskan och den skyldighet dessa känner inför sina patienter för att i möjligaste mån 

undvika alla former av vårdskador. Sjuksköterskans skyldighet att trygga sina patienter i den 

kontext de befinner sig i på en intensivvårdavdelning är krävande, då de bedriver det största 

patientnära arbetet som omfattar medicinsk, teknisk och miljömässig omvårdnad (Cole Marshall 

& Soucy, 2003). Sjuksköterskan kan uppleva en svårighet i att vårda patienter med delirium då 

dessa kan utgöra en fara för både sig själva och vårdpersonalen. Det föranleder en stressande 

arbetssituation då personalen får en större arbetsbörda men samtidigt vill bedriva en så adekvat 

vård som möjligt. Totalkostnaden för en patient som drabbas av intensivvårds-delirium är 31 

procent högre än för de patienter där tillståndet inte aktualiserats. Kostnaderna innefattas då av 
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flera aspekter såsom sängplats, läkemedelsanvändning och nödvändiga interventioner för att 

svara för patientens fulla omvårdnad i form av personal (Olson, 2012; Hessler & Josephson, 

2011). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Personer som vårdas på en intensivvårdsavdelning riskerar att drabbas av ett delirium. En stor 

del av dessa patienter förblir odiagnostiserade vid uppkomsten av intensivvårdsdelirium vilket är 

problematiskt. Genom tidig screening och upptäckt kan tillståndet behandlas varpå 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder blir av stor vikt för patienten. Sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonals kunskap kring delirium och möjlighet till en adekvat behandling är av största 

betydelse för att vårdlidande ska undvikas.  

 

SYFTE 

Belysa den aktuella forskning gällande omvårdnad av patienter som drabbats av intensivvårds-

delirium. 

 

METOD 

Design 

Studien är en litteraturöversikt med mixad metod och konvergent design baserad på 

vetenskapliga artiklar som kritiskt granskats med hjälp av Statens Beredning för medicinsk 

Utvärderings [SBU] mall (SBU, 2013).  

 

Urval och datainsamlingsmetod 

Författarna har valt artiklar från sökmotorn EBSCO Discovery Service. Inklusionskriterierna 

som använts i denna studie var peer review, engelskt språk, ha Full Text tillgängligt, samt att 

behandla vuxna patienter över 18 år. Artiklarna som valdes ut belyste omvårdnadsvetenskap med 

fokus omvårdnadsåtgärder samt upplevelser av delirium på intensivvårdsavdelningar. 

 Artiklar som efter den primära granskningen inte svarade på studiens syfte uteslöts. Aktuella 

sökord som använts innefattade icu delirium*, nursing*, caring*, patient experience*, 

quantitative research*, delirium prevention* and non-pharmacological*. Karlsson (2012) 

beskriver hur användandet av en asterisk (*), trunkering, kan användas på sökorden för att 
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inkludera olika böjningsformer av orden. Sökorden kombinerades med den booleska operatorn 

AND vid samtliga sökningar för att artiklarna skulle inkludera alla söktermer. Fyra av artiklarna 

(2, 3, 4 och 6) till resultatet söktes manuellt med hjälp av artikelns fullständiga namn eller doi 

nummer på Google Scholar (scholar.google.se) efter att ha uppmärksammats i referenslistor hos 

andra artiklar; främst reviews. Genom att begränsa sökningen inom området med aktuella 

ämnesord ökar sensiviteten vilket är grundläggande för att bibehålla ett vetenskapligt kritiskt 

förhållningssätt (Karlsson, 2012). 

Tabell 1, sökmatris. 

Datum för 

sökning 
Sökmotor Databas Sökord Begränsningar Träffar Lästa 

abstracts 
Lästa 

artiklar 
Antal valda 

artiklar 
(art.nr.) 

2014-11-20 EBSCO 
Discovery 

Servcie 

Ingen 
begränsning 

nursing*  
AND icu 

delirium* 

AND 
caring* 

Peer review, 
english, full 

text 

382 6 4 1, 5, 9, 10 
 

2014-12-02 EBSCO 

Discovery 

Servcie 

Ingen 

begränsning 
patient 

experience* 

AND icu 

delirium* 

AND 

quantitative 
research* 

Peer review, 

english, full 

text 

14 1 1 7 

2014-12-04 EBSCO 
Discovery 

Servcie 

Ingen 
begränsning 

icu 
delirium* 

AND 

delirium 
prevention* 

AND non-

pharmacolog
ical* 

Peer review, 
english, full 

text 

203 3 1 8 
 

 

 

Dataanalys 

Tio utvalda artiklar lästes noggrant igenom av båda författarna upprepade gånger. Skillnader och 

likheter mellan studiernas resultat granskades och en sammanställning av resultaten gjordes 

primärt för att ge en grogrund till arbetet. Friberg (2012) beskriver hur analysen av artiklarna 

görs i tre steg där första fasen är att läsa artiklarna upprepade gånger för att tydligt förstå 

innebörden. I andra fasen granskas likheter och skillnader mellan studierna för att i tredje fasen 

göra en  sammanställning av samtliga artiklar. I studien analyserades fem kvantitativa och fyra 

kvalitativa artiklar. En artikel med mixad metod har även använts och då  har vi endast 

analyserat och presenterat deras kvantitativa resultat, varpå den finns med i den kvantitativa 
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artikeltabellen (Tabell 2). Borglin (2012) beskriver att de kvalitativa och de kvantitativa 

studierna analyseras separat, för att sedan jämföras mot varandra, och till slut sammanställs ett 

gemensamt resultat. Under artikelläsningen användes en överstrykningspenna för att stryka 

under relevanta delar av texten som svarade mot syftet. Likheter och skillnader i omvårdnaden 

från artiklarnas resultat identifierades och skrevs upp separat i ett block. Dessa 

omvårdnadsåtgärder tolkades sedan av författarna och fyra kategorier skapades, vilka presenteras 

separat i två tabeller. (Tabell 2 och 3).  

 

Etiska aspekter 

Vid tolkning av resultatet i artiklarna har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

studiens validitet, trovärdighet och pålitlighet. Wallengren och Henricsson (2012) belyser vikten 

av vetenskaplig kvalitet och menar att artiklarna bör kontrolleras mot begrepp som 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Språkliga missförstånd och syftningsfel har i största mån 

försökts att undvikas då artiklarna översatts av författarna från engelska till svenska.  
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RESULTAT 

Resultatet som funnits i denna litteraturstudie har resulterat i fyra övergripande kategorier med 

olika typer av omvårdnadsåtgärder vilka är kognitiv stimulans, miljö, läkemedelsanvändning och 

fysisk fasthållning. Resultaten presenteras nedan i två tabeller.  

 

Tabell 2. Kvantitativa artiklar 

                                 Kategorier 

Artiklar 

Kognitiv 

stimulans 

Miljö Läkemedelsanvändning Fysisk 

fasthållning 

Forsgren & Eriksson (2010). x x x x 

Hamdan Mansour et al. (2010). x x x x 

Langley, Schmollgruber & Egan 

(2010). 

   x 

Martinez et al. (2012). x    

Mc Donell & Timmins (2012). x    

 

Tabell 3. Kvalitativa artiklar 

                            Kategorier 

Artiklar 

Kognitiv 

stimulans 

Miljö Läkemedelsanvändning Fysisk 

fasthållning 

Jung et al. (2012). x x x x 

Granberg-Axéll, Bergbom & 

Lundberg (2001). 

  x  

Granberg, Bergbom-Engberg 

& Lundberg (1998). 

x  x  

Granberg, Bergbom & 

Lundberg (1999). 

  x  

Shepherd Hartwick (2003).   x x 

 

  

Kognitiv stimulans 

Att kognitivt stimulera patienter på en intensivvårdsavdelning innefattar en rad interventioner, 

såsom exempelvis reorientering, användandet av klocka, kalender, fotografier, radio, TV och 

tidningar (Martinez, Tobar, Beddings, Vallejo & Fuentes, 2012). 

  

Kognitiv stimulans är något som användes i samtliga kvantitativa studier som undersökts. I en 

enkätstudie av Forsgren och Eriksson (2010) kunde ingen skillnad mellan olika vårdenheter 

hittas i användandet av omvårdnadsåtgärder som främjar patientens orientering. Dessa 

innefattade TV, radio, syn och hörsel-optimering och en adekvat dygnsrytm. Jung et al. (2012) 

påvisar i sin kvalitativa studie att sjuksköterskorna upplevde det som effektivt att stimulera 
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patienten genom att använda sig av radio, TV och tidningar. En annan viktig aspekt var en god 

dygnsrytm vilket hjälpte patienterna ha kortare episoder med delirium. Hamdan-Mansour, 

Farhan, Othman och Yacoub (2010) visade i sin kvantitativa enkätstudie att sjuksköterskorna i 

stor utsträckning försökte att kognitivt stimulera patienterna genom att bland annat reorientera 

dessa till tid och rum. Däremot använde inte sjuksköterskorna andra omvårdnadsåtgärder i lika 

stor utsträckning och bland annat fick användandet av glasögon och verbalt stimuli en väldigt låg 

siffra i användandet. 

  

I en intervjustudie gjord av Granberg, Bergbom-Engberg och Lundberg (1998) beskrev patienter 

att dessa upplevde ett lugn i att bli orienterade utav sina närstående. Dessa assisterade 

vårdpersonalen i att informera och att närvara för patienten och på så vis upplevdes en högre 

grad av lugn hos patienten. Vidare påpekar författarna att känslan av isolation och ensamhet 

rapporterades mindre och således kunde patienten orienteras i tid och rum på ett lättare sätt. 

Utvecklingen av delirium kunde på så vis undvikas genom stimuli och re-orientering av 

närstående. 

 

I en randomiserad kvantitativ studie gjord av Martinez et al. (2012) randomiserades patienter till 

två grupper där den ena gruppens närstående fick utbildning om intensivvårds-delirium och olika 

omvårdnadsåtgärder att utföra, exempelvis foton, radio, utökade besökstider, klocka, kalender 

och i de fall det behövdes; glasögon, löständer och hörapparat. De närstående i den ena gruppen 

hade således en stor möjlighet att kognitivt stimulera patienterna som ett led i att undvika ett 

delirium. I de fall det uppstod kunde närstående hjälpa till att behandla detta. I gruppen med 

interventioner uppstod delirium i åtta fall och i kontrollgruppen i 19 fall vilket medförde en 

statistisk signifikans. Däremot så var varaktigheten av delirium mellan grupperna och de 

drabbade lika långa så där fann man ingen skillnad. 

  

En kvalitativ studie gjord av Jung et al. (2012) visade upplevelsen av effektiva 

omvårdnadsåtgärder gällande kognitivt stimuli. Bland annat tyckte sjuksköterskorna att besök 

från närstående var effektivt i behandlingen. Att ständigt informera både patient och de 

närstående upplevdes hjälpa i behandlingen och det stödet som sjuksköterskan kunde 

tillhandahålla var fördelaktigt. Patienterna upplevdes lugnade av att kontinuerligt få förklarat för 
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sig varför de låg på en intensivvårdsavdelning samt att sjuksköterskan var närvarande och på så 

vis stimulerades dessa kognitivt.    

  

För sjuksköterskor som inte hade tillräckligt med erfarenhet och utbildning om intensivvårds-

delirium kunde svårigheter upplevas i behandlingen av patienter med dessa tillståndvisar 

McDonnell och Timmins (2012) i en kvantitativ enkätstudie. I de fall patienten inte kunde 

orientera sig själv i tid och rum fanns en svårighet att behandla detta med korrekta 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskor som inte hade en specifik utbildning i ämnet upplevde detta 

som mycket problematiskt. Durationen av delirium var lika omfattande i tre av de kvantitativa 

artiklarna oavsett om patienten blivit kognitivt stimulerad eller inte (Forsgren & Eriksson, 2010; 

Hamdan-Mansour et al., 2010; Martinez et al., 2012). 

  

Miljö 

Att behandla intensivvårds-delirium med hjälp av miljön upplevs av sjuksköterskor i Jung et al. 

(2012) intervjustudie som effektivt. Rummen ska då vara luftiga och rymliga så att patienten inte 

känner sig instängd. Andra aspekter på miljön som upplevdes bra av dessa sjuksköterskor var 

bland annat en ljus och tyst miljö. När patienten möjliggjordes att få ligga vid en fönsterplats 

kunde deliriet avta och således behandlas vilket sjuksköterskorna upplevde som effektivt. 

Hamdan-Mansour (2010) påvisar i sin enkätstudie att sjuksköterskor i mycket stor grad använde 

sig av att minska stimulering i form av ljud och ljus som ett sätt att lugna patienten. 

Sjuksköterskorna försökte även i största mån ta bort eventuella urinkatetrar och andningstuber 

som ett led i att skapa en igenkännande miljö. Patienten behövde känna igen sin egen kropp och 

genom att ta bort katetrar och tuber möjliggjordes det. Även om användandet av dessa 

omvårdnadsåtgärder användes i hög utsträckning kunde ingen signifikans avseende effektiviteten 

visas. 

  

Forsgren och Eriksson (2010) beskriver i sin kvantitativa studie att mobilisering som en del i att 

förändra miljön och på så vis behandla patienten användes i lika stor utsträckning på samtliga 

intensivvårdsavdelningar som tillfrågats. Samtliga patienter mobiliserades för dem på ett 

behovsenligt sätt och därför kunde ingen signifikans hittas då alla patienter fick den 

behandlingen oavsett om de var drabbade av intensivvårds-delirium eller inte. 
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Läkemedelsanvändning 

Användandet av läkemedel varierade mellan olika vårdenheter beskriver Forsgren och Eriksson 

(2010) i sin enkätstudie. Det vanligaste formerna av läkemedel var Haloperidol som användes i 

96 procent av fallen, Benzodiasepiner och Propofol. De visade i sin studie att 26 procent av de 

tillfrågade enheterna hade riktlinjer för läkemdelsanvändningen vid intensivvårds-delirium. 

  

Analgetikum är även vanligt förekommande vid behandling av delirium då en adekvat 

smärtlindring är viktig i behandlingen (Granberg, et al., 1998; Granberg-Axéll, Bergbom & 

Lundberg, 2001; Shepherd Hartwick, 2003; Hamdan-Mansour et al., 2010; Jung et al., 2012). 

  

I en fallstudie gjord av Sheperd Hartwick (2003) beskrivs behandlingen med läkemedel som ett 

måste då patienten upplevde en mycket stor motorisk oro och även hade hallucinationer. Detta 

medförde att patienten behövde sederas ytterligare för att kroppen skulle möjliggöra läkning av 

den åkomma som föranlett sjukhusvistelsen på en intensivvårdsavdelning. Upplevelsen blev 

alltså att det var absolut nödvändigt att vårda patienten med vissa typer av läkemedel för att 

kunna bedriva en i övrigt adekvat vård som gynnade patienten i det långa loppet. Granberg, 

Bergbom Engberg och Lundberg (1999) skildrar i sin kvalitativa intervjustudie med patienter hur 

läkemedelsanvändningen som de blev behandlade med ledde till en känsla av tomhet, förvirring 

och oklara tankar. Omvårdnadsåtgärden medförde även disorientation och svårigheter för 

patienterna att uttrycka sig verbalt. Många av patienterna kände sig handikappade och 

oförmögna att förmedla detta. 

  

Fysisk fasthållning 

I två kvalitativa studier beskrivs hur fysisk fasthållning används i behandlingen av intensivvårds-

delirium. Detta sker i syfte att patienten inte ska skada sig själv genom att exempelvis själv-

extubera sig eller på annat vis dra i sladdar och slangar som är nödvändiga för dennes 

överlevnad. Patienterna med ett hyper-aktivt delirium som är utåtagerande och ofta väldigt 

motoriskt oroliga behöver hållas fast av personalen för att inte vara en fara för sitt eget liv 

(Sheperd Hartwick, 2003; Jung et al., 2012). Å andra sidan visar en kvantitativ studie som är 

gjord av Hamdan-Mansour et al. (2010) att sjuksköterskan inte använde sig utav fysik 
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fasthållning i någon stor utsträckning, Det var en av de ovanligaste omvårdnadsåtgärderna dessa 

utförde. Detta är något som även Forsgren och Eriksson (2010) vill använda i så liten 

utsträckning som möjligt då över 90 procent av deltagarna som svarade på deras 

enkätundersökning svarade att de ville minska den fysiska fasthållningen som sker av 

patienterna. Detta var något som påvisades på samtliga intensivvårdsavdelningar. 

En studie med mixad metod påvisar i sitt kvantitativa resultat att 109 av totalt 219 patienter blev 

fysiskt fasthållna under sin tid på avdelningen och 59 av dessa var inte sederade överhuvudtaget 

utan vakna och medvetna om denna fasthållning som skedde (Langely, Schmollgruber & Egan, 

2011).   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att inkludera artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design vilket gjorde att 

den mixade metoden lämpade sig bäst att användas. Mixad metod används för att sammanställa 

ett utfall från både kvalitativa och kvantitativa artiklar då syftet är att utvinna det mest optimala 

resultatet (Borglin, 2012). Anledningen till valet av design kom av att författarna hittat både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade på det primära syftet. Att använda båda 

infallsvinklarna på utvalda artiklar ger studien ett större djup och gör studien mångfacetterad. 

Borglin (2012) beskriver hur mixad metod kan användas för att stärka ett resultat från två olika 

angreppssätt. En konvergent design, en av de vanligaste metoddesignerna inom mixad metod, 

används då kvalitativa och kvantitativa artiklar används samtidigt i studien, där metoderna 

särskiljs under dataanalysen  med hjälp av en matris. Sedan integreras och tolkas resultatet i en 

sammanhängande helhet, för att skapa en komplett bild av forskningsfrågan (Borglin, 2012). 

Otillräcklig kunskap inom vald metod är en brist i arbetet då analysprocessen kan ha blivit 

lidande till följd av detta. 

  

Kvalitet och överförbarhet 

Inom mixad metod används begreppen slutledningskvalitet och slutledningsöverförbarhet för att 

utvärdera kvaliteten av resultatet som framkommit av den valda metoden. Slutledningskvalitet 

innefattar de kvantitativa begreppen: noggrannhet, validitet och kredibilitet. 

Slutledningsöverförbarhet refererar till det kvalitativa begreppet överförbarhet (Borglin, 2012). 
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Slutledningskvalitet 

För att på bästa sätt stärka studiens kredibilitet finns söktabell (tabell 1) samt artikelmatris 

(bilaga 1) med i arbetet som visar hur processen gått till vilket öppnar upp för en reproducerbar 

studie. Artiklarna som valts ut i författarnas studie har resultat av blandad kvalitet och relevans, 

men inkluderades trots detta för att kunna uppvisa hur verkligheten ser ut. Rosén (2012) menar 

att studier med låg kvalitet får användas men att motivering till detta ska visas i examensarbetets 

metoddiskussion. Datainsamlingen som utfördes gav både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

som ett resultat av våra sökningar. Detta till största delen då det ger upphov till en mer samlad 

bild utav studien; upplevelser och siffror samverkar för att få en adekvat bild av kunskapsläget. 

Forsberg och Wengström (2008) påvisar att den kvantitativa ansatsen producerar mätbara 

resultat medan den kvalitativa studietekniken belyser inre relationer och innebörder. Att 

åskådliggöra båda perspektiven gör att studien kastar ljus på faktiska handlingar men även på 

innebörden av dessa. SBU:s granskningsmall användes som ett led i att säkerställa användning 

av artiklar av hög kvalitet. 

  

Bristande erfarenheter gällande forskningsarbete och begränsade kunskaper i det engelska 

språket föranleder en riskfaktor i arbetet med granskningen av artiklar (Kjellström, 2012). Då 

EBSCO Discovery Service användes för sökningarna av artiklarna inkluderas flera databaser 

med hjälp av ett samsökningssystem, vilket spar tid men minskar möjligheten för att 

ämnesanpassa till specifika databaser (Karlsson, 2012). Detta föranleder att vi kan ha missat flera 

artiklar av betydelse då sökningen inte var tillräckligt specifik. Under sökprocessen lästes först 

titlarna på artiklarna, då titeln motsvarade arbetets syfte lästes artikelns abstract. Detta är en stor 

svaghet då många relevanta artiklar kan ha missats på grund av detta som föranleds av bristande 

tid och kunskap inom sökprocessen. Felaktiga tolkningar av språket har i största mån försökt 

undvikas genom att författarna använt lexikon vid ord som har varit svåra att förstå, samt genom 

en dialog författarna sinsemellan i vilken betydelse vissa nyckelord haft för resultatet i olika 

artiklar.  
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En brist gällande artikelunderlaget i studien är att tre av artiklarna i resultatet är skrivna av 

samma författare. Dock kan det diskuteras om detta har någon större inverkan på uppsatsen då 

studierna skiljer sig åt gällande metod och fokus; en av artiklarna är en deltagande observation 

med fokus på kliniska tecken och den andra två hermeneutiska intervjustudier med fokus på 

patientens upplevelser.  

 

I resultatet finns en artikel av mixad metod med där endast det kvantitativa resultatet presenteras. 

Artikeln finns även med i resultattabellen för de kvantitativa artiklarna. En risk med detta är att 

viss bias kan uppstå då vi valt att inte presentera det kvalitativa resultatet. Vidare kan det 

diskuteras om resultatet i vår studie kunnat få högre validitet om båda resultaten i den mixade 

artikeln tagits med och inte bara det kvantitativa. Artikeln finns med i arbetet då författarna 

ansåg att det kvantitativa resultatet var relevant för arbetets resultat. 

 

Granskningen av artiklarnas innehåll gjordes delvis individuellt och sedan gemensamt och det 

gemensamma arbetet blev en grogrund för en samstämmig kvalitetsgranskning. Detta är något 

som höjer validiteten på studien då båda författarna är väl införstådda i vilka kvalitetskriterier 

som var aktuella för arbetet (Wallengren & Henricson, 2012). Då författarna utgått ifrån sin egen 

förförståelse och erfarenheter kan viss bias uppstått under arbetets gång vilket måste beaktas då 

detta riskerar sänka studiens pålitlighet. Författarna har haft en kontinuerlig diskussion kring 

detta för att försöka belysa vilken inverkan det kan ha haft på arbetet vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är bra för att bibehålla hög kvalitet på studien.  

 

Slutledningsöverförbarhet 

Då artiklarna som använts i studien har en stor geografisk bredd har detta diskuterats författarna 

emellan eftersom synen på och utförandet av olika typer av omvårdnadshandlingar kan skilja sig 

markant beroende på i vilken kultur studien är utförd. Detta är något som tagits i beaktande för 

att hålla en hög kvalitet (Henricson, 2012). Författarna har hittat små skillnader i artiklarna 

beroende på i vilket kontext studien är gjord och finner således en hög trovärdighet då samma 

mätinstrument använts i de flesta artiklar och utrönt liknande resultat. Då sjukvården världen 

över skiljer sig kan en litteraturstudie vars resultat inkluderar artiklar från flera världsdelar vara 

svår att överföra på svensk sjukvård. De omvårdnadsåtgärder som presenteras skiljer sig inte 
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anmärkningsvärt åt oavsett vilket land artikeln är skriven i vilket gör vårt resultat högst 

överförbart till en svensk vårdkontext. 

 

Resultatdiskussion 

 

Ett intressant resultat i föreliggande studie är det att det är väldigt svårt att mäta effekterna av 

olika omvårdnadsåtgärder som patienter med intensivvårds-delirium blir behandlade med. Det 

mesta är goda råd som anskaffats kollegor emellan i vad de tror är bra för dessa patienter. Då det 

inte finns en entydig bild i hur detta ska behandlas på bästa sätt finns därmed en uppsjö av olika 

åtgärder som ”sägs” vara det bästa för patienten. Vi har presenterat åtgärderna i vårt resultat som 

påfunnits i arbetet med denna studie vilka kommer diskuteras nedan. 

  

Att kognitivt stimulera patienter som ett led i att behandla deliriet var vanligt förekommande. 

Genom att patienten fick tillgång till TV, radio, tidningar, samtal och interaktion med närstående 

då dessa fick längre besökstider kunde patienterna stimuleras kognitivt. Det skedde även genom 

att ha en klocka på väggen, kalender med datum och fotografier framme (Forsgren & Eriksson, 

2010; Hamdan-Mansour et al., 2010; Martinez et al., 2012). I den tidigare forskning som 

presenterats i denna studie visas att 80 procent av de patienter som drabbats av intensivvårds-

delirium fick någon form av kognitiv nedsättning som en följd av detta. Då endast nio procent 

hade någon form av nedsättning innan inskrivning är siffran av betydelse (Wesley, 2002; Van 

Rompaey et al., 2009; Boot, 2011; Svenningsen & Tonnesen, 2011; Olson, 2012). Detta visar 

vikten av att patienterna hålls kognitivt stimulerade för att ett delirium i största möjliga mån ska 

undvikas. Det som kan ifrågasättas här är att endast en av de kvantitativa artiklarna i denna 

studies resultat kunde uppvisa en signifikant effekten av denna stimulans. Martinez et al. (2012) 

fann att prevalensen av delirium var högre i den grupp som inte blivit kognitivt stimulerade. 

Än dock går det inte att svara på ifall dessa omvårdnadsåtgärder som sattes in för dessa patienter 

faktiskt hade någon effekt och på så vis hjälpte till att patienterna inte drabbades av en långvarig 

kognitiv nedsättning då längden på deliriet var lika långt för dessa patienter trots den kognitiva 

stimulansen (Martinez et al., 2012). Övriga kvantitativa studier hittade ingen signifikans då dessa 

försökte behandla delirium med kognitivt stimuli (Forsgren & Eriksson, 2010; Hamdan-Mansour 

et al., 2010) 
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I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskor upplevde att patienterna mådde bättre av att 

behandlas i en god miljö som innefattade att ha sängen på en fönsterplats som en del i 

behandlingen av intensivvårds-delirium. Miljöaspekten i behandlandet av delirium innefattade 

även luftiga ljusa rum och en tyst omgivning menar Jung et al. (2012) i sin kvalitativa studie. I 

den tidigare forskning som ligger till grund här menar bland annat Larsson, Granberg och 

Eriksson (2007) att den högteknologiska miljön faktiskt kan ge upphov till deliriet. Även Dyson 

(1999) beskriver detta i sin studie och påpekar att då patienten befinner sig i en främmande miljö 

med brist på naturligt dagljus har detta en direkt negativ inverkan på deliriet, både när det gäller 

prevalens och duration. 

Resultatet av den kvantitativa forskning som återfinns i resultatet påvisar att vissa 

omvårdnadsåtgärder avseende miljön användes. Bland annat en minskning av ljud och ljus, 

avlägsnande av urinkatetrar och andningstubar samt mobilisering så patienten kan känna igen sin 

kropp och på så vis befinna sig i en bekant miljö. Mobiliseringen ledde även den till en 

miljömässig stimulans. Dock kunde ingen signifikans visas för dessa interventioner (Forsgren & 

Eriksson, 2010; Hamdan-Mansour et al., 2010). Det framkommer alltså i denna studie att de 

omvårdnadsåtgärder avseende behandlingen av intensivvårds-delirum ter sig problematiskt med 

tanke på att det är mycket svårt att mäta effekten av de åtgärder som här sätts in. Då personalen 

själva har en uppfattning angående vad som fungerar är det dessa interventioner såsom 

mobilisering som lever vidare och i hög grad används. Att diskutera det faktum att en 

fönsterplats inte har någon som helst mätbar effekt på dessa patienter är viktigt för framtida 

behandlingen utav detta. Trots att ingen signifikans finns i dessa studier påverkas människan av 

omgivningens ljud och ljus; ett störande ljud kan leda till irritation medan ett behagligt ljud kan 

bringa glädje (Edvardsson & Wijk, 2009). En angenäm ljud- och ljusmiljö kan minska oro, lindra 

smärta och således påverka hälsan positivt (a.a). Att minska på onödiga ljud och vara varse om 

sjukhusens skarpa ljusrörsbelysning kan därför vara fördelaktigt i all vård, inte minst delirium 

vården. Men även om en ljus miljö är vårdande, påvisar forskningen det faktum att det inte har 

något effekt. 

 

Den tidigare forskning som återfinns och använts i föreliggande studie visar att patienternas 

ordinare läkemedelsanvändning är en riskfaktor gällande utvecklandet av delirium. Dessa 

läkemedel interagerar med vanligt förekommande läkemedel som används på en 
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intensivvårdsavdelning vilka även de kan ge upphov till delirium och förvirringstillstånd som en 

biverkan på preparatet (Cole Marshall & Soucy, 2003; Devlin et al., 2007; Larsson et al., 2007; 

Olson, 2012; Zaal & Slooter, 2012; Hessler & Josephson, 2011). Den största och mest frekventa 

åtgärder i att behandla delirium är läkemedelsanvändningen och det är även den som kan ge 

upphov till störst konsekvenser och biverkningar för patienten (Mistraletti et al., 2008; 

Schiemann, Hadzidiakos & Spies, 2011; Olson, 2012). I den kvalitativa forskning som 

förekommer i resultatet i denna studie påvisas konsekvenserna av användningen av läkemedel. 

Främst då patienterna upplevde en känsla av tomhet och hallucinationer. Två studier 

innehållande intervjuer med patienter ledde till en rad upplevda konsekvenser för dessa.  Oklara 

tankar, förvirring och disorientation föreföll patienterna då dessa behandlades med olika typer av 

läkemedel (Sheperd Hartwick, 2003;  Granberg et al., 1999). Boot (2011) menar att 

användningen av läkemedel inom intensivvården i behandlandet av delirium faktiskt riskerar att 

förvärra patientens delirium. Både smärtstillande och anestetika- sömninducerande läkemedel 

användes i högre grad hos patienter med ett uttalat delirium, men det var svårt att finna någon 

signifikans även för att läkemedlen skulle vara en enskild faktor som förvärrade deliriet. Det har 

visat sig att många av patienterna själva upplevt det problematiskt i deras behandling med 

läkemedel. Detta har återfunnits i den kvalitativa forskningen men måste även ställas mot det 

faktum att den medicinska behandlingen dessa patienter fått under vårdtiden har varit för att 

rädda deras liv. En patient som exempelvis drar ur sin andningstub kan inte hålla fri luftväg som 

ett exempel och denna aspekt av åtgärder behöver ständigt ställas emot dosering och användning 

av läkemedel. I de fall en patient är mycket motoriskt orolig kan läkemedel vara en mycket 

effektiv behandling, trots att patientens upplevelse just där kan te sig som jobbig. Vikten av 

överlevnad är en stor överhängande aspekt som säkerligen alltid tas i beaktan vid 

läkemedelsbehandling inom intensivvården (Sheperd Hartwick, 2003; Boot, 2011). Nyttan av 

användandet kan tänkas vara viktig att ställas mot konsekvenserna som patienten kan utsättas för. 

 

I denna litteraturstudie framkom fysisk fasthållning som ytterligare en omvårdnadsåtgärd som 

sjuksköterskan använder i avsikt att patienten inte ska skada sig vid exempelvis hyper-aktivt 

delirium med ett utåtagerande beteende. Detta beskrivs i två av de kvalitativa artiklarna som 

studerats (Sheperd Hartwick, 2003; Jung et al., 2012). I en observationsstudie gjord av Micek et 

al. (2005) beskrivs hur patienter med ett uttalat delirium blir fysiskt fasthållna i en signifikant 
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högre utsträckning och under en längre tid än hos de patienter som inte har drabbats. Å andra 

sidan hävdar Cole, Primeau och Élie (1998) att fysisk fasthållning ska ses som en obetänksam 

åtgärd och som även kan ge upphov till delirium. Det kan diskuteras om denna form av åtgärd är 

acceptabelt att utföra inom sjukvården då många möjligtvis är av uppfattningen att det är en 

kränkning mot individen. Det som även här då behöver tas i beaktan precis som vid användning 

av läkemedel är om nyttan av åtgärden är större än den skada patienten faktiskt riskerar åsamka 

sig själv. Genom denna avvägning kan sjuksköterskan själv avgöra om det är en korrekt handling 

eller om hon/han ska avstå då det riskerar kränka patienten (Sheperd Hartwick, 2003; Hamdan-

Mansour et al. 2010). Det har visats i denna litteraturstudie att samtliga intensivvårdsavdelningar 

vill avveckla fysisk fasthållning av patienterna (Sheperd Hartwick, 2003; Forsgren & Eriksson, 

2010; Hamdan-Mansour et al., 2010; Langely, Schmollgruber & Egan, 2011; Jung et al., 2012)..   

 

Slutsats 

Studien visar att det är väldigt svårt att mäta effekterna av olika omvårdnadsåtgärder som 

patienter med intensivvårds-delirium blir behandlade med. Då det inte finns en entydig bild i hur 

detta ska behandlas på bästa sätt finns därför en mängd av olika åtgärder som tros vara det bästa 

för patienten utan vetenskaplig signifikans. Kognitiv stimulering, vårdande miljöer och 

läkemedel är vanligt förekommande åtgärder som frekvent används inom deliriumvården. Men 

då det ej finns tillräckligt med forskning som har valida resultat ligger svårigheten i att veta om 

åtgärderna faktiskt har effekt eller bara är slöseri med tid. 

 

Sjuksköterskans kunskap om delirium är en central del i omvårdnaden dessa patienter ombesörjs 

med. Då sjuksköterskan har en adekvat utbildning om tillståndet tenderar vården att vårda på ett 

för patienten adekvat sätt.  

 

Klinisk betydelse 

Genom fördjupad kunskap om delirium får sjuksköterskan en bättre förståelse och således även 

för omvårdnaden som ges. Att belysa det faktum att forskningen kring omvårdnadsåtgärderna 

vid delirium är bristfällig skapas möjlighet till vidare efterforskning. 
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Genom att kartlägga problemområdet med ett brett, adekvat artikelunderlag finns möjlighet att 

bidraga till förnyad kunskap inom vården som är fördelaktigt för vårdandet av patienter 

(Segesten, 2012). 

 

Förslag på vidare forskning 

Då orsaken till intensivvårds-delirium inte är helt fastställd än så skulle förslagsvis den aspekten 

finnas till underlag för vidare forskning, för att möjliggöra att tillståndet i framtiden kanske kan 

undvikas helt. Att klarlägga effekten av implementeringen av mätverktygen och prevalensen av 

delirium skulle vi tycka vara av intresse att ta del av, då tidigare forskning pekar på att 

sjuksköterskans kunskap har en stor inverkan på behandlingen för patienterna. Slutligen är det 

önskvärt med randomiserade kontrollerade studier gällande olika ickefarmakologiska 

interventioner för att fastställa om dessa har någon inverkan alls. 

  

Författarnas insatser                          

Författarna har gemensamt bidragit till att skapa denna uppsats. Det enskilda arbetet har 

innefattat inläsning av artiklar, artikelsök och i viss mån skrivprocessen. Vi har sökt artiklar 

enskilt och läst de vi funnit som varit av vikt, för att sedan ha en gemensam diskussion om 

aktuella val av artiklar. Den ena studenten har fått läsa igenom samma artiklar som den andra 

studenten hittat och vice versa för att säkerställa ett så korrekt urval som möjligt avseende våra 

kriterier för urval. Skrivandet av uppsatsen har gjorts parallellt, enskilt, under samförstånd där vi 

skrivit på olika delar under samma tidsperiod. Vi har haft ett gott samarbete och kunnat bolla 
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