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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Delirium är ett sjukdomssyndrom som yttrar sig genom desorientering, problem 

med minne, perception och akut beteendeförändring. Delirium är en organisk psykisk störning 

och är ett övergående tillstånd som ofta drabbar äldre med en komorbiditet. Den äldre 

befolkningen i Sverige beräknas att öka kraftigt och eftersom att risken för delirium väntas 

öka med åldern finns en risk att andelen med delirium inom sjukhusvården kommer att öka. 

Orsaker för att utveckla delirium är multifaktoriella, några föreslagna är demenssjukdom, 

polyfarmaci, infektion, elektrolytiska rubbningar, hjärt- och kärlsjukdom, akut sjukdom eller 

trauma och miljömässiga faktorer. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda äldre patienter med delirium inom sjukhusvården. Metod: En litteraturstudie baserad på 

tio artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Tre teman framkom ur analysen: kännedom om 

delirium, säkerhetsåtgärder och vårdmiljö. Brister i kunskap om delirium och saknad av 

evidensbaserade metoder för att vårda äldre patienter med delirium förklarades. 

Sjuksköterskorna använde sig av mer erfaren vårdpersonal och patientens närstående som 

hjälp i vårdandet. En kontinuerlig övervakning var en utbredd metod för att kontrollera en 

äldre patient med delirium. Men vid resursbrist eller behov av ytterligare åtgärder, var 

användandet av begränsning för att skydda en patient med delirium vanligt förekommande. 

Det fanns en tvetydighet huruvida fysisk begränsning eller nyttjandet av sederande läkemedel 

var att föredra vid behov av att kontrollera en äldre patient med delirium. Slutsats: Studien 

visar ett behov av utbildning och evidensbaserade riktlinjer för att vårda äldre patienter med 

delirium. Klinisk betydelse: Att behoven av kunskap om delirium bland äldre 

uppmärksammas. 

Nyckelord: Delirium, äldre, sjuksköterska, vård, erfarenhet  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Delirium is a disease syndrome that manifests through disorientation, problems 

with memory, perception and acute behavioural change. Delirium is an organic mental 

disorder and a transient condition that often affects older with a comorbidity. The elderly 

population of Sweden is estimated to increase considerably and since the risk of delirium is 

expected to alter with age there is a risk that the proportion of delirium in hospital care will 

increase. Reasons for developing delirium is multifactorial, some suggestions are dementia, 

polypharmacy, infection, electrolyte disorders, cardiovascular disease, acute illness or trauma 

and environmental factors. Aim: To describe nurses experiences of caring for elderly patients 

with delirium in hospital care. Method: A literature study based on ten articles with 

qualitative approach. Findings: Three themes emerged from the analysis: knowledge of 

delirium, safety measure and health care environment. Deficiencies in knowledge of delirium 

and loss of evidence-based practices to care for elderly patients with delirium were explained. 

The nurses used the more experienced nursing staff and the patient's family to help in the 

care. Continuous monitoring was a widespread method of checking up on an elderly patient 

with delirium. Though when there was a lack of resources or a need for further action, the use 

of restriction to protect a patient with delirium became common. There was an ambiguity 

whether physical restriction or the use of sedating drugs was preferable if necessary to check 

up on an elderly patient with delirium. Conclusion: The study shows a need of education and 

evidence-based guidelines to care for elderly patients with delirium. Clinical significance: 

That the needs of knowledge about delirium among elderly gets more attention.  

Keywords: Delirium, elderly, nurse, care, experience  
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INLEDNING 

Under min verksamhetsförlagda utbildning som blivande sjuksköterska och under min tid som 

arbetande vårdbiträde inom äldrevården har många möten med äldre patienter ägt rum. En 

observation har varit att det bland äldre patienter finns en hög komorbiditet. En upplevd 

svårighet var att möta äldre patienter vilka yttrade förvirringssymtom. Efter en del sökande 

angående förvirring hos äldre fann jag begreppet delirium vilket verkade betyda samma sak 

som akut konfusion. Symtomen av delirium upplevdes bekanta men inte begreppet. Den nya 

informationen ledde till ett intresse av att ta reda på mer och undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda äldre patienter med delirium för att få en vägledning till ett gott 

omhändertagande.   

 

BAKGRUND 

Epidemiologi  

År 2060 förväntas Sveriges folkmängd vara nästan 11,8 miljoner, den största ökningen 

beräknas vara för antalet 65 år och äldre, från dagens knappt 1,9 miljoner till över 3 miljoner 

år 2060 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). Statens offentliga utredningar (SOU, 2003) 

beskriver att i västvärlden används benämningen äldre vanligast från pensionsåldern 65 år och 

uppåt, vilket ligger till grund för benämningen ”äldre” i studien. Äldre multisjuka patienter 

riskerar vid inläggning på sjukhus en ökad försämring av kroppens samtliga funktioner 

inklusive den kognitiva förmågan (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). 

Delirium är ett tillstånd vars risk ökar med åldern, anledningen antags vara att det 

neurologiska systemet åldras med människan och blir känsligare mot olika rubbningar i 

kroppens system (Flood & Buckwalter, 2009). Delirium är ett sjukdomssyndrom framkallad 

av en organisk psykisk störning och som nästan alltid innebär att patienten har en 

komorbiditet (Donnell & Timmins, 2012).  

 

Utredning av terminologin 

Matata et al. (2013) beskriver akut konfusion, en akut kognitiv försämring associerad med 

svår sjukdom, ofta benämnd delirium. Enligt Schümmelfeder (2004) tycks begreppen 

”delirium” och ”akut konfusion” användas omväxlande för att förklara samma typ av tillstånd. 

Schuurmans, Duursma och Shortridge-Baggett (2001) anser däremot att ordet konfusion är för 

diffust och motiverar ställningstagandet med att begreppet har för många olika definitioner 
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bland vårdpersonal. Även Lipowski (1990) anser att begreppen ”konfusion” och ”akut 

konfusion” är för vaga och har använts kontinuerligt men inkonsekvent över ett sekel. Rapp et 

al. (2000) beskriver att sjuksköterskor använder begreppet akut konfusion som ett bredare 

begrepp än delirium. Förklaringen anses av Rapp et al. vara att många sjuksköterskor inte 

känner sig förtrogna med begreppet delirium. Den diagnostiska benämningen av Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition (DSM-IV) och International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th. Revision (ICD-10) är 

delirium (American psychiatric association, 2005 och World Health Organization [WHO], 

1992), därför kommer denna studie genomgående att använda begreppet delirium även för att 

beskriva akut konfusion när det syftar på samma sjukdomssyndrom. 

 

Beskrivning av uttrycket att vårda 

Hälso- och sjukvårdslagen fastställer en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 

ges med respekt för den enskilda människans värdighet och alla människors lika värde 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). Vårdandets basala idé beskrivs vara 

att vidmakthålla, igångsätta eller stödja patientens hälsoprocesser (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (2005) är omvårdnadens teori och praktik en stor del av sjuksköterskans 

kompetensområde. Omvårdnaden består bland annat av att sjuksköterskan ska tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, observera, värdera, prioritera, dokumentera 

och vid behov åtgärda samt hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. 

Att möta patientens lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder 

ingår också i omvårdnadens teori och praktik. Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt 

sätt att utöva yrket och för att genom kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens. 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan har ansvar för att initiera 

vårdinsatser som tillgodoser sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). I den här studien inspireras uttrycket att vårda av 

Socialstyrelsens beskrivning om sjuksköterskans kompetensområde, omvårdnadens teori och 

praktik, med inriktning på patientens behov av vård. 
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Delirium 

Definition 

Delirium definieras enligt DSM-IV och WHO:s ICD-10 av påverkat medvetande och nedsatt 

kognitiv förmåga, störningarna uppkommer relativt snabbt från timmar till dagar och 

fluktuerar vanligen under dygnet (SBU, 2003). WHO (1992) beskriver fyra typer av delirium 

vilka inte är inducerade av alkohol eller andra psykoaktiva ämnen: delirium utan demens, 

delirium tillsammans med demens, andra delirium och ospecificerad delirium. När delirium är 

inducerat av alkohol eller andra psykoaktiva ämnen är den rätta benämningen delirium 

tremens (ibid.). Den här studien behandlar alla fyra typer av WHO:s definition av delirium 

vilka inte är inducerade av alkohol eller andra psykoaktiva ämnen.  

 

Yttrande 

Burge, Kent, Verdon, Voogt och Haines (2010) beskriver delirium som ett tillstånd av 

kortsiktig medvetanderubbning. Yttrandet av symtomet är desorientering, problem med 

minne, tänkande, perception och akut beteendeförändring. Enligt Flood och Buckwalter 

(2009) yttrar sig delirium likt demenssjukdomar men skiljer sig inom framförallt två områden, 

vilka är förändrad medvetandegrad och förändrat aktivitetsmönster. Flood och Buckwalter 

förklarar att delirium har en förändrad medvetandegrad och att delirium antingen är hyper- 

eller hypoaktivt. Schuurmans, Duursma och Shortridge-Baggett (2001) beskriver en patient 

med hyperaktivt delirium som alltför alert, har en ökad psykomotorisk aktivitet och ökad 

känslighet för påverkan. Vidare beskrivet uppvisar en patient med hypoaktivt delirium 

minskad psykomotorisk aktivitet och vakenhet. Det är vanligt att en patient skiftar mellan 

hyperaktivt till hypoaktivt och vice versa under samma dag eller samma delirium period 

(ibid.). Delirium varar mellan dagar, veckor och upp till sex månader, det beskrivs som ett 

multifakoriellt syndrom med en akut uppkomst (Schümmelfeder, 2004).  

 

Orsak och risker 

Faktorer med betydelse för uppkomsten kan vara miljömässiga faktorer eller bakomliggande 

orsaker som demens, hjärt- och kärlsjukdom eller olämpliga läkemedel (SBU, 2013). Matata 

et al. (2013) utvecklar att även infektioner, speciellt urinvägsinfektioner hos äldre och 
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infektioner i centrala nervsystemet (CNS) ofta kan visa sig genom delirium vilket då är 

livsviktigt att upptäcka i tid. Inouye et al. (1999) och Phillips (2013) beskriver att orsaker för 

uppkomsten av delirium anses vara multifaktoriella och nämner vätskebrist, malnutrition, 

sömnbrist, ökad ålder, polyfarmaci, akut sjukdom eller trauma, kirurgiska ingripanden, 

infektion, elektrolytiska rubbningar, hypoxi och närvaron av tidigare kognitiv nedsättning. 

Enligt Socialdepartementet (2003) är delirium en vanlig komplikation vid demens, 

anledningen är att hjärnskador av olika slag påverkar konfusionströskeln, förmågan att motstå 

påfrestningar av olika slag. Påfrestningar beskrivs vara stress, ny miljö eller nya 

omvårdnadsstrategier. Likheten av syndromet delirium och sjukdomen demens gör det svårt 

att skilja dessa åt, vårdpersonal kan därför tro att en patient innehar demenssjukdom när det 

egentligen är delirium som behöver behandlas. Förutom risken för förlängd vårdtid på sjukhus 

blir äldre patienter med delirium i större utsträckning utskrivna till långtidsvård, delirium för 

även med sig en förhöjd mortalitet hos äldre (Dwight, 2014). En annan betydande riskfaktor 

hos äldre med delirium är fallrisken som kan leda till betydande fysiska, sociala och 

ekonomiska konsekvenser (Eeles, Thompson, McCrow & Pandy, 2013; Lange et al., 2009). 

 

Behandling 

Behandlingen av delirium består utav att lokalisera de bakomliggande orsakerna och att 

behandla dessa (Flaherty, Gonzales & Dong, 2011). Dwight (2014) beskriver att det behövs 

en individuell behandling till varje patient med bedömt delirium, det krävs ett medicinskt 

vårdteam som samarbetar för att finna bakomliggande orsaker. Flaherty, Gonzales och Dong 

(2014) beskriver att antipsykotiska läkemedel har använts för att behandla delirium men det 

finns ingen evidens för att det skulle ha en behandlande effekt på delirium. Antipsykotiska 

läkemedel kan däremot användas som hantering av symtomen som uppkommer av delirium. 

Foster et al. (2012) förklarar att det mest effektiva sättet att behandla delirium bland äldre 

inom vården är att känna till etiologin och fokusera på prevention. Sörensen Duppils och 

Wikblad (2004) anser att det är viktigt att vara medveten om den prodromala fasen av 

delirium för att kunna förhindra uppkomsten och bevara patientens välmående.  

 

Confusion Assesment Method (CAM) 

Mellan 1988-1990 utvecklade och validerade Inouye et al. (1990) screeningmetoden 

Confusion Assessment Method (CAM) för att möjliggöra för vårdpersonal utan psykiatrisk 
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utbildning att snabbt upptäcka delirium. CAM är framförallt framtagen för att användas av 

sjuksköterskor (Thomas et al., 2014). Bedömningen ska kunna genomföras på mindre än fem 

minuter och innehåller följande nio operationaliserade kriterier från DSM-III-R: 1) Akut 

insättande eller fluktuerande förlopp, 2) ouppmärksamhet, 3) osammanhängande tankar, 4) 

förändrad medvetandenivå, 5) desorienterad, 6) minnesnedsättning, 7) märkbar orolighet, 8) 

psykomotorisk agitation/psykomotorisk retardation, 9) förändrad sova/vaken cykel. Vanligen 

används en förkortad metod för att bedöma om det är delirium eller inte. Den förkortade 

bedömningen kräver närvaron av kriterium 1, 2 och antingen 3 eller 4. De övriga kriterierna är 

användbara för att komplettera helhetsintrycket av patienten (Inouye et al., 1990). Thomas et 

al. (2012) beskriver att CAM med sina fyra kriterier för diagnostisk algoritm är den mest 

använda screeningmetoden för att upptäcka delirium världen över. Enligt Inouye et al. (2014) 

är CAM översatt till 14 olika språk och metoden har använts i över 4000 artiklar. McCusker, 

Cole, Dendukuri och Belzile (2003) presenterar att hos äldre patienter kan diagnostiserat 

delirium genom screeningunderlaget CAM bidra till en förlängd sjukhusvistelse även efter 

justering av komorbiditet, svårighetsgrad av sjukdomar och andra confoundings. En studie av 

Ryan et al. (2014) visade att 34,8% av patienter 80 år och äldre inlagda på somatiska 

avdelningar på ett akutsjukhus i södra Irland hade delirium enligt DSM-IV kriterier. Enligt 

Lundström et al. (2005) förekommer delirium bland 14% till 42% av äldre patienter inom 

allmän internmedicin eller akut geriatriska avdelningar. 

 

Tidigare forskning 

Neville (2006) beskriver att äldre personer med erfarenhet av delirium anser att de snarare 

hade behövt hjälp än att bara behöva hanteras. Personerna med erfarenhet av delirium hade i 

många fall redan hanterat sig själva under delirium och behövde hjälp för att återfå hälsa. 

Sjuksköterskorna trodde att de visste bäst men relaterat till korta vårdtider har inte 

sjuksköterskor tid att lära känna patienter och måste börja lyssna på patienters egen expertis 

(ibid.). Sörensen Duppils och Wikblads (2004) studie av äldre med personlig erfarenhet av 

delirium belyser vikten av att lyssna och integrera med patienten både under delirium fasen 

och efter återhämtning. Stenwall, Sandberg, Jönhagen och Fagerberg (2008) beskriver att 

anhöriga till äldre personer med delirium erfor det svårt att förstå hur en närstående plötsligt 

kunde kännas obekant, en otrygghet i mötet beskrevs och att det var svårt att ha samma 

förtroende till sin närstående.  
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Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgörs av Katie Erikssons vårdteori, hennes teori om lidande 

skapar en djupare förståelse för litteraturstudien och används i resultatdiskussionen. Enligt 

Eriksson (1994) är människan tillägnad lidande, lidande är en kamp mellan det goda och det 

onda, mellan lusten och lidandet. Lidande kan infinna sig i former då den har en mening men 

det finns även lidande som saknar all mening. Lidande sker ofta i tystnad, det är med vår 

medmänsklighet och vårt medlidande olika uttrycksformer för lidande kan uppfattas. Ur ett 

historiskt perspektiv har syftet med olika vårdorganisationer varit att lindra mänskligt lidande. 

Paradoxalt nog är det nu vanligt att vården många gånger skapar ett lidande för patienten 

(Eriksson, 1994). Eriksson beskriver lidande utifrån tre begrepp: Sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. 

 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande åstadkommes av sjukdom och behandling (Eriksson, 1994). Uppkomsten av 

sjukdomslidande kan ha olika orsaker, det kan vara kroppsligt lidande eller själsligt och 

andligt lidande. Kroppsligt lidande orsakas av smärta från sjukdom och av behandling. 

Själsligt och andligt lidande orsakas av upplevelser av förnedring, skam eller skuld. En känsla 

av förnedring uppstår av upplevelser i förhållande till andra medan skam är mer en känsla hos 

människan själv. Bägge känslor innebär att människan gestaltas som något mindre än hon 

själv hade tänkt och hoppats på, de egna idealen uppfylls inte. Skuld är en känsla av 

illabefinnande som uppstår vid överträdande av vissa gränser.  

 

Vårdlidande 

Lindande som förorsakats av vård eller av utebliven vård uppleves individuellt utav 

människan som har blivit utsatt. Den vanligaste förekommande formen av vårdlidande är 

kränkning av patientens värdighet och alla former av vårdlidande kan i själva verket föras 

tillbaka till denna. Människans värdighet kan kränkas genom konkreta åtgärder, det kan vara 

nonchalans vid tilltal eller slarv vid vårdåtgärder som behövs för att skydda patientens intima 

zoner eller vid personliga frågor. En bristfällig etisk hållning eller att inte ”se” människan är 

andra mer abstrakta sätt att kränka patientens värdighet. Begreppet värdighet har en inre 

dimension dit trovärdighet, hederskänsla och sedlighet härrör, det finns också en yttre 
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dimension som förbinds till ämbete, ära, rang, ädel gestalt, utseende samt anseende. Alla 

människor har en egen uppfattning om sin värdighet. I vården relateras värdighet till 

likvärdighet och trovärdighet vilket innebär att man som människa och patient blir tagen på 

allvar. Tillfällen då patienten inte blir tagen på allvar är ett sätt att utöva makt, maktutövning 

vilket förekommer i många olika situationer inom vården är ett sätt att skapa lidande. Icke-

vård är en beskrivning på en vård där vården inte utförs eller där kunskap om vård saknas. 

Utebliven vård kan ske vid bristande förmåga att se och bedöma vilken vård en patient 

behöver. Det kan vara allt från mindre förseelser till direkt slarv och medveten vanvård 

beskriver Eriksson. 

 

Livslidande 

Eriksson (1994) menar att allt lidande som kan relateras till livet är livslidande. En människas 

livssituation påverkas av sjukdom, ohälsa och av att vara patient. Livslidande kan beröra allt 

från ett hot om ens existens till en begränsning av det sociala livet. Lidandet är relaterat till 

vad det innebär att vara människa bland andra människor. Eriksson framför att förintas och att 

ge upp som två former av livslidande.   

 

PROBLEMFORMULERING 

Delirium uppkommer av multifaktoriella orsaker där en riskfaktor är hög ålder. I samband 

med en ökande äldre befolkning kan delirium bli ett allt vanligare sjukdomssyndrom som ses i 

sjukhusvården. Delirium hos äldre medför en förhöjd morbiditet och mortalitet samt en 

förhöjd fallrisk. Det har dessutom visat sig att delirium hos äldre för med sig en förlängd 

vårdtid och dessa patienter blir i större utsträckning utskrivna till långtidsvård. Att äldre 

personer som erfarit delirium beskriver att de kände sig hanterade av vården istället för att bli 

hjälpta är alarmerande. Personer med erfarenhet av delirium förklarar att de hade behövt bli 

lyssnade till, framförallt relaterat till korta vårdtider. Att undersöka sjuksköterskors perspektiv 

av vård till äldre patienter med delirium kan ge en insikt i varför personerna har upplevt sig 

hanterade och inte hjälpta. 
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SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre patienter med delirium inom 

sjukhusvården.  

 

METOD 

Design 

Denna uppsats är en litteraturstudie baserad på studier med kvalitativ ansats. Enligt Friberg 

(2012) är en litteraturstudie med analys av intervjuer en lämplig metod för att studera 

individers upplevelser och erfarenheter.  

Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle inneha en kvalitativ ansats och vara ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna som inkluderades var från 2002-2014. Studier 

genomförda inom intensivvården exkluderades. Artiklar skrivna på annat språk än engelska, 

var av bristande vetenskaplig kvalitet eller saknade etiskt godkännande exkluderades. De 

utvalda artiklarna kontrollerades i SBU:s mall för kvalitetsgranskning och skulle uppnå 

medelhög kvalitet eller mer för att inkluderas i studien. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom sökmotorn EBSCO där databaserna CINAHL Complete och 

MEDLINE finns med. Det startade med en bred sökning i EBSCO Discovery Service med 

MeSH termen delirium vilket gav 24 588 träffar, en boolesk sökmetodik lades till vilket 

innebar att sökord kunde kombineras med varandra (Friberg, 2012). EBSCO Discovery 

Service är en sökmotor som har den mest omfattande samlingen av ett instituts 

informationsresurser vilket fås fram genom endast en sökning. Detta ger ett stort antal träffar 

på varje sökning men åtgärdas genom att träffarna sorteras efter högst relevans. Alla 

sökningar och sökord redovisas nedan i Tabell 1. I sökningarna lästes titlar på artiklar så långt 

som de fortsatte att kännas relevanta och vid en titel av intresse lästes även abstrakt igenom. 

Vid titelläsning efter ungefär 100 på listningen fanns det ofta endast med ett sökord i titeln 

och relevansen till studien minskade. Artiklar valdes ut för en närmre granskning samt nya 

sökningar gjordes med fler booleska sökord. Datainsamlingen kompletterades även med 

sekundära manuella sökningar i vetenskapliga artiklars referenslistor vilket Willman, Stoltz 

och Bahtsevanis (2011) rekommenderar. En artikel, Griffiths, Knight, Harwood, och Gladman 
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(2013) valdes genom sekundär manuell sökning i PubMed av titeln ”Preparation to care for 

confused older patients in general hospitals: a study of UK health professionals”. 

 

Tabell 1. Sökmatris  

Databas Datum för 

sökning 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

 

EBSCO 

Discovery 

Service 

2014-11-

18 

Delirium 

and old age 

AND acute 

care 

2311 200 22 7 6,7,9,10 

 

EBSCO 

Discovery 

Service 

2014-11-

18 

Delirium 

AND nurs* 

AND 

experience 

4 394 160 24 5 2,4,5 

 

EBSCO 

Discovery 

Service 

2014-11-

20 

Delirium 

and old age 

AND nurs* 

AND 

qualitative 

1 407 100 8 2 8 

EBSCOhost 2014-11-

20 

Delirium 

AND 

geriatric 

AND nurs* 

177 50 14 1 1 

 

 

Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna studerades utifrån struktur, metod och resultat vilket redovisas i 

en artikelmatris (bilaga 1). Dataanalysen genomfördes med inspiration från Evans (2002) 

beskrivna analysmetod för litteraturstudier. Metoden innebar att artiklarna först lästes igenom 

flertalet gånger, för att skapa en helhet. Därefter markerades nyckelfynd i artiklarnas resultat. 

Den markerade texten förkortades med bibehållen innebörd till ord eller korta meningar och 

skrevs upp i en lista. Listningen var till för att reducera studierna till deras viktigaste 

komponenter av resultaten. Nästa steg var att söka och gruppera likheter i listningen för att 

identifiera kategorier och teman. När tre förklarade teman hade utvecklats, hade även sju 

kategorier identifierats. Processen av tematisering resulterar i en progressiv raffinering av 

förståelsen för fenomenen. Sedan undersöks teman och kategorier igen för att tyda innehållet 

av varje tema. I tabell 2 visas ett exempel på hur nyckelfynd såg ut, hur det förkortades till 

listningen och sedan bildades till kategori och tema. I tabell 3 nedan visas förbindelsen mellan 
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vilka artiklar som teman och kategorier framkom ur. Artikelnumreringen representerar en 

alfabetisk ordning av medverkande artiklar, för artikelnumrering se bilaga 1. 

 

Tabell 2. Exempel på analys. 

Nyckelfynd Listning Kategori Tema 

Efter att sjuksköterskor 

hade identifierat att en 

äldre hade eller var i risk 

för delirium kände de ett 

behov av att 

kontinuerligt övervaka 

patienten för att 

förhindra ytterligare 

upptrappning. 

Övervakning som 

omvårdnad. 

Övervakning  

 

 

Säkerhetsåtgärder 

Sjuksköterskor använde 

ofta begränsning, 

antydande att 

farmakologisk 

begränsning sågs som 

mindre skadligt än fysisk 

begränsning. 

Skador av 

begränsning. 

Behov av 

begränsning 

 

Tabell 3. Artiklarnas förbindelse till kategorier och teman. 

Artikelnummer Kategorier Teman 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Attityd Kännedom om delirium 

1, 2, 4, 8, 10 Behov av kunskap 

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 Samarbete 

1, 2, 3, 5, 9 Övervakning Säkerhetsåtgärder 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Behov av begränsning 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 Resursbrist Vårdmiljö 

1, 2, 3, 6, 9, 10 Behov av en modifierad 

sjukhusmiljö 
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Etiska aspekter 

Forskningsetik handlar om att individer som medverkar i forskning ska skyddas från skador 

och kränkningar (Vetenskapsrådet, 2011). För att fullfölja det har alla medverkande artiklar 

till resultatet erhållit ett godkännande för sin forskningsplan av en formel etisk kommitté. 

Östlundh (2012) uttrycker att datainsamling och tolkning av data kan kompliceras då 

författaren inte har engelska som modersmål. Engelskt lexikon har använts kontinuerligt för 

att undvika feltolkningar i analysen. Genom ett kritiskt förhållningssätt har analysen försökts 

betraktas objektivt, vilket är grundläggande för den etiska aspekten. Risken finns annars att 

forskaren medvetet väljer material vilket styrker den egna ståndpunkten. Vetenskapsrådet 

(2011) beskriver det som att forskaren inte får göra tolkningar eller slutsatser som det saknas 

vetenskapligt stöd för. Helsingforsdeklarationen är enligt Vetenskapsrådet den mest 

betydelsefulla medicinska etiska kodexen. World Medical Association (2008) presenterar 

Helsingforsdeklarationen och förklarar under punkterna 28-30 vikten av att ta särskild hänsyn 

till sårbara grupper vid forskning. Personer med en sårbarhet kan behöva en juridisk 

förmyndare för informerat samtycke ifall de själva kan ha svårt att bedöma information om 

studien. En beskriven sårbar grupp är personer med kognitiv nedsättning, i den här studien tas 

hänsyn till detta genom att studera sjuksköterskors erfarenheter. Däremot är det viktigt att 

även forska ur sårbara gruppers synvinkel, Helsingforsdeklarationen påpekar att forskningens 

värde och risker måste vägas, men patientens väl ska alltid komma i första hand.   

 

RESULTAT 

 

 

Figur 1. Resultatet presenteras genom ovanstående framkomna teman och underliggande 

kategorier av sjuksköterskornas erfarenheter vid vård av äldre patienter med delirium. 
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Kännedom om delirium 

Attityd 

Samhällets syn på äldre reflekteras även i sjukvården, sjuksköterskorna ansåg att nuvarande 

samhällskultur inte uppskattar äldre och nämner att det har bildats ett stigma i samhället om 

att arbeta med äldre i sjukvården (Dahlke & Phinney, 2008; Griffiths, Knight, Harwood & 

Gladman, 2013). Flera studier antyder att stigman leder till att äldre patienter med delirium 

förbises, först när något uppseendeväckande skedde började vårdpersonalen agera (Kjorven, 

Rush & Hole, 2011; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2013; Yevchak et al., 2012). Dahlke 

och Phinney (2008) och Lou och Dai (2002) beskriver att sjuksköterskorna såg äldre med 

delirium mer som en patients personlighet än en akut sjukdom. Enligt Schofield, Tolson och 

Fleming (2011) ansågs äldre patienter med erfarenhet av delirium sårbara av 

sjuksköterskorna. Om en patient sökte information för att täcka igen minnesluckor från en 

period med delirium, valde sjuksköterskorna att endast berätta en utvald version av perioden, 

för att skydda patienten från skam och bevara patientens värdighet. Stenwall, Sandberg, 

Eriksdotter Jönhagen och Fagerberg (2007) beskriver att sjuksköterskorna arbetade hårt för att 

skapa ett bra möte med patienten med delirium. Sjuksköterskorna sökte efter den humana 

personen bakom den förvirring delirium visade. Detta ledde till sjuksköterskorna erhöll både 

känslor av belåtenhet vid bra möten och sårbarhet vid dåliga möten.  

 

Behov av kunskap 

Det var svårt för sjuksköterskor att definiera eller förklara vad delirium innebar och få kunde 

skilja mellan symtom av delirium eller demenssjukdom. Sjuksköterskorna beskrev att de 

saknade utbildning om symtom och orsaker för delirium (Agar et al., 2011; Dahlke & 

Phinney, 2008; Griffiths, Knight, Harwood & Gladman, 2013; Wilkes, Jackson, Mohan & 

Wallis, 2010), dessutom metoder för en god omvårdnad vid delirium (Griffiths, Knight, 

Harwood & Gladman, 2013). Sjuksköterskor ansåg att en stor del av frustrationen över 

kvaliteten på vården till äldre patienter med delirium hade att göra med brist på kunskap om 

deras vårdbehov (Dahlke & Phinney, 2008). Agar et al. (2011) förklarar tydligt att behoven 

för utbildning om delirium inkluderar alternativ till läkemedel, en bättre metod för 

bedömning, avledande tillvägagångssätt, etiologi och förståelse av patofysiologin samt 

kulturella betydelser. Enligt Griffiths, Knight, Harwood och Gladman (2013) beskrev 

sjuksköterskorna att bristen av kunskap om god vård för äldre med delirium kunde vara 
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anledningen till att patienter inte tillfrisknade i den takt sjuksköterskan önskat. Kjorven, Rush 

och Hole (2011) redogör för att ett stort kunskapsbehov hos all vårdpersonal gjorde att 

sjuksköterskorna inte visste vem som hade kunskap och resurser att behandla delirium. Det 

beskrevs att när sjuksköterskorna tog upp delirium med läkarna visste inte de heller vilken 

behandling som skulle ges. Yevchak et al. (2012) beskriver att patienter skickades hem med 

delirium och var tvungna att komma tillbaka på grund av att de inte kunde vara hemma med 

delirium, vilket ledde till onödiga kostnader. Vissa sjuksköterskor var mer intresserade av 

delirium och det verkade finnas ett samband mellan att inneha kunskap och att visa intresse 

(Dahlke & Phinney, 2008). Agar et al. (2011) belyser att sjuksköterskorna trodde att om de 

fick mer kunskap om etiologin för delirium skulle det uppmärksammas mer. 

 

Samarbete 

Dahlke och Phinney (2008), Lou och Dai (2002) och Nilsson, Rasmussen och Edvardsson 

(2013) beskriver att sjuksköterskorna ofta använde sig av patientens närstående för att 

upptäcka beteendeförändringar vid delirium. Nilsson, Rasmussen och Edvardsson (2013) 

nämner även att det var en delad mening, vissa sjuksköterskor beskrev att närstående sällan 

blev kontaktade. Sjuksköterskor lärde sig att vårda äldre patienter med delirium genom att 

observera mer erfaren vårdpersonal (Agar et al., 2011; Dahlke & Phinney, 2008; Kjorven, 

Rush & Hole, 2011), få angav att de tog reda på information själva via läsning eller annan 

service (Agar et al., 2011). Enligt Dahlke och Phinney (2008), Kjorven, Rush och Hole (2011) 

och Lou och Dai (2002) hjälptes sjuksköterskorna åt att bevaka och rådgöra om vården för 

patienter med delirium. Ett samarbete mellan psykiatriker, omvårdnadspersonalen och 

närstående ansågs vara den bästa lösningen för att behålla balans hos patienter med delirium 

(Yevchak et al., 2012). Griffiths, Knight, Harwood och Gladman (2013) redovisade för att 

erfarna sjuksköterskor hade lättare för att få patienter med delirium att samarbeta. 

 

Säkerhetsåtgärder 

Övervakning 

Konstant övervakning eller att titta till patienten väldigt ofta var en viktig del i mötet med en 

äldre med delirium (Agar et al., 2011; Dahlke & Phinney, 2008; Kjorven, Rush & Hole, 2011; 

Schofield, Tolson & Fleming, 2011). Två studier beskrev användandet av ”sitters” till äldre 
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patienter med delirium. ”Sitters” var antingen en familjemedlem, vårdpersonal eller en annan 

patient som användes för att hålla ett extra öga på patienten med delirium. Syftet med 

övervakningen var att samla information för att veta hur sjuksköterskan skulle behöva ingripa 

för att lugna ner patienten (Dahlke & Phinney, 2008; Yevchak et al., 2012). En annan metod 

för övervakning framkom av Dahlke och Phinney (2008), Kjorven, Rush och Hole (2011) och 

Yevchak et al. (2012), vilken var att flytta ut sängarna till patienter med delirium ut i 

korridoren nära sjuksköterskornas expedition. Att ha patienterna med delirium nära 

underlättade övervakningen av patientens tillstånd (Kjorven, Rush & Hole, 2011). Schofield, 

Tolson och Fleming (2011) beskrev att patienter med delirium lades i rum med fler bäddar 

även fast ensamrum förklarades vara bättre för patienter med delirium. Anledningen var att 

sjuksköterskorna ville ha en mer kontinuerlig övervakning och det erfors genom att 

vårdpersonal ofta behövde vistas i rummet för att det var ett flertal patienter där. Agar et al. 

(2011) menade att övervakning var ett sätt att inte behöva gå vidare till mediciner, i alla fall så 

långt det var möjligt. 

 

Behov av begränsning 

Kjorven, Rush och Hole (2011), Stenwall, Sandberg, Eriksdotter Jönhagen och Fagerberg 

(2007) och Yevchak et al. (2012) beskriver att sjuksköterskorna kunde uppleva att deras egen 

säkerhet sattes på spel i möten med patienter med delirium. Exempelvis kunde patienter med 

hyperaktivt delirium sparka omkring sig, dra ut intravenösa infarter och vara krigslystna 

(Yevchak et al., 2012). Agar et al. (2011), Lou Dai (2002) och Schofield, Tolson och Fleming 

(2011) ansåg att användandet av fysisk begränsning var ett kontroversiellt ämne, vissa 

sjuksköterskor tyckte att det var oetiskt medan andra förklarade det nödvändigt som en sista 

utväg ifall det var en stor risk att patienten med delirium skulle göra sig själv illa. Fysiska 

begränsningar kunde vara att fälla upp sänggrindar eller att använda sängbord. Agar et al. 

(2011) och Kjorven, Rush och Hole (2011) beskriver att sjuksköterskorna tyckte att det var 

oroande att lämna rummet med sänggrindar uppe ifall patienten skulle klättra över dessa och 

göra illa sig. Att ge läkemedel som en begränsning beskrevs av Schofield, Tolson och 

Fleming (2011) och Yevchak et al. (2012) vara en sista utväg. Innan läkemedel gavs försökte 

man ge patienten utrymme att lugna ner sig eller vilka andra behov som kunde utläsas. Enligt 

Agar et al. (2011) och Dahlke och Phinney (2008) var däremot nyttjandet av läkemedel som 

begränsning av delirium vanligt förekommande. Agar et al. (2011) menade dock att 
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användandet av läkemedel som begränsning var inte lösningen på alla symtom eller 

situationer för äldre patienter med delirium. Enligt Dahlke och Phinney (2008) ansåg 

sjuksköterskor att nyttjandet av läkemedel för att kontrollera delirium var mindre skadligt än 

fysisk begränsning. Däremot identifierades att nyttjandet av sederande läkemedel kunde ge 

iatrogena förändringar av patientens allmäntillstånd. Exempel togs upp då äldre patienter med 

delirium som hade erhållit sederande läkemedel slutade att äta, dricka och inte kom upp ur 

sängen. Nilsson, Rasmussen, Edvardsson (2013) förklarar att det behöver utvecklas andra 

lösningar för problem som kan uppkomma med delirium än att ge sederande. 

 

Vårdmiljö 

Resursbrist 

Sjuksköterskor var bekymrade över att kvaliteten utav omvårdnaden blev lidande relaterat till 

tidsbrist, begränsad budget, personalombyte, inadekvat vårdmiljö och att ha höga 

prestationskrav. Sjuksköterskorna menade att vården hade blivit något som handlade om 

kvantitet istället för kvalitet, nummer var viktigare än patienten (Agar et al., 2011; Nilsson, 

Rasmussen & Edvardsson, 2013). Sjuksköterskor belyste att begränsade resurser gjorde att 

patienter med delirium som tog upp mycket tid, gav en känsla av försummelse gentemot andra 

patienter (Dahlke & Phinney, 2008; Kjorven, Rush & Hole, 2011; Yevchak et al., 2012). 

Schofield, Tolson och Fleming (2011) beskriver att sjuksköterskornas underbemanning gjorde 

det svårt att ha kontroll på patienterna med delirium. Ibland hände det att patienter med 

delirium lämnade avdelningen utan att vara färdiga för utskrivning. Ansvarig sjuksköterska 

kunde då hamna i trubbel, främst av närstående och chefer (ibid.). Sjuksköterskorna 

förklarade att det ökade ansvaret relaterat till hantering av delirium gav känslor av stress och 

utmattning. Den höga arbetsbelastningen och skiftbyten gjorde att sjuksköterskorna upplevde 

det svårt att bedöma beteendeförändringar (Lou & Dai, 2002).  

 

Behov av en modifierad sjukhusmiljö 

Sjuksköterskor beskrev att delirium verkade uppträda som en reaktion av sjukhusmiljön (Agar 

et al., 2011; Griffiths, Knight, Harwood och Gladman, 2013; Wilkes, Jackson, Mohan och 

Wallis, 2010). Nilsson, Rasmussen och Edvardsson (2013) beskriver att miljön på sjukhus 

skiljer sig stort ifrån den lugna och stimulansnedsättande miljö som det vanligen 
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argumenteras för i vården av patienter med delirium. Den nuvarande sjukhusmiljön skildras 

av obekanta ting för en äldre patient med delirium, det är folk som pratar, mycket rörelse 

runtomkring, obekanta ljud från olika signaler, starkare lampor och alltså generellt mer 

stimuli (Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2013; Wilkes, Jackson, Mohan & Wallis, 2010). 

Sjukhusmiljön skapar oro hos äldre patienter med delirium och speciellt vid läggdags 

(Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2013). Modifieringar i sjukhusmiljön föreslås vara 

reducerad stimulans, kontinuerlig verbal orientering till miljön, att ha bekanta saker för 

patienten i rummet, avslappnande musik, ge patienten pussel eller tidningar, uppmuntra 

närståendes närvaro, göra patienten bekväm och kommunicera med patienten (Agar et al., 

2011; Yevchak et al., 2012). Agar et al. (2011) anser att närvaron av familj var mestadels 

användbar men kunde även förvärra agitation ifall familjedynamiken blev negativ. Enligt 

Nilsson, Rasmussen och Edvardsson (2013) kan vårdmiljön göra det svårt för familjer att 

spendera längre stunder på sjukhus, för vart ska familjemedlemmarna få plats. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie identifierar, uppskattar och summerar den bästa tillgängliga forskningen 

och har därför blivit en grundläggande komponent till den evidensbaserade vården. 

Betydelsen av litteraturstudier har gradvis ökat relaterat till en ökad betoning av att basera 

klinisk praxis på evidensbaserad forskning (Evans, 2002). Polit och Beck (2010) beskriver 

kriterier som bör undersökas och diskuteras relaterat till tillförlitligheten av en studie. Därför 

presenteras metoddiskussionen enligt dessa tre kriterier som passar till en litteraturstudie: 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

 

Trovärdighet  

Ett brett underlag fanns till studien då litteratursökningen gjordes i många olika databaser 

genom att använda sökmotorn EBSCO Discovery Service. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) bör flera relaterade databaser användas för att uppnå en tillförlitlig 

omfattning av sökningen. En artikel var från 2002, resterande inkluderade artiklar låg inom 

tidsspannet 2007-2013. Artikeln från 2002 inkluderades i studien på grund av en stark 
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validitet med en bra beskrivning utav vårdbehoven. Under urvalet exkluderades studier inom 

intensivvården, anledningen var att delirium som uppkommer där yttrar sig på ett annat sätt 

och benämns även i litteraturen för IVA-delirium (Balas et al., 2007). En avgränsning var 

även att studierna skulle behandla sjukhusvården, detta i syfte att precisera miljön. Att 

beskriva likartade miljöer gjorde att jämförelser om likheter och skillnader lättare kunde 

urskiljas. Inkluderade artiklar som tidigare nämnt i metoden uppnådde medelhög kvalitet eller 

mer enligt SBU:s granskningsmall. Eftersom att mallen inte har någon förutbestämd 

bedömningsskala valde författaren att de 21 kryssfrågor som fanns, tilldelades vid varje ”ja” 

svar 1 poäng. Detta för att alla jakande svar ansågs stärkande för kvaliteten av den granskade 

artikeln. Från 14 poäng räknades som medelhög kvalitet och från 17 poäng räknades som hög 

kvalitet. Ingen artikel utvald för granskning föreföll under den medelhöga kvaliteten.  

 

Pålitlighet  

Förförståelse beskrivs av Henricson (2012) som de erfarenheter, kunskaper och värderingar 

forskaren besitter innan studien påbörjas. Det fanns en förförståelse för äldre och 

förvirringstillstånd men begreppet delirium var okänt. Det är svårt att säga hur mycket 

förförståelsen har påverkat resultatet trots att författaren har varit medveten om den och har 

försökt att erhålla ett objektivt förhållningssätt. Negativt för pålitligheten var att resultatet 

bygger på en persons tolkning av artiklarnas resultat samt en persons översättning. Däremot 

fick litteraturstudien en stärkande pålitlighet genom att kontinuerligt granskas och opponeras 

av studiekamrater med en annan förförståelse.    

 

Överförbarhet 

Artiklarna härstammar från många olika länder, representerade länder var, Australien, 

Kanada, Storbritannien, Sverige, Taiwan och USA. Studierna dominerades av den 

västerländska sjukvården, men en studie från Taiwan kan till synes utmärka sig. Dock 

framkom av resultatet sammanhängande vårdbehov från alla inblandade länder. Överförbarhet 

kan enligt Polit och Beck (2010) inte bestämmas utav författaren, utan beslutas utav läsaren. 

Det författaren har försökt att göra är att genom en beskrivning skapa intresse som kan göra 

läsare intresserade av att betrakta huruvida en överföring är möjlig.  
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Resultatdiskussion 

Saknad av utbildning om deliriums etiologi och symtom samt metoder för vård av äldre 

patienter med delirium framkom i resultatet som de viktigaste fynden, det beskrevs påverka 

vården negativt. Sjuksköterskorna samarbetade med mer erfaren vårdpersonal och patientens 

närstående för att bedöma situationen för en äldre patient med delirium. Sjuksköterskors 

attityd till vård av äldre patienter med delirium relaterades till vilken kunskap de var i 

besittande av. Vårdmiljön ansågs försvåra tillfrisknande av delirium och även kunna vara en 

orsak till uppkomst. Att använda sig av begränsning för att skydda en patient med delirium 

visade sig vara vanligt förekommande. Däremot fanns det tvetydighet om de bästa metoderna, 

en del föredrog fysisk begränsning och att vänta med sederande läkemedel så långt som 

möjligt. Medan andra föredrog sederande läkemedel framför fysisk begränsning, i syfte att 

fysisk begränsning ansågs mer kränkande av patientens värdighet.  

 

Sjukdomslidande 

Eriksson (1994) beskriver att lidande bland äldre människor blir speciellt påtagligt vid 

främmande vårdmiljö, lidandet orsakas av förluster av olika slag. Lidandet kan innebära 

förlust av egna förmågor, saknaden av anhöriga eller sitt hem (ibid.). Resultatet av studien 

visar att vårdmiljön har en stor betydelse för den äldre patientens tillstånd av delirium. 

Vårdmiljön ansågs vara en framträdande faktor i utvecklingen och förvärringen av delirium. 

Det styrks av McCusker et al. (2013) som har forskat om vårdmiljöns betydelse för 

utbredningen av delirium. McCusker et al. anser att vårdmiljön är negativ för patienter med 

delirium då den saknar bekanta ting, den har en hög stimulans och begränsningar som kan 

förvärra. Donnell och Timmins (2012) belyser att uppmuntra familjens närvaro i vårdandet för 

att det kan minska patientens aggressiva beteende relaterat till delirium. Phillips (2013) 

beskriver att närstående också kan användas för att få kunskap om patientens tidigare 

beteende och möjliga riskfaktorer.  

 

Vårdlidande 

Eriksson (1994) beskriver att i djupaste mening har alla människor samma värde, däremot har 

alla människor en egen uppfattning om sin egen värdighet. Resultat visade att 

sjuksköterskorna arbetade för att bevara patientens värdighet. Trots det visade det sig att när 
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äldre patienter med delirium var lugna blev tillståndet normaliserat ända tills något 

uppseendeväckande skedde. Donnell och Timmins (2012) framför att det är alarmerande att 

hypoaktivt delirium förbises, det kan leda till en försämrad prognos med ökad risk för 

infektioner eller trycksår. Eriksson (1994) anser att kränkning av patientens värdighet kan ske 

genom att inte ”se” människan. Att se människan bakom delirium beskrivs också i 

bakgrunden av Neville (2006), att patienter med erfarenhet av delirium själva uttryckte att de 

behövde hjälp snarare än att bli hanterade av vården. Med det anser Neville att den holistiska 

synen av äldre patienter med delirium behöver uppmärksammas och utveckla den patient-

centrerade vården. Resultatet stärkte också tidigare forskning om att sjuksköterskor kände sig 

osäkra i sin kunskap om att vårda äldre med delirium. En studie av Scherer, Bruce, 

Montgomery och Balls (2007) fick svar av 210 sjuksköterskor på sin enkät som tillfrågade 

sjuksköterskorna att graderade komforten av sin kunskap om att vårda äldre patienter med 

delirium, 19% svarade ”inte alls bekväma”, 54% svarade ”något bekväma” och endast 29% 

svarade ”väldigt bekväma”. Det ledde till frustration hos sjuksköterskorna att kvaliteten av 

vården till patienterna blev lidande på grund av ett stort kunskapsbehov. Eriksson (1994) 

beskriver att bristande förmåga att bedöma och se vad en patient behöver kan leda till 

utebliven vård. Wand et al. (2013) förklarar att sjuksköterskor behöver utveckla sin förmåga 

att vårda äldre patienter med delirium och styrker litteraturstudiens resultat med att beskriva 

det stora kunskapsbehovet om delirium. Även Donnell och Timmins (2012) anser att det 

behövs ökad kunskap och medvetenhet om delirium, speciellt för sjuksköterskor som arbetar 

med högrisk grupper som äldre personer och personer med demens. 

 

Att bevara patientens säkerhet var en viktig del av vården till äldre patienter med delirium. 

Enligt Neville (2006) är det klart bevisat att säkerheten för en äldre person med delirium är en 

viktig komponent och bör vara i fokus inom alla vårdformer. Vidare förklarar Neville att om 

sjuksköterskan misslyckas med att bevara en patients säkerhet kan det öka förekomsten av 

iatrogena händelser. Phillips (2013) beskriver att farliga beteenden för patienten själv och för 

vårdpersonalen kan uppkomma hos äldre patienter med delirium, det kan leda till begränsande 

åtgärder. Phillips definierar exempel av begränsade åtgärder som att ha sänggrindar uppe eller 

sänglarm. Eriksson (1994) förklarar att beröva någons frihet är att utöva makt och det är ett 

sätt att åstadkomma lidande. Enligt Flaherty och Little (2011) saknas evidens för användandet 

av begränsningar för äldre patienter med delirium så som sederande läkemedel och fysisk 

begränsning. Därför behövs metoder utan både läkemedel och begränsningar utvecklas. 
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Övervakning kan vara en sådan metod som gör att mindre åtgärder av begränsning krävs, 

vilket styrker resultatet om ett stort användande av övervakning. En metod för övervakning 

var ”sitters”, enligt Rush et al. (2007) är ”sitters” en viktig metod för sjuksköterskors kontroll 

av patienters säkerhet vid delirium. Flaherty och Little (2011) beskriver ”sitters” som den 

mest fördelaktiga metoden vid kontroll av delirium hos äldre patienter. Däremot är det en 

resurskrävande metod som inte alltid går att genomföra och därför föreslår Flaherty och Little 

en utveckling av speciella delirium rum anpassade för äldre patienter med eller i risk för 

delirium.   

 

Livslidande 

Eriksson (1994) skildrar att livslidande är allt som kan påverka en människas livssituation så 

som sjukdom, ohälsa och att vara patient. Livslidande kan förvärras om inte underliggande 

orsaker för delirium uppmärksammas och behandlas (Donnell & Timmins, 2012; Wofford & 

Vacchiano, 2011). Wofford och Vacchiano beskriver att ett stort livslidande för patienten 

uppkommer om delirium feltolkas som en kronisk eller obotlig sjukdom. Phillips (2013) anser 

att relaterat till de negativa effekterna av delirium, för äldre patienter, vårdpersonalen, 

familjerna och sjukvårdssystemet borde det prioriteras att sjuksköterskorna ska vara kunniga 

och skickliga med att identifiera, förebygga och använda metoder för behandling av delirium.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskor upplevde frustration och kände ett lidande över att vården blev ofullständig 

relaterat till behovet av kunskap om metoder för vård av äldre patienter med delirium. I brist 

av bättre metoder använde sig sjuksköterskorna utav säkerhetsåtgärder såsom övervakning 

och begränsningar för att kontrollera beteendeförändringar hos äldre patienter med delirium. 

Vilket kan förklara varför äldre personer med erfarenhet av delirium upplevde att de endast 

blev hanterade och inte hjälpta av vården. Begränsningar kunde vara i fysisk form så som att 

ta upp sänggrindar, eller i kemisk form genom användandet av sederande läkemedel. Vilken 

av dessa metoder som var att föredra var studierna oense om. Sjuksköterskor använde sig av 

närstående och annan vårdpersonal för att bibehålla balans och se beteendeförändringar hos 

äldre patienter med delirium. Vårdmiljön hade en stor betydelse för äldre patienter med 

delirium, den kunde både försämra och förbättra patientens tillstånd beroende på hur den 
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anpassades. En modifierad vårdmiljö med reducerad stimulans var att föredra för äldre 

patienter med eller i risk för delirium.  

 

Klinisk betydelse 

Med en ökande äldre befolkning är det av stor vikt att höja kunskapen om etiologin och 

metoder för vård av äldre patienter med delirium. Föreliggande studie visar att delirium 

behöver uppmärksammas mer och studien är ett steg i den riktningen. Behovet av metoder för 

vård av äldre patienter med delirium är stort, de nuvarande metoderna behöver förbättras 

alternativt att nya metoder utvecklas. Sjuksköterskor bör reflektera innan sederande läkemedel 

ges till äldre patienter med delirium, är det endast för att hantera patienten? Kan det finnas en 

bättre metod? Detta baserat på de iatrogena förändringar sederande läkemedel kan orsaka 

patienten. Vårdpersonal kan ha användning av att skapa en modifierad vårdmiljö med en 

reducerad stimulans för äldre patienter med eller i risk för delirium. Det kan vara svårt i akuta 

vårdmiljöer därför borde akutvårdsmottagningar och speciella vårdmiljöer för äldre 

övervägas.   

 

Förslag på vidare forskning 

Det finns ett behov av att utveckla bättre metoder för att vårda äldre patienter med delirium. 

Det behövs mer kvalitativ forskning om aspekter kring delirium dels utav patienter som har 

haft delirium, närstående till dessa och vårdpersonalens erfarenheter. Forskning om hur 

sjuksköterskor kan använda ett holistiskt synsätt i sin vård och metoder för att vårda äldre 

patienter med delirium erfordras.  
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BILAGA 1. Artikelmatris 

Artikelnummer/författare/ 

år/titel/tidsskrift/land/ 

kvalitet 

Syfte Metod Resultat 

1. Agar et al. 

2011 

Making decisions about 

delirium:  A qualitative 

comparison of decision 

making between nurses 

working in palliative care, 

aged care, aged care 

psychiatry, and oncology. 

Palliative medicine 

Australien 

Hög kvalitet 

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av vård 

och bedömning av 

äldre med delirium 

inom geriatrik, 

geriatrisk psykiatri, 

palliativ vård och 

onkologi.   

Design: Kvalitativ 

Urval: 40 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Semistruktuerade 

intervjuer. 

Analys: Grounded 

theory analys.  

Resultatet presenterades genom fyra 

övergripande kategorier för att 

beskriva sjuksköterskors vård och 

bedömning av äldre med delirium: 

Osäker identifiering och förståelse för 

delirium som ett syndrom, 

sjuksköterskans bedömning: 

forskning jämfört med en 

problemlösande metod, upprätthålla 

värdighet och minimera kaos, oro och 

effekten av andra. 

2. Dahlke, S. & Phinney, A. 

2008 

Caring for Hospitalized 

Older Adults at Risk for 

Delirium. 

Journal of Gerontological 

Nursing 

Kanada 

Medelhög kvalitet 

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

vårdar äldre 

patienter med 

delirium. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 12 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Individuella 

intervjuer.  

Analys: 

Innehållsanalys. 

Resultatet framfördes till tre 

kategorier för att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av att 

vårda äldre patienter med delirium: 

titta till patienten snabbt, hålla ett öga 

på patienten och kontrollera 

situationen. Det sågs skillnader bland 

personalen relaterat till vårdmiljön. 

3. Griffiths, A., Knight, A., 

Harwood, R. & Gladman, J. 

2013 

Preparation to care for 

confused older patients 

ingeneral hospitals: a study 

of UK health professionals. 

Age and Ageing 

Storbritannien  

Hög kvalitet 

 

Undersöka 

sjukvårdspersonale

ns förberedelser för 

att ta hand om 

förvirrade äldre 

patienter på 

sjukhus.  

Design: Kvalitativ 

Urval: 22 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Semistruktuerade 

intervjuer. 

Analys: 
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sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda äldre 

patienter med 

delirium. 
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Urval: 4 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistruktuerade 

intervjuer. 
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Att skapa förståelse 

av de processer 

inom akutvården 

som hindrar en 
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vård av äldre 

personer med 

kognitiv svikt. 

Design: Kvalitativ 

med etnografisk 

ansats. 

Urval: 4 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Observationer 

antecknade från 

fältet och 

individuella 

intervjuer.  

Analys: 

Innehållsanalys. 

Resultatet beskrev att sjuksköterskors 
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sjuksköterskors 

förståelse och vård 

av äldre personer 
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Kvalitativ, 

etnografisk 

Urval: 15 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Fältanteckningar 

och intervjuer.  

Analys: 

Innehållsanalys.  

Resultatet presenterade tre kategorier 

för att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet av förståelse och vård av 
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erfarenheter av 

deras möten med 

äldre förvirrade 

patienter.  

Design: Kvalitativ 

Urval: 10 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Individuella 

intervjuer med 

inledande öppen 

fråga.  

Analys: 

Fenomenologisk 

deskriptiv 

innehållsanalys. 

 

Resultatet presenterades i tre 

övergripande kategorier för att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av möten med äldre patienter med 

konfusion: det oförutsägbara mötet, 

att alltid vara på vakt, och att använda 

sig själv som verktyg. 
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Hög kvalitet 

 

Beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda äldre med 

beteendestörningar 

som vanligen var 

orsakade av 

delirium inom den 

akuta 

sjukhusvården. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 10 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistruktuerade 

intervjuer. 

Analys: 

Innehållsanalys. 

Resultatet visade tre kategorier av 

svårigheter för sjuksköterskor i 

vården av äldre med 

beteendestörningar inom 

sjukhusvården: Skillnad i service för 

äldre med beteendestörningar på 

sjukhus, behov av utbildning till 

vårdpersonal och förslag på 
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med konfusion. 
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Beskriva 
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erfarenhet och 

kunskap om 

bedömning och 

hantering av 

förvirrade äldre.  

Design: Kvalitativ 

Urval: 16 

sjuksköterskor 
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Fokusgrupper, 

öppna frågor med 
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Innehållsanalys. 
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för att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet och kunskap om 

bedömning och vård av äldre på 

sjukhus: konfusion är normalt, vår 

skyldighet är att skydda och hitta en 

balans. 
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