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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Intensivvårdsdelirium är ett akut debuterande psykiskt tillstånd som känneteck-

nas av ändrad medvetandenivå, nedsatt orienteringsförmåga, försämrade minnesfunktioner 

och avvikande beteende och varar från några timmar till några dagar. Orsaken till IVA-deli-

rium är ofta en komplex kombination av flera faktorer. Behandling av IVA-delirium består av 

farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder. IVA-delirium är sammankopplas med 

ökad mortalitet, förlängd tid på intensivvårdsavdelningen och försämrad livskvalitet hos pati-

enter. 

Syfte är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda och kommunicera 

med patienter med intensivvårdsdelirium. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematisk litteratursökning.  

Resultat: Studiens resultat består av två kategorier Krävande men givande och Behandling 

av akut delirium med subkategorier och beskriver intensivvårdssjuksköterskors upplevelser 

av vården, bedömning, behandling av och kommunikation med deliriösa patienter.  

Slutsats: Akut delirium hos kritiskt sjuka patienter är ett tillstånd som är obehagligt för 

både patienter och personal. Effektiv kommunikation är ett värdefullt instrument i prevent-

ion och behandling av delirium men kräver kunskap och tålamod från sjuksköterskor. Det 

finns ett behov av vidare forskning om standardiserade bedömningsinstrument och deras an-

vändning på intensivvårdsavdelningar i Sverige. 

  

Nyckelord: intensivvårdsavdelning, akut delirium, patient, kommunikation, omvårdnad 



 

ABSTRACT 

Background: ICU-delirium is an acute debuting mental condition characterized by changed 

consciousness, impaired orientation, impaired memory functions, and abnormal behavior, 

lasting from a few hours to a few days. The reason for IVA delirium is often a complex combi-

nation of several factors. Treatment of IVA delirium consists of pharmacological and non-

pharmacological measures. IVA delirium is associated with increased mortality, prolonged 

duration of the intensive care unit and impaired quality of life in patients. 

Aim is to describe the intensive care nurse's experiences of caring and communicating with 

patients with intensive care delirium. 

Method: Descriptive litteraturreview.  

Results: The results of the study consist of two categories: Requiring but rewarding and 

Treatment of acute delirium with subcategories, describing intensive care nurses' experi-

ences of care, assessment, treatment and communication with delirious patients. 

Conclusion: Acute delirium in critically ill patients is a condition that is uncomfortable for 

both patients and staff. Effective communication is a valuable instrument in preventing and 

treating delirium but requires knowledge and patience from nurses. There is a need for fur-

ther research on the use of standardized measuring instruments and why they are used inad-

equately on intensive care units in Sweden. 

  

Keywords: critical care unit, acute delirium, patient, communication, nursing 



 

INNEHÅLL 

1. INLEDNING ...................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND ..................................................................................................................... 1 

2.1 INTENSIVVÅRDSDELIRIUM ............................................................................................... 1 

2.1.1 Incidens av IVA-delirium ........................................................................................ 2 

2.1.2 Orsaker och riskfaktorer till IVA-delirium ................................................................ 2 

2.1.3 Behandlingsalternativ och prevention av delirium .................................................. 2 

2.2 SKATTNINGSSKALOR FÖR ATT BEDÖMA DELIRIUM ............................................................. 3 

2.3 PATIENTERS OCH PERSONALENS UPPLEVELSER AV INTENSIVVÅRDSMILJÖN ........................ 3 

2.4 ANHÖRIGA OCH PATIENTERS UPPLEVELSER AV IVA-DELIRIUM ........................................... 4 

2.5 VÅRDANDE KOMMUNIKATION SOM VÅRDVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV ................................ 5 

3. PROBLEMFORMULERING .............................................................................................. 6 

4. SYFTE............................................................................................................................... 6 

5. METOD ............................................................................................................................. 6 

5.1 DESIGN ......................................................................................................................... 7 

5.2 URVAL OCH DATAINSAMLING ........................................................................................... 7 

5.3 GENOMFÖRANDE OCH ANALYS ....................................................................................... 8 

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN .............................................................................................. 9 

7. RESULTAT ......................................................................................................................10 

7.1 KRÄVANDE MEN GIVANDE ..............................................................................................11 

7.1.1 Fysiskt och mentalt utmattande ............................................................................11 

7.1.2 Värdefull erfarenhet ..............................................................................................12 

7.2 BEHANDLING AV AKUT DELIRIUM .....................................................................................12 

7.2.1 Att bedöma delirium ..............................................................................................12 

7.2.2 Farmakologisk behandling ....................................................................................13 

7.2.3 Icke-farmakologisk behandling .............................................................................13 

7.2.4 Vikten av kommunikation ......................................................................................14 

8. DISKUSSION ...................................................................................................................14 

8.1 METODDISKUSSION .......................................................................................................14 

8.2 RESULTATDISKUSSION ..................................................................................................16 

8.3 ETIKDISKUSSION ...........................................................................................................17 

9. SLUTSATS ......................................................................................................................17 

REFERENSER .....................................................................................................................18 

BILAGA A. ARTIKELMATRIS 1 

BILAGA B. SÖKMATRIS 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 2 

 



1 
 

1. INLEDNING 

Under min verksamhetsförlagda studietid vid olika intensivvårdsavdelningar (IVA) upplevde 

jag att sjukvårdspersonal inte är tillräckligt uppmärksam för den psykiska delen av 

omvårdnad och patientens emotionella tillstånd. Den minsta förändring i hens fysiska 

tillståndet registrerades och noterades av både apparater och personal, men förändringar i 

det psykiska tillståndet var inte så lätt att lägga märke till och blev bortprioriterad. 

Intensivvårdssjuksköterskor (IVA-sjuksköterskor) jag träffade på praktiken beskrev 

intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) som sällan förekommande och pratade enbart om den 

hyperaktiva formen. Inga bedömningsinstrument användes i det dagliga arbetet. Samtidigt 

läste jag i min utbildning om att IVA-delirium är ett vanligt förekommande tillstånd hos 

kritisk sjuka patienter och ofta är svårt att upptäcka. För att agera förebyggande, utföra 

optimal vård och ge den stöd som deliriösa patienter och deras närstående behöver, ville jag 

öka egen förståelse av fenomenet och titta närmare på sjuksköterskors uppfattning och 

erfarenhet av att ta hand om patienter med IVA-delirium.  

2. BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs IVA-delirium, behandling och prevention av tillståndet. Också 

beskrivs patienters upplevelse av att drabbas av IVA-delirium, intensivvårdsmiljö och 

vårdande kommunikation.  

2.1 INTENSIVVÅRDSDELIRIUM 

Intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) är ett akut debuterande psykiskt tillstånd som 

kännetecknas av ändrad medvetandenivå, nedsatt orienteringsförmåga, försämrade 

minnesfunktioner och avvikande beteende (SBU, 2017). IVA-delirium kan vara från flera 

timmar till flera dagar. Det finns tre former av IVA-delirium. Hyperaktiv form kännetecknas 

av hallucinationer, osammanhängande tankar, konfusion, motorisk oro och även 

aggressivitet. Hypoaktiv form kännetecknas av mindre tydliga symtom som slutenhet, 

avskärmning och depressiva tecken och förekommer oftare och är svår att upptäcka. 

Patienter kan få en kombination av dessa två former som tillsammans med hypoaktiv form är 

den vanligaste formen av IVA-delirium (Elliott, 2014).  

Kliniska tecken till IVA-delirium kan variera hos olika patienter och deliriumsgrad kan vara 

mild, moderat eller svår (Granberg Axèll, 2001). Delirium kan leda till allvarlig nedsättning 
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av patientens kognitiva funktioner under lång tid (SBU, 2017), ökad mortalitet och förlängda 

tider inom intensivvård (Juliebø, Krogseth, Neerland, Watne & Wyller, 2012). 

2.1.1 INCIDENS AV IVA-DELIRIUM 

Olika forskningar visar att mellan 20 % till 53 % av alla IVA-patienter drabbas av akut 

delirium. Bland patienter med mekanisk ventilation ökar siffror till 64–76 % (Sharma, 

Malhotra, Grover & Jindal, 2012; Tsuruta et al., 2010).  

Hyperaktiv form förekommer i cirka 5 % av alla fall enligt Stubberud (2009). Pandharipande 

et al. (2007) uppger att mixad form förekommer i 6–9 % av deliriumsfall i studien och ren 

hyperaktiv deliriumsform i 0–1 %. I studien av Tsuruta et al. (2010) förekom hypoaktiv 

deliriumsform hos alla de drabbade patienterna. 

2.1.2 ORSAKER OCH RISKFAKTORER TILL IVA-DELIRIUM  

Oförmåga att vila fridfullt under de första timmarna eller dagarna efter extubation kan vara 

ett tidigt tecken på att patienten har overkliga upplevelser, har ångest eller är övertrött 

(Granberg Axèll, 2001). Ett annat tecken på hallucinationer och början av IVA-delirium är 

växlande förmåga att kommunicera adekvat med personalen eller anhöriga. Orsaken till IVA-

delirium är ofta en kombination av patientens tidigare erfarenheter, hens upplevelse av sin 

situation, sjukdomen eller skadan, den medicinska behandlingen och intensivvården 

(Stubberud, 2009). Beroende på vilken patientgrupp som studeras beskriver olika studier 

olika många predisponerande faktorer. Trogrlić et al. (2017) nämner sex vanligaste 

riskfaktorer, som är sepsis, hög ålder, hypoxemi, chock, acute respiratory distress syndrome 

(ARDS) och sedativa och analgetiska läkemedel. Tsuruta et al. (2010) tillägger mekanisk 

ventilation, högt CRP-värde och längden av patientens vistelse på IVA som viktiga 

bidragande faktorer. Typ och längd av kirurgiskt ingrepp, anemi och flera blodtransfusioner 

under IVA-vistelse kan påverka uppkomst av IVA-delirium enligt Norkiene, Ringaitiene, 

Kuzminskaite & Sipylaite (2013). 

2.1.3 BEHANDLINGSALTERNATIV OCH PREVENTION AV IVA-DELIRIUM 

Behandling av IVA-delirium består av farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder. I 

Sverige behandlas tillståndet oftast med haloperidol, propofol och benzodiazepiner. Andra än 

haloperidol psykofarmaka används sällan (Forsgren & Eriksson, 2010).  

SBU rapport (2017) beskriver flera åtgärder som kan vara gynnsamma både för profylax för 

och behandling av IVA-delirium hos intensivvårdspatienter. Alltför djup eller alltför ytlig 

sedering bör undvikas. Tecken på ångest eller oro och behov av sömn bör bedömas och 

kontrolleras. Minimering av användningen av bensodiazepiner eller andra långverkande 
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lugnande läkemedel och minimera tiden i respirator och involvering av anhöriga ger också en 

bra förebyggande effekt. Tidig patientmobilisering, kognitiv stimulering, hjälp till patienten 

med att vara orienterad i tid och rum, musikterapi och utbildning för sjuksköterskor är mest 

effektiva icke-farmakologiska åtgärder som minskar förekomst av IVA-delirium enligt 

Rivosecchi, Smithburger, Svec, Campbell & Kane-Gill (2015). Samtidigt drabbas en del 

patienter av IVA-delirium trots alla preventiva åtgärder (Arend &Christensen, 2009). 

2.2 SKATTNINGSSKALOR FÖR ATT BEDÖMA DELIRIUM  

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot intensivvård står att sjuksköterska ska kunna utifrån patientens 

individuella behov använda mätinstrument, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens 

tillstånd (Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 

2012).  

Vissa patienter visar inga tydliga tecken och det är svårt att upptäcka IVA-delirium hos dem 

bara genom observationer (Granberg Axèll, 2001). Pandharipande et al. (2007) påpekar att 

den hypoaktiva formen förblir sällan diagnostiserad utan aktiv användning av 

bedömningsinstrument, därför kan prevalens av IVA-delirium vara underskattad. Det finns 

flera bedömningsskalor för att diagnostisera IVA-delirium: Confusion Assessment Method 

for the Intensive Care Unit (CAM-ICU), Intensive Care Delirium Screening Checklist 

(ICDSC), Nursing Delirium Screening Scale (NuDESC), Delirium Detection Score (DDS) och 

Cognitive Test for Delirium (CTD). I sin studie konstaterar Gélinas (2018) att CAM-ICU och 

ICDSC är de mest giltiga, pålitliga och genomförbara bedömningsverktygen för användning 

hos vuxna IVA-patienter. CAM-ICU bedömer akutförändring eller växlande förändringar i 

patientens mentala status, ouppmärksamhet, desorganiserade tänkande och ändrad 

medvetandenivå (Pandharipande et al., 2007). 

Trots att CAM-ICU-bedömningsskala rekommenderas för intensivvårdssjuksköterskor i 

Sverige används den bara i 1,8 % av alla fall (Forsgren & Eriksson, 2010). Oftast använder 

sjuksköterskor sig av bara observation av kliniska symtom.  

2.3 PATIENTERS OCH PERSONALENS UPPLEVELSER AV 

INTENSIVVÅRDSMILJÖN 

Miljön på IVA är högteknologisk och avancerad. Patienter som vårdas inom intensivvården 

är kritiskt sjuka, har extremt svåra fysiska och psykiska symtom och utsätts för obehagliga 

behandlingar. Ljudnivån på IVA är högre än rekommenderad (Johansson, 2014).  
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Många patienter beskriver IVA som en främmande omgivning full av störande och 

besvärande ljud, ljus och lukter (Samuelsons, 2011; Ylikangas, 2017). Personal som pratar 

med varandra och springer in och ut, störande grannar, känslan av att vara ständigt 

övervakad av monitorer och apparater gör att vissa patienter kallar IVA ett ”irriterande kaos” 

(Samuelsons, 2011). Ventilatorstuber, sonder, infarter, sladdar och slangar begränsar 

möjligheten att röra sig och är en källa till irritation. Emotionell stress som beror på 

existentiell ångest, depression, agitation och förlust av kontroll kan förstärka känslan av 

chock (Mylen, Nilsson & Berterö, 2015; Samuelson, 2011). 

Samtidigt beskriver patienter känslan av trygghet som är relaterad till utrustning och lugn 

och kompetent personal. IVA-personal beskrivs som ”något varmt och mänskligt i mitten av 

allt kaos”. Intensivvårdsmiljön upplevs som komfortabel under de stunder när patienter får 

vara ostörda, ligga bekvämt i sängen och lyssna på avslappnande musik (Samuelsson, 2011). 

Patienter uppger förståelse att allt som händer och sker är för deras eget bästa och hjälper 

dem att bli friska igen (Mylen et al., 2015; Samuelson, 2011).  

IVA-sjuksköterskor beskriver all teknologi och utrustning på sin arbetsplats som en tillgång 

och säkerhet från den ena sidan och som hinder och en frustration- och stresskälla från den 

andra (Tunlind, Granström & Engström, 2015). All monitorering är ett komplement till 

sjuksköterskors ”kliniska blick” och deras kunskaper och kompetenser. Bara efter att se, 

lyssna och känna på patienten kan sjuksköterskor bedöma hens tillstånd. 

2.4 ANHÖRIGA OCH PATIENTERS UPPLEVELSER AV IVA-DELIRIUM 

Akut förvirringstillstånd i samband med intensivvård kan vara skadlig för patienter både 

psykiskt och fysiskt. I Whitehornes et al. studie (2015) berättar patienter om sina 

skrämmande upplevelser av att känna sig fysiskt och emotionellt separerad från allt och alla. 

Även om personalen eller anhöriga var i samma rum kände patienter sig mycket ensamma 

och oförmögna att kommunicera med omgivningen. Otrygghet, skrämmande hallucinationer 

och att vara ur stånd att skilja mellan det verkliga och det overkliga förstärkte känslor av 

rädsla och frustration. I fall där patienter inte kunde kommunicera var desorientering och 

förvirring särskilt svår. Det hjälpte patienter om sjuksköterskor pratade till de och förklarade 

vad som sker, steg för steg. Då hade patienter lättare att förstå anknytning till det verkliga 

och känna sig tryggare och säkrare i en intensivvårdsmiljö (ibid.).   

Erfarenhet av intensivvårdsdelirium påverkar patienter även efter sjukhusvistelsen. Många 

av dem upplever skuldkänslor och skam över sitt beteende även om de inte minns något från 

den tiden. Ofta har patienter svårt med att tolka egna minnen och upplevelser och förstå, sov 

de då eller vara vakna. Patienter kan bli oroliga att de kan uppfattas av andra som konstiga 
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och inte normala. För vissa patienter är erfarenheten av delirium så förskräcklig att de väljer 

olika strategier för att undvika en möjlig upprepning av delirium, till exempel, tar ingen 

sömnmedicin eller planerar att undvika framtida kirurgiska ingrepp i (Whitehornes et al. 

studie, 2015). 

Anhöriga till deliriösa patienter beskriver hur viktigt det var för dem att vara nära sin 

familjemedlem vid prevention och behandling av IVA-delirium. De upplevde sitt närvarande 

som en extra trygghet för patienten och sig själv som ett ”emotionellt stöd” vid försök att 

hålla patienten orienterad och lugn. Effektiv kommunikation med IVA-sjuksköterskor 

påverkade positivt anhörigas upplevelse av hela situationen. De flesta närstående ville hjälpa 

till med omvårdnaden. Att göra det hjälpte dem att känna sig mer bekväma på IVA och 

mindre skrämda. De flesta närstående uppgav ett behov av mer kunskap kring akut delirium 

(Smithburger, Korenoski, Alexander & Kane-Gill, 2017). 

2.5 VÅRDANDE KOMMUNIKATION SOM VÅRDVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV 

Begreppet kommunikation har meningen ”att göra något gemensamt”. Vårdande 

kommunikation är ett komplext begrepp med tre huvudsakliga innebörder som är tätt 

förbundna med varandra: relationell, narrativ och etisk kommunikation (Fredriksson, 2017). 

Relationell kommunikation handlar om gemenskap mellan vårdare och patient och består av 

beröring, närvaro och lyssnande. Via narrativ kommunikation sätter patienten ord på sitt 

lidande, uttrycker sitt lidande i berättelseforms och själv blir medveten om det. Respekt för 

alla etiska principer och förståelse att patienten lider och detta medför svårigheter för hen att 

ta in information, insikt om sjuksköterskors maktposition präglar den etiska 

kommunikationen. Vårdande kommunikation låter sjuksköterskan lindra patientens lidande 

(ibid.). Hemberg och Vilander (2017) skriver att även om sjuksköterskan inte kan 

kommunicera verbalt med patienten, men behandlar hen på ett holistiskt sätt som en unik 

individ, visar respekt, tillit och empati, skapas en bra grund för att lindra patientens lidande. 

Patienten känner att hen inte är ensam, när sjuksköterskan bryr sig genuint och befinner sig i 

närheten. 

Kommunikation brukar utspelas i samtal mellan vårdare och patient. Men inom 

intensivvården uppstår ofta situationer där patienten inte kan förmedla sig via tal. 

Sjukdomstillstånd, den tekniska utrustningen eller medicinerna kan hindra 

kommunikationen. Patienter beskriver oförmågan att kommunicera bland de värsta 

upplevelser på IVA (Samuelsson, 2011; Tembo, Higgins & Parker, 2015) och kallar oförmåga 

att prata för ”verbal fångenskap” (Tembo et al., 2015). När patienten inte kan kommunicera 

verbalt och är begränsad i sin icke-verbala kommunikation blir sjuksköterskans maktposition 

ännu starkare (Holm & Dreyer, 2018). Patienten har inte kontroll över konversationen. Det 
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lägger extra ansvar på sjuksköterskan att starta och skapa en fungerande och effektiv 

kommunikation mellan hen och patienten. Sjuksköterskan måste använda olika 

kommunikationsmetoder, interagera och arbeta stödjande för att kunna kommunicera med 

svårt sjuka och/eller sederade patienter samt deras närstående (Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska, 2012) 

3. PROBLEMFORMULERING 

Intensivvårdsdelirium innebär betydande vårdkomplikationer, förlängd vårdtid och ökade 

kostnader för vården. Det går inte att alltid förebygga IVA-delirium vilket innebär att 

sjuksköterskor oundvikligen skall möta deliriösa patienter i sitt dagliga arbete. Forskning 

kring patienters upplevelse visar hur mycket lidande orsakar IVA-delirium och vilka 

långvariga konsekvenser har den även efter utskrivning från sjukhus. För att skapa rätta 

förutsättningar för patienter att återställa sig efter kritisk sjukdom och bibehålla hälsan i 

framtiden, behöver IVA-sjuksköterskor ha teoretiska kunskaper om riskfaktorer, profylax, 

symtom och behandlingsalternativ av IVA-delirium. Men den praktiska erfarenheten och 

tidigare upplevelser har också en stor betydelse för professionellt bemötande och effektiv 

kommunikation mellan IVA-sjuksköterskor och deliriösa patienter. Att ta reda på hur 

sjuksköterskor upplever det att ta hand om delirium drabbade patienter och vilka känslor 

detta väcker hos sjuksköterskorna kan förbättra förståelsen för IVA sjuksköterskors arbete 

med patienter som har delirium. 

4. SYFTE 

Syftet är att beskriva IVA-sjuksköterskors upplevelser av att vårda och kommunicera med pa-

tienter med intensivvårdsdelirium. 

5. METOD 

En allmän litteraturstudie som metod valdes. Litteraturstudie är ett sätt att beskriva och ana-

lysera vald vetenskaplig litteratur och relevant för att beskriva kunskapslägen inom ett visst 

område vilket är passande för att besvara uppsatsens syfte (Forsberg & Wengström, 2015).   
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5.1 DESIGN 

En deskriptiv litteraturstudie baserad på fyra vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

5.2 URVAL OCH DATAINSAMLING 

I SBU-metodboken (2017) står att risker för att slump eller systematiska fel påverkar studi-

ens resultat kan minimeras genom att formulera en preciserad fråga/problem och redovisa 

urvalskriterier (inklusions- och exklusions-) samt hur sökning och kvalitetsgranskning skett. 

Sökning efter relevant litteratur måste utföras systematiskt och samtliga studier som uppfyll-

ler urvalskriterierna skall kvalitetsgranskas. 

Databaser CINHAL Plus, Medline och PsykINFO som innehåller forskning inom omvårdnad 

och medicin, bedömdes som relevanta för studien. Utifrån studiens syfte var valda sökbe-

grepp IVA, sjuksköterska, delirium, upplevelse, erfarenhet och sedan översatta till engelska 

som ICU, nurse, delirium, experience och perception. I alla databaser användes olika ord-

kombination av sökord med hjälp av booleska operatörer AND och OR.   

För sökningen i databas CINAHL Plus användes sökord ”ICU delirium”, ”nurses experi-

ence” och indexord från CINAHL Plus Headings "Delirium/NU" och "Critical Care Nursing".  

För sökningen i databas Medline användes sökord ”ICU syndrome”, ”ICU delirium”, ”nurses 

experience”, ”nurses perspective”, ” nurses view or attitude”. För sökningen i databas Psy-

kINFO användes sökord ” nurses experience”, ” nurses perception” och indexord från 

Thesaurus "Delirium" och "Intensive Care".  

Sökningsresultat i alla databaser var begränsade till artiklar som var skrivna på engelska och 

publicerades i vetenskapliga tidskrifter år 2013–2018. I databaser CINAHL Plus och Psy-

kINFO användes också peer-reviewed som begränsning. Se bilaga B, Sökmatris. 

Efter sökning lästes titlarna av alla referenser som kom upp. Bland de artiklarna som hade 

relevanta titlar skedde vidare urval i två steg. Steg 1 var en grovsållning med hjälp av ab-

strakt. Steg 2 var baserat på fulltextläsning av artiklarna med relevanta abstrakt (Rosén, 

2017). 

I databas CINAHL Plus lästes titlar på 22 artiklar, abstrakt på 13 artiklar och 5 artiklar lästes 

i sin helhet. Till studien var vald 1 artikel. I databas Medline lästes titlar på 77 artiklar, ab-

strakt på 19 artiklar och 4 artiklar lästes i sin helhet. Till studien var vald 2 artiklar. I databas 

PsykINFO lästes titlar på 17 artiklar, abstrakt på 6 artiklar och 2 artiklar lästes i sin helhet. 

Till studien var vald 1 artikel. Totalt 4 vetenskapliga artiklar var valda till studien.  
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Inklusionskriterier var kvalitativa artiklar publicerade på engelska i vetenskapliga tidskrifter 

år 2013–2018 som kunde besvara uppsatsen syfte. Exklusionskriterier var forskning som 

handlade om IVA-delirium hos barn eller beskrev erfarenhet av IVA-delirium från anhörigas 

eller patienters perspektiv. Artiklar med kvantitativ ansats och litteratur review exkluderades 

också.  

Uppsatsens resultat baseras på fyra studier med kvalitativ design från Kanada, Korea, Spa-

nien och Storbritannien. Alla studier genomfördes åren 2013–2018. I studierna deltog inten-

sivvårdssjuksköterskor från olika intensivvårdsavdelningar med antal patientplatser 12–27. 

Artiklarna kvalitetsgranskades granskades enligt modifierade versioner bedömningsformulär 

för kvalitativa studier (Kristensson, 2014). I de valda artiklarna bedömdes följande moment: 

Finns det ett tydligt formulerat syfte? Är studiens design och teoretiskt perspektiv tydligt be-

skrivna? Finns det en tydlig beskrivning av urval? Var antal av deltagare tillräckligt stort? Var 

datainsamlingsmetod relevant? Finns en tydlig beskrivning av analysprocessen? Är resultat 

logiskt beskrivet? Finns det belägg för tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbar-

het? Kvalitetsbedömning av artiklarna presenterad i Artikelmatris 2, bilaga C. 

5.3 GENOMFÖRANDE OCH ANALYS 

Dataanalys utfördes utifrån uppsatsens syfte. För att analysera insamlat data följdes metoden 

för integrativ analys som gör det möjligt att presentera kvalitativa resultat på ett överskådligt 

sätt (Kristensson, 2014). Analysen gjordes i flera steg. I det första steget lästes alla valda ar-

tiklar flera gånger för att hitta övergripande likheter och skillnader i artiklarnas resultatdelar. 

Meningsbärande enheter som kunde besvara uppsatsens syfte identifierades. I det andra ste-

get utkristalliserades olika subkategorier ur de meningsbärande enheter som relaterade till 

varandra. Subkategorierna nämndes utifrån vad de handlade om. Analysen resulterade i sex 

subkategorier. I det tredje analyssteget skapades uppsatsens resultat genom att sammanfoga 

de olika subkategorier i två mer övergripande kategorier som presenterar en integrerad bild 

av IVA-sjuksköterskors upplevelse av att vårda och kommunicera med patienter med IVA-

delirium. Under hela analysprocessen sammanställdes nya resultat med texter i vetenskap-

liga artiklar för att förankra det nya resultatet och kunna verifiera det med ursprungliga data 

och minimera påverkan av författarens förförståelse på analysprocessen (Friberg, 2017). Ett 

exempel från analysprocessen redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Ett exempel från analysprocessen 

Kategorier Subkategorier Meningsbärande enheter 

Krävande  

men  

givande 

Fysiskt  

och mentalt 

utmattande 

Participants described feeling mentally and emotion-

ally exhausted by their efforts to care for patients with 

symptoms of disorientation and/or agitation. 

When describing their experiences with delirious  

patients, participants most frequently depicted  

disorientated, distressed and unpredictable patients, 

 who pull tubes and try to jump out of bed. 

Värdefull  

erfarenhet 

… how working with these patients could be  

a positive experience when participants felt  

they were able to nurse them effectively. 

“I think you´ve got to take every experience with you. 

That´s what nursing´s all about and you  

learn something new every day”. 

 

Resultat presenteras både i löpande text i kapitel 7 och i artikelmatris 2 (bilaga C).  

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Trots att en litteraturstudie inte behöver etikprövas bör etiska överväganden göras under 

forskningsprocessen beträffande urval av artiklar och presentation av uppsatsen resultat 

(Forsberg & Wengström, 2015). Alla valda artiklar var granskade av etikkommittéer vilket in-

nebär att alla artiklar hade respekt till fyra etiska huvudkrav till forskning. Informationskra-

vet handlar om att forskaren måste ge deltagare full information om studien och om att del-

tagande är frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att forskare måste få av deltagare ett skrift-

ligt samtycke att delta i studien och deltagare måste vara informerad att hen får avbryta sitt 

deltagande om hen vill. Konfidentialitetskravet innebär respekt till deltagarens anonymitet 

och konfidentialitet. Nyttjandekravet handlar om deltagarens rätt at inte bli skadad och att 

informationen bara får användas till forskningen. (Kjellström, 2017). Dessa krav motiveras 

utifrån grundläggande etiska principer enligt Belmontrapporten: autonomiprincipen, göra-
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gott-principen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen handlar om människors rätt att be-

stämma över sina egna liv och fatta egna beslut. Göra-gott-principen handlar om människans 

välbefinnande och består av två delar, att inte skada deltagare och att sträva efter den största 

nyttan och den minsta risken för dem. Rättviseprincipen handlar om respekt till allas männi-

skovärde. Lika fall ska behandlas lika och urval för deltagare i forskning måste göras bara en-

ligt vetenskapliga principer (Kjellström, 2017). 

Författaren var medveten om sin förförståelse av fenomenet. Under analysprocessen lades 

egna värderingar åt sida för att minska risken att påverka studiens resultat. 

Val av artiklar till uppsatsen var motiverad och väl övervägd. Alla de var valda artiklarna kva-

litetsgranskades. Alla uppsatsens resultat redovisas i resultatdelen. Vetenskapliga data och 

resultat var inte fabricerade eller förfalskade eller plagieras (CODEX, 2018). 

7. RESULTAT 

Resultat som belyser intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda och kommunicera 

med patienter med intensivvårdsdelirium presenteras av två kategorier. Kategorin Krävande 

men givande har två subkategorier Fysiskt och mentalt utmattande och Värdefull erfaren-

het. Kategorin Behandling av akut delirium har fyra subkategorier Att bedöma delirium, 

Farmakologisk behandling, Icke-farmakologisk behandling och Vikten av kommunikation.  

Tabell 2. Resultat 

Kategorier Subkategorier 

Krävande  

men givande 

Fysiskt och mentalt utmattande 

Värdefull erfarenhet 

Behandling av  

akut delirium 

Att bedöma delirium 

Farmakologisk behandling 

Icke-farmakologisk behandling 

Vikten av kommunikation 
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7.1 KRÄVANDE MEN GIVANDE 

Kategorin handlar om sjuksköterskors upplevelse av arbetet med deliriösa patienter som 

samtidigt fysiskt och mentalt utmattande och en källa till värdefull erfarenhet.  

7.1.1 FYSISKT OCH MENTALT UTMATTANDE 

IVA-sjuksköterskor beskriver deliriösa patienter som desorienterade, oförutsägbara, instabila 

och ofta aggressiva. De försöker dra ut tuben eller hoppa ur sängen (Jung et al., 2013; 

Zamoscik, Godbold & Freeman, 2017) och genererar med sitt uppträdande problem, stress 

och oro (Palacios-Ceña et al., 2016). Sjuksköterskor beskriver känslor som nervositet, rädsla 

och förlägenhet i samband med omvårdnad av dessa patienter (Jung et al., 2013; Zamoscik et 

al., 2017;) och obehag av att bli anklagad av patienter på felaktiga grunder (Zamoscik et al., 

2017).  

Att vårda deliriösa patienter känns både fysiskt och mentalt svårt, frustrerande och 

utmattande och beskrivs av deltagare som ”a really big job”. Sjuksköterskor behöver upprepa 

samma förklaringar och anstränga sig för att skydda patienten från att skada sig själv (Jung 

et al., 2013; LeBlanc et al., 2017; Zamoscik et al., 2017). Särskilt komplicerat är det att ge en 

bra vård till hyperaktiva patienter som är instabila fysiologiskt. Sjuksköterskor måste 

analysera situationen kontinuerligt och prioritera åtgärder för att uppnå patientens säkerhet.  

Då kan deliriumsbehandling och säkerhetsåtgärder konfrontera med andra viktiga 

behandlingsmål (LeBlanc et al., 2017).  

Vid arbetet med samarbetsovilliga patienter eller de som inte kan kommunicera känner 

sjuksköterskor sig rädda att missa behov som är viktiga för patienten och att den givna 

vården inte blir optimal. Sjuksköterskor betonar vikten av personcentrerad vård och ställer 

krav på sig själv att vara mera tålmodiga och accepterande med deliriösa patienter (LeBlanc 

et al., 2017). 

Tankar om etik dyker upp hos deltagande sjuksköterskor i samband med verbala och fysiska 

restriktioner och medicinska åtgärder för att hålla hyperaktiva patienter lugna (LeBlanc et 

al., 2017; Palacios-Ceña et al., 2016). Sjuksköterskor vill inte ta beslut om fysiska 

restriktioner själv. I fall patienter behöver fysiskt begränsas i sina rörelser måste tydliga 

ordinationer från läkare finnas (Palacios-Ceña et al., 2016). 

Sjuksköterskor upplever behov av att få stöd med sina emotioner som uppkommer under 

kontakt med deliriösa patienter (LeBlanc et al., 2017; Zamoscik et al., 2017). 
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7.1.2 VÄRDEFULL ERFARENHET 

En del sjuksköterskor beskriver sin upplevelse som positiv trots alla svårigheter av att arbeta 

med IVA-deliriumspatienter (LeBlanc et al., 2017). De uppger att det känns utmanande och 

givande att kunna hantera patientens obehagliga symtom. Att kunna utföra en effektiv vård i 

ett så komplicerat patientfall ger dem en bra självkänsla. Att utnyttja alla sina personliga 

resurser och kunskaper, att hitta nya arbetssätt trots tidigare misstag och lära sig något nytt 

varje dag är utvecklande och hjälper att höja egna kompetenser. Det är något som 

sjuksköterskor kan ta med sig vidare. Tidigare erfarenheter av att arbeta med deliriösa 

patienter uppges som en positiv faktor vilken underlättar omvårdnaden (LeBlanc et al., 

2017). 

7.2 BEHANDLING AV AKUT DELIRIUM 

Kategorin handlar om sjuksköterskors upplevelse av bedömning av IVA-delirium, 

farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsalternativ och kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter.  

7.2.1 ATT BEDÖMA DELIRIUM 

Sjuksköterskor upplever ibland att de är mer ansvariga för deliriösa patienter än andra 

yrkeskategorier på IVA. De tycker att deras bedömning av patientens mentala status är mer 

korrekt och pålitlig än mer sporadisk bedömning som utförs av läkare (Palacios-Ceña et al., 

2016). För att skapa en helhetsbild av patienten, hens mentala status och upptäcka 

deliriumsuppkomst utgår sjuksköterskor från sina professionella kunskaper, sin tidigare 

uppfattning av patienten, anamnes, patientens funktioner sedan tidigare, förändringar i hens 

beteende och information som sjuksköterskor kan få från anhöriga (LeBlanc et al., 2017). 

Professionell intuition nämndes som en viktig del i sjuksköterskors bedömning av patientens 

tillstånd (Zamoscik et al., 2017). Akut delirium betraktas som ett låg prioriterat problem 

inom intensivvården i jämförelse med kontroll över och behandling av olika organsystem. 

Därför kan sjuksköterskor missa att bedöma patientens mentala status eller rapportera 

bedömningsresultat till läkare (Jungs et al.,2013; Zamoscik et al. 2017). 

Sjuksköterskor tycker att användning av CAM-ICU har flera fördelar i bedömning av 

patienter och gör bedömning mer pålitlig (Jung et al., 2013; LeBlanc et al., 2017; Zamoscik et 

al., 2017). Utförd CAM-ICU-bedömning ger en känsla av att ha överblick över patientens 

mentala status och hjälp med att ställa deliriumsdiagnos (Jung et al., 2013; LeBlanc et al., 

2017). Samtidigt uttrycker vissa deltagare tvekan angående CAM-ICU-skalans känslighet och 

pålitlighet (Jung et al., 2013; LeBlanc et al., 2017; Zamoscik et al., 2017). De upplevde att 
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sedering, depression, ovilja att samarbeta, kraftiga smärtor etc. kan påverka 

bedömningsresultat (Zamoscik et al., 2017).  

Trots att sjuksköterskor oftast pratar om och beskriver patienter med hyperaktiva formen, 

upplever de den svårupptäckta hypoaktiva deliriumsformen som mest farlig för patienter 

(Palacios-Ceña et al., 2016). Vissa av deltagarna erkände en generell brist på kunskap om 

IVA-delirium (Jung et al., 2013) och att de har svårt att skilja IVA-delirium från depression, 

bipolär sjukdom eller alkoholabstinens (LeBlanc et al., 2017).  

7.2.2 FARMAKOLOGISK BEHANDLING 

Sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med terapeutiska instrument för att 

åtgärda IVA-delirium (Palacios-Ceña et al., 2016; Zamoscik et al., 2017). Befintlig 

farmakologisk behandling är inte effektiv och ofta bara förvärrar patientens delirium 

(Zamoscik et al., 2017). Sjuksköterskor upplever att läkare inte betraktar delirium som någon 

akut situation och ordinerar mediciner enligt sin egen uppfattning och erfarenhet. Detta 

innebär att behandling ser olika ut från pass till pass och för låga läkemedelsdoser skapar 

problem för sjuksköterskor särskilt under nattetid (Palacios-Ceña et al., 2016). Användning 

av extra sedering för att tillgodose säkerhet hos hyperaktiva patienten förlänger deras tid på 

IVA (LeBlanc et al., 2017; Zamoscik et al., 2017) och förklaras ofta av tidsbrist hos 

sjuksköterskor eller låg tolerans mot agiterat beteende (Zamoscik et al., 2017). 

7.2.3 ICKE-FARMAKOLOGISK BEHANDLING 

Den icke-farmakologiska deliriumsbehandling är ofta svårt att utföra på grund av 

personalbrist vid, till exempel, tidig mobilisering av intuberade patienter och/eller patienters 

ovilja eller oförmåga att samarbeta. I en högbelastad intensivvårdsmiljö kan det vara svårt att 

tillgodose ständig närvaro av personal när den behövs (LeBlanc et al., 2017; Palacios-Ceña et 

al., 2016) eller att hitta den extratid som krävs för alla nödvändiga åtgärder eller emotionellt 

stöd till en deliriös patient (Jung et al., 2013; Zamoscik et al., 2017). Det är också svårt att 

tillgodose patienters behov av sömn och vila på grund av en bullrig intensivvårdsmiljö och 

frekventa nattkontroller (Palacio-Ceñas et al., 2016). Men det finns en rad enkla icke-

farmakologiska åtgärder som inte är så resurskrävande och därför är lättare att 

implementera, som till exempel fasta rutiner på avdelningen eller personalskontinuitet (Jung 

et al., 2013; LeBlanc et al., 2017; Zamoscik et al., 2017).  

Sjuksköterskor upplever att av standardiserade riktlinjer för deliriumsbehandling och 

utbildning i diagnostisering och hantering av delirium skulle förbättra vård av patienter med 

IVA-delirium (Jung et al., 2013; Palacio-Ceñas et al., 2016; Zamoscik et al., 2017).   
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7.2.4 VIKTEN AV KOMMUNIKATION  

Både verbal och icke-verbal kommunikation ansågs vara en effektiv förebyggande åtgärd i 

omvårdnaden av deliriösa patienter (Zamoscik et al., 2017). Sjuksköterskor beskriver 

kommunikation med hyperaktiva patienter som svår, krävande (Palacios-Ceña et al., 2016; 

Zamoscik et al., 2017) och ineffektiv men mycket värdefull för att hjälpa patienter att komma 

ut ur agitations perioden (Jung et al., 2013; Zamoscik et al., 2017).   

Att involvera familjen hjälper att göra omvårdnaden av deliriösa patienter mer 

personcentrerad (Jung et al., 2013; Zamoscik et al., 2017). För att göra samarbetet effektivt 

krävs en fungerande kommunikation mellan personal och anhöriga. Kommunikation i 

situationen kring deliriösa patienter kan vara komplicerat initialt men mycket värdefull då 

goda relationer mellan sjuksköterskor och de närstående uppnås (LeBlanc et al., 2017). Att 

vara uppmuntrande och positiv och ge information om deliriumsdiagnos så fort som möjligt 

betraktas av sjuksköterskor som viktigt (Zamoscik et al., 2017). 

8. DISKUSSION 

I metoddiskussionen diskuteras valet av studiens metod och resultat. De etiska aspekterna av 

studiens genomförande lyftes upp i etikdiskussionen.  

8.1 METODDISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda och 

kommunicera med patienter med intensivvårdsdelirium. En deskriptiv litteraturstudie var 

vald som metod för att genomföra uppsatsen. Den valda metoden anses som relevant och 

passande i förhållandet till syftet. En kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk metod 

kunde vara ett intressant alternativ att föredra för att beskriva människors upplevelse av ett 

visst fenomen (Kristensson, 2014). Men en intervjustudie kräver väsentliga tids- och arbets-

resurser och därför anpassades studiens metod utefter den tid som finns att tillgå.   

Informationssökning i databaser CINAHL Plus, Medline och PsykINFO och med valda 

sökord uppfattas som relevant. Om flera databaser och sökord, deras synonymer och flera 

ordkombinationer var använda vid sökning skulle mer artikelträff komma upp. Ett litet antal 

artiklar som var valda till studien kan minska studiens tillförlitlighet. Tillförlitlighet handlar 

om sanningshalten i det presenterade resultatet och om hur väl resultatet är grundat i det 

insamlade materialet. Ett sätt att stärka tillförlitligheten är att samla ett djupt och 

omfångsrikt datamaterial (Kristensson, 2014). Den aktuella studien hade inte ambitioner att 
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vara en systematisk litteraturreview när all befintlig information inom området behöver 

samlas och analyseras (Kristensson, 2014). Därför ansågs antal vetenskapliga artiklar som 

var använda i uppsatsen som rimligt och tillräckligt för att besvara syftet Ett annat sätt att 

öka tillförlitligheten är att noggrant beskriva datainsamlingsprocessen och synliggöra 

analysprocessen. Detta gjordes i metodavsnittet och i sökmatris och artikelmatris, bilagor 2 

och 3. Artikelmatris med textstycken från valda artiklar kan betraktas också som ett sätt att 

stärka verifierbarhet. Verifierbarhet handlar om hur väl studiens resultat grundar sig i det 

insamlade materialet och i vilken utsträckning tolkning och resultat kan verifieras 

(Kristensson, 2014).   

Triangulering, när två eller flera personer tillsammans analyserar samlat material, minskar 

risker för att en enskild persons förförståelse påverkar studiens resultat och också stärker till-

förlitligheten (Kristensson, 2014). Den aktuella studien skrevs av en enskild författare vilket 

kan betraktas som studiens svaghet. 

Vetenskapliga artiklar äldre än fem år och skrivna på andra språk än engelska inkluderades 

inte till studien. Därför är det möjligt att intressant och relevant forskning inte togs med. 

Samtidigt gör det att studien återspeglar mer aktuell dagens situation inom sjukvården. 

Bland de artiklar som uppkom efter informationssökningen valdes till uppsatsen endast 

studier med kvalitativ design. Det ansågs vara passande till uppsatsens syfte att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser. Kvalitativ design är lämplig när deltagarnas 

förståelse och eget perspektiv på fenomen står i forsknings fokus (Kristensson, 2014). Att 

endast kvalitativa studier var använda kan vara en svaghet i studien, för att kvalitativa och 

kvantitativa studier har olika synvinklar på fenomenet och bidrar med olika aspekter vilket 

höjer studiens kvalitet (Kristensson, 2014).    

Till uppsatsens resultat var valda studier från Kanada, Korea, Spanien och Storbritannien, 

det vill säga länder med olika kulturer och geografiska lägen. Om studiens resultat skulle 

baseras på endast nordiska studier var det mer anpassat och överförbart för svensk hälso- 

och sjukvård. Överförbarhet handlar om hur mycket studiens resultat kan vara giltig i andra 

sammanhang än de som presenterade i studien och om rimlighetsbedömning som avgörs 

endast av läsare (Kristensson, 2014). Dagens Sverige är ett mångkulturellt land och svenska 

sjuksköterskor träffar ofta på sina arbetsplatser patienter med en annan bakgrund än svensk. 

Därför tycktes det vara intressant att utforska och bekanta sig med åsikter och upplevelser av 

intensivvårdssjuksköterskor från andra världsdelar. Dessutom kan olika perspektiv på 

fenomenet öka studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014).   

Alla valda artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av en modifierad version av 

bedömningsformulär för kvalitativa studier (Kristensson, 2014). Kvalitet av alla valda studier 
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var bedömd som hög till medel, där kriterier för kvalitetsnivå hög, medel eller låg var 

bestämda av författaren. Det kan innebära en viss felkälla för att kvalitetsgranskning av flera 

bedömare minskar risken för felbedömning.  

8.2 RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visar att sjuksköterskor uppfattar vård av deliriösa patienter som stressande, fru-

strerande och utmattande både fysiskt och emotionellt. Vården kräver av IVA-sjuksköterskor 

mycket tålamod och acceptans av patienter som kan vara oförutsägbara och aggressiva. Detta 

stämmer väl överens med tidigare forskning. Sjuksköterskor i Mc Donnell & Timmins studie 

(2012) kallar arbetet med icke-samarbetsvilliga patienter ”mycket komplicerat” och alla typer 

av beteende orsakat av IVA-delirium som ”svårt att hantera”, även hypoaktiv. Känslor som 

oro och bävan i samband med omhändertagande av patienter med IVA-delirium uppger 

också sjuksköterskor i studien av Arend och Christensen (2009). 

Att IVA-sjuksköterskor upplever sitt arbete med deliriösa patienter som extra tids- och re-

surskrävande bekräftas också av Arend och Christensen (2009) som beskriver att ibland 

måste vårdpersonal även avbryta omhändertagande av en annan patient för att hantera avvi-

kande deliriöst beteende.  

Sjuksköterskors tvekan om etik och önskan att få stöd av läkare i samband med fysiska re-

striktioner av patienter har fått bekräftelse i andra studier. Freeman, Hallett & McHugh 

(2016) skriver att sjuksköterskor var glada att diskutera med patientens familj restriktiva åt-

gärder för patientens bästa och hade ångest av att uppträda som elaka framför anhöriga i 

samband med fysiska begränsningar av patienter. Sjuksköterskor som deltog i denna studie 

uttryckte också önskan att läkare ska bli mer involverade och stödja restriktiva åtgärder. 

I Whitehornes studie (2015) berättar patienter om hur de kunde svara på vanliga frågor utan 

att förstå var de befinner sig och vad som händer när sjuksköterskors inte använde sig av nå-

got deliriumsbedömningsinstrument. Uppsatsens resultat visar att IVA-sjuksköterskor inte 

regelbundet använder rekommenderade bedömningsinstrument som till exempel CAM-ICU 

för att mer objektivt och systematiskt bedöma patientens mentala status. Bedömningsinstru-

ment uppfattas som ineffektiva och opålitliga. De flesta sjuksköterskor poängterar att det 

saknas standardiserande riktlinjer för behandling av IVA-delirium. Tidigare forskning pekar 

på att bara 31 % av IVA-sjuksköterskor var bekanta med befintliga riktlinjer om deliri-

umsbehandling (Mc Donnell och Timmins, 2012) och endast i 1,8 % av alla fall använder 

CAM-ICU (Forsgren & Eriksson, 2010).  



17 
 

Kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter och deras anhöriga är mycket viktig för 

en väl fungerande vård av patienter med akut delirium och är en effektiv omvårdnadsåtgärd. 

Liknande slutsatser hittas i andra studier. Freeman, Hallett & McHugh (2016) skriver att 

samtala med patienten, hålla i handen och hjälpa hen med orientering, det vill säga 

relationell kommunikation kan vara ett alternativ till fysisk begränsning vid hyperaktivt 

beteende. I Whitehornes et al. studie (2015) betonar patienter hur värdefullt det var att 

kommunicera med personalen under deliriumsperioden trots att patienter inte kunde 

kommunicera adekvat. När sjuksköterskor pratade med dem hjälpte det patienter att 

klargöra vad som var verkligt i deras upplevelser och vad som var inte. I studie av Tembo et 

al. (2015) beskriver IVA-sjuksköterskor upplevelser av kommunikation med patienter som 

inte kan uttrycka sig som ”växlande mellan förståelse och frustration”. Det liknar väl 

sjuksköterskors uppfattning av kommunikation med deliriösa patienter i uppsatsens resultat.  

8.3 ETIKDISKUSSION 

Alla studier som ingår i uppsatsen genomgick etikprövning och var utförda med hänsyn till 

forskningsetiska principer (CODEX, 2018). Inga etiska problem uppstod under uppsatsens 

genomförande. All information som var använd i uppsatsen refererades enligt APA-referens-

system i löpande text och i referenslistan.  

Det fanns inte någon utomakademisk förförståelse hos författaren av ämnet i fråga. För att 

inte dra egna värderingar och livserfarenheter, hölls ständigt studiens syfte i fokus under da-

tainsamlingen och analysprocessen.  

9. SLUTSATS 

Studiens resultat visar att IVA-sjuksköterskor upplever akut delirium hos kritiskt sjuka 

patienter som ett tillstånd som är obehagligt för både patienter och personal. Effektiv 

kommunikation är ett värdefullt instrument i prevention och behandling av delirium men 

kräver kunskap från sjuksköterskor och genuin förståelse av patientens situation. 

Sjuksköterskor behöver stöd av andra yrkeskategorier inom vårdteamet vid omvårdnad av 

deliriösa patienter, särskilt om etiska frågor uppstår. Det finns ett behov av vidare forskning 

om användning av standardiserade bedömningsinstrument och varför de används i en 

otillräcklig omfattning på intensivvårdsavdelningar i Sverige.   
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mekanisktventilerade patienter har fått 

delirium. 

Mekanisk ventilation, högt CRP-värde och längd 

av IVA-vistelse nämns som riskfaktorer för IVA-

delirium. 

Tunlind, A., 

Granström, J., 

Engström, Å.  

(2015). 

Titel: Nursing care in a high-

technological environment: Experiences 

of critical care nurses. 

Tidskrift: Intensive & Critical Care 

Nursing, 31(2), 116–123. 

Land: Sverige 

Att beskriva IVA-sjuksköterkos 

erfarenhet av att arbeta i en 

högteknologisk miljö.  

 

En induktiv 

deskriptiv 

kvalitative studie. 

Semistrukturerade 

intervju. 

 

Sjuksköterskor beskriver att teknologi kan 

underlätta deras arbete och spara tid och är 

säkerhet för både patienter och personal. Å 

andra sida kan all teknologi vara störande i 

omvårdnaden och ta sjuksköterskors tid ifrån 

patienten.  

Whitehorne, K. 

(2015). 

Titel: Lived experience of the intensive 

care unit for patients who experienced 

delirium.   

Tidskrift: American Journal Of Critical 

Care, 24(6), 474-479. 

Land: USA 

Att beskriva erfarenhet av 

patienter som drabbades av 

akut delirium på IVA.  

En Heideggerian 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie. 

Semistrukturerade 

intervju med 

öppna frågor. 

Patienter beskriver känslan av fysisk och 

emotionell ensamhet i samband med delirium. 

När personalen pratade med dem hjälpte det att 

skapa kontakt med verkligheten. Personalens 

försök att bedöma i samtal om patienten är 

adekvat, var ibland inkorrekta. 
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BILAGA B. SÖKMATRIS 

Databas Sökning Sökord / Begränsningar 
Antal  

träffar  
Urval 1:  lästa 

abstrakt 
Urval 2: lästa 

i fulltext 
Antal artiklar 
till uppsatsen 

CINAHL Plus S1 ICU delirium  

Limiters - Published Date: 

20130101-20180331; Peer Reviewed.  

478    

CINAHL Plus S2 nurses experience  

Limiters - Published Date: 

20130101-20180231; Peer Reviewed.  

11 558    

CINAHL Plus S3 S1 AND S2  

Limiters - Published Date: 

20130101-20180231; Peer Reviewed.  

25    

CINAHL Plus S4 S1 AND S2  

Limiters - Published Date: 

20130101-20180231; Peer Reviewed;  

English Language 

24 10 4 1 

CINAHL Plus S5 (MH "ICU Psychosis") 307    

CINAHL Plus S6 (MH "Critical Care Nursing")  18580    
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CINAHL Plus S7 S5 AND S6  134    

CINAHL Plus S8 S5 AND S6  

Limiters - Published Date:  

20130101-20180231;  

English Language. 

74 15 10 0 

Medline S1 ICU syndrome or ICU delirium  5664    

Medline S2 nurses experience or perspective or 

view or attitude 

 689 467    

Medline S3 S1 AND S2   

 

178    

Medline S4 S1 AND S2   

Limiters - Date of Publication: 

20130101-20181231;  

English Language 

77 13 9 2 

PsykINFO S1  ICU Delirium  

Limiters - Date of Publication: 

20130101-20181231;  

Peer Reviewed 

English  

100    

PsykINFO S2 Intensive Care 

Limiters - Date of Publication: 

20130101-20181231;  

Peer Reviewed 

English 

5280    
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PsykINFO S3 nurses experience  

Limiters - Date of Publication: 

20130101-20181231;  

Peer Reviewed 

English 

4237    

PsykINFO S4 nurses perception  

Limiters - Date of Publication: 

20130101-20181231;  

Peer Reviewed 

English 

2095    

PsykINFO S5 S1 AND S2 AND S3  

Limiters - Date of Publication: 

20130101-20181231;  

Peer Reviewed 

English 

8 2 1 1 

PsykINFO S6 S1 AND S2 AND S4  

Limiters - Publication Year: 2013–

2018 

7 0 0 0 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 2 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Författare: Jung, J-H., 

Lim, J-H., Kim, E-J., An, 

H-C., Kang, M-K., Lee, 

J., Min, Y-K., Park, E-Z., 

Song, X-H., Kim, H-R., 

Lee, S-M. (2013) 

 

Titel: The Experience of 

Delirium Care and 

Clinical Feasibility of the 

CAM-ICU in a Korean 

ICU. 

 

Tidskrift: Clinical 

Nursing Research, 22(1). 

 

Land: Korea. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av vård av 

patienter med delirium 

och användnings av 

CAM-ICU som 

delirium 

bedömningsinstrument 

via focus-gruppintervju 

bland koreanska 

sjuksköterskor som 

jobbar in kirurgisk 

IVA.  

Metod och design: kvalitative 

studie med fokus-gruppintervju  

 

Urval: 18 sjuksköterskor från en 

kirurgisk IVA (22 vårdplatser). 

Arbetserfarenhet på IVA i 

genomsnitt 3,6 år.  

  

Datainsamling: intervju i ca 90 

min i grupp med 5–6 deltagare. 

Preliminärt förberedda frågor. 

Intervjuer var inspelade och 

anteckningar var gjorda vid 

behov. Ordagrann transkription.  

  

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

+ Väldefinierat syfte  

 

+ Studiens design är 

tydligt beskrivet  

 

+ Analysprocess 

beskriven tydligt 

 

 + Resultat beskrivet 

tydligt och begripligt  

 

- Inklusions-  och 

exklusionskriterier 

inte beskrivna  

 

- Inga citat i texten 

 

- Intervjufrågor  

Sjuksköterskor uttrycker, 

känslor som nervositet och 

när patient får delirium 

diagnos.  

Sjuksköterskor med 

erfarenhet av patienter 

med våldsamt beteende 

känner sig rädda.  

Deliriösa patienter 

beskrevs av sjuksköterskor 

som besvärliga och 

instabila vid omvårdnad.  

Sjuksköterskor erkänner 

otillräckliga egna 

kunskaper vad gäller att 

skilja åt delirium och 

förvirringen från tidigare 

och svårigheter att 

upptäcka hypoaktiv form 

av delirium.  
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Författare: LeBlanc, A., 

Fothergill Bourbonnais, 

F., Harrison, D., 

Tousignant, K. (2017). 

  

Titel: The experience of 

intensive care nurses 

caring for patients with 

delirium: A 

phenomenological study. 

  

Tidskrift: Intensive and 

Critical Care Nursing, 

44 (2018).  

 

Land: Kanada. 

Att förstå 

intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelse i samband med 

omvårdnad av patienter med 

delirium.  

Metod och design: Van 

Manens approach baserad 

på hermeneutisk 

fenomenologisk tradition.  

 

Urval: 8 legitimerade 

sjuksköterskor från två 

IVA (27 och 26 

patientplats). IVA-

erfarenheten 1–25 år. 3 

kvinnor och 5 män. 

 

Datainsamling: enskild 

intervju i ca en timme med 

öppna frågor. 

 

Analysmetod: 

Transkription och 

textanalys enligt Van 

Manens approach.  

 

+ Väldefinierat syfte  

 

+ Studiens design är 

tydligt beskrivet  

 

+ Inklusions-  och 

exklusionskriterier 

tydligt beskrivna  

 

+ Analysprocess 

beskriven tydligt 

 

+ Resultat beskrivet 

tydligt och begripligt  

 

+ Citat i texten 

 

 

- Intervjufrågor 

 

Att arbeta med deliriösa 

patienter är mentalt och 

emotionellt utmattande.  

Frustration uppstår när 

vårdteamet inte är överens 

om åtgärder mot 

patientens aggressivitet. 

Vikten av väl fungerande 

kommunikation inom 

vårdteamet.  

Positiva erfarenhet när 

sjuksköterskan upplever att 

hen är effektiv i sitt jobb 

med komplicerade 

patientfall.  

Använda helhetssyn på 

patienten för att bedöma 

den mentala statusen. 

Misstro på CAM-ICU 

resultat ibland. 

Att tillgodose patientens 

säkerhet – ”a really big 

job”. Vikten av att 

involvera anhöriga.   
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Författare: Palacios-

Ceña, D., Cachón-Pérez, 

J. M., Martínez-

Piedrola, R., Gueita-

Rodriguez, J., Perez-de-

Heredia, M., Fernández-

de-las-Peñas, C. (2015). 

  

Titel: How do doctors 

and nurses manage 

delirium in intensive 

care units? A qualitative 

study using focus 

groups. 

  

Tidskrift: BMJ Open, 

2016. 

 

Land: Spanien. 

Att undersöka 

doktorers och 

sjuksköterskor 

erfarenhet av att 

vårda patienter med 

delirium på 

intensivvårds-

avdelningen och 

beskriva 

deliriumbehandlings-

process.  

Metod och design: en 

kvalitativ forskningsstudie med 

fokusgrupp.  

 

Urval: 19 doktorer och 19 

sjuksköterskor (22 kvinnor och 

16 män) från fem olika IVA (12–

20 patientplatser) i Madrid. 

Medel arbetserfarenhet hos 

sjuksköterskor 9,89 år.  

Inklusionskriterier: aktivt arbete 

på IVA under pågående studie, 

arbetserfarenhet av att jobb på 

IVA> 1 år och erfarenhet av vård 

av patienter med IVA-delirium.  

 

Datainsamling:  intervju med 

öppna frågor i fokusgrupp med 

6–10 deltagare.  

 

Analysmetod: deskriptiv 

analys av transkriberade 

intervju initialt och efteråt 

tematisk analys.  

+ Studiens design 

är tydligt beskrivet 

  

+ Inklusions-

kriterier tydligt 

beskrivna 

 

+ Frågor för 

intervju finns med i 

artikel  

 

 +Citat i texten 

 

- Syftet är för 

omfattande för ett 

forskningsarbete 

 

- Resultat 

otillräckligt 

beskrivet tydligt  

Delirium beskrivs ur ett 

professionellt perspektiv.  En 

stark känsla av tvivel vid möte 

med deliriösa patienter uppges. 

Dessa patienter kan inte 

kontrollera sig själv och därför 

kräver mycket uppmärksamhet 

av personalen och genererar 

stress och oro. Det saknas 

tillräckligt med terapeutiska 

instrument för att hantera IVA-

delirium och det finns en del 

stereotyper kring delirium. 

Sjuksköterskor uppger att de 

känner ett större ansvar för 

deliriösa patienter och bedömer 

dem annorlunda än doktorer.   

Hypoaktiv form betraktas av 

sjuksköterskor som mest farlig 

för att sådana patienter verkar 

vara ”ideala patienter för 

intensivvård”, icke-krävande och 

deras tillstånd kan lätt missas. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Författare:  

Zamoscik, K.,  

Godbold, R.,  

Freeman, P. (2017). 

  

Titel: Intensive care 

nurses´experiences and 

perceptions of delirium 

and delirium care. 

  

Tidskrift: Intensive and 

Critical Care Nursing, 

40 (2017).  

 

Land: Storbritanien 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet och 

uppfattning av 

delirium, 

hantering av 

deliriösa 

patienter och 

screening av 

delirium.  

Metod och design:  

kvalitativ deskriptiv 

design.  

 

Urval: 12 sjuksköterskor 

(alla kvinnor) från 

medicinsk-kirurgisk IVA 

(20 patientplatser). IVA-

erfarenheten 8 månader 

till 9 år. 

Inklusionskriterier: 

fastjobb som IVA-

sjuksköterska minst 6 

månader 

 

Datainsamling: 

diskussion i 80–100 min 

med öppna frågor i två 

fokusgrupper med 5–7 

deltagare var. Inspelades.  

 

Analysmetod: Tematisk 

analys.  

 

+ Väldefinierat syfte  

 

+ Studiens design är 

tydligt beskrivet  

 

+ Inklusions-  och 

exklusionskriterier 

tydligt beskrivna  

 

+ Frågor för intervju 

finns med i artikel  

 

 +Citat i texten  

 

+ Resultat beskrivet 

tydligt och begripligt  

 

Akut delirium är ofta låg prioriterad på 

IVA.  

Sjuksköterskor beskriver 

otillfredsställande kommunikation kring 

deliriösa patienter med doktorer. 

Vård av deliriösa patienter beskrivs som 

emotionell utmattande och frustrerande 

men också uppmanande; det är svårt att 

tillgodose patientens säkerhet.  

Användning av CAM-ICU har sina för- och 

nackdelar.  

Professionell intuition är viktig för 

patientbedömning.  

Farmakologiska behandlingsalternativ är 

begränsade och kan förlänga patientens 

tid på IVA.  

Effektiv kommunikation med deliriösa 

patienter är svårt men kan fungera som en 

preventiv åtgärd.  Icke-farmakologiska 

åtgärder är viktiga för prevention och 

behandling av delirium.  

Sjuksköterskor uttrycker behov av 

standardiserade riktlinjer för behandling 

av delirium.  
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