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Sammanfattning    
Patienter som drabbas av delirium utsätts för ett stort lidande. Delirium är ofta 
underdiagnostiserat. Sjukvården opererar allt äldre patienter och risken att drabbas av 
delirium ökar med ålder. Trots att det finns väldokumenterade mätinstrument för att 
identifiera delirium och kunskaper kring riskfaktorer att utveckla delirium så har 
sjuksköterskan svårt att identifiera dessa patienter. Dessa oidentifierade patienter får 
inte heller den vård de behöver. Ur samhällssynpunkt är det viktigt att hitta dessa 
patienter eftersom diagnosen även innebär stora kostnader på grund av att de behöver 
eftervård i större utsträckning. 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som påverkar 
sjuksköterskans förmåga att identifiera patienter med delirium tidigt. Resultatet bygger 
på en analys av tio artiklar, sju kvantitativa och tre kvalitativa och visar på stor 
okunskap och brist på förtrogenhet i att upptäcka och vårda dessa patienter. I resultatet 
framkom två teman: kunskap för att upptäcka förändringar och förmåga till kliniskt 
resonemang. Kunskapen om vårt kliniska resonemang som ligger till grund för våra 
bedömningar är en central del i det här arbetet. Utbildning om delirium behöver vara 
omfattande och mångfacetterad då detta arbete visar på en stor kunskapsbrist om 
delirium. Förändringsarbetet behöver vara genomgripande. Sjuksköterskan behöver 
känna stöd och förtrogenhet i sitt arbete och ha tillräcklig kunskap och engagemang som 
underlag för sitt kliniska resonemang i att upptäcka förändringar. Anhöriga spelar en 
betydande roll vid identifiering av delirium. Vi ser genom detta arbete en rad åtgärder 
som skulle kunna bidra till att sjuksköterskan upptäcker och identifierar delirium tidigt. 
 
Nyckelord: delirium, tidig identifiering, sjuksköterska, omvårdnad,  
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INLEDNING 
Vi är två sjuksköterskor som arbetar inom thoraxkirurgi och som i vårt dagliga arbete 
ser allt äldre patienter som genomgår operationer. Vår erfarenhet är att dessa patienter 
drabbas av delirium som är ett akut förvirringstillstånd. Delirium är en komplikation 
som ställer till stora problem för patienten och innebär stort lidande, ökade 
samhällskostnader, med ökade vårdinsatser som följd. Vårdpersonal missar symtomen 
på delirium av olika anledningar och har svårt att identifiera dessa patienter. Ibland 
upptäcks det inte alls, utan uppmärksammas först i samband med återkopplande samtal 
eller återbesök. Vi intresserade oss för att titta på hur sjuksköterskor identifierar dessa 
patienter tidigt men också titta på studier som beskrivit vad det är som gör att vi missar 
patienterna. 
 
BAKGRUND 
En av sjukvårdens största utmaningar idag är att utföra den vård som finns att erbjuda 
utifrån den evidens, forskning och kunskap som utvecklats, men också att hantera de 
människor som är i behov av vård på ett sätt som enligt vårdvetenskapliga teorier 
handlar om att minska lidande, bota och få människor tillbaka till hälsa i alla dess 
meningar. Delirium är en diagnos som länge varit dold, men som skapar mycket 
problem i sjukvården och ett lidande för den enskilda patienten. Kostnaden för 
samhället är flera hundra miljarder kronor varje år. Det finns idag ett intresse för denna 
diagnos men långt ifrån fasta rutiner och kunskap i ämnet.  
 

Delirium 
Delirium är ett syndrom som definieras som ett akut tillstånd av konfusion och 
ouppmärksamhet följt av förändrad nivå av medvetande och oorganiserat tänkande. Det 
är en neurokognitiv störning i uppmärksamhet och medvetande. Patienten har svårt att 
fokusera och är lättdistraherad. Tillståndet är akut och utvecklas över kort tid från 
timmar till dagar. Karakteristiskt är att symtomen fluktuerar över dygnet.  Diagnosen 
delirium kan ställas med hjälp av kriterier från Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental disorders, DSM-5 (Cole 2004, s. 4; American Psychiatric Accosiation, 2013, s. 
596-602, Inouye SK, 2006, s 1159) Delirium kan delas upp i tre typer: hyperaktivt, 
hypoaktivt eller mixat. Hyperaktivt delirium karaktäriseras av rastlöshet, överdriven 
vaksamhet, snabbt tal, irritation och stridslystnad. Hypoaktivt delirium kännetecknas av 
apati och nedsatt vakenhet. Patienten sluter sig, är slö och likgiltig och har svårt att 
fokusera. Man kan också ha ett mixat tillstånd, dvs. att man pendlar mellan hyperaktivt 
och hypoaktivt delirium (Cole 2004, s 4-6). Hypoaktivt delirium är den vanligaste 
formen av delirium och är mycket svårare att upptäcka. Det förväxlas ofta med 
depression eller normalt åldrande. Ofta missas tillståndet helt och hållet. Personalen tror 
att patienten mår bra eller är lite nedstämd. I själva verket kan patienten ha 
hallucinationer och vanföreställningar och kognitiva svårigheter som missas helt. 
 (Balas et al. 2012 s 18; Rudolph & Marcantonio 2011, s. 1202). 
 
Delirium är ett stort och allvarligt problem. Förekomst av delirium varierar mellan 11 % 
till 87 %. Det finns olika riskfaktorer som är starkt kopplade till delirium. Man kan dela 
upp riskfaktorerna i två grupper, predisponerande och utlösande riskfaktorer (Inouye 
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2006 s. 1160-1161). Av predisponerande riskfaktorer är hög ålder den största 
riskfaktorn att utveckla delirium. Ju högre ålder desto större risk.  Andra starka 
riskfaktorer är kognitiv nedsättning och demens. Även små subtila kognitiva 
nedsättningar ökar risken för delirium betydligt (Jones et al. 2016). Depression, oro, 
synnedsättning och hörselnedsättning, infektion, diabetes och undernäring är ytterligare 
faktorer som kan ha en predisponderande inverkan (Brooks, 2012 s 47, Brooks, 
Spillane, Dick & Stuart-Shor 2014, s. 259). Utlösande riskfaktorer är tillstånd som är 
mer reversibla eller som är orsakade av sjukvården (Inouye 2006 s.1160-1161). 
Elektrolytrubbningar, anemi, och dehydrering är utlösande riskfaktorer. Smärta och 
analgetika är andra. För lite och för mycket smärtlindring kan utlösa delirium. Sedering, 
sömnstörningar och störd sömncykel är vanligt utlösande. Fler utlösande faktorer är 
lång operationstid, lång ventilatortid och för thoraxpatienten lång hjärtlungmaskintid 
(Brooks 2012 ss. 40-41, Smulter, Claesson Lingehall, Gustavsson, Olofsson & 
Engström 2013, ss. 794-795, Zhang, W.Y, Wu et al, 2015, ss. 606-612). 
Funktionsnedsättning och för lång tid utan mobilisering kan vara utlösande riskfaktorer. 
Har patienten två eller flera riskfaktorer ökar risken markant att utveckla delirium. 
(Inouye 2006, s. 1161, Brooks et al. 2014 s. 259)  
 

Patienter som drabbas av delirium 
 
Ordet patient betyder den lidande människan. Lidande ses som en direkt följd av 
sjukdom. Vårdlidande handlar om det som är orsakat av vård och behandling. 
Kränkning av patientens värdighet ger en känsla av skam och en obalans mellan deras 
yttre och inre värld. För att återfå kontrollen drar man sig antingen undan eller går till 
attack mot sig själv eller andra. Detta leder till en kamp för att skapa en känsla av 
kontroll, mening och sammanhang (Wiklund 2003, ss. 144-145). Patienten behöver få 
uttrycka sitt lidande. Det ger ökad upplevelse av sammanhang i tillvaron och känsla av 
kontroll (Wiklund 2003, ss. 182-83). 
 
Patienter som drabbas av delirium genomgår svåra upplevelser och har kognitiva 
svårigheter långt efter operation. Detta leder till förlängd vårdtid, komplikationer, och 
risk för ett ökat lidande (Balas et al. 2012, s.16). Sjukvården opererar allt äldre patienter 
och det är den största riskfaktorn. Swedhearts årsrapporter visar en tydlig ökning av 
antalet patienter över 70 år som genomgår hjärtoperation (Swedheart Årsrapport 2007-
2015). Sveriges befolkning blir allt äldre och är i behov av kirurgi och behandlingar. 
Dessa patienter uppvisar en ökad sårbarhet för kognitiva förändringar och risk att 
drabbas av kognitiva komplikationer.  I och med det behöver de mer stöd av 
vårdpersonal under hela vårdförloppet och kräver även oftare eftervård. Patienter som 
drabbas av delirium har högre morbiditet och mortalitet (Claesson Lingehall, Smulter, 
Olofsson, Lindahl, 2015, ss. 3-7, Kiely et al 2009. s. 58). Många patienter har svåra 
minnen av sin förvirring under vårdtiden och stort behov av att få prata om detta. Andra 
skäms över vad de varit med om och vad de gjort. I en studie i Umeå intervjuades 
patienter ett år efter att de genomgått en hjärtoperation och drabbats av postoperativt 
delirium. Dessa patienter beskriver svåra minnen av hallucinationer och mardrömmar, 
att vara fångad i en skrämmande värld helt beroende av vårdpersonalen. De beskriver 
också en känsla av att inte bli bemött med respekt, att vara som en möbel och bli fraktad 
omkring och att bli tvingad till saker (Claesson Lingehall et.al. 2015, ss.3-7). 
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Whitehorne, Glaudine, Meadus & Solberg (2015, s. 477) intervjuade patienter som 
erfarit delirium. Här beskrivs också rädsla och hemska hallucinationer, minnesluckor, 
att vara i en annan värld och att försöka förstå vad som hänt.  Enligt Granberg Axell 
(2016, s. 200) kan patienter med delirium präglas så av sina upplevelser att de senare 
utvecklar posttraumatiskt stressyndrom.  
 

Vårdande av patienter med delirium 
 
Vårdandets mål sett ur ett helhetsperspektiv är förutom lyckade operationer och 
medicinska behandlingar även att minska patientens lidande. En hållbar 
samhällsutveckling sett ur ett patientperspektiv är att öka patientens empowerment att 
återfå sin hälsa. Patienten behöver finna mål, mening, upplevelse av sammanhang i 
tillvaron och kontroll, för att få en ökad rörelse i hälsoprocessen och därmed hjälp att 
bättre bemästra sin situation. Detta innebär att vi har ett stort ansvar mot den enskilda 
människan och samhället att vara observanta på vad som händer även efter det att 
patienten lämnat sjukhuset. Ett av vårdvetenskapens syften är att höja 
sjuksköterskeprofessionens status och utveckla kunskap inom sjuksköterskans 
arbetsområde (Wiklund 2003, s 37). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 19) 
betecknas vårdvetenskap som “en vetenskaplig ansats att med patienten i fokus beskriva 
och analysera vårdande med målet att stärka och stödja hälsa”. Vårdandets mål är hälsa 
med syfte att hjälpa människor stärka sina hälsoprocesser. Upplevelsen av hälsa är 
viktig (Wiklund 2003. s 52). Det salutogena befrämjande sättet att tänka ser inte hälsa 
och sjukdom som antingen eller. 
 
Ett hälsobefrämjande perspektiv handlar om mening och sammanhang. Tillvaron skall 
gå att begripa och hantera. Den ska kännas meningsfull, som i det här fallet innebär 
delaktighet (Wiklund 2003, s. 45). Människan har ett stort behov av att hitta mening och 
sammanhang och det är också det som driver hälsoprocessen (Wiklund 2003, s. 79). 
Patienten är beroende av vårdarens förmåga att reflektera, hitta mönster, sammanhang 
och relatera dem till varandra. Målet ska vara att vårdaren både förstår vad patienten går 
igenom men också vara beredd att handla på ett sådant sätt att patientens lidande 
lindras. Upplevelsen av vår kropp är vår identitet. Helhetssyn handlar om att förstå 
människan i sitt totala sammanhang (Wiklund 2003, ss. 70-71). 
 
En hållbar samhällsutveckling innebär att sjukvårdens kunskaper och resurser används 
på mest effektiva och optimala sätt. En allt mer avancerad sjukvård ställer stora krav. 
Det för med sig nya utmaningar och ökade kostnader. En retrospektiv studie visade på 
följderna för de som drabbats av delirium efter hjärtkirurgi. Patienter med delirium hade 
fyra gånger högre fallrisk, skrevs ut till vårdhem 4,3 gånger mer, var i behov av 
hemtjänst 2,6 gånger oftare än de som inte haft delirium (Mangusan, Hooper, Denslow 
& Travis 2015, ss. 159-160). Delirium är ett stort ekonomiskt samhällsproblem. I en 
studie i USA undersöktes vårdkostnaderna som förknippades med delirium under ett år. 
Patienter med delirium hade 2 1/2 gång så hög kostnad än de som inte hade delirium. 
Den årliga kostnaden under ett år beräknas vara mellan 143-152 miljarder dollar. Detta 
kan jämföras med kostnader för höftfraktur 7 miljarder dollar (Leslie, Marcantonio, 
Zhang, Leo-Summers, Inouye 2008, ss. 30-31). 
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Med hjälp av mätinstrument kan man upptäcka delirium lättare. Hypoaktivt delirium 
som är svårt att upptäcka kan hittas med mätinstrument. Det finns en rad olika 
mätinstrument för att bedöma delirium. Confusion Assessment Method, (CAM ICU) är 
det mätinstrument som används mest och har flest studier bakom sig.  Intensive 
Delirium Screening Checklist (ICDSC) är det näst vanligaste mätinstrumentet. Båda 
baseras på DSM- kriterier från American Heart Association. CAM–ICU mäter fyra 
olika värden: akut förändring i mentalt status eller fluktuerande förlopp, 
ouppmärksamhet, varierande vakenhet, oorganiserat tänkande. ICDSD mäter nivån av 
vakenhet, uppmärksamhet, desorientering, motorisk aktivitet, olämpligt och 
oorganiserat tal, sömn- och vakenhetsstörning, fluktuering av symptom (Field, Wall 
2013, s. 174). I en studie undersöktes tre olika mätinstrument på en intensivavdelning. 
Resultatet visade att CAM ICU var den bästa. Nursing Delirium Screening Scale (Nu- 
Desc) var den näst bästa men Delirium Detection Score (DDS) ej så bra (Luetz, et al. 
2010 s. 411). 
 

Sjuksköterskans vårdande roll 
 
Patientlagen (Patientlagen 2014:821) beskriver bland annat patientens rätt till 
information om sin vård. Patienten ska få information för att kunna välja den vård 
han/hon behöver.  Patienten har också rätt till information om sitt hälsotillstånd, vad 
behandling och vård förväntas resultera i, vilka risker för komplikationer som finns och 
hur man kan förebygga sjukdom. Sjuksköterskans arbete regleras delvis av Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSV 1982:763). Enligt denna lag ska vården ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans enskilda värdighet. Enligt 
ICN:s, International Council of Nurses etiska kod, har sjuksköterskan ett personligt 
ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom kontinuerligt lärande upprätthålla 
sin yrkeskompetens.  Hon har ansvar för att initiera och främja insatser som tillgodoser i 
synnerhet sårbara gruppers hälsa och sociala behov (Svensk Sjuksköterskeförening 
2012). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det bland annat att 
sjuksköterskan ska utifrån patientens omvårdnadsbehov identifiera, bedöma, övervaka 
och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Hon ska utifrån anpassad vård förebygga 
komplikationer som t.ex. delirium. Hon ska planera och genomföra vårdinsatser i 
partnerskap med patienten och om det behövs, med patientens närstående. Hon ska 
identifiera vad hälsa betyder utifrån patientens berättelse och skapa förutsättningar för 
att främja hälsa och ge förutsättningar för att patienten ska kunna prioritera och vara 
med i beslutsfattande. Sjuksköterskan ska värna patientens behov och rättigheter.  
(Svensk sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning 2017). Ur ett 
omvårdnadsperspektiv är det viktigt för oss som sjuksköterskor att kunna identifiera, 
bemöta och behandla delirium postoperativt. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att 
upptäcka delirium tidigt då hon är runt patienten hela dygnet.  
 
Eriksson beskriver lidandet, som att vår uppgift är att hjälpa den lidande människan att 
leva trots sjukdom och med alla medel lindra lidandet. Den lidande människan och hela 
hennes livssituation är vårdvetenskapens kärna. Lidandet utgör en del av allt mänskligt 
liv. Vårdvetenskap formas utifrån en teorier som utgår från vårdandets ursprungliga ide, 
“vårdandets mål kan inte vara hälsa utan måste sträcka sig längre, innefatta det 
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mänskliga livet som helhet. Att “återupprätta” människan till att tjäna är vårdandets 
yttersta syfte (Eriksson 2015, s. 92).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Delirium innebär ett stort lidande för patienten och är ofta underdiagnostiserat. Trots att 
det finns väldokumenterade mätinstrument för att identifiera delirium och kunskaper 
kring riskfaktorer att utveckla delirium så har sjuksköterskan svårt att identifiera dessa 
patienter. Dessa oidentifierade patienter som lider får inte heller den vård de behöver. 
De finns inom intensivvården och de finns på vårdavdelningen. De får ett ökat 
vårdbehov, behöver fler vårddagar och är resurskrävande även utanför sjukhuset då de 
ofta inte kan skrivas ut direkt till hemmet. Detta innebär en ökad samhällskostnad. 
Dessutom riskerar patienten ett fortsatt lidande med långvariga kognitiva 
komplikationer och risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En tidig 
identifiering av delirium minskar risken att utveckla tillståndet eller att det blir så 
allvarligt. Sjuksköterskan har en nyckelroll i identifieringen av dessa patienter då 
han/hon är runt patienten hela dygnet. Därför behövs det mer kunskap om hur 
sjuksköterskan identifierar dessa patienter.  
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga att tidigt 
identifiera patienter med delirium. 
 
 
METOD 
Vi har gjort en systematisk litteraturstudie enligt Axelssons modell (2012; 203-220). En 
litteraturstudie är ett bra sätt att kartlägga senaste forskningen inom ett område. Vi har 
valt att titta på sjuksköterskans perspektiv och koppla detta till vårdvetenskapliga 
begrepp (Wiklund 2003, Eriksson 2015). 
 

Datainsamling 
En bred sökning gjordes med olika MESH- termer för att få en överblick över vad som 
fanns skrivet i området. Därefter gjordes systematiska sökningar i Cinahl och PubMed. 
Sökorden som användes var delirium, konfusion, nursing knowledge, nurse education, 
educational intervention, prevention, early detection, identification, diagnosing, 
recognition, postoperative. Sökningen i CINHAL gav 94 träffar. Den begränsades 
genom att exkludera följande kriterier: farmakologisk och icke farmakologisk 
behandling, barn, hemsjukvård, palliativ vård, andra liknande tillstånd som demens, 
andra yrkeskategorier. Vi läste igenom abstract och inkluderade följande kriterier: peer- 
reviewed artiklar, på engelska, artiklar publicerade från 2010 och framåt, postoperativa 
kirurgiska patienter, tidig identifiering av delirium, sjuksköterskeperspektiv. Vi 
inkluderade även artiklar från andra länder än Sverige, som har forskat på området. 
Urvalet resulterade i 10 artiklar som svarade mot vårt syfte. Därefter gjordes en 
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systematisk sökning i Pubmed med samma sökord och samma inklusionskriterier och 
exklusionskriterier. Detta resulterade i 203 träffar. Efter att ha läst abstrakten 
reducerades antalet artiklar till 9 st. Återstående 19 abstract lästes igenom utifrån 
inklusionskriterier och nio av dessa valdes bort. Detta resulterade i de 10 artiklar som 
bäst svarade mot vårt syfte. Majoriteten av artiklarna var kvantitativa, men även ett par 
kvalitativa artiklar inkluderades. 
 

Dataanalys 
Analysen av artiklarna har skett utifrån Axelssons (2012, ss.203-220) modell. Axelsson 
beskriver att materialet ska bearbetas och analyseras genom att man går från helhet till 
delar, och sedan bilda en ny helhet. Detta görs genom att skapa en ny struktur. Att utgå 
från viktiga teman i materialet leder fram till en ny helhet (Axelsson, 2012, s 212).  
 
Artiklarna lästes noggrant igenom för att få en tydlig bild av materialet. 
Minnesanteckningar och markeringar i texten gjordes kontinuerligt. Vi har hela tiden 
haft vårt syfte framför oss. Vi gjorde en sammanställning av varje artikels syfte, metod, 
urval och resultat, se bilaga 1. Därefter granskades artiklarna igen utifrån vårt syfte för 
att få en djupare förståelse. Artiklarna bröts ner i delar för att kunna skapa en ny helhet 
som stämmer med vårt syfte. Vi letade efter likheter och olikheter och försökte hitta 
gemensamma nämnare.  Till detta använde vi olika färgpennor i texterna som hjälp. Ett 
antal subteman utkristalliserade sig. Efter analyser och reflektioner startade en process 
där vi till slut identifierade två teman och sex subteman. En ny helhet hade växt fram 
som utgjorde vårt resultat.   
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RESULTAT 

TEMA SUBTEMA 
 
 

 
 
 
Kunskap för att upptäcka förändringar 
 
Tre subkategorier kunde identifieras under temat kunskap för att upptäcka förändring. 
Dessa handlar om okunskap, behovet av utbildning och betydelsen av anhöriga.  
 
Okunskap leder till underdiagnostik 
Kunskapsnivån om delirium bland sjuksköterskor är låg och leder till att man negligerar 
eller missar att diagnostisera delirium. Låg kunskapsnivå bidrar till låg medvetenhet om 
att delirium är ett tillstånd som kräver behandling och kan ge kognitiva konsekvenser 
för patienten en lång tid framöver (Meako, Thompson & Cochrane 2011 s. 245, Baker, 
Taggart, Nivens & Tillman 2015 s.19). Kunskapsbristen om delirium orsakar 
underdiagnostisering för att sjuksköterskan inte förstår vad det handlar om och vad de 
skall titta efter. Det gör att sjuksköterskan prioriterar fel och inte känner sig förtrogen 
med uppgiften. Bristande kunskap om riskfaktorer bidrar till en försämrad prognos och 
en större risk att utveckla delirium (Korkmaz, Gok & Karamanoglu 2015 s.281). 
Okunskap leder till felprioritering. Att prioritera rätt handlar om att förstå vad du ska 
titta efter. Prioriteringar är lättast att göra på kvantitativa mätbara parametrar. En tydlig 
orsak leder till snabbare handling. Tecknen på delirium är ofta svåra att upptäcka på 
grund av att symtombilden fluktuerar. Symtomen är kamouflerade. Många 
sjuksköterskor har svårt att se otydliga eller osynliga tecken på delirium. En studie 
visade att 25 % av sjuksköterskorna inte tycker att delirium är ett problem (Flagg, 
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McDowell, Buelow 2010 s.263). Man måste titta efter det man inte ser, interagera med 
patienten och ställa specifika frågor. Okunskap gör att sjuksköterskor inte ser orsaker 
till förändringar som ska leda till handlingar, för det sjuksköterskan ser är det hon gör 
(Rice, Bennet, Clesi & Linville 2014 s.143, El Hussein & Hirst 2015a s. 375-376). Det 
finns en brist på medvetenhet kring varför det är viktigt att mäta delirium även på en 
alert patient för att på så sätt upptäcka det tidigt (Flagg, Mc Dowell & Buelow 2010 
s.264). 
 
Utbildning ger ökad medvetenhet 
Specifik utbildning om delirium och dess riskfaktorer ökar sjuksköterskors förmåga att 
upptäcka delirium tidigt. Det ger också en bättre förförståelse för vikten av tidig 
identifiering för att kunna undvika följderna av delirium, som kan orsaka patienten ökat 
lidande under lång tid framöver. Ökad medvetenhet kring tillståndet och följderna bidrar 
till bättre identifiering av delirium (Layne, Haas, Davidson & Klopp 2015 s.261; Meako, 
Thompson & Cochrane 2011 s. 245 & Gesin, Russel, Lin, Norton, Evans & Delvin 2012, s.7-8). 
Specifik utbildning i kritiskt och reflekterande resonemang ökar sjuksköterskans 
förmåga att analysera kring vad hon ser och lättare upptäcka förändringar i patientens 
tillstånd. Studierna visar att den bästa erfarenheten får sjuksköterskor genom att vårda 
specifika patienter, det vill säga patienter med delirium. Det ger bäst klinisk kunskap 
och träning i reflekterande resonemang för att identifiera delirium. Allmän erfarenhet, 
antal år du har arbetat som sjuksköterska eller var du utövar ditt yrke ger inte alltid rätt 
kunskap eller bäst förutsättningar för att identifiera den här patientgruppen (Meako, 
Thompson & Cochrane 2011, s. 245; Korkmaz, Gok & Karamanoglu 2015, s. 281 & 
Baker et al. 2015, s. 19). Klinisk och intuitiv kunskap leder till att man ser orsaker till 
förändringar som startar det kliniska resonemanget. Orsaker som baseras på antaganden 
till exempel ålder leder till handling. Symtomen på delirium fluktuerar och gör att 
tillståndet kamouflerar sig. Kunskapen om att symtomen på delirium är specifika på 
grund att de fluktuerar, gör att sjuksköterskan kan agera på de förändringar som 
patienten uppvisar. Man prioriterar annorlunda med rätt kunskap och förståelse för 
delirium (El Hussein & Hirst 2015a, s. 376). Mångfacetterad utbildning, bedside träning 
och bättre rutiner i att använda mätinstrument ökar identifieringen av delirium (Gesin et. 
al. 2012, ss. 7-8, Layne et. al. 2015, s. 261). Rätt terminologi förbättrar möjligheten att 
beskriva förändringar. Flera studier visar att det råder en stor begreppsförvirring som 
försvårar identifieringen av delirium som tillstånd. Oftast används ordet konfusion för 
att beskriva delirium. Även demens förväxlas med delirium på grund av bristande 
kunskap om symtombilden (Rice et. al. 2014, s. 377, El Hussein & Hirst 2015a, ss. 143-
144, Swan, Becker, Braner & Sciamanna 2011, s. 319). Kunskap ger minskad stress för 
personal, patient och anhöriga. Ökad kunskap gör sjuksköterskan bättre rustad att möta 
patienten och anhöriga och öka deras möjligheter att agera stödjande för patienten 
(Flagg, Mc Dowell & Buelow 2010, ss. 263-264).  
 

Anhöriga spelar en betydande roll 
Anhöriga spelar en viktig roll vid identifiering av delirium. Anhöriga är de som 
snabbast ser förändring i patientens mentala status. Sjuksköterskan är beroende av att 
familjen förser dem med information om patientens akuta förändringar. I och med det så 
bidrar anhöriga med en tidig identifiering av delirium då de känner till patientens 
utgångsläge och kan direkt informera när något avviker (El Hussein & Hirst 2015a, s. 



 
 
 

9 

377 & Rice et al 2014, s. 143). Ibland upplevs anhöriga som en barriär mellan patient 
och sjuksköterska. När anhöriga är närvarande hela tiden och sköter patienten så leder 
det till mindre direkt omvårdnad (Rice et al. 2014 s.143). Även interaktionen mellan 
patient och sjuksköterska kan påverka engagemanget vid anhörigas ständiga närvaro (El 
Hussein & Hirst 2015a, s. 377). Ett stort förändringsarbete på en avdelning angående 
tidig upptäckt och behandling av delirium, visade att sjuksköterskorna var dåliga på att 
informera och utbilda patient och anhöriga om delirium och dess konsekvenser (Layne 
et al. 2012, s. 261). 
 

Förmåga till kliniskt resonemang 
Förmåga till kliniskt resonemang handlar om interaktion med patienten, att känna till 
patientens kognitiva utgångsläge och hur väl förtrogen sjuksköterskan känner sig i sin 
roll. 
 

Interaktion och engagemang hänger ihop 
Kliniskt resonemang bygger på engagemang och interaktion. Effektiv interaktion 
bygger på engagemang.  Ett effektivt kliniskt resonemang är en form av interaktion som 
ger engagemang. Det kliniska resonemanget ligger till grund för vår bedömning av 
patienten. Interaktion handlar om att agera och reagera. Tidig identifiering av den 
specifika patienten med delirium, kräver intuitiv och klinisk kunskap, tid för klinisk 
reflektion, erfarenhet, rätt prioritering, bra rutiner och policy på avdelningen och rätt 
terminologi. Kommunikation och bekräftelse kring vad man ser med kollegor och 
anhöriga är bästa sättet att identifiera delirium tidigt eller upptäcka en förändring (El 
Hussein & Hirst 2015a. s. 377; Rice et al 2014, ss. 143-144). 
Erfarenhet som bygger på en medvetenhet kring vad som påverkar patienten med stress, 
miljö, mediciner eller vad som är patientens utgångsläge är viktiga för det kliniska 
resonemanget. Intuitiv, tyst kunskap är svår att mäta men innehåller mer än det som kan 
kontrolleras. Intuition kan leda till att man reagerar utifrån erfarenhet. Kliniska 
mätmetoder tillsammans med erfarenhet och kommunikation är viktiga beståndsdelar 
för det kliniska resonemanget (El Hussein & Hirst 2015a, s. 376; Rice et al. 2014, 
ss.143-144; Flagg, McDowell, & Buelow 2010, ss. 264-265). 
 

Att känna till patientens kognitiva utgångsläge 
För att kunna säga att en patient avviker eller har ett fluktuerande beteende över tid så 
behöver man känna till patientens kognitiva utgångsläge. Förmågan att agera eller 
interagera med patienten och framför allt reagera på ett avvikande beteende kräver att 
man känner till utgångsläget. I Rice et al studie upplever sjuksköterskorna svårigheter 
att identifiera delirium utan ett utgångsläge och poängterar vikten av att ta hjälp av 
anhöriga eller kommunicera med kollegor. Kommunikation mellan kollegor anses 
viktig för att upptäcka förändring (Rice et al. 2014, s. 143). Bristen på definierat 
kognitivt utgångsläge är ett problem vid implementering av mätinstrument. Vid 
införande av ett mätinstrument anses det viktigt att screena patientens mentala status 
(Swan et al. 2011, s. 321). En del sjuksköterskor beskriver att det är normalt för en äldre 
patient att vara förvirrad. Förväntningar och antaganden kring den äldre patienten 
påverkar därmed identifieringen (Rice et al. 2014 s. 143 & El Hussein & Hirst 2015a, s. 
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377). I en studie där man mätte attityder vid införandet av CAM-ICU tyckte de flesta 
sjuksköterskor att deras ostrukturerade mätning av delirium var mer värt tiden i 
förhållande till CAM mätningen. Däremot gav den evidensbaserade CAM mätningen 
större gehör bland läkare (Eastwood, Peck, Bellmono, Baldwin & Reade 2012, ss. 164-
165). 
 

Förtrogenhet i sin roll som sjuksköterska 
Sjuksköterskan vårdar patienten hela dygnet. Sjuksköterskan har därigenom en unik roll 
och en nyckelroll för patienten. Det är viktigt att få erkännande om man ställer en 
diagnos och inte behöva stå till svars för det eller vara rädd att det ska missgynna 
patientens fortsatta vård. Attityder kan vara relaterade till exempelvis inställning att 
använda mätinstrument eller en rädsla för ökad arbetsbelastning med risk för 
utbrändhet, vilket kan leda till att man missar subtila förändringar (El Hussein & Hirst 
2015a, ss. 378-379; Rice et al 2014, ss. 144-145; Eastwood et al. 2012, ss. 164-166). 
Sjuksköterskor upplever endast medelmåttig förtrogenhet i att förklara delirium för 
patient och anhöriga (Flagg, McDowell & Buelow 2010, s. 264). Ökad kunskap ger 
bättre förtrogenhet när det gäller att identifiera, hantera och behandla delirium. 
Förtrogenheten kring att föra ett bra kliniskt resonemang bygger på energi, engagemang 
och viljan att lyckas. Organisationskulturen är viktig på grund av att den styr 
prioriteringarna. Organisationens värderingar blir en kompass och ett ideal som ligger 
till grund för hur vi arbetar. Det är viktigt för att kunna koppla ihop vård och prognos. 
Kvantitativa mätbara uppgifter riskerar därför att få högre prioritet. Sjuksköterskor är 
utbildade i omvårdnad och behöver feedback och erkännande för att upprätthålla 
engagemang. Med vetskap om att det kliniska resonemanget bygger på engagemang så 
kan bristande engagemang bidra till att påverka förmågan att identifiera delirium tidigt. 
Attityder, förväntningar och antaganden ligger ofta till grund för det kliniska 
resonemanget och sjuksköterskans engagemang (Rice et al 2014 s. 144-145). Bra 
rutiner, resurser, kommunikation och bekräftelse på vad sjuksköterskan gör hör ihop 
med engagemang och förtrogenhet och är viktiga för att koppla ihop vård och prognos.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Eftersom sjuksköterskan har en nyckelroll i att vårda patienten hela dygnet och därmed 
ha stora möjligheter att åstadkomma förändringar i vård och prognos för patienten, såg 
vi en vinst och en styrka i att lyfta sjuksköterskans specifika perspektiv. En 
litteraturstudie är ett bra sått att skapa en överblick över det aktuella forskningsläget i 
området. En intervjustudie hade kanske kunnat ge en mer fördjupad förståelse för 
sjuksköterskans specifika resonemang. Vi ser därför detta som en möjlig fortsättning på 
vårt arbete.  
 
Våra artiklar söktes via CINAHL och Pubmed. Vi gjorde systematiska sökningar och 
använde samma sökord och kombinationer i båda databaserna. Efter noggrann 
genomgång av resultatet från sökningarna i databaserna, inkluderades 10 artiklar, 3 
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kvalitativa och 7 kvantitativa Det hade varit önskvärt att hitta fler kvalitativa artiklar för 
att få en bättre balans mellan artiklarna.  
 
Artiklarna var representerade från olika länder. USA, Kanada, Turkiet och Australien. 
Vår sökning gav inget resultat av någon svensk eller nordisk artikel som svarade mot 
vårt syfte. Detta kan ses som en svaghet i uppsatsen. Det hade varit intressant att kunna 
jämföra svenska förhållanden med utländska. Artiklarna har visat att problemet att 
identifiera delirium är världsomfattande och har fått stor uppmärksamhet i flera länder. 
Därför anser vi att resultatet går att applicera även på svenska förhållanden. 
  
Det fanns en svårighet att koppla ihop och att hitta teman i de kvantitativa och de 
kvalitativa artiklarna. De artiklar som byggde på Grounded Theory och som var 
sannolikhetsbaserade, var svåra att koppla till mätbara kvantitativa fakta. 
 

Resultatdiskussion 
Vårt resultat visar på stor okunskap kring delirium och dess riskfaktorer. Detta leder till 
underdiagnostik och att sjuksköterskan missar denna patientgrupp. Utbildning bidrar till 
en ökad medvetenhet angående vikten av att diagnostisera dessa patienter framförallt på 
grund av de förödande konsekvenser som diagnosen ger för patienten, deras anhöriga 
och i samhället, men också på grund av det onödiga lidandet. Anhöriga är de som ser 
kognitiva förändringar hos patienten snabbast och är därmed en av de viktigaste 
faktorerna att identifiera delirium tidigt. Det kliniska resonemanget som är underlag för 
sjuksköterskans bedömning bygger på interaktion och engagemang. Organisationen som 
kompass och sjuksköterskans specifika erfarenhet är viktiga faktorer för det kliniska 
resonemanget. För att upptäcka förändring behöver sjuksköterskan ha kunskap om 
patientens kognitiva utgångsläge. Att känna förtrogenhet i sin roll som sjuksköterska är 
avgörande för att kunna förstå, agera och prioritera rätt. Det är också viktigt för att 
kunna stötta och informera patient och anhöriga.  
 

Sjuksköterskan behöver kunskap för att upptäcka förändring 
Vår studie visar att utbildning om delirium och dess riskfaktorer ökar sjuksköterskans 
förmåga att identifiera delirium tidigt. Utbildningen måste vara mångfacetterad. 
Kunskap och inlärning måste vara omfattande. Ett förändringsarbete i att upptäcka och 
behandla delirium som bygger på evidens måste förankras i alla led och bygga på 
helheten kring problemet. Det måste leda till att man vet vad, hur och varför vi gör olika 
omvårdnadsåtgärder och agerar på olika tillstånd och att det bör leda till någon 
förbättring för patienten. Utbildning måste leda till praktisk inlärning som är kopplad till 
den autentiska situationen. I en australiensisk studie uppvisade sjuksköterskorna 
motsägelsefulla kliniska metoder för att mäta och upptäcka delirium. Studien visade att 
det inte räcker med en enkel utbildning i delirium för att kunna identifiera tillståndet. 
För att öka kunskap måste den förankras på flera sätt och upprepas flera gånger (Coyle, 
Burns & Traynor 2017, ss. 35-36). Förankringen i verksamheten innebär att det finns 
stöd för att agera på ett visst sätt men också att sjuksköterskan får förståelse för vad det 
ska leda till. Ett bra exempel på det är att implementera olika mätinstrument utan att 
beskriva vad sjuksköterskan ska mäta, varför mätningen har ett värde och vad den ska 
leda till. Man gör mätningar men agerar inte på resultatet (Zamoscik, Godbold & 
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Freeman 2017, ss. 97-98). Först när man inför samtidig utbildning vid 
implementeringen får man förståelse för varför mätningen har ett värde. Först då tar 
man ett helhetsgrepp och sätter in det i ett sammanhang. 
 
Vårt resultat stöds också av Kang, Moyle, Cooke och O´Dwyer (2017, ss. 4-6) som 
beskriver sjuksköterskors upplevda effekt av inlärning i grupp där man reflekterar och 
kommunicerar olika fall. En form av inlärning som i studier visat sig vara effektiv är 
just att information ska behandlas, förstås och appliceras direkt på problemet. 
Utbildning som är relaterad till klinisk praxis gör deltagarna mer aktiva i inlärningen.  
Kollegor kan reflektera sinsemellan kring frågor och delge varandra varför man ställer 
sig frågan och hur man resonerar kring den. Med ökad kunskap kunde de sydkoreanska 
sjuksköterskorna kommunicera bättre med anhöriga och därmed förebygga delirium. 
Utbildningen gav ökad kunskap och medvetenhet kring vikten av att involvera anhöriga. 
De blev mer förtrogna med att värdera riskfaktorer och fråga anhöriga om patientens 
mentala status i förhållande till sjukhusvistelsen (Kang et al. 2017, s.6). 
 
Att känna sig förtrogen i sin sjuksköterskeroll 
 
Vårt resultat visar att sjuksköterskor upplever endast medelmåttig förtrogenhet i att 
förklara delirium för patient och anhöriga (Flagg, McDowell & Buelow 2010 s. 264). 
Förtrogenheten kring att föra ett bra kliniskt resonemang bygger på energi, engagemang 
och viljan att lyckas. Självförtroende är en förutsättning för att kunna bemöta patienten 
och anhöriga på rätt sätt. En anställning innebär ansvar och engagemang och bygger på 
viljan att lyckas. Man vill åstadkomma det bästa och det man tror på. Om en 
organisation präglas av dålig struktur och dåliga förutsättningar så förloras 
engagemanget (El Hussein & Hirst 2015a ss. 378-379). 
 
Vårt resultat visar att utan feedback och erkännande är det svårt att upprätthålla 
engagemang. Det finns en rädsla och risk att bli utbränd. Man önskar stöd att hantera 
deliriska patienter då det är utmattande att vårda deliriska patienter (Zamoscik, 
Godboild & Freeman 2017, s.97; Coyle, Burns & Traynor 2017, ss.34-35). Utbrändhet 
utgör en högre risk när man får ansvar som inte är kopplad till auktoritet och möjlighet 
att fatta beslut. Förtrogenheten kopplas till utökade befogenheter och mandat att ställa 
diagnos utan att behöva stå till svars för det. Känslan av att kunna påverka upprätthåller 
engagemanget (El Hussein Hirst 2015a s. 378). 
 
Förtroende från kringliggande resurser är viktigt för sjuksköterskans arbete. Kollegial 
bekräftelse är lärande och stödjande. Vårt resultat visar att kommunikationen mellan 
kollegor är oerhört viktig för sjuksköterskor (Kang 2017, s. 4, 7). Säkerhet kommer av 
att man känner tillräcklig kunskap, tillit och trygghet i att utföra det som förväntas. 
Empowerment innebär att sjuksköterskan vet vad som förväntas och ges möjlighet att 
utföra det. Erkännande och återkoppling är viktiga för att bibehålla engagemang och 
lust att lära. Organisationens stöd kan vara att se till att krav och resurser är i balans.  
Sjuksköterskan har en nyckelroll som vårdare, som befinner sig nära patienten hela 
dygnet och har stor möjlighet med rätt verktyg att påverka situationen för patient och 
anhöriga. I rollen ingår att se och observera sådant som har betydelse för patientens vård 
och framtida prognos. Därför är det oerhört viktigt att sjuksköterskan känner tillit, stöd 
och förtrogenhet i organisationen att utföra sitt arbete på bästa sätt.  
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Sjuksköterskan har ett ansvar gentemot patienten och deras anhöriga att ha tillräcklig 
kunskap, se till patientens rättigheter och att se patienten i ett salutogent 
helhetsperspektiv där vård och prognos hänger intimt samman. (Dahlberg & Segesten, 
2010, s. 19). Vårt resultat visar att känna sig förtrogen med delirium är avgörande för 
identifiering. I en sydkoreansk studie visade det sig att efter utbildning hade 
sjuksköterskorna mycket bättre självförtroende i att vårda patienter med delirium och de 
med risk att utveckla delirium. De kände sig mer förtrogna med att bemöta och stötta 
både patient och anhöriga (Kang 2017, s. 6). Att involvera anhöriga bidrar till att ge en 
mer personlig och individualiserad vård. Ett sätt att individualisera och personcentrera 
vården med hjälp av anhöriga är att kunna ta del av sådant som patienten tycker om och 
som är mer personligt för att lättare kunna förankra verkligheten, till exempel ett 
intresse för sport (Zamoscik, 2017, s.99). 
 

Sjuksköterskans engagemang och interaktion 
Vårt resultat visar att kliniskt resonemang bygger på engagemang och interaktion. Det 
kliniska resonemanget ligger till grund för vår bedömning av patienten.  Interaktion 
bygger på engagemang vilket gör det extra viktigt för organisationen att se sitt ansvar 
att sjuksköterskan kan bibehålla sitt engagemang. Detta leder annars i förlängningen till 
att man kan missa symtom och diagnoser som för patienten kan få effekter på lång sikt. 
Förmågan att engagera sig i patienten spelar en betydande roll. Om vi tappar 
engagemang så bidrar det till att vi väljer bort att titta efter sådant som egentligen borde 
leda till någon form av handling. Det påverkar hela vårt kliniska resonemang. Vårt 
resultat visar på att specifik erfarenhet från att vårda patienter med delirium är det 
absolut mest givande så länge man kan behålla sitt engagemang och inte börja göra 
antaganden som bygger på generaliseringar. Detta bekräftas delvis av El Hussein och 
Hirst (2016) i en ny studie om sjuksköterskans resonemangsprocess kring delirium, att 
när sjuksköterskan förankrar sitt kliniska resonemang genom generalisering kring äldre 
patienter som grundas på erfarenhet och arbetsplatsens normer, så identifierar man inte 
delirium. De sjuksköterskor som i stället utgick från den enskilde patientens upplevelse, 
hälsostatus, sjukdomar, vanor och livsstil och därifrån gick vidare i att titta efter 
mönster för att identifiera delirium var mer framgångsrika (El Hussen 2016, s.385). 
Tidsbrist är idag ett stort hinder och det behövs kliniska riktlinjer för att förbättra 
resonemangsprocessen (El Hussein & Hirst 2015b, s. 41, Alhaidari & Allen-Narker 
2017, s. 5). 
 
Delirium är lågprioriterat på IVA relaterat till arbetskultur på avdelningen. Att det är 
lågprioriterat stöds av flera studier (Zamoscik, Godbold  & Feeman 2017, s.96; Devlin 
et al. 2008, s 563; Price 2004, s.140; Scott, McIlvency & Mallice 2013, s 100). 
Enligt Flagg, McDowell, Buelows studie (2010 s.263) 25 % av sjuksköterskorna ser inte 
delirium som ett problem. Andra studier visar att en del doktorer inte heller förstår och 
ser problemet. Kvantitativa mätbara parametrar prioriteras i dag i vården med risk för att 
sjukvården klassificerat vad som är viktigt, inte vad som är viktigt för patienten. Enligt 
Kang et. al. (2017, s. 7) påverkas sjuksköterskans arbete av de hierarkier på sjukhus, 
som har ett biomedicinskt perspektiv på behandlingar snarare än ett psykiskt och 
emotionellt.  
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I media idag pratas det ofta om att många sjuksköterskor säger upp sig på grund av 
rådande omständigheter i arbetsmiljön. Enligt en studie om sjuksköterskors kliniska 
resonemangsprocess påverkas sjuksköterskor av sjukhuspolitik och avdelningsrutiner. 
Sjuksköterskor får inte tillräckligt med tid för det kliniska resonemanget som behövs för 
att upptäcka delirium. En anledning till det är att vi skiftar patienter hela tiden. Om man 
byter personal runt patienten hela tiden så missar man delirium (El Hussein & Hirst 
2015b, s.41-42). Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) värdegrund beskriver att vi 
ska arbeta “Tillsammans för patienten med patienten” (Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 2017). Det innebär att behovet av teamarbete ökar och att alla 
yrkeskategorier tas tillvara och får förutsättningar att göra ett bra arbete. Organisationen 
blir en kompass för det arbetet som utförs. Förutsättningen för att utföra sitt arbete väl 
blir därför beroende av omständigheter.  
 
Vi har under vårt arbete ökat vår förståelse för vad som bygger vårt kliniska 
resonemang som är oerhört viktigt som underlag för de bedömningar vi gör och som 
sedan leder till våra handlingar och ageranden. Vi har även sett i resultaten vad det är 
som påverkar våra möjligheter. Vi ska arbeta med ett hållbart perspektiv och bidra till 
att ge patienter och deras anhöriga empowerment att själva kunna delta och påverka 
vårdförloppet. Patienten förväntas också delta i sin egen hälsoprocess och göras delaktig 
i sitt framtida hälsoförlopp. 
 
 
SLUTSATSER 
För att kunna komma tillrätta med att sjuksköterskor idag missar diagnosen delirium i 
stor omfattning så krävs genomgripande förändringar på flera plan. Det krävs ett 
strukturellt och stödjande helhetsgrepp. Vi har genom denna studie fått bekräftat flera 
aspekter som är viktiga och som vi utifrån vår erfarenhet ser i vårt dagliga arbete och 
som styrks genom de studier som utgör vårt resultat. 
 
Kunskap i kombination med förankring i praxis är ett måste för att en förändring ska 
kunna få förståelse och kunna genomföras och bli hållbar. Rätt förutsättningar måste 
finnas för att vi alla ska ges mandat och ha förtrogenhet och tillit till kompetens och 
förmåga att hantera och agera de problem som dyker upp i sjukvården. Att en sådan 
diagnos som delirium underdiagnostiseras så i den grad är förödande med tanke på det 
lidande vi utsätter patienten för helt i onödan. Den värdegrund som idag finns på SU 
beskriver hur vi ska sätta patienten i centrum. Detta förutsätter att organisationens 
struktur och stöd ger oss möjlighet att följa det. Organisationen har stor betydelse för 
hur vi arbetar.  
 
 
Kliniska implikationer 
 
Med tanke på det mänskliga lidande som går helt emot beprövad vetenskap men även de 
enormt ökade samhällskostnader som detta leder till så är det inte hållbart i längden att 
inte arbeta för att förbättra förutsättningarna för sjuksköterskor att kunna identifiera 
patienter med delirium tidigare.  
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Vi ser många möjligheter till fortsatta studier i det här ämnet. Våra förslag på 
förbättringar är att satsa på genomgripande utbildningsinsatser om delirium, att 
implementera evidensbaserade mätinstrument genom utbildning och bedside träning, att 
diskutera hur man kan screena patientens kognitiva utgångsläge för att lättare kunna 
upptäcka förändringar och avvikande beteende, att skapa struktur och organisatoriskt 
stöd och lyfta den värdegrund som finns. Dessutom ge sjuksköterskan stöd och mandat i 
sina kliniska resonemang som ökar förtrogenheten att vara bra på det vi är utbildade för. 
Till sist behöver anhöriga och patienter få information och delaktighet så de kan 
påverka och bidra till en positiv rörelse i hälsoprocessen.  
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Bilaga 1 
 
 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Eastwood, G & 
Bellomo, R et al 
2012 
A questionnarie 
survey of critical 
care nurses´ 
attitudes to delirium 
assessment before 
and after 
introduction of the 
CAM-ICU 
Australian Critical 
Care 
Australien 

Att bedöma 
attityder hos 
australiska IVA 
sjuksköterskor när 
man introducerade 
CAM-ICU 
 

Kvantitativ studie  
Före och efter 
omfattande 
utbildning och 
införande av CAM-
ICU. 
Provade en hypotes 
som skulle 
överbrygga 
barriärer och 
motstånd mot att 
använda ett 
objektivt 
mätinstrument och 
hur det skulle ändra 
det medicinska 
handhavandet.  

174 ssk som 
arbetade på ett 
sjukhus i 
Melbourne 
tillfrågades 
65/174 besvarade 
frågor kring den 
ostrukturerade 
mätmetoden. 
45/174 besvarade 
frågor kring efter 
introduktion av 
CAM 

Många av 
sjuksköterskorna 
tyckte det var svårt 
eller väldigt svårt 
att använda CAM. 
82% ville ändå 
fortsätta med 
mätinstrumentet 
pga större gehör 
hos läkarna i 
jämförelse med den 
ostrukturerade 
metoden.  
Dessutom ledde 
CAM metoden till 
bättre och snabbare 
behandling. 

Gesin, G & Russel, 
B et al 
2012 
IMPACT OF A 
DELIRIUM 
SCREENING 
TOOL AND 
MULTIFACED 
EDUCATION ON 
NURSES´KNOWL
EDGE OF 
DELIRIUM AND 
ABILITY TO 
EVALUATE IT 
CORRECTLY 
American Journal 
of Critical Care 
USA 

Att mäta inverkan 
på kunskap och 
förmåga att 
utvärdera delirium 
korrekt vid 
användandet av 
mätinstrumentet 
ICDSC med eller 
utan mångfasetterat 
utbildningsprogram 
 

Kvanttativ studie 
3 olika faser. 
Fas 1 ingen 
utbildning inget 
specifikt 
mätinstrument. 
Fas 2 Liten 
utbildning om 
mätinstrumentet 
ICDCS och 
användning av 
detta. 
Fas 3 Gedigen 
utbildning live 
föreläsning, web 
utbildning och 
bedside 
demonstration och 
träning i att 
använda ICDSC 

19 sjuksköterskor 
ingick i studien. 
På en kirurgisk 
Trauma IVA på ett 
sjukhus i North 
Carolina 
  

Totalt 90 
jämförande 
mätningar gjordes. 
Omvårdnads 
kunskapen var lika 
i fas 1 och 2. 
Men signifikant 
bättre i fas 3 
Överensstämmelse 
mellan 
sjuksköterskan och 
specialtränade 
sjuksköterskan blev 
bättre i fas 2  o 3  
Fler tyckte det var 
lättare att bedöma 
delirium efter Fas 3 
men det var inte 
signifikant. 
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Frågeformulär 
besvarades efter 
varje fas.  
Jämförelser gjordes 
mellan en spec 
utbildad 
sjuksköterska som 
använde 
mätinstrumentet 
hela tiden och  de 
sjuksköterskor som 
deltog i studien i de 
tre olika faserna. 

Meako, M & 
Tompson, H et al 
2011 
Orthopedic 
Nurses´Knowledge 
of Delirium in 
Older Hospitalized 
Patients 
Orthopeic Nursing 
USA 

1 Att beskriva 
ortoped 
sjuksköterskan 
grundläggande 
kunskap om 
delirium.  
2 Att testa 
effektiviteten av en 
utbildningsintervent
ion baserad på 
nationella riktlinjer  
3 Beskriva faktorer 
som är associerade 
till kunskap om 
delirium och 
effektivitet av 
utbildning 

Kvantitativ studie 
Före och efter test 
quasi- 
experimentuell 
design 
Förtest för att 
undersöka 
sjuksköterskans 
kunskaper kring 
delirium. 
Utbildning ca 50 
min utifrån 
rekommenderade 
guidelines  
Eftertest för att se 
effekten av 
utbildningen  

40 sjuksköterskor 
som arbetade på en 
ortodedavdelning 
med 39 vårdplatser 
deltog i studien. 
 

23 av 40 
sjukskötersor 
svarade. 
Förtestet visade en 
kunskapsbrist om 
riskfaktorer och 
mediciner. 
Det fanns en 
signifikant skillnad 
i kunskapsnivå 
bland 
sjuksköterskor med 
mer än 10 års 
erfarenhet.  
 
 Nattsjuksköterskan 
hade bättre kunskap 
om mediciner än 
dagsjuksköterskan. 
Alla hade 
förbättring av 
kunskaper efter 
utbildning. 
De oerfarna SSK 
hade högsta 
förändrings score 
efter utbildning.  

Layne, T & Haas, S 
et al 
2015 
Postoperative 
Delirium 
Prevention in the 
Older Adult: An 
Evidence-Based 

Att genomföra ett 
evidensbaserat 
förbättringsprojekt 
där målet var att 
identifiera patienter 
med riskfaktorer för 
delirium och 
förebygga att det 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
användes 
En 1 timma 
utbildning om 
delirium 
och sedan gjordes 
ett jämförande för 

Kirurgisk 
vårdavdelning med 
40 bäddar i 
Södra Kalifornien 
De sjuksköterskor 
som genomförde de 
20 CAM 
mätningarna deltog 

Kunskapstestet 
visade på 
signifikant 
förbättrat resultat 
efter utbilldningen. 
Analysen av de 20 
CAM mätningarna 
visade att 
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Process 
Improvement 
Project 
MEDSURG 
Nursing 
USA 

börjar. Målet var 
även att identifiera 
delirium i tidigt 
skede av delirium 
och implementera 
ett evidensbaserat  
förebyggande 
delirium protokoll 

och efterprov  
Valde CAM som 
evidensbaserat 
mätinstrument.  
Man använde sig an 
deltagande 
observation för att 
säkerställa att CAM 
användes korrekt.  
Man fortsatte tills 
man hade 10 
positiva och 10 
negativa CAM 
resultat som sedan 
analyserades.  Man 
testade också 
sjuksköterskornas 
compliance av ett 
förebyggande 
Delirium 
protokoll 

i studien. 
 

följsamheten av att 
använda CAM var 
sämre bland 
mätningarna med 
negativt resultat. 
De CAM 
mätningarna med 
positiva resultat 
ledde till att 80% av 
patienterna fick sin 
medicinska 
behandling ändrad.  
Det man missade 
var att dela ut 
utbildningsbroschyr 
om delirium och 
utbilda patient och 
anhöriga.  

Korkmaz,F & Gok, 
F et al 
2015 
Cardiovascular 
surgery 
nurses´level of 
knowledge 
regarding delirium 
British Association 
of Critical Care 
Nurses 
Turkiet 

Att titta på 
kunskapsnivån 
gällande 
thoraxsjukskötersko
r på IVA och 
vårdavd på olika 
sjukhus i Turkiet.  

Först en pilotstudie 
för att få fram 
relevanta frågor i 
området.  
Frågeformulär som 
berörde 
definitionen av 
delirium, orsaker 
till delirium, 
riskgrupper, 
symptom, 
sjuksköterskans 
hantering av 
delirium.  
Frågorna 
besvarades med 
sant, falskt, vet ej.  
  
 

97 av 124 
sjuksköterskor på 
IVA och vårdavd 
Thorax 

Man fann en 
generellt låg nivå 
på kunskap om 
delirium. Man fann 
en signifikant 
skillnad på nivån av 
kunskap om 
delirium bland SSK 
som arbetade på 
IVA som dessutom 
hade utbildning på 
delirium.  
Däremot fanns 
ingen signifikant 
skillnad i 
sambandet mellan 
sjuksköterskornas 
kunskap, ålder, 
kön, civilstånd, 
utbildningsstatus 
och typ av 
anställning, 
yrkeserfarenhet, 
erfarenhet inom 
thoraxkirurgi och 
veckoarbetstid 

Flagg, B & Att beskriva ssk Beskrivande Sjuksköterskor som Resultatet visade att 
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McDowell et al 
2010 
Nursing 
Identification of 
Delirium  
Clinical Nurse 
Specialist: Te 
Journal for 
Advanced Nursing 
Practice 
USA 

förmåga att känna 
igen delirium på 
både IVA och 
med/kir vårdavd 
utifrån ssk kunskap 
kring negativa 
utfall associerade 
till delirium, 
sjuksköterskans 
kunskap om 
symtom kring 
delirium och 
bekvämlighet i att 
identifiera deliriska 
patienter.  

tvärsnittsstudie 
Frågeformulär med 
svarsalternativ 
Sant, falskt eller vet 
ej, gällande 
sjuksköterskans 
kunskaper symtom 
associerade till 
delirium, negativa 
restsymtom och 
säkerhet att 
använda 
mätmetoder.  

arbetat minst ett år.  
61 ssk från IVA 
och vårdavd på två 
medelstora sjukhus 
i USA.  
31 ssk från vårdavd 
30 från IVA 

behovet av bättre 
kunskap och 
förståelse av 
följderna  av 
delirium behövdes 
innan man 
rutinmässigt kan 
införa användandet 
av mätinstrument.  
 

Swan, B & Becker, 
J et al 
2011 
Factors Influencing 
the Implement of a 
Point-of-Care 
Screening Tool for 
Delirium 
MEDSURG 
Nursing 
USA 

Att undersöka vilka 
faktorer som 
påverkar införandet 
av en datoriserad 
implementering av 
mätinstrumentet 
CAM hos 
sjuksköterskor på 
ortopedisk 
vårdavdelning.  

Kvalitativ 
beskrivande metod 
som undersökte hur 
det gick att införa 
ett databaserat 
program av 
mätinstrumentet 
CAM. 
Sjuksköterskor fick 
diskutera i 
fokusgrupper olika 
frågeställningar 
som berörde hur väl 
förtrogen man var 
att använda 
mätinstrument, 
kunskap och attityd 
kring 
patientgruppen och 
intrycket av CAM.  
Samtalsledaren 
använde guidelines 
som underlag för 
diskussionerna  

Sjuksköterskor som 
arbetade nära 
patienten alla skift 
på tre olika  
Ortopedavdelningar 
rekryterades att 
delta i studien.  

Resultatet 
baserades på 
diskussioner i 
fokusgrupperna 
utifrån fyra olika 
teman.  
Skicklighet med 
datorer 
Förtrogenhet med 
mätinstrument 
Kunskap kring och 
attityd till den äldre 
patienten 
Intryck av CAM 
 

Hussein, M & 
Hirst,s 
2015 
Chasing the 
Mirage: a grounded 
theory of the 
clinical reasoning 
process that 
Registred Nurses 

Att konstruera en 
Grounded Theory 
som förklarar den 
kliniska 
resonemangsproces
sen som 
sjuksköterskor 
använder för att 
känna igen delirium 

Pga brist på 
teoretiska 
förklaringar kring 
sjuksköterskors 
kliniska 
resonemang 
använde man 
Grounded Theory, 
en 

Sjuksköterskor på 
utvalda sjukhus i 
Canada med minst 
två års erfarenhet, 
heltidsarbetande, 
med äldre patienter 
inom akutsjukvård.  
17 sjuksköterskor 
rekryterades.  

Huvudkategorin i 
The Grounded 
Theory kallades 
Chasing the Mirage  
Man hade visuella 
bilder av patienter 
med delirium.  
Två subkategorier 
utvecklade sig: 
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use to recognize 
delirium 
Journal of 
Advanced Nursing 
Canada 

hos äldre patienter i 
akutsjukvård.  

sannolikhetsbaserad 
teori om 
människors 
beteende genom 
analys av kvalitativ 
data från 
iakttagelser av 
verkligheten som 
enda källa till 
kunskap.  

 Kameliont – 
liknande en 
kameliont så kan 
delirium maskera 
sig själv och 
förändras över tid. 
Man feltolkar ofta 
tillståndet som 
patientens normala 
tillstånd. Man 
upplevde en ovana 
att använda ordet 
delirium. Mer van 
vid konfusion.  
Aktivt engagemang 
i patienten-  
Man såg att 
sjuksköterskan 
behövde interagera 
med patienten och 
inte bara titta på 
tydliga tecken 
eftersom symtomen 
på delirium ofta är 
otydliga.  
En orsak till 
underdiagnostik var 
att man trodde det 
var genant för 
patienten.  
En del tyckte att det 
var läkarens uppgift 
att diagnostisera 
och att det tillhörde 
det normala 
åldrandet att vara 
konfusionell. 
  

Rice, K & Bennet, 
M et al 
2014 
Mixed-Metods 
Approach to 
Undestanding 
Nurses´Clinical 
reasoningin 
Recognizing 
Delirium in 

Att förbättra 
förståelsen av 
sjuksköterskans 
kliniska 
resonemang kring 
igenkännande av 
delirium hos den 
äldre patienten.  

Mixad metod, 
uppdelad i två 
faser. En 
kvantitativ och en 
kvalitativ del. Fas 
1: Den kvantitativa 
delen gick ut på att 
fastställa graden av 
överenskommelse 
mellan 

5 med/kir enheter 
på ett sjukhus med 
högteknologisk 
vård kopplat till 
universitet för 
patienter med 
komplexa och svåra 
sjukdomar. 
Sjuksköterskor som 
deltog var direkt 

Resultatet visar att 
sjuksköterskans 
kliniska 
resonemang baseras 
på både intuitiv och 
klinisk kunskap 
som leder till 
agerande och 
konsekvenser 
associerande till att 
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Hospialized Older 
Adults. 
The Journal of 
Continuing 
Education in 
Nursing 
USA 

sjuksköterskor och 
forskare i att 
upptäcka delirium.  
Fas2: Den 
kvalitativa delen 
fokuserade på 
sjuksköterskans 
förståelse och 
kliniska 
resonemang av 
patienter med 
delirium. Utifrån 
Grounded Theory 
användes ett 
ramverk som 
underlag till 
intervjuer för att 
kunna undersöka 
orsaker till exakt 
varför 
sjuksköterskor 
tolkade eller 
misstolkade 
deliriums kliniska 
egenskaper.  

anslutna i vården av 
den deliriska 
patienten.    

sjuksköterskan 
känner igen 
delirium. 
Resultatet beskriver 
de olika 
resonemangen och 
utgår ifrån fyra 
viktiga punkter: 
Hur man kan 
använda olika 
resurser för att 
identifiera D. 
Familj, läkare <hur 
man bedömer 
patienten intuitivt. 
Hur man bedömer 
patienten kliniskt. 
Hur man 
kommunicerar 
förändringar i 
mentalt status eller 
konfusion. 
En stor del av 
resultatet kretsar 
kring behovet av 
kunskap kring 
patientens baseline 
eller utgångsläge 
för att kunna 
bedöma patienten. 

Baker, n & Taggart, 
H et al 
2015 
Delirium: Why Are 
Nurses Confused? 
MEDSURG 
Nursing 
USA 

Att utforska 
sjuksköterskors 
kunskap om 
delirium och dess 
riskfaktorer och 
koppla det till 
sjuksköterskornas 
erfarenhet, kunskap 
och 
omvårdnadsområde
. Dessutom ville 
man utvärdera 
sjuksköterskans 
förmåga att 
utvärdera sin egen 
nivå av kompetens i 
att känna igen och 
hantera delirium. 

Kvantitativ studie. 
Ett frågeformulär 
som utgick från de 
fyra 
forskningsfrågorna. 
En demografisk del 
och en 
kunskapsdel.  

Alla typer av 
avdelningar på ett 
sjukhus i USA. 150 
frågeformulär 
delades ut. 

Sjuksköterskan 
hade en signifikant 
brist på kunskap 
om delirium och 
dess riskfaktorer.  
Sjuksköterskor som 
hade erfarenhet att 
vårda 
deliriumpatienter 
hade bättre 
kunskap. 
Ingen signifikant 
korrelation fanns 
mellan utbildning, 
år av erfarenhet och 
kunskap om 
delirium.  
Spelade ingen roll 
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Utgick från 4 
forskningsfrågor  

var ssk arbetade. 
Däremot 
sjuksköterskor med 
erfarenhet av att 
vårda patienter med 
delirium scorade 
högre än 
sjuksköterskor utan 
erfarenhet att vård 
dessa patienter.  
Sjuksköterskor 
skattade sin 
kunskapsnivå högre 
än var den 
egentligen var.  
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