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Sammanfattning    
 
Svårt sjuka patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning drabbas ofta av   
intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) vilket leder till ökat patientlidande och ökade 
vårdkostnader. IVA-delirium är ett akut insättande tillstånd med fluktuerande förlopp. 
Orsaken till att patienter drabbas är inte helt känd men det finns ett flertal 
riskfaktorer för att drabbas. Tillståndet är väl beforskat bland vuxna patienter medan 
kunskapen om delirium hos den pediatriska populationen är mindre. I denna integrativa 
litteraturstudie har författarna studerat och sammanställt den publicerade forskning som 
finns kring intensivvårdsdelirium hos barn. Syftet var att med hjälp av publicerade 
forskningsresultat beskriva förekomst av delirium samt hur delirium yttrar sig hos barn 
inom intensivvården. Följande forskningsfrågor har väglett studien a) hur kan delirium 
upptäckas b) förebyggas samt hur kan det c) behandlas ur ett omvårdnadsperspektiv. I 
studien framkom att intensivvårdsdelirium är vanligt förekommande även hos den 
pediatriska populationen. Riskfaktorer för att drabbas visade sig bland annat vara låg 
ålder, läkemedel, inflammatoriska sjukdomar och hjärtsjukdom. Delirium har ett 
fluktuerande förlopp och regelbunden screening är nödvändig för att upptäcka delirium. 
Resultatet visade på att det utöver införande av screening även behövs ökade 
utbildningsinsatser hos vårdpersonal.  Validerade skattningsinstrument har utvecklats 
men används inte rutinmässigt inom barnintensivvården i Sverige. Det finns ett behov 
av en ökad förståelse för hur delirium hos barn som vårdas inom intensivvård yttrar sig 
och hur intensivvårdssjuksköterskor kan upptäcka, förebygga och bemöta detta.  
 
  
 
 
 
Nyckelord:  Delirium, barn, intensivvård, integrativ, litteraturöversikt  
  



 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Barns psykologiska utveckling _______________________________________________ 1 
Barn inom intensivvård _____________________________________________________ 2 
Barn och läkemedel inom intensivvård ________________________________________ 2 
Behandling av IVA-delirium hos barn _________________________________________ 3 
Skattningsintrument inom intensivvård _______________________________________ 3 
Teorin om välbefinnande ___________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 5 

METOD _____________________________________________________________ 5 

RESULTAT __________________________________________________________ 6 

Intensivvårdsdelirium hos barn ______________________________________________ 7 
Förekomst och subtyper ___________________________________________________________ 7 
Förlopp ________________________________________________________________________ 7 
Riskfaktorer ____________________________________________________________________ 8 

Förbyggande och behandlande åtgärder _______________________________________ 9 
Behov av kunskap och utbildning ____________________________________________ 9 

RESULTATDISKUSSION _____________________________________________ 10 
Förekomst, förlopp och riskfaktorer _________________________________________ 10 
Omvårdnadsåtgärder _____________________________________________________ 12 
Kunskap och utveckling ___________________________________________________ 12 
Hållbar utveckling ________________________________________________________ 12 

Metoddiskussion _____________________________________________________ 13 
Förslag till framtida forskning ______________________________________________ 14 

REFERENSER ______________________________________________________ 15 

Bilaga 1 ____________________________________________________________ 19 

Sökning i Cinahl __________________________________________________________ 19 
Sökning i PubMed ________________________________________________________ 20 
Sökning i Web of Science __________________________________________________ 21 
Sökning i Scopus _________________________________________________________ 22 

Bilaga 2 ____________________________________________________________ 23 
Artikelmatris ____________________________________________________________ 23 



 1 

INLEDNING 

Intensivvården har under de senaste decennierna blivit mer specialiserad med olika 
intensivvårdsinriktningar och specialområden. Inom barnintensivvården tycks 
kunskapen om delirium inte prioriterats och den kunskap om delirium som finns inom 
intensivvård för vuxna har inte beforskats och utvärderats för en pediatrisk population. 
De senaste åren har intresset för delirium hos barn inom intensivvård ökat. Nya 
forskningsresultat har presenterats där det konstaterats att delirium hos barn innebär en 
ökad kostnad för samhället i form av förlängd vårdtid, men även konsekvenser för 
patienten i form av vårdlidande.  
 
BAKGRUND 

I nuläget används forskningen om delirium sporadiskt inom svensk barnintensivvård 
och det finns ett behov av ökad kunskap om hur delirium hos barn yttrar sig, upptäcks 
och behandlas.  
 

Barns psykologiska utveckling 
Barn har enligt Williams och Asquith (1) sämre förmåga än vuxna att hantera nya 
miljöer beroende på ålder, utveckling och begränsade erfarenheter. Dessa förmågor 
reduceras ytterligare då de vårdas inom intensivvård, där barnet kan separeras från sin 
familj, exponeras för nya och ovanliga intryck samt utsätts för ljud och smärtsamma 
ingrepp. Barn utvecklas snabbt och därför kan även kortvarig sjukhusvistelse producera 
stress, störa barnets utveckling och i vissa fall orsaka regression (1). Det finns en risk 
för att barn som vårdas inom intensivvård drabbas av negativa psykologiska följder. I en 
studie av Rennick och Rashotte (2) sågs långtgående psykologiska problem hos vissa 
barn, ibland så långt som upp till ett år efter utskrivning. Riskfaktorer för att drabbas var 
låg ålder, svår sjukdom, akut insjuknande samt exponering för ett stort antal invasiva 
procedurer. Även osammanhängande och overkliga minnen, vårdlängd samt 
föräldrarnas stress ökade risken för förhöjda ångestnivåer, negativa 
beteendeförändringar och utvecklande av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos 
barnet. Spädbarn är den mest känsliga gruppen gällande utveckling, då de är oförmögna 
att förstå information och är i störst behov av sömn, mat, vila och närhet. Det finns en 
betydande risk att de inte får dessa grundläggande behov tillgodosedda i en 
intensivvårdsmiljö med olika störande stimuli, interventioner och minskad möjlighet till 
återhämtning. Yngre barn (1-3 år) har liknande behov som spädbarn men kan uppleva 
mer separationsångest och reagera mer på en ny okänd omgivning (1). Vidare 
framhåller dessa forskare att en öppen besöksstrategi där föräldrar har tillgång till sitt 
barn dygnet runt är meningsfullt. Vid vård av barn är en holistisk syn nödvändig där 
hänsyn tas till hela familjen och föräldrar kan vara delaktiga i den dagliga omvårdnaden 
av sitt barn (1). När ett barn blir kritiskt sjukt sker en plötslig rollförändring för 
föräldern. Från att ha varit ansvarig för barnets säkerhet och vård blir de nu beroende av 
att vårdpersonal ansvarar för barnets liv. Inom familjecentrerad vård är förälderns 
fortsatta deltagande i barnets liv avgörande och därmed placeras familjen i centrum för 
vården (3). Enligt Harrison (4) innebär familjecentrerad omvårdnad att se familjen som 
den bestående tryggheten i ett barns liv, medan andra människor i vårdandet fluktuerar. 
Det innebär att vara medveten om att alla familjer är individuella gällande såväl styrkor 
som svagheter och stötta varje familj utifrån deras förutsättningar. 
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Barn inom intensivvård 
Kritiskt sjuka barn har specifika fysiologiska, medicinska och omvårdnadsmässiga 
behov. Från 12 år är fysiologi och den utrustning som krävs för intensivvård liknande 
den som krävs för vuxna, varför flertalet av dessa unga patienter kan vårdas på allmän 
intensivvårdsavdelning (IVA).  Ju yngre barnet är desto större blir oftast deras behov av 
specialistvård och de minsta och sjukaste barnen bör därför prioriteras för vård på 
barnintensivvård-enheter (5). Enligt SFAI’s riktlinjer (5) är en absolut indikation för 
överföring till barnintensivvårdsavdelning följande:  

• Barn <3 år med andningssvikt som kräver invasiv ventilation där respiratortiden 
förväntas överstiga 2 dygn.  

• Behov av kontinuerlig dialys (CRRT) om vikt <30 kg. Från 30 kg är 
utrustningen som krävs vid CRRT samma som hos vuxna.  

• Barn <3 år med multiorgansvikt (svikt i 2 eller fler organsystem).  
• Intensivvårdskrävande myokardit.  

Barn och läkemedel inom intensivvård 

Barn som vårdas inom intensivvård behöver oftast någon form av sedering för att 
acceptera behandlingen och komma till ro. Det finns i nuläget otillräcklig forskning 
kring hur läkemedel påverkar barn. Alla analgetika, sedativa och hypnotika har 
receptorer i centrala nervsystemet som målorgan. Hur ett barns omogna centrala 
nervsystem påverkas av läkemedel är idag oklart och det finns oro över att läkemedel 
kan orsaka negativa effekter på barns kognitiva utveckling och funktioner (5). Trots 
detta behövs sedering och smärtlindring av etiska skäl och för att obehandlad smärta 
och stress kan medföra icke önskvärda effekter. Grundprinciper för sedering av barn 
inom intensivvård är att intervenera och sedera så lite som möjligt, att minimera stimuli, 
upprätthålla dygnsrytm, och att under en viss tid av dagen genomföra patientvila, dvs 
”hands off”(5). 

Delirium inom intensivvård 

Att patienter inom intensivvård drabbas av förvirringstillstånd är sedan länge välkänt. 
Inom vetenskaplig litteratur ses en mängd termer för att beskriva olika varianter av 
kognitiv dysfunktion. Dessa inkluderar bland annat intensivvårdssyndrom, 
intensivvårdspsykos och akut hjärndysfunktion (6). År 1980 infördes paraplybegreppet 
delirium (DSM-III) och år 2013 gavs den femte versionen av instrumentet ut (7). 
Delirium definieras där som en störning i uppmärksamhet och medvetenhet som åtföljs 
av förändringar i kognition som inte kan förklaras av en annan existerande 
neurokognitiv störning. Störningen utvecklas på kort tid, timmar eller dagar och svänger 
ofta under dagen. Förändringen skall även vara orsakad av ett medicinskt tillstånd eller 
behandling av ett sådant (8) . 

Det finns två huvudtyper av delirium; hyperaktivt och hypoaktivt (9, 10). Den 
hypoaktiva formen karaktäriseras av långsam reaktionsförmåga, apati, konfusion och 
bristande uppmärksamhet. Hyperaktivt delirium karaktäriseras av rastlöshet, paranoia 
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och aggressivitet. Det är inte heller ovanligt att patienter har en blandning av dessa två 
tillstånd, så kallat blandtillstånd eller ”mixed delirium”.  
 
Delirium hos vuxna och barn skiljer sig inte åt i uttryck i någon nämnvärd utsträckning. 
Det som är värt att notera är att barn och ungdomar har något lägre förekomst av 
minnesförlust och störd rumsuppfattning än vuxna samt att barn har något högre 
förekomst av affekt (11).  Kriterierna för att diagnosticera delirium  hos barn och vuxna 
har samma formulering i DSM-V och även i International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision (ICD-10) (12). 
 

Behandling av IVA-delirium hos barn 
Farmakologisk behandling består traditionellt sett av haloperidol (Haldol®), som är ett 
atypiskt antipsykotiskt läkemedel och som i studier har visat minska dödligheten och 
varaktigheten av IVA-delirium. På senare år har studier visat att dexmedetomidin 
(Dexdor®) och klonidin (Catapresan®) har en gynnsam effekt för att minska 
förekomsten av IVA-delirium hos barn (13, 14). Icke farmakologisk behandling består 
bland annat av att ge barnen en lugn och trygg miljö där de känner sig bekväma och det 
finns familjära objekt i omgivning, samt ett sammanhang att existera i. Detta kan vara 
närvaro av föräldrar och bilder på husdjur, favoritleksaker på rummet och välkänd 
musik i en stereo, men även dofter används för att få barn lugna och trygga (14, 15). 
 

Skattningsintrument inom intensivvård 
Delirium hos vuxna intensivvårdspatienter är ett välkänt och väl beforskat område (16). 
Det har utvecklats ett flertal olika skattningsinstrument för att fångad upp dessa 
patienter (17). ”Confusement Assessment Method – for the ICU” (CAM-ICU) är ett väl 
testat instrument med god specificitet för att upptäcka patienter med delirium. ”Delirium 
rating scale-revised-98” (DRS-R-98) är ett annat och jämförbart instrument i specificitet 
men kräver mer arbetsinsats av den som utför undersökningen och är mer lämpat för 
psykiatriker (17). Den ”Golden Standard” som både instrument för vuxna och barn vilar 
på är DSM-V och dess kriterier för delirium (18). Då de instrument som är framtagna 
för vuxna kräver en viss kognitiv nivå har behovet av specifika instrument för barn och 
ungdomar uppstått. På senare år har ett antal instrument utvecklats och validerats 
specifikt för pediatriska patienter (19, 20). Det finns idag inget gemensamt arbetssätt för 
bedömning och skattning av delirium inom svensk barnintensivvård. Vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus i Stockholm används ett kombinerat skattningsinstrument för 
abstinens och delirium, Sophia Observation withdrawal Symptoms-Paediatric Delirium 
scale (SOS-PD). Övriga barnintensivvårdsavdelningar i Sverige använder i nuläget inga 
skattningsinstrument för delirium.1   
 

Teorin om välbefinnande  
Teorin om välbefinnande utvecklades av Katherine Kolcaba. Begreppet välbefinnande 
delas i tre delar och behov, lindring, lättnad och transcendens. Var och ett dessa behov 
kan tillgodoses i fyra kontexter; fysisk, psykospirituell, sociokulturell och miljömässig 

                                                 
1 Telefon och e-postkontakt med Barn-IVA Göteborg, Lund, Uppsala och Stockholm. 
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(21). Barn och deras familjer strävar efter att få basala behov av välbefinnande 
tillgodosedda. Det är en aktiv handling som ibland kräver hjälp av sjukvårdspersonal. 
Barn och deras familjers behov av olika former av välbefinnande varierar. Kolcaba och 
DiMarco (22) menar att den pediatriska vården ofta fokuserar på förekomst av obehag 
(discomfort) såsom exempelvis förekomst av smärta vilket gör att sjuksköterskan som 
mest kan erbjuda frånvaro av obehag eller en neutral känsla av välbefinnande. Teorin 
om välbefinnande handlar om mer än att bara upptäcka och lindra symtom. Arbetssättet 
innebär en proaktiv bedömning där omvårdnaden syftar till att inte enbart minimera 
negativa aspekter av sjukdom och trauma, utan även främja och förstärka de positiva 
indikationerna för barnet och familjens dagliga funktion (22). Begreppen sammanfogas 
i en taxonomisk struktur som representerar alla relevanta aspekter av välbefinnande 
inom pediatrisk omvårdnad. Delarna samverkar och en positiv effekt inom ett område 
kan påverka ett annat vilket illustrerar den holistiska naturen av välbefinnande (Tabell 
1). 
 
Tabell 1. Taxonomisk struktur (22) 
 
 Lindring Lättnad Transcendens 
Fysisk kontext Smärta Smärtlindring, 

positionering, 
Upplever komfort 
trots smärta 

Psykospirituell 
kontext 

Ångest, oro Närhet och besök av 
familj 

Barnet lugnas av 
närheten till 
familjen 

Miljömässig 
kontext 

Höga ljud, starkt 
ljus, störande miljö 

Dämpa belysning, 
minimera ljud och 
intryck, 
positionering i säng 

Barnet kan komma 
till ro och sova 

Sociokulturell 
kontext 

Avsaknad av 
välbekanta rutiner 
från hemmet 

Föräldrar läser en 
bok hemifrån 

Barnet upplever 
miljön som mindre 
främmande 

 
Helheten (total komfort) är större än summan av delarna. Detta innebär att genom att 
uppmärksamma och åtgärda en av de ingående delarna kan den totala komforten öka 
mer än bara genom att den specifika delen behandlas. Komfort är också dynamisk vilket 
innebär att upplevelsen av komfort kan ändras snabbt. Att förebygga obehag relaterat 
till både fysiska och psykologiska stressorer är mycket lättare än att behandla obehag. 
Ett förebyggande arbete är även bättre för barnet och familjen (22). När obehag uppstår 
som inte kan förhindras, exempelvis vid invasiva åtgärder eller smärtgenombrott som 
inte kan behandlas, kan barn och familj assisteras till att uppleva transcendens genom 
åtgärder som kan ge hopp och stöd (Tabell 1). 
 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att delirium hos barn är ett vanligt förekommande fenomen inom 
intensivvård. Det har visats i forskning att det trots detta finns bristande kunskap hos 
vårdpersonal. Validerade skattningsinstrument har utvecklats men används inte 
rutinmässigt inom barnintensivvården i Sverige. Det finns ett behov av en ökad 
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förståelse för hur delirium hos barn vilka vårdas inom intensivvård yttrar sig och hur 
intensivvårdssjuksköterskor kan upptäcka, förebygga och bemöta det lidande som 
delirium orsakar.  
 
SYFTE 

Syftet var att med hjälp av publicerade forskningsresultat beskriva förekomst av 
delirium samt hur delirium yttrar sig hos barn inom intensivvården. 
 
Följande forskningsfrågor har väglett studien a) Hur kan delirium upptäckas b) 

förebyggas samt hur kan det c) behandlas ur ett omvårdnadsperspektiv. 
 
METOD 

Examensarbetet genomfördes som en integrativ och systematisk litteraturöversikt enligt 
Whittemore och Knafl (23) beskrivning. Integrativa litteraturöversikter är den bredaste 
formen av litteraturöversikt och tillåter inkludering av både kvantitativa och kvalitativa 
forskningsresultat samt teoretiska studier men även ”grå” litteratur för att nå en bred och 
djup förståelse av ett fenomen (23). Genom att sammanställa och utvärdera tidigare 
forskningsresultat inom ett ämne kan litteraturöversikter bidra till att uppdatera och 
återge kunskapsläget. Detta kan i sin tur leda till att evidensbaserad vård utvecklas. En 
integrativ litteraturöversikt bör identifiera det maximala antalet tillförlitliga primärkällor 
och minimera antalet studier som missas. Sökstrategin ska därför vara tydligt 
dokumenterad för att undvika forskningsfel och felkällor samt att minst två eller tre 
sökstrategier bör användas. Processen dokumenteras i form av sökord, inkluderade 
databaser, ytterligare sökstrategier handsökning, grå litteratur samt inklusions- och 
exklusionskriterier (23, 24). Det första steget i en systematisk litteraturöversikt är att 
identifiera problemet som ska studeras och att formulera syfte. Efter detta identifieras de 
söktermer som är av intresse för litteraturöversikten, vilken form av litteratur som ska 
inkluderas och att inklusions- och exklusionskriterier skapas. Ett välformulerat syfte och 
tydliga inklusionskriterier underlättar alla följande steg i litteraturöversikten (23). 
 
Sökområden av intresse för den aktuella litteraturöversikten formulerades utifrån 
koncept, population och hälsoproblem. Koncept: intensivvård ur ett 
omvårdnadsperspektiv. Population: barn som vårdas inom intensivvård. Hälsoproblem: 
delirium inom intensivvård. I CINAHL kontrollerades Cinahl Headings, i databasen 
PubMed kontrollerades sökorden i svenska Mesh. Då databasen Web of Science och 
Scopus inte använder standardiserade söktermer, sökte författarna var och en för sig i 
dessa databaser genom frisökning för att hitta relevanta söktermer och jämförde sedan 
dessa. De Boolska operatorerna AND och OR användes och kombinerades för att 
största antalet relevanta artiklar skulle återfinnas. Se Bilaga 1 för fullständig 
beskrivning av sökord och sökvägar. Inklusionskriterier bestämdes till: Empiriska 
studier vilka var peer-reviewed, artiklar publicerade mellan 2013–2017 och delirium 
hos barn (0–19 år). Exklusionskriterier var: Artiklar på andra språk än svenska och 
engelska samt biomedicinska artiklar. Då Whittemore och Knafl (23) inte har någon 
tydlig beskrivning på kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar användes Hawker och 
Paynes (24) granskningsmall. Denna lämpar sig för granskning av artiklar genomförda 
med kvantitativa och kvalitativa metodologier.  
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Totalt 365 artiklar hittades efter sökning i de fyra databaserna. Efter att dubbletter 
rensats ut och artiklar med rubriker som inte bedömdes motsvara syftet rensats bort 
återstod 53 artiklar. Samtliga abstracts lästes och av dessa bedömdes 20 artiklar 
motsvara syftet. Ytterligare två artiklar hittades genom handsökning utifrån 
referenslistor och frihandsökning. Efter genomläsning i fulltext ansågs ytterligare åtta 
artiklar inte svara mot syftet. Totalt 14 artiklar ingick i litteraturöversikten (Figur 1).  

 

Figur 1. Flödesschema över sökprocess 

RESULTAT 

Resultatet baserades på 14 vetenskapliga artiklar. Samtliga studier var utförda med 
kvantitativ metod. Ingen artikel behövde exkluderas av kvalitetsskäl. Artiklarnas 
resultat sammanfattades och meningsbärande enheter extraherades enligt Whittemore 
och Knafl (23) beskrivning. Enheterna organiserades i teman och subteman vilket 
resulterade i tre övergripande teman och fem subteman (Figur 2). 
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Figur 2. Översiktlig beskrivning av teman och subteman. 
 

Intensivvårdsdelirium hos barn 
Samtliga inkluderade studier var genomförda inom pediatrisk intensivvård. 
  

Förekomst och subtyper 
Samtliga inkluderade studier som undersökte förekomst av delirium påvisade detta hos 
vissa barn med varierande förekomst, se tabell 2. Förekomsten varierade mellan 8,9%   
(25) till 100% (26). Ista och Te Beest (25) undersökte ett kombinerat mätinstrument för 
att fånga upp abstinens och delirium hos barn inom intensivvård (SOS-PD). Barn 
mellan tre månader och 16 år inkluderades och pågick under en 18-månaders period på 
en barnintensivvårdsavdelning. Screening för abstinens och delirium skedde tre gånger 
dagligen. Högst förekomst påvisade Patel och Biagas (26) i en mindre delstudie. 
Studien inkluderade alla barn som vårdades med extrakorporeal membranoxygenering 
(ECMO) under en åtta-månadersperiod på en barnintensivvårdsavdelning. Barnen var 
mellan sju månader och 16 år och sex av åtta barn hade medfödd hjärtsjukdom. 
Screening utfördes minst en gång dagligen med Cornell Assessment of Pediatric 
Delirium (CAPD). Flertalet av studierna använde CAPD som screeninginstrument, se 
tabell 2. I tre av artiklarna undersöktes vilken subtyp av delirium patienterna hade. Det 
sågs inga signifikanta skillnader i hur länge delirium pågick för respektive subtyp (27, 
28, 31).  
 
Tabell 2. Förekomst och subtyper i tabellform.  
 
Författare Förekomst 

% (n) 
Screening-
instrument 

Hyper/hypo/mixed 
delirium % 

Ista och Te Beest (25) 8.9 (146) SOS-PD --- 
Patel och Biagas (26) 100 (8) CAPD --- 
Smith och Gangopadhyay (27) 44 (300) PS-cam ICU 7/64/29 
Grover och Ghosh (28) --- (49) DRS-S-98/DMSS 53/16/26.5 
Traube och Silver (29) 25 (994) CAPD --- 
Meyburg och Dill (30)  65.6 (93) CAPD --- 
Traube och Silver (31) 17 (1547) CAPD 8/46/45 
Patel och Biagas (32) 49 (194) CAPD --- 
Silver och Traube (33) 21 (99) CAPD --- 
Simone och Edwards (34) 19.3 (1875) CAPD --- 
Traube och Silver (35) 20 (111) CAPD --- 

 
Förlopp 
Meyburg och Dill (30) beskrev två mönster av delirium där hälften visade sig som ett 
tidigt debuterande och kortvarigt delirium (mindre än 24 timmar). Den andra formen 
uppvisade ett förlopp under en längre period och med högre poäng på CAPD. Ett antal 
patienter med ihållande delirium förblev deliriska under hela den fem dagar långa 
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studieperioden. Störst risk att utveckla delirium sågs under de första vårddygnen 
postoperativt (31, 32). Mediantiden för hur länge delirium pågick var två till tre dagar. 
(28, 32). Traube och Silver (31) visade att 27% av patienterna med delirium drabbades 
av återkommande delirium, med en variation mellan två till 14 episoder. Silver och 
Traube (33) såg i sin forskning att 90% av patienterna med konstaterat delirium hade ett 
fluktuerande förlopp. Meyburg och Dill (30) rapporterade att patienterna med 
fluktuerande förlopp hade nästan normala värden på CAPD i de icke deliriska 
perioderna, medan värdena var nästan identiska med de patienter som hade ihållande 
delirium under de deliriska perioderna. Patienterna med delirium drabbades framför allt 
av desorientering, uppmärksamhetsstörning samt störd sömncykel (25, 27, 28, 30). 
Vidare påvisades även ett högt värde i CAPD gällande affekt (30). Grover och Ghosh 
(28) beskrev tydliga skillnader i symtom hos barnen beroende på vilken typ av delirium 
som upptäckts. Frekvens av hallucinationer och motorisk agitation var avsevärt högre 
hos patienter med hyperaktivt eller delirium av blandform medan patienterna med 
hypoaktivt delirium hade högre förekomst av fördröjd motorik. En signifikant ökning av 
vårdtid sågs hos de patienter som utvecklat delirium (30, 32-34) samt ökad respiratortid 
(32, 34) och mortalitet (31).  
 

Riskfaktorer 
Barn under två år hade högst förekomst av delirium (27, 29, 30, 32, 35). Silver och  
Traube (33) fann högst förekomst av delirium hos patienter som var mellan två och fem 
års ålder. lägst förekomst av delirium påvisades hos tonåringar (32, 33, 35). Ingen 
skillnad sågs i förekomst beroende på kön (30, 31). En studie fann inget samband 
mellan insjuknande och ålder, men en viss överrepresentation av flickor (34). 
Ytterligare en predisponerande riskfaktor för delirium var utvecklingsstörning (31-33, 
35). Barn med utvecklingsstörning hade tre gånger högre risk att diagnostiseras med 
delirium (35). En högre frekvens av delirium sågs hos patienter med cyanotisk 
hjärtsjukdom (25, 32) samt hos barn med inflammatoriska sjukdomar (28, 35). Flera 
studier beskrev ett samband mellan sederande läkemedel och utvecklande av delirium 
(25, 29, 31-33). Ett signifikant samband sågs mellan djupare sederingsnivåer och 
utvecklande av delirium (25, 33). Benzodiazepiner gav en fem gånger högre risk att 
utveckla delirium (31), men även opiater, vasopressorer och antiepileptika angavs som 
riskfaktorer (32). Ingen skillnad i Pediatric Index of Mortality (PIM-2) sågs mellan barn 
som utvecklade delirium och de som inte utvecklade delirium (30, 34). Patel och Biagas 
(32) rapporterade att barn med delirium hade högre PIM-2 men inget samband mellan 
utvecklande av delirium och PIM-2 analyserades, däremot var ett högt Risk Adjusted 
Congenital Heart Surgery score (RACHS-score) stark associerat med delirium (32). 
Höga Pediatric Logistic Organ Dysfunction poäng (PELOD) kopplades till utvecklingen 
av delirium (31). Även respiratorstöd och tid i respirator visade på ökad risk för 
delirium (25, 29, 31–34). Lägst förekomst av delirium sågs i de grupper som inte 
vårdats i respirator, 5,2% (35). Längre vårdtid på IVA innebar en ökad risk för delirium, 
efter mer än fem dagar sågs en kraftigt ökad förekomst av delirium där 20% av 
patienterna utvecklade delirium de första fem dagarna och 36% efter dag sex (29). 
Övriga faktorer som var associerade med utvecklande av delirium var låga 
albuminnivåer innan kirurgiska ingrepp, lång bypass-tid i samband med kirurgi och 
restraints (begränsande fysiska tvångsmedel som hindrar fri rörlighet, exempelvis för att 
undvika ofrivillig extubation) (32). 



 9 

 

Förbyggande och behandlande åtgärder 
Kawai och Weatherhead (37) beskrev ett strukturerat arbetssätt för att minska 
ljudnivåer. Dagliga åtgärder i samband med rond innebar justering av smärtstillande och 
sederande läkemedel utifrån uppställda mål för Richmond Agitation-sedation Scale 
(RASS). Vidare åtgärder innebar att minska fysiska och medicinska tvångsmedel, 
behandla abstinens, utvärdera behov av infarter och sömnprotokoll, utföra samlade 
vårdåtgärder samt att främja sammanhängande vila. Åtgärder under morgonen innebar 
att orientera patienten, släppa in ljus, erbjuda barnen saker från hemmet och involvera 
familjen i den dagliga omvårdnaden. Om barnet behövde glasögon eller hörapparat 
uppmuntrades användandet av dessa. Kvällsaktiviteter innebar att främja sömn genom 
att minska ljus och ljudnivå, erbjuda öronproppar och sömnmask samt justera 
rumstemperatur. Simone och Edwards (34) beskrev ett strukturerat arbetssätt för att 
förebygga delirium. Forskarna betonade vikten av att etablera dagliga rutiner och 
minimera fysiska tvångsmedel, uppmuntra föräldrars delaktighet i vården, orientering 
och skapa en familjär miljö med leksaker och foton. Vidare beskrevs vikten av 
kontinuitet i vården, sammanhängande åtgärder för att störa barnen så lite som möjligt 
och att arbeta för sammanhängande sömn nattetid. Multidisciplinära ronder följde 
SAFE-T-modellen (S-sedation, A-access, F-family, E-early mobilization) där behov av 
sedering, behov av infarter, närvaro av familj och tidig mobilisering utvärderades. Vid 
konstaterat delirium användes minnesordet BRAINMAPS (Figur 2) för att hitta möjliga 

orsaker till delirium. 
 
 
 
Figur 2. BRAINMAPS (efter Simone och Edwards (34). 
 

Behov av kunskap och utbildning 
Vikten av kunskap och utbildning hos vårdpersonal för att kunna förhålla sig till 
delirium betonades i flera studier (25, 34, 35, 38). Kudchadkar och Yaster (36) visade i 
sin enkätstudie att 71% (n=341) av respondenternas intensivvårdsavdelningar inte hade 
någon rutin för screening av delirium och endast 2% screenade för delirium varje 
arbetspass. Av de screeningsinstrument som använts var det endast Preschool Confusion 

B   Bring oxygen (Behandla hypoxi) 
R   Remove or reduce deleric drugs (Sätt ut deliriska farmaka) 
A   Atmosphere (Miljöjustering) 
I    Infection, Immobilization, Inflamation (Infektion, imobilisering, inflammation) 
N   New organ dysfunction (Nytillkommen organdysfunktion) 
M  Metabolic Disturbance (Metabol störning) 
A   Awake (Störd eller ingen sömnrutin) 
P   Pain (Smärta och felaktig smärtlindring) 
S   Sedation (Utvärdera behov och sätt mål) 
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Assessment Method for the ICU (psCAM-ICU) som var ett validerat instrument. Flera 
deltagare använde instrument för utsättningssymtom och vakenhet för att skatta 
delirium (36, 38). Simone och Edwards (34) fann en minskande förekomst av delirium 
efter att deliriumscreening påbörjats. Införandet av screening föregicks av riktad 
utbildning till personalen samt införande av olika protokoll för barn inom intensivvård 
gällande delirium, smärta och mobilisering. Även Flaigle och Ascenzi (38) påpekade ett 
behov av riktad utbildning innan deliriumscreening påbörjades. Den enkätstudie som 
genomfördes innan utbildningen gavs visade på kunskapsbrister. De flesta 
sjuksköterskor som ingick i studien (n=105) visste att dålig nutrition och uttorkning är 
riskfaktorer för delirium, att delirium leder till störda sömncykler och inte alltid är 
hyperaktivt och konfusionellt. Nästan hälften av deltagarna ansåg felaktigt att delirium 
var ett tillstånd som pågår under flera timmar och cirka en tredjedel trodde att 
benzodiazepiner var en lämplig behandling av delirium. Majoriteten av 
sjuksköterskorna trodde felaktigt att barn som utvecklar delirium inte har något minne 
av detta efteråt. 
 
Kudchadkar och Yaster (36) uppgav att 78% av respondenterna aldrig erfarit 
öronproppar på intensivvårdsavdelningen och 65% aldrig erfarit ögonbindlar. I de fall 
där det fanns öronproppar och ögonbindlar tillgängliga så användes de endast i 5% 
respektive 1% av fallen. Endast en liten del använde protokoll för ljudreducering och 
ljusjustering för att främja sömn. Flera respondenter uttryckte en frustration över 
inkonsekventa sedationsmål. Många sjuksköterskor uppgav att de var intresserade av 
utbildning inom delirium då de uttryckte oro över att barnen fick extradoser av 
psykoaktiva läkemedel istället för behandling av vad som skulle kunna vara 
odiagnostiserat delirium (36). 
  
 
RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visar på att delirium förekommer i samtliga studerade artiklar i varierande 
grad, med störst risk att drabbas för de yngsta barnen. Delirium har ett fluktuerande 
förlopp som gör att det utan screening lätt kan missas. Resultatet visar även på att enbart 
screening i sig inte är tillräckligt utan kunskap måste finnas hos personal i alla 
personalkategorier. 
   

Förekomst, förlopp och riskfaktorer 
Vad gäller delirium hos barn ses en liknande spridning av förekomst som i studier från 
vuxenintensivvård med en prevalens mellan 20 till 80% beroende på svårighet av 
sjukdom och diagnostisk metod som använts (39). Det finns skillnader i tidpunkt för 
utförande av screening, typ av patientgrupp och val av screeninginstrument. Alla studier 
som ingick i denna litteraturöversikt var single-centerstudier förutom en internationell 
studie där förekomst av delirium studerades på ett flertal avdelningar vid två bestämda 
tillfällen (29). Patel och Biagas (26) visade högst förekomst av delirium på 100% hos 
barn som behandlades med ECMO. Patientgruppen var dock liten i antal för en 
kvantitativ studie (n=8) vilket bör tas i beaktande innan man drar för långtgående 
slutsatser. Patel och Biagas (32) samt Meyburg och Dill (30) visar på en hög förekomst 
av delirium hos barn som genomgått hjärtkirurgi med 49% (n=194) respektive 65% 
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(n=93). Lång bypass-tid var en oberoende variabel för delirium vilket pekar på en ökad 
risk för delirium hos barn som genomgår hjärtkirurgi och som behöver ECMO.  
 
Endast tre av de funna artiklarna studerade de subtyper av delirium som existerar trots 
att uttrycken skiljer sig kraftigt åt. Smith och Gangopadhyay (27) samt Traube och 
Silver (31) visade på en fördelning av hypoaktivt eller mixed delirium 
överensstämmande med tidigare forskning på vuxna där hypoaktivt delirium eller 
blandform visat sig vara vanligast och där rent hyperaktivt delirium är ovanligast (39, 
40). Grover och Ghosh (28) rapporterade motstridiga resultat där förekomsten av 
hyperaktivt delirium var högst med en förekomst på 53%. Mixed delirium sågs hos 
26,5% av patienterna (n=49). I studien ingick endast patienter med misstänkt eller 
konstaterat delirium som remitterats till psykolog under en treårsperiod. Det är oklart i 
studien vilken fördelning av delirium som fanns på avdelningen. En förklaring till de 
avvikande siffrorna kan vara att patienter med hypoaktivt delirium lätt missas om inte 
regelbunden deliriumscreening utförs. Vidare var patientgruppen mellan åtta och 15 år 
och inga yngre barn ingick. Hypoaktivt delirium är lättare att missa, framförallt hos 
pediatriska patienter, då patienterna kan ses som ”lätta att ha att göra med” och 
personalen kan missa att patienten faktiskt har delirium (41, 42). 
 
Deliriums fluktuerande förlopp gör att en regelbunden screening är nödvändig för att 
delirium ska kunna upptäckas. European Society of Pediatric Neonatal Intensive Care 
(ESPNIC) rekommenderar användandet av CAP-D som screeninginstrument för 
delirium med sin starkaste rekommendation (grad-A) (43). I övrigt är ESPNIC 
försiktiga i sina rekommendationer kring delirium och screening. De rekommenderar att 
screening utförs var 8:e till 12:e timme med den svagare rekommendationsgraden (grad-
D). I övrigt avstår ESPNIC från tydligare rekommendationer och påpekar brist på 
evidens. ESPNIC tar upp det som framkommit i vårt material där det är tydligt att 
delirium är frekvent förekommande men mer forskning krävs för att klargöra till vilken 
grad.  
 
Läkemedel visade sig vara en riskfaktor för utvecklandet av delirium hos barn. Detta är 
överensstämmande med forskning på patienter inom vuxenintensivvården där sederande 
och analgetika visat sig vara riskfaktorer för delirium (39). Forskning visar även på att 
metabola störningar, kognitiv nedsättning, imobilisering, restraints och infektioner var 
riskfaktorer vilket överensstämmer med resultatet i denna litteraturöversikt (39). Låg 
ålder (under två år) är en riskfaktor för att utveckla delirium. Att upptäcka delirium i 
den här åldersgruppen försvåras av barns kognitiva och språkliga begränsningar i yngre 
åldrar. En förändring från grundtillståndet är lättare att upptäcka hos äldre barn och 
tonåringar. Bedömningen av symtom måste därför ske utifrån barnets kognitiva nivå 
och förändringar i förhållande till ”hur dom brukar vara”. Detta blir särskilt 
problematiskt hos barn med utvecklingsstörning eller annan kognitiv nedsättning. Barn 
med utvecklingsstörning har större risk att behöva intensivvård och har även en ökad 
risk för att utveckla delirium (44).  Innan deliriumscreening påbörjas behövs kännedom 
om barnets grundtillstånd (35). Detta påpekar även  Ista och Te Beest (25) där en av 
frågorna i SOS-PD riktar sig direkt till familjen huruvida de upplever att barnet är 
förändrat. I bedömningen av barnets grundtillstånd bör därmed föräldrarna ses som en 
tillgång för sjuksköterskan. Detta tar även Kolcaba upp och framhåller att familjen bör 
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ses som en helhet som sjuksköterskan kan stötta och assistera till att uppleva komfort 
(22). 
 

Omvårdnadsåtgärder 
Enligt Kolcaba´s komfortteori är både familj och omgivningsfaktorer viktiga för 
tillfrisknandet hos barn (22). Två artiklar beskrev omgivningsfaktorer och vårdmiljö. 
Kawai och Weatherhead (37) tar upp omgivningens inverkan där man lyckades sänka 
ljudnivån på avdelningen genom införandet av ett strukturerat arbetssätt för att 
förebygga delirium. Studien undersökte dock inte om den faktiska förändringen i miljön 
(sänkning av ljudnivå till rekommenderade nivåer) minskade förekomsten av delirium 
på avdelningen. Tidigare forskning inom vuxenintensivvård har visat på att minskning 
av ljudnivåer minskar förekomst av delirium (45). Simone och Edwards (34) tar 
avstamp i familjens inverkan och den psykospirituella och sociokulturella delen av 
Kolcabas komfortteori med närhet till föräldrar och exempelvis ta med en bok barnet 
känner igen hemifrån. 
 

Kunskap och utveckling 
Det finns svårigheter med att implementera deliriumscreening och det behövs 
utbildning om delirium och de instrument som ska användas (38). Hickin och White 
(46) visar på behovet av utbildning i samband med införandet av deliriumscreening. 
Ytterligare barriärer för deliriumscreening inom barnintensivvård studerades av 
Abusaad och Mostafa (47). Studien lyfter fram frånvaro av screeninginstrument för att 
utvärdera delirium, samt upplevda svårigheter att skatta delirium hos barn i respirator 
och med sedering. Läkares intresse vid sjuksköterskans rapportering om delirium, 
alternativt att läkaren själv redan utvärderat eventuella symtom på delirium och utifrån 
det bestämt behandling var även hinder för deliriumscreening. För att kunna upptäcka 
och behandla delirium måste man ha kunskap om vad delirium innebär. Tecken på 
delirium hos barn kan lätt tolkas som abstinens eller smärta då symtomen går in i 
varandra (43). Ytterligare barriärer för att upptäcka och behandla delirium kan handla 
om personalens och verksamhetens attityder. Zamoscik och Godbold (48) visade på att 
delirium som företeelse ofta är nedprioriterat inom intensivvård. Sjuksköterskorna i 
studien upplevde svårigheter att förhålla sig till delirium då patientens medicinska vård 
hade högst prioritet. Vidare upplevde sjuksköterskorna frustration över vad en 
deliriumdiagnos faktiskt innebär och där det var osäkert vilken behandlingsstrategi som 
skulle användas. Flera sjuksköterskor uppgav att de använde sedering trots kunskap om 
att det förvärrar delirium för att förhindra att patienten skadade sig/drog ut infarter. 
Sjuksköterskan har en unik position som spindeln i nätet mellan patient, anhöriga, 
omvårdnad och medicinsk kunskap. I och med detta har sjuksköterskan möjlighet att 
upptäcka delirium som har ett fluktuerande förlopp (38).  
 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling inom vården kan diskuteras i relation till kontinuitet i vården. 
Anaker och Elf (49) menar att hållbar utveckling utöver miljöfrågor kan diskuteras i 
relation till kontinuitet, där en metod eller arbetssätt upprätthålls under lång tid. Det kan 
förstås utifrån hur evidensbaserad vård implementeras i verksamheten och upprätthålls 
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(49). Att drabbas av delirium under vårdtiden på IVA innebär ett ökat vårdlidande för 
patienten och familjen. Ur ett verksamhetsperspektiv leder även delirium till ökade 
vårdkostnader. Flera studier visar på ett samband mellan delirium och längre vårdtider 
inom intensivvård (50-52). Traube och Mauer (50) visar på att kostnaderna var 
signifikant högre för de patienter som drabbades av delirium. Detta var förväntat 
eftersom tidigare kunskap finns om att delirium leder till ökad vårdtid. Studien visade 
dock att även mediankostnaden dag för dag var signifikant högre hos patienter med 
delirium. Även kostnader för blodprover, omvårdnad, läkemedel och undersökningar 
var signifikant högre för de barn som någon gång drabbats av delirium. Smith och 
Gangopadhyay (51) visade på att barn som drabbas av delirium får förlängd IVA-tid. 
Dessa barn får ofta även höga doser benzodiazepiner, vilket även det förlänger 
vårdtiden på IVA och bidrar även till ökad läkemedelsanvändning med högre kostnader 
som följd. Ett evidensbaserat arbetssätt för att förebygga, upptäcka och behandla 
delirium skulle därmed kunna minska vårdlidande (53) och även total vårdtid. 

Metoddiskussion 
En första orienterande sökning indikerade att antalet studier inom ämnet var få. För att 
kunna inkludera samtliga studier inom ämnet valdes därför en integrativ 
litteraturöversikt som metod. En integrativ litteraturstudie ger bred och djup förståelse 
av fenomenet som ska undersökas (23). Enligt Whittemore och Knafl (23) bör ett flertal 
sökstrategier användas för att identifiera maximalt antal primärkällor. Vi valde därför att 
söka i fyra databaser; PubMed, Scopus, CINAHL och Web of Science för att hitta 
maximalt antal artiklar. Ett stort antal artiklar förekom i flera av databaserna vilket visar 
att sökstrategin var adekvat. Fortsatta sökningar skulle troligtvis inte resultera i fler 
artiklar. Whittemore och Knafl (23) tillåter en bred inkluderingsbas där även grå 
litteratur inkluderas. Vi valde dock att enbart inkludera empiriska studier för att ge en 
större vetenskaplig tyngd till litteraturöversikten.  
 
En första sökning gjordes där söktermen ”nursing” användes för att utifrån syftet 
begränsa artiklarna till ett omvårdnadsperspektiv. Vi upplevde dock att sökningen blev 
för begränsad då ett flertal artiklar som vid den orienterade sökningen uppfattats 
relevanta försvann. En stor del av artiklarna som valdes ut visade sig vid läsning i 
fulltext vara litteraturöversikter. Vi hade inledningsvis uppfattningen att både 
kvantitativa och kvalitativa artiklar skulle återfinnas men samtliga erhållna artiklar var 
kvantitativa. Genomgående är det få författare som forskar inom detta fält och som 
refererar till varandra. Flera av artiklarna var dessutom författade av samma forskare. 
Två artiklar var delstudier som byggde på data från samma patientgrupp. Detta kan 
upplevas som en svaghet för resultatet. Alla artiklar som inkluderades hade genomgått 
etisk prövning eller var utvecklingsprojekt som inte behöver etiskt godkännande. 
Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Hawker och Payne (24). De artiklar som 
valdes ut passerade kvalitetsgranskningen utan problem, och hade hög vetenskaplig 
kvalitet (se artikelmatris). 
 
Målet med dataanalysen är en objektiv process där författarnas förförståelse sätts åt 
sidan (23). Därför läste författarna artiklarna var för sig och meningsbärande enheter 
extraherades. Dessa jämfördes sedan och vid oenighet diskuterades innehållet till 
konsensus uppnåtts. Det stora flertalet meningsbärande enheter var överensstämmande 
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hos de båda författarna vilket ökar trovärdigheten i arbetet. Ett gemensamt arbete att 
kategorisera de meningsbärande enheterna tog vid där författarna diskuterade igenom de 
ingående enheterna och kategoriserade dem i teman och subteman. Vid analysen av de 
meningsbärande enheterna framkom en ytterligare kategori: behov av kunskap och 
utbildning. Författarna valde att begränsa sökningen till de senaste fem åren för att få 
tillgång till aktuell forskning. Den övergripande inledande sökningen visade dessutom 
att större delen av forskningen kring barn och delirium utförts de senaste åren. 
Definitionen av barn varierade i databaserna, så söktermerna anpassades efter detta för 
att fånga upp alla åldersgrupper. Detta resulterade i att definitionen av barn blev 0–19 
år.  

Förslag till framtida forskning 
Samtliga inkluderade artiklar till vår litteraturöversikt var kvantitativa. Ingen artikel tog 
upp delirium ur ett familjeperspektiv eller problematiserade kring delirium i relation till 
familjen och behandlade patienters upplevelse. Här tycks finnas behov av ökad 
forskning. Forskning har konstaterat ett flertal gånger att delirium förekommer hos barn 
i liknande omfattning som inom vuxenintensivvården. Fler studier behövs gällande 
förebyggande åtgärder och behandling och utvärdering av dessa. Att veta att delirium 
existerar och att det finns validerade skattningsinstrument är en början till att erkänna 
förekomst av delirium, men evidensbaserade åtgärder krävs i form av vilken behandling 
som är lämplig. 
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Poäng enligt Hawkers modell 
 
Författare, titel, 
tidskrift,år 

Syfte Urval Metod och genomförande Sammanfattning av 
resultat 

 

Kudchadkar, S. 
R., et al. (2014). 
"Sedation, Sleep 
Promotion, and 
Delirium 
Screening 
Practices in the 
Care of 
Mechanically 
Ventilated 
Children: A 
Wake-Up Call for 
the Pediatric 
Critical Care 
Community." 
Critical Care 
Medicine 42(7): 
1592-1600. 
  
 

Att studera hur 
sjuksköterskor på 
BIVA sederar, 
främjar sömn och 
screenar för 
delirium hos 
patienter som 
behandlas i 
respirator.    

Enkätundersökning som 
fylldes i online. 
Förfrågan skickades ut 
till samtliga 
medlemsföreningar i 
World Federation of 
Pediatric Intensive  
and Critical Care 
Societies mellan iuli 
2012 till januari 2013 
(n=341). 
 
  

Enkäten var på engelska med 
40 multiple choice-frågor, 
flertalet med möjlighet att 
fylla i en övrigt-kategori. 
Data analyserades med 
STATA, version 11.0 samt 
vidare chi-square analys.  

27% av 
respondenterna hade 
skrivna 
sedationsprotokoll. 
71% uppgav att de 
inte screenade för 
delirium regelbundet, 
endast 2% screenade 
dagligen. 
Öronproppar och 
sovmask var ovanligt 
och rapporterades 
användas i 1% 
respektive 5% av 
fallen. Bland 
respondenter i USA 
var State Behavioral 
Scale mest använd 
medan respondenter 
från övriga länder 
använde COMFORT 
i störst utsträckning.  

30 p 
Hög 

Traube, C., et al. 
(2014). "Cornell 
Assessment of 
Pediatric 
Delirium: a valid, 
rapid, 
observational tool 
for screening 
delirium in the 
PICU*." Crit Care 
Med 42(3): 656-
66 
 

Att bedöma 
validiteten för 
screening-
instrumentet  
”Cornell 
Assessment of 
Pediatric Delirium”. 
 

Samtliga patienter 
inskrivna på en specifik 
BIVA över en 10-
veckorsperiod mellan 
mars 2012 och maj 
2012, om patienten inte 
hade en RASS-poäng 
under -3. (n=111) 

Dubbelblindad utvärdering. 
Första fasen var att utveckla 
verktyget, med ett verktyg för 
delirium efter anestesi. I fas 2 
genomfördes screening 
samtidigt av en psykiatriker 
enligt golden standard och av 
sjuksköterskan genom att 
använda CAPD. 

20% av patienterna 
diagnostiserades för 
delirium någon gång 
under vårdtiden, barn 
med 
utvecklingsförsening 
drabbades av 
delirium tre gånger 
oftare än barn som 
följde förväntad 
kognitionsnivå.  
Sensitiviteten i 
instrumentet 
uppmättes till 94.1% 
med tre falska 
negativa resultat av 
248 screenade 
patienter.  

35 p  
Hög 

Smith, H. A. B., 
et al. (2016). "The 
Preschool 
Confusion 
Assessment 
Method for the 
ICU: Valid and 
Reliable Delirium 
Monitoring for 
Critically Ill 
Infants and 
Children*." 
Critical Care 
Medicine 44(3): 
592-600 
 

Att bedöma 
validitet och 
reliabilitet för 
psCAM-ICU samt 
undersöka 
förekomst av 
delirium hos kritiskt 
sjuka barn i 
förskoleålder samt 
spädbarn. 

Samtliga patienter 
mellan sex månader och 
fem års ålder inlagda på 
BIVA i en amerikansk 
stad. Patienter med 
hörsel/synnedsättning 
exkluderades liksom de 
med mental ålder under 
6 månader samt icke 
engelsktalande patienter 
(N=320). 

Prospektiv kohort 
validationsobservationsstudie, 
Fas1. Ett interdisciplinärt 
team utvecklade frågor till 
verktyget.  
Fas2. Daglig screening med 
psCAM-ICU måndag till 
fredag, samtidigt som en 
psykiatriker gjorde 
motsvarande screening enligt 
DSM inom tre timmar. Denna 
screening pågick till patienten 
genomgått 14 
screeningtilfällen eller blev 
utskriven från avdelningen. 
Valideringen av psCAM-ICU 
kvantifierades med 
specificitet, sensitivitet, NPV 
och PPV.  

psCAM-ICU är ett 
reliabelt och validerat 
instrument för att 
screena delirium hos 
svårt sjuka barn från 
förskoleålder ner till 
6 månaders ålder. 
Deliriumförekomsten 
var hög, framförallt 
hos spädbarn och 
hypoaktivt delirium 
var det mest 
förekommande.    

35 p 
Hög 

Kawai, Y., et al. Att screena 35 ljudsensorer Quality Improvement projekt. En stor andel 29 p 
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(2017). "Quality 
Improvement 
Initiative to 
Reduce Pediatric 
Intensive Care 
Unit Noise 
Pollution With 
the Use of a 
Pediatric 
Delirium 
Bundle." J 
Intensive Care 
Med  
 

diagnosticera, och 
förebygga 
pediatriskt delirium 
på ett 
universitetsjukhus i 
USA.  

installerades i 
patientrum samt 
korridorer och 
gemensamhetsutrymmen 
på en utvald BIVA 
mellan tredje augusti 
2015 och 6 september 
2016. (n=116) 

Ljudsensorer fångade upp 
ljudnivåer 1000 gånger per 
sekund och varje timme 
registrerades ett maxvärde, 
minivärde samt medelvärde 
av ljudnivå. Totalt erhölls 
20.609 mätvärden och 116 
patienter vistades på BIVA 
under studietiden. 
Avdelningen tog fram tre 
olika riktlinjer att jobba efter 
för att sänka ljudnivåerna, en 
riktlinje för varje skift.  

ljudföroreningar 
fanns på avdelningen, 
som genom arbetet 
med dessa riktlinjer 
kunde sänkas efter 
införandet av dem. På 
kvällsskiftet sänkte 
man i genomsnitt 
ljudnivån med 6 
decibel och totalt 
sänktes den lägsta 
ljudnivån från 50 till 
40 decibel. De högsta 
ljuden påverkades 
inte så mycket av 
införandet av 
riktlinjerna.  

Hög 

Traube, C., et al. 
(2017). "Delirium 
in Critically Ill 
Children: An 
International 
Point Prevalence 
Study." Crit Care 
Med 45(4): 584-
590. 
 

Att utröna 
förekomsten av 
delirium hos kritiskt 
sjuka barn från 
olika sjukhus, på 
två separata 
studiedagar och 
studera 
demografiska och 
iatrogena 
riskfaktorer. 
Författarna ville 
även etablera 
praktiska rutiner för 
patientnära 
screening av 
delirium på flera 
BIVA-avdelningar.   

Samtliga patienter på 25 
olika BIVA i fem olika 
länder vid två specifika 
datum (N=994).  

Samtliga patienter som var 
inskrivna på avdelningarna 
klockan 08.00 på 
studiedagarna fick 
journalerna genomgångna för 
att extrahera demografiska 
data. På eftermiddagen 
användes CAPD av 
avdelningens personal för att 
screena för delirium. Datan 
summerades sedan och 
behandlades med Wilcoxcon 
rank test och Fischer exakt 
test. För större tabeller 
användes Monte carlo 
approximation.  

Pediatriskt delirium 
var en vanlig 
komplikation med en 
förekomst på 25% 
och ett antal 
identifierbara 
riskfaktorer, bland 
annat användandet av 
bensodiazepiner, 
mekanisk ventilation 
och användandet av 
vasopressorer.  

36 p 
Hög 

Meyburg, J., et al. 
(2017). "Patterns 
of Postoperative 
Delirium in 
Children." 
Pediatric Critical 
Care Medicine 
18(2): 128-133. 
 
 

Att studera 
mönstret av 
delirium hos barn 
som genomgått 
kirurgi. 

Studien skedde under en 
sexmånadersperiod på 
en BIVA. Alla patienter 
som genomgick kirurgi 
inkluderades (n=93). 

Student t test användes för att 
jämföra grupperna med och 
utan delirium var och en för 
sig. Chi-square test användes 
för diskreta variabler. 
Subgruppsanalys av patienter 
med delirium analyserades 
med variansanalys. P under 
0,05 ansågs som statistiskt 
signifikant. Analyserna 
utfördes i SPSS.    

CAPD användes för 
att diagnosticera 
delirium.  65,6% 
hade delirium vid 
minst ett 
skattningstillfälle. 
Patienter med 
delirium var 
signifikant yngre än 
kontrollgruppen. Två 
mönster av delirium 
sågs där hälften av de 
deliriska patienterna 
hade ett tidigt 
kortvarigt delirium 
(mindre än 24 h) och 
den andra gruppen 
hade ett längre 
delirium med högre 
poäng på CAPD. 
Gruppen med 
kortvarigt delirium 
hade nästan identiska 
värden på CAPD 
under de deliriska 
perioderna jämfört 
med gruppen med 
längre ihållande 
delirium. Samtidigt 
hade gruppen med 
kortvarigt delirium 
nästan identiska 
värden med de som 
aldrig utvecklade 
delirium under de 
icke-deliriska 
perioderna. 

35 p 
Hög 
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Patienterna med 
längre ihållande 
delirium hade längre 
respiratortid och 
längre vårdtid.  

Patel, A. K., et al. 
(2017). "Delirium 
in Children After 
Cardiac Bypass 
Surgery." Pediatr 
Crit Care Med 
18(2): 165-171 

Att dagligen 
screena barn som 
genomgått 
hjärtkirurgi för 
delirium samt att 
hitta riskfaktorer 
associerade med 
utveckling av 
delirium och 
utvärdera deliriums 
påverkan på 
respiratortid och 
vårdtid. 

Studien skedde på en 
BIVA för hjärtkirurgi 
under en 
åttamånadersperiod. 
Alla barn under 21 år 
inkluderades n=(194). 

Prospektiv oberservations 
single-center studie. Alla barn 
screenades dagligen för 
delirium. Deskriptiv statistik 
användes för beskrivning av 
demografisk och daglig data 
med  n (%) eller mean, 
median, SD för kategoriska 
och kontinuerliga faktorer. 
Chi-Square/Fisher exact tests 
användes för att jämföra 
faktorer mellan den deliriska 
och ickedeliriska gruppen. 
Wilcoxon/t-test användes för 
att jämföra kontinuerliga 
faktorer.  Analyserna gjordes 
i R version 3.2.1. 

Förekomsten av 
delirium var 49% 
med en mediantid på 
två deliriska dagar 
per patient. Delirium 
utvecklades oftast 
inom de första 
dagarna tre efter 
kirurgi. Hälften av de 
deliriska patienterna 
var under två år, 16% 
hade 
utvecklingsstörning, 
44% hade cyanotisk 
hjärtsjukdom. Övriga 
faktorer kopplade till 
delirium var låga 
albuminivåer innan 
operation, lång 
bypass-tid, 
respiratorstöd. Även 
läkemedel var 
kopplat till delirium 
framförallt 
benzodiazepiner och 
opioider. En 
deliriumdiagnos 
innebar en ökning på 
60% av vårdtiden, 
endast respiratorstöd 
var likvärdigt 
gällande ökning av 
vårdtid. 

34 p 
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Traube, C., et al. 
(2017). "Delirium 
and Mortality in 
Critically Ill 
Children: 
Epidemiology and 
Outcomes of 
Pediatric 
Delirium." 
Critical Care 
Medicine 45(5): 
891-898. 
 

Att beskriva 
förekomsten av 
delirium hos barn, 
längd på delirium, 
riskfaktorer och 
effekter på 
sjukhustiden, 
inkluderande 
dödlighet. Ett 
ytterligare syfte var 
att studera subtyper 
av delirium och 
deliriums effekt på 
respiratortid och 
vårdtid.  
 

Studien skedde under ett 
års tid på en BIVA. Alla 
patienter som var 
inneliggande mer än 24 
timmar inkluderades. 
Totalt 1547 patienter 
ingick i studien. 
 

Prospektiv longitudinell 
kohort studie. Demografiska 
data samlades in innan 
studien började. 
Demografiska och kliniska 
data rapporterades som n (%) 
och median för kategoriska 
och kontinuerliga variabler. 
Bivariata relationer mellan 
relevanta variabler och 
utvecklande av delirium 
analyserades med chi-
square/Fischer exact test. 
Statistiska test var tvåsidiga 
med signifikans vid 0,05α. 
Analysen skedde med R-
version 3.2.4 för Windows. 
 
. 

Varje barn screenades 
för delirium två 
gånger dagligen. 
Delirium 
diagnosticerades hos 
17% av patienterna 
med en mediantid på 
två dagar. 78% av 
patienterna med 
delirium utvecklade 
delirium inom de tre 
första dagarna. 46% 
hade hypoaktivt 
delirium, 45% mixed 
delirium och 8% hade 
hyperaktivt delirium. 
Oberoende 
riskfaktorer för 
delirium var ålder 
under 2 år, 
utvecklingsstörning, 
svår sjukdom, 
tidigare koma, 
respiratorstöd och 
exponering för 
benodiazepiner och 
antikolinergika. 
Vårdtiden ökade hos 
de barn som 
utvecklade delirium. 
Delirium var en stark 
och oberoende 
prediktor för 
mortalitet. 
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Flaigle, M. C., et 
al. (2016). 
"Identifying 
Barriers to 
Delirium 
Screening and 
Prevention in the 
Pediatric ICU: 
Evaluation of 
PICU Staff 
Knowledge." J 
Pediatr Nurs 
31(1): 81-84 
 

Att avgöra 
kunskapsnivån 
kring delirium hos 
sjuksköterskor på 
en BIVA inför 
implementering av 
deliriumscreening. 

Studien skedde på en 
BIVA. Alla 
sjuksköterskor som 
jobbade på avdelningen 
inkluderades. 

Ett frågeformulär med 17 
frågor delades ut till alla 
sjuksköterskor på 
avdelningen. 73,4% svarade 
på enkäten (n=143). 

Resultatet visade på 
stora kunskapsbrister. 
Större delen av 
sjuksköterskorna 
visste att malnutrition 
var en riskfaktor, att 
delirium har ett 
fluktuerande förlopp 
och att störda 
sömncykler kan vara 
ett symtom på 
delirium. 38% trodde 
felaktigt att 
benzodiazepiner var 
en lämplig 
behandling, 43% att 
delirium pågår under 
flera timmar och 
majoriteten trodde 
felaktigt att barn inte 
minns delirium 
efteråt. 
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Grover, S., et al. 
(2014). "Do 
motor subtypes of 
delirium in child 
and adolescent 
have a different 
clinical and 
phenomenological 
profile?" General 
Hospital 
Psychiatry 36(2): 
187-191 

Att undersöka 
frekvensen av olika 
motor subtyper av 
delirium hos barn 
och tonåringar samt 
studera sambandet 
mellan motor 
subtyper och andra 
symtom och 
effekter av 
delirium. 

Studien skedde på ett 
universitetssjukhus.  
Urvalet skedde från 
patienter som remitterats 
till psykiatrin under en 
treårsperiod. Alla 
patienter mellan 8-19 år 
(n=49) som 
diagnosticerats med 
delirium av en psykiater 
inkluderades. 

Alla patienter som 
diagnosticerats med delirium, 
undersöktes inom 24 h. 
Patienterna undersöktes med 
DRS-S-98 och DMSS för att 
avgöra subtyp av delirium 
och frekvens av symtom. 
Kontinuerliga variabler 
studerades i form av mean 
och standard avvikelser. 
Ordinal och nominal variabler 
studerades i termer av 
frekvens och procent. 
Jämförelse gjordes med t test, 
variansanalys, chi-square test 
och Fisher exact test. Data 
analyserades med SPSS.  

Medeltid på delirium 
var 2,9 dagar. 53% 
hade hyperaktivt 
delirium, 26,5% 
mixed delirium och 
16,3% hypoaktivt 
delirium. 4% kunde 
inte kategoriseras. 
Ingen skillnad mellan 
grupperna hittades 
gällande ålder, kön 
eller svårighet av 
delirium. Signifikanta 
skillnader sågs 
gällande symtom. 
Patienter med 
hyperaktivt hade 
högre frekvens av 
motoragitation och 
hallucinationer. 
Patienterna med 
mixed delirium eller 
hypoaktivt delirium 
hade högre frekvens 
av motorretardation. 
Gällande svårighet av 
symtom hade 
patienterna störst 
problem med störda 
sömncykler, 
desorientering följt av 
ouppmärksamhet och 
motoragitation. 
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Silver, G., et al. 
(2015). "Pediatric 
Delirium and 
Associated Risk 
Factors: A Single-
Center 
Prospective 
Observational 
Study." Pediatric 
Critical Care 
Medicine 16(4): 

Att beskriva 
prevalens och 
riskfaktorer för 
delirium. 

Studien skedde på en 
BIVA under 10 veckor. 
Alla patienter 
inkluderades oavsett 
diagnos och ålder. 
88,5% deltog efter 
samtycke inhämtats. 

Single-institution pilotstudie. 
Patienterna screenades för 
delirium dagligen av en 
psykiatriker. t-tester användes 
om kovariater var normalt 
distribuerade, i annat fall 
användes Wilcoxon rank-sum 
test. P-värde under 0,05 
ansågs som statististiskt 
signifikant. Analysen skedde 
i SAS.  

Förekomsten av 
delirium var 21%. 
Riskfaktorer 
associerade med 
delirium var 
utvecklingsstörning, 
respiratorstöd och 
ålder mellan 2-5 år. 
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303-309. 

 Simone, S., et al. 
(2017). 
"Implementation 
of an ICU 
Bundle: An 
Interprofessional 
Quality 
Improvement 
Project to 
Enhance Delirium 
Management and 
Monitor Delirium 
Prevalence in a 
Single PICU." 
Pediatric Critical 
Care Medicine 
18(6): 531-540. 
 
 

Att undersöka 
effekten av 
införandet av ett 
utbildnings och 
åtgärdsprogram för 
att förebygga 
delirium. Samt 
beskriva prevalens 
av delirium innan 
och efter 
programmets 
genomförande. 

Studien skedde på en 
BIVA under en 20-
månadersperiod. 1875 
patienter screenades för 
delirium med CAPD.   

Quality Improvement projekt 
med prospektiv 
observationsanalys. 
Interventionen bestod av ett 
införande av ett 
åtgärdsprogram för delirium. 
Patienternas karaktäristik 
summerades. Kontinuerlig 
data rapporterades som 
median och range, binära data 
som n (%). Chi-square och 
Fisher exakt test användes för 
kategorisk data. Data 
analyserades med SPSS. 

Resultat: Antalet 
patienter med 
delirium minskade 
efter att samtliga 
program var 
genomförda. 10 
månader efter 
genomförandet var 
förekomsten av 
delirium 19,3%, efter 
ytterligare 
genomförande av 
protokoll för sedering 
och tidig 
mobilisering var 
förekomsten 11,84%.  
Ingen mätning av 
förekomst av 
delirium gjordes 
innan införandet av 
åtgärdsprogrammen. 
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Ista, E., et al. 
(2017). "Sophia 
Observation 
withdrawal 
Symptoms-
Paediatric 
Delirium scale: A 
tool for early 
screening of 
delirium in the 
PICU." Aust Crit 
Care 

Att utvärdera ett 
kombinerat 
screeninginstrument 
för abstinens och 
delirium och 
utvärdera delen som 
skattade för 
delirium. 

Barn mellan tre månader 
och 16 år som vårdades 
mer än 48 h på en 
BIVA. Studien pågick 
under en 18-
månadersperiod. Totalt 
146 patienter ingick i 
studien. 

En prospektiv 
observationsstudie. 
Deskriptiv statistik användes 
för demografiska data. 
Grupperna med och utan 
delirium jämfördes med chi-
square tester för kategoriska 
variabler och Mann-Whitney 
för kontinuerliga variabler. 
Cohens Kappa användes för 
att bedöma inter-observer 
reabilitet. Värden >0,65 
ansågs som tillfredställande 
Data analyserades med SPSS. 

Resultat: Alla 
patienter screenades 
tre gånger dagligen. 
En positiv 
deliriumdiagnos 
bekräftades av 
psykiatriker.13 
(n=146) patienter 
konstaterades ha 
delirium. 
Observationer 
jämfördes med 
skattningar av 
barnpsykiatriker. 
Sensiviteten var 
96,8% (95% CI 80,4-
99,5%), specifiteten 
var 92% (95% CI 
59,7-98,9%). Alla 
komponenter i 
screeninginstrumentet 
jämfördes.   
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 Patel, A., et al. 
(2017). "Delirium 
in the Pediatric 
Cardiac 
Extracorporeal 
Membrane 
Oxygenation 
Patient 
Population: A 
Case Series." 
Pediatr Crit Care 
Med. 

Att avgöra 
förekomst av 
delirium hos barn 
som låg på ECMO. 
Syftet var även  att 
etablera och införa 
deliriumscreening 
två gånger dagligen 
hos barn som låg på 
ECMO.      
 

Studien pågick under en 
åtta-månadersperiod och 
inkluderade alla barn på 
en 
intensivvårdsavdelning 
som låg på ECMO 
(n=8). Ålder var mellan 
sju månader och 16 år. 

Metod: Prospektiv 
observationsstudie. Alla barns 
screenades för delirium med 
CAPD minst en gång per 
dygn. 
Deskriptiv och summerande 
statistik användes för att 
beskriva demografisk och 
klinisk data genom n (%), 
mean, median, SD. 

Resultat. Alla 
patienter som 
vårdades med ECMO 
utvecklade delirium 
någon gång under 
vårdtiden. Sex av åtta 
barn hade 
underliggande 
hjärtsjukdom. Två 
patienter utvecklade 
delirium innan tiden 
på ECMO, fem under 
tiden på ECMO och 
en patient efter 
dekanylering. 
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