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Sammanfattning    
Delirium är en allvarlig komplikation hos främst äldre men drabbar även alla åldrar. Delirium är 
i sig associerat med en sämre prognos och högre mortalitet, innebär ofta en längre vårdtid samt 
utgör många gånger ett stort obehag för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan känner igen  
delirium och vet hur det ska handläggas. Andelen äldre ökar i hela världens population som kan 
leda till dilemman i form av ökade kostnader för hälso- och sjukvården och ökat vårdlidande för 
patienten samt att dessa förändringar kommer att påverka den hållbara utvecklingens tre 
dimensioner. Det är sjuksköterskans ansvar att möta denna patientgrupp med rätt kunskap, 
verktyg och kliniska färdigheter. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet 
av och kunskap om att vårda patienter med delirium. En litteraturöversikt har här valts som 
metod för att kunna besvara syftet. 11 artiklar utgör resultatdelen. Två huvudteman framkom 
som gavs titlarna “Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med delirium” och 
“Sjuksköterskans redskap för prevention och behandling”. Under dessa teman kunde vi utröna 
sex stycken subteman, “ Att vårda med närvaro”,  Sjuksköterskans känslor om att vårda denna 
patientgrupp”, “Sjuksköterskans syn på patienten som lider av delirium”, “Sjuksköterskans 
samarbete med andra yrkeskategorier och anhöriga”,  “Förbättra vårdandet genom 
utbildning” och “Sjuksköterskans redskap i form av bedömningsinstrument och klinisk blick”. 
Resultatet visar att en närvaro av sjuksköterskan hos patienten ger positiva effekter i form av 
minskat vårdlidande och en delaktighet för patienten. I stress tenderar sjuksköterskan att inte se 
patienten som en helhet utan som ett objekt. Sjuksköterskan kan förebygga uppkomsten av 
delirium genom att använda sig utav olika redskap samt genom kontinuerlig utbildning för en 
god och säker vård. 
 
 
 
 
Nyckelord: Delirium, erfarenhet, kunskap, vårdande, delaktighet, attityd, stress, 
utbildning 
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INLEDNING 

Under tiden som sjuksköterskestudenter och genom tidigare erfarenhet inom vården har 
författarna stött på patienter med delirium som är ett akut tillstånd med förvirring. Att vårda 
dessa patienter har av författarna upplevts som en stor utmaning. Olika funderingar har 
således uppkommit kring varför det är så. Detta examensarbete kommer att beskriva 
sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med delirium och även den kunskap som 
sjuksköterskor innehar kring ämnet. Genom detta tror författarna att en större bild av 
problemets omfattning kan bildas och som senare kan ge en grund för förändring och bättre 
hantering av den här utsatta patientgruppen. 
 
 
BAKGRUND 

Beskrivning av delirium 
Delirium kommer från en latinsk term som betyder att “avvika från en rak linje”, det är ett 
akut medicinskt tillstånd med förvirring och karakteriseras av att det kan uppkomma på några 
timmar eller dagar (Fitzgerald, Ford & Pollard 2015). De vanligaste symtomen vid delirium är 
uppmärksamhetsstörning, bristande koncentrationsförmåga, feltolkning av sinnesintryck och 
fragmenterat tänkande. Det går att beskrivas som att verkliga händelser, misstolkningar och 
psykotiska tankar blandas. Patienten har ofta en ökad psykomotorik och framför allt en icke 
målinriktad motorisk aktivitet, eller en minskad psykomotorik. Dessa två tillstånd kan också 
växla. Vid delirium är patienten desorienterad och lider av minnesstörning. Hallucinationer, 
illusioner och paranoida vanföreställningar är vanliga symtom. Det är också vanligt med 
sömn- eller vakenhetsstörningar. Vid delirium är det inte ovanligt att patienten uppvisar 
utagerande beteenden, vandringsbeteenden och psykotiska symtom. Delirium uppkommer 
oftast på några timmar och symtombilden varierar under dygnet och de klara stunderna för 
patienten är oftast på morgonen för att sedan förvärras i sitt tillstånd under eftermiddag och 
kväll (Karlsson 2016, s 811). 
 

Etiologi 
Den precisa orsaken varför delirium uppstår är okänd, mer övergripligt rör det sig om en 
biokemisk rubbning i balansen mellan hjärnans behov och förutsättningar, vilket leder till en 
sviktande funktion i hjärnans högra del och dess funktioner. Vidare skrivs det om hur framför 
allt tros den glutamaterga och kolinerga transmissionen i hjärnan vara påverkad vid delirium. 
Detta bidrar till en försämring av patientens förmåga att kunna kognitivt bearbeta intryck, 
skapa nya minnen, bevara fokus och uppmärksamhet. Den äldre patienten löper större risk att 
drabbas då deras kompensatoriska förmåga att hantera belastning för kroppen oftast är sämre. 
De vanligaste orsakerna till att drabbas av delirium bottnar i somatisk belastning, mer än 90% 
av fallen och oftast i samverkan med andra faktorer. Några av de vanligaste orsakerna är; 
större kirurgiska ingrepp, infektion, läkemedelspåverkan samt trauman. Till de viktigaste 
differentialdiagnoserna vid delirium hör: Demenssjukdomar, psykoser, depression samt 
delirium tremens (Internetmedicin 2018).  

 
Karlsson (2016, s 811) beskriver att delirium är vanligast i hög ålder, men det kan uppträda 
under hela livscykeln. Barn kan få detta tillstånd vid exempelvis hög feber. Karlsson 
beskriver vidare en hypotetisk tröskel vid delirium som avgör om påfrestningar kan leda till 
delirium, denna tröskel stiger under barndomen och ungdomsåren, för att sedan vara fullt 
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utvecklad i vuxen ålder. När det biologiska åldrandet i hjärnan påbörjas vid 60 års ålder börjar 
denna tröskel gradvis sänkas. 
 
Frekvens och risker 
Det finns generella antaganden om att delirium är något som uppkommer frekvent men 
eftersom delirium är ett fluktuerande tillstånd är det också svårt att diagnostisera och således 
svårt att föra statistik om hur vanligt det är. Delirium är vanligt förekommande på post-
operativa avdelningar  med ortopedisk inriktning och inom vårdavdelningar som bedrover 
akutsjukvård. Hög frekvens förekommer också inom intensivvård. De patienter som lider av 
den hyperaktiva formen av delirium med utåtagerande beteende och rastlöshet är lättare att 
diagnostisera än patienter med den hypoaktiva formen som inte upptäcks lika lätt, eftersom 
den lätt förknippas med depressiva symtom (Schreier 2010). 
 
De risker som uppkommer vid delirium som beskrivs av Schreier (2010), är ökad dödlighet 
och morbiditet. De patienter som drabbas av delirium kommer behöva längre vårdtider och 
mer insatser efter utskrivning, såsom korttidsboende eller utökad hemtjänst. Sjuksköterskan 
blir också mer benägen att använda sig av fysiska och kemiska tvångsåtgärder som i sin tur 
kan leda till malnutrition och fall. Utöver dessa riskfaktorer kan patienterna uppleva hög 
ångest när deliriumfasen hade klingat av och de kunde minnas sitt beteende och sina 
hallucinationer. Vissa patienter som upplevt delirium under sin sjukhusvistelse utvecklade 
kognitiva svårigheter under lång tid efter utskrivning. Med allt detta i beaktning så för 
delirium med sig ekonomiska, fysiska och psykologiska kostnader (Schreier 2010). 
 

Beskrivning av begreppet vårda 
Här ämnar författarna beskriva hur sjuksköterskan kan vårda med människan bakom 
sjukdomen i fokus och de kvalitéer som sjuksköterskan kan använda sig av i vårdandet av 
patienter med delirium.   
 
Att vårda innebär att minska lidandet samt stötta patienten i  sin hälsoprocess. I mittpunkten 
för vårdandet  är det varken sjukdomen eller symtomen som centreras utan det är personen i 
sitt lidande och där fokuseras det på personens upplevelser om sig själv och sin situation, inte 
bara sin sjukdom. Ett begrepp som är viktigt under temat vårda är vårdhandlingar. 
Vårdhandlingar fokuserar på hälsoprocessen hos individen, och vårdaktiviteter där 
sjuksköterskan skapar möjligheter för individen att exempelvis göra egna val. Att forma en 
vårdande miljö är också en del av begreppet vårdaktivitet där sjuksköterskan ger en ökad 
trygghet för individen (Wiklund 2014, s 31).   
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Delirium är ett akut medicinskt tillstånd som drabbar främst äldre som vårdas på sjukhus men 
också i hemmet. Enligt WHO (2011) ökar andelen äldre i hela världens population. Detta kan 
innebära problem i form av ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Även vårdlidandet kan 
öka för patienten. Det är sjuksköterskors ansvar att kunna möta patienter med delirium med 
rätt kunskap, verktyg och kliniska färdigheter. Om inte sjuksköterskor har den nivå av 
kunskap som krävs för att möta patienterna riskerar detta leda till vårdlidande, 
sjukdomslidande samt en känsla av otrygghet hos patienterna. I och med dessa potentiella 
risker, vilka kan uppstå som ett resultat av bristande kunskap, torde det vara viktigt att täppa 
till detta kunskapshål för att undvika onödigt lidande hos patienter och anhöriga? Att ta reda 
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på sjuksköterskors erfarenheter av och kunskaper om att vårda dessa patienter, är grunden för 
att kunna utveckla vården och göra den vårdande för såväl patienter som anhöriga. 
 
SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av och kunskap om att vårda patienter med delirium. 
 
METOD 

Friberg menar att en litteraturöversikt handlar om att skapa översikt över kunskapsläget inom 
ett område eller ett visst problem. Det innebär således att ta reda på befintliga fakta för att 
kunna få en uppfattning om vad som studerats (Friberg 2017, B, s 141). En litteraturöversikt 
har här valts som metod för att kunna besvara syftet eftersom det redan finns forskning kring 
ämnet om hur sjuksköterskan erfar patienter med delirium har författarna valt att bygga upp 
och sammanställa studien kring den tidigare forskning som gjorts.  
 
Datainsamling  
Författarna valde att använda databasen Cinahl vid sökningar av artiklar då dess inriktning är 
mot vårdvetenskap, omsorg och medicin, vilket stämmer överens med syftet till detta arbete. 
Författarna utförde ett antal sökningar som sammanställts i bilaga 1 med sökord som: 
Confusion OR Delirium, nursing care, experience, nursing, aging OR elderly, geriatric 
nursing, nurse experience OR perception OR attitude.  
 
Författarna gjorde sammanlagt åtta sökningar. Samtliga rubriker lästes i alla sökningar 
förutom i sökning sju där författarna hittade en artikel som överensstämde med syftet efter att 
ha läst rubriken på ca: 50 andra artiklar. Efter genomgång av rubriker hittades 40 artiklar, 
abstract lästes på samtliga. Efter genomgång av dessa artiklars abstract valdes 11 stycken som 
författarna började bearbeta för att få fram ett resultat. De inklusionskriterier som valdes var 
att artiklarna skulle vara “peer-reviewed”,  publicerade mellan årtalen 2008 till 2018, samt 
skrivna på engelska eller svenska. Artiklar som innefattade endast 
intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av patienter med delirium exkluderades eftersom 
författarna fokuserar på allmänsjuksköterskans område. I resultatet har vi också exkluderat 
vissa artiklar som endast beskrev patientens upplevelse av delirium samt en artikel som visade 
sig vara en litteraturöversikt. Dessa artiklar har författarna valt att använda i bakgrund och 
diskussionen då de är relevanta i det sammanhanget. 
 
Segesten beskriver att kvalitativa och kvantitativa artiklar skall sökas till en 
litteraturöversikt då författaren får en god syn på kunskapsläget inom det område som valts 
(Segesten 2017, s. 108). Mot bakgrund av det ser fördelningen av artiklar ut enligt följande: 
av de 11 artiklar som valdes för att utgöra resultatdelen i denna var fyra st. kvalitativa, två st. 
var mixade studier av kvalitativ och kvantitativ metod och fem artiklar var kvantitativa.  
 
Dataanalys 
Författarna valde att utgå från Fribergs analysprocess (A, 2017). Artiklarna lästes av båda 
författarna grundligt med hjälp av granskningsmall för kvalitativa samt kvantitativa artiklar 
som beskrivs i  Friberg (C, 2017). Därefter diskuterade författarna fynden och de tolkningar 
som gjorts. Sedan sammanställdes artiklarna för att tydligare få en överblick och på det sättet 
lättare kunna urskilja skiljaktigheter samt likheter, se bilaga 2. Författarna läste sedan igenom 
artiklarna ytterligare för att kunna hitta nyckelord som sedan kunde göras om till olika teman 
och subteman. Två huvudteman hittades som gavs titlarna “Sjuksköterskans upplevelse av att 
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vårda patienter med delirium” och “Sjuksköterskans redskap för prevention och behandling”. 
Under dessa teman kunde vi utröna sex stycken subteman, “ Att vårda med 
närvaro”,  Sjuksköterskans känslor om att vårda denna patientgrupp”, “Sjuksköterskans syn 
på patienten som lider av delirium”, “Sjuksköterskans samarbete med andra yrkeskategorier 
och anhöriga”,  “Förbättra vårdandet genom utbildning” och “Sjuksköterskans redskap i 
form av bedömningsinstrument och klinisk blick”.  
 
Genom att gå efter Fribergs analysmodell vid litteraturstudie kan delarna forma en helhet utav 
de valda artiklarna. För att finna koppling till syftet behöver delarna brytas ned, på så sätt  kan 
en helhet skapas och ett resultat kan formas, vilket i vår studie redovisas i resultatet. Modellen 
utgörs av fem olika delar och den första delen fokuserar på studiens resultat som kan uppnås 
genom att författarna läser igenom de valda artiklarna ett flertal gånger med följsamhet och 
öppenhet inför studien. Den andra delen handlar om att identifiera nyckelord samt penetrera 
teman och subteman som bygger själva resultatet. I den tredje delen skapar författarna en 
översikt över materialet genom att samla ihop studiens resultat. Fakta sammanställs och 
författarna får en schematisk översikt med en genomgående tydlighet. I del fyra skapar 
författarna sig en överblick över skillnaderna samt likheterna kring de olika studiernas 
resultat. I det femte och sista steget etableras en beskrivning för nya teman som slutligen 
kommer forma helheten för studien (Friberg 2017, A, ss. 135-137). 
 
RESULTAT 

SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA PATIENTER 
MED DELIRIUM 
Under detta tema fann författarna tre subteman som sammanfattar och knyter ihop 
sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med delirium. De teman som följer benämns 
som “Att vårda med närvaro”, “Sjuksköterskans känslor om att vårda denna patientgrupp” 
och “sjuksköterskans syn på patienten som lider av delirium”.    
 
Att vårda med närvaro 
Detta avsnitt beskriver sjuksköterskans betydelse av att vara närvarande för patienten som 
erfar delirium. Studien visar på att sjuksköterskans närvaro ger positiva effekter för patienten 
såsom känslor av tillit, delaktighet, minskat vårdlidande  (Belanger & Ducharme 2015). 
 
Belanger och Ducharme (2015) påvisar att när delirium drabbar patienten är det viktigt att 
sjuksköterskan bekräftar vad denne upplever samt erbjuder sig att förklara patologin om 
delirium som de erfar i stunden. Att visa förståelse och vara närvarande ger en tillit och 
delaktighet. Sjuksköterskans närvaro kan minska effekterna och symtomen patienten upplever 
under episoden av delirium. Att försöka orientera patienten i detta tillstånd kan orsaka 
konfrontation och större sjukdomslidande för patienten. Studien lyfter  att sjuksköterskan i 
största mån bör undvika att vara fysiskt frånvarande då det påverkar patientens negativt och 
istället skapar ett onödigt vårdlidande. Sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav att de 
hade ett annat synsätt på hur de skulle tillmötesgå patienter med delirium. Men efter studiens 
avslutande kände de sig positiva och mer bekväma att vårda med det nya kunskaper de 
erhållit (Belanger & Ducharme 2015).  
 
Sjuksköterskans känslor om att vårda denna patientgrupp 
Detta avsnitt beskriver hur sjuksköterskan känner när hen vårdar denna patientgrupp, de olika 
studierna visar att sjuksköterskor upplever känslor som stress, frustration och en känsla av att 
vara överväldigad. De upplevde även en känsla av obehag och rädsla för att utsättas för våld 
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(Fleming, Schofield & Tolson 2012;  El Hussein och Hirst 2015; McDonnel & Timmens 
2012). 
 
Sjuksköterskor upplever att de har en mycket nära kontakt med patienten under det tidiga 
stadiet av delirium och tillhandahållandet av högkvalitativt vård är en svår och komplicerad 
uppgift om stressnivåerna höjs för sjuksköterskan (McDonnel & Timmins 2012). Att vårda 
patienter som drabbats av delirium upplevs av sjuksköterskor som utmattande och och 
stressigt. Sjuksköterskorna beskrev också att de aggressiva utbrotten hos vissa patienter kom 
plötsligt och oförutsägbart. I och med detta upplevde sjuksköterskorna att de alltid var i risk 
för att utsättas för våld och att dessa patienter var störande och irriterande för de andra 
patienterna. Vidare beskrev sjuksköterskorna sin upplevelse av att patienterna försökte rymma 
från avdelningen och främst skedde detta de dagar det var brist på personal, och att de då 
kände en stress över att de kommer hamna i konflikt med chef och anhöriga (Fleming, 
Schofield & Tolson 2012). 
 
Även i studien av El Hussein och Hirst (2015) beskriver sjuksköterskorna att delirium var en 
källa till frustration och en känsla av att vara överväldigad eftersom de var tvungna att 
förhålla sig till sjukhusets riktlinjer, professionella riktlinjer och anhöriga. Sjuksköterskorna 
ansåg att det var läkarens uppgift att upptäcka delirium eftersom omvårdnaden av patienten 
kretsade kring patientens medicinska diagnos. Sjuksköterskorna beskrev även att vårdandet av 
patienten påverkades mycket av den rapport de fick av föregående sjuksköterska, om de fick 
rapport om att patienten var förvirrad på grund av demenssjukdom följde denna stämpel med 
patienten under hela vårdtiden. 
 
Kvalitativa studier visar att sjuksköterskor erfarit känslor av obehag samt en oförmögenhet att 
förstå syndromet delirium hos patienten. Enligt McDonnell och Timmins (2012) upplever 
sjuksköterskor ökade nivåer av stress när de vårdar patienter med delirium och särskilt då 
patienter med den hyperaktiva formen av delirium. När patienter uppvisar olika 
psykomotoriska beteenden som att försöka ta sig ur sängen, dra i katetrar och slangar 
upplevde sjuksköterskorna detta som mycket svårt att hantera. Även patienter som uppvisade 
agitation, rastlöshet, var högljudda och irriterade upplevdes som svåra att hantera. Vidare 
beskriver författarna att vissa beteenden upplevdes av sjuksköterskorna som lättare att 
hantera, såsom när patienterna var tysta, tillbakadragna och talade lågmält eller avvaktande 
(McDonnel & Timmens 2012). 
 
Sjuksköterskans syn på patienten som lider av delirium 
Detta avsnitt beskriver hur sjuksköterskan ser på patienter med delirium, de olika studierna 
kom fram till att sjuksköterskor lätt objektifierade patienter och att de patienter som 
uppvisade utåtagerande symtom snabbare fick hjälp (Fleming, Schofield & Tolson 2012).  
Sjuksköterskorna kunde även se på patienten som att de gjorde saker med flit för att försvåra 
vårdandet för sjuksköterskan (Baker, et.al 2015). 
 
Fleming, Schofield & Tolson (2012) beskriver att under tiden som patienterna var drabbade 
av delirium såg sjuksköterskorna dem mestadels som kroppar som ramlade och rörde sig, men 
när patienten var tillbaka i sitt habitualtillstånd uttryckte sjuksköterskorna att patienterna var 
sårbara individer vars värdighet måste beskyddas. Genom att undanhålla information för 
patienten om dennes beteende  under sitt delirium ansåg sjuksköterskorna att de skyddade 
patientens värdighet. Sjuksköterskorna upplevde att det var lättare att vårda patienter med 
delirium när de låg på en sal med flera andra patienter på grund av att de då befann sig inne på 
salen oftare och kunde då ha bättre koll på förändringar och beteenden hos patienten. 
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Sjuksköterskorna påpekade dock det faktum att de andra patienterna på salen kunde bli störda 
av patienten med delirium och således kände sig tvingade att flytta patienten med delirium till 
ett enkelrum. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de behövde skydda patienten genom att få 
bort dem från allmänhetens ögon och att användandet av lugnande medicin utgjorde en sista 
utväg när sjuksköterskan bedömde att patientens säkerhet var i fara  
(Fleming, Schofield & Tolson 2012). 
 
När det gäller patienter med den hyperaktiva formen av delirium, är det större sannolikhet att 
de får snabbare behandling än patienter som uppvisar den hypoaktiva formen eftersom det 
finns risk för att sjuksköterskor förväxlar den hypoaktiva formen med depression (Baker, 
et.al. 2015). 
 
Enligt en studie av El Hussein och Hirst (2015) sökte många av sjuksköterskorna efter de 
synliga tecknen på delirium trots att de flesta tecknen är osynliga. Vissa av sjuksköterskorna 
upplevde att de borde utföra screening på alla patienter över 70 år oavsett inläggningsorsak. 
De beskrev också att de patienter som led av den hypoaktiva typen av delirium lämnades utan 
försök till att åtgärda situationen eftersom de inte var lika påfrestande som de patienter som 
uppvisade agressivitet.  De upplevde det i princip som att det var norm på avdelningen att 
patienter led av delirium istället för att se det som något avvikande. Vid de tillfällen när 
patienter rymde från avdelningen under påverkan av delirium, beskrev sjuksköterskorna 
patienterna som luriga och att de kände att patienterna rymde med flit för att vara jobbiga. 
Sjuksköterskorna kunde alltså inte tänka att patienterna faktiskt var väldigt sjuka och att de 
inte har möjligheten att vara så uträknande (Fleming, Schofield & Tolson 2012). 
 

 
SJUKSKÖTERSKANS REDSKAP FÖR PREVENTION OCH 
BEHANDLING 
Under detta huvudtema fann författarna tre subteman som beskriver vad sjuksköterskan har 
för resurser och verktyg för att upptäcka och behandla delirium. Dessa tre subteman benämns 
som “Sjuksköterskans samarbete med andra yrkeskategorier och anhöriga”,  “förbättra 
vårdandet genom utbildning” och “sjuksköterskans redskap i form av bedömningsinstrument 
och klinisk blick”.  
 
Sjuksköterskans samarbete med andra yrkeskategorier och anhöriga 
De olika studierna under detta stycke beskriver främst att involvering av anhöriga kan 
underlätta för sjuksköterskan samt minska patientens vårdlidande. Det finns också resultat 
som påvisat att för mycket inblandning av anhöriga kan ge negativa konsekvenser (Fleming, 
Schofield & Tolson 2012; Mailhot, Cossette, Côté, Bourbonnais, Côté, Lamarche & Denault 
2017; El Hussein & Hirst 2015). 
 
Att vårda patienter med delirium kräver att sjuksköterskan arbetar tillsammans med andra 
yrkeskategorier för att förebygga och upptäcka delirium. Genom god omvårdnad och 
medicinsk behandling av de underliggande orsakerna till delirium finns det goda möjligheter 
att förhindra uppkomst. Det som idag styr vårdandet av patienter med delirium är baserat på 
kvantitativa metoder där forskarna har klassificerat olika sjukdomar med risker för delirium. 
Det finns kliniska riktlinjer som rekommenderar behandling och vård för patienter med 
delirium men problemet är att dessa riktlinjer oftast inte stämmer överens med den 
organisatoriska verkligheten på vårdavdelningar (Fleming, Schofield & Tolson 2012). 
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Genom att uppmuntra anhöriga till en delaktighet i vården kan symtom som aggressivitet 
minska och således också bördan på sjuksköterskan som vårdar dem (McDonnell & Timmins 
2012). 
 
När en patient insjuknar i delirium är det sjuksköterskans uppgift att vara patientens röst ifall 
kommunikationen sviktar. Något som också är av stor vikt är att sjuksköterskan involverar 
patientens anhöriga med lov från patienten. Att sjuksköterskan utbildar anhöriga om hur 
delirium kan te sig och dess patologi ger god chans till stöttning efter utskrivning för 
patienten. Med dessa färdigheter kan anhöriga fortsätta att använda sig av denna kunskap och 
därmed öka patientens skyddsnät. Denna studie tyder på att om sjuksköterskan får 
möjligheten att utbilda familj eller anhöriga till patienten ger detta positiva utfall i form av 
mindre vårdlidande. Genom familjens kunskap om patientens personlighet och livshistoria 
kan sjuksköterskans vårdande av patienten förbättras. Att arbeta på det här sättet ger en 
minskad vårdlängd samt snabbare återhämtning för patienten (Mailhot, et.al. 2017).  
 
En annan studie visade att anhörigas närvaro påverkade vårdandet av patienterna. Den visade 
att sjuksköterskorna upplevde att de inte själva behövde vara så närvarande eftersom de 
anhöriga tog mycket av ansvaret kring patienten och rapporterade tillbaka till sjuksköterskan, 
men att sjuksköterskan då missade de akuta förändringar som skedde hos patienten. Men 
sjuksköterskorna upprepade också att de upplevde att den stressiga, akuta sjukhusmiljön 
påverkade närheten till den enskilde patienten negativt, då de inte hann vara hos patienten så 
som de hade önskat (El Hussein & Hirst 2015). 
 
Studien visade att de sjuksköterskor som hade färre års erfarenhet i yrket tenderade att vara 
mer vetgiriga när det gällde delirium medan de sjuksköterskor som hade många års erfarenhet 
tedde sig mer avhållsamma till att själva gräva djupare i att upptäcka och förhindra delirium. 
De sjuksköterskor med fler års erfarenhet upplevde det lättare att lägga över det ansvaret på 
läkaren (El Hussein & Hirst 2015) 
 
 
 
Förbättra vårdandet genom utbildning 
Detta avsnitt beskriver hur utbildning förändrar vårdandet av patienten. Vidare beskrivs hur 
sjuksköterskans erfarenhet utvecklas och förändras genom kontinuerlig utbildning. 
 (Baker, Hunt, Scuriaga, Thoo, Ting & Wand 2014; Baker, Nivens, Taggart & Tillman 2015; 
Cooke, Kang, Moyle & O´Dwyer 2017; McDonnell & Timmins 2012). 
 
Baker, et.al. (2014) lät sjuksköterskor skatta sin kunskap om delirium och det visade sig inte 
finns något samband mellan nivå av utbildning och antal rätt svar på kunskapsfrågor om 
delirium och dess riskfaktorer. Forskarna fann heller inget samband mellan antal år som 
sjuksköterskorna arbetat och rätt svar på kunskapsfrågorna. Endast de sjuksköterskor som 
tidigare hade erfarenhet av att vårda patienter med delirium fick fler korrekta svar.  
 
De sjuksköterskor som fått utbildning eller träning i att hantera patienter med delirium 
upplevde bördan som mindre och således vårdandet som lättare. Sjuksköterskan har en central 
roll för att kunna förebygga, upptäcka och behandla delirium. Denna roll kräver en god 
kunskap om symtomen och riskfaktorerna. Det gör att dessa sjuksköterskor hamnar i en 
mycket bättre position än de sjuksköterskor som inte har tillräckligt god kunskap (McDonnell 
& Timmins 2012). 
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I resultatet på en före och efter studie framkom det att sjuksköterskor som fick tillgång till 
regelbundna utbildningar om delirium hade en mycket bättre chans att upprätthålla sin 
kunskap om tillståndet. Det visade sig också att om övrig vårdpersonal såsom läkare blivit 
inbjudna att delta i utbildningarna om delirium hade arbetet med att förbättra patientens 
sjukdomsbild förbättrats (Baker, et.al. 2014). 
 
Vissa sjuksköterskor beskrev att deras attityd mot äldre med delirium förändrades efter att de 
genomgått utbildning De menade att missuppfattningar kring kognitiva svårigheter hade styrt 
hur de vårdade och de menade vidare att en utökad kunskap gett dem en vidgad medvetenhet. 
Sjuksköterskorna kände att de fick mer självförtroende i att bedöma patientens mående och att 
de började reflektera mer över hur de var som sjuksköterskor. De fick en helhetssyn på 
patienten och fokuserade inte bara på patientens fysiska mående. Sjuksköterskorna upplevde 
att det var lättare att skilja på delirium och demenssjukdom efter att ha genomgått ett särskilt 
utbildningsprogram (Cooke, et. al. 2017). 
 
Sjuksköterskans verktyg i form av bedömningsinstrument och klinisk blick 
Detta avsnitt beskriver hur sjuksköterskan kan använda bedömningsinstrument för att 
förhindra uppkomst av delirium. Studierna beskriver hur sjuksköterskor i hemsjukvård och på 
slutenvård fått lära sig och börjat använda sig av bedömningsinstrument och hur de ansåg att 
detta fungerade. (Goulet, Gunten, Morin & Verloo 2016; Champoux,  Carmichael, Desrosiers, 
Landreville,  McCusker,  Monette,  Richard, Savoie  & Voyer 2015; Schreier 2010; El 
Hussein & Hirst 2015). 
 
Goulet, et.al. (2016) beskriver att det är inte bara inom slutenvården som sjuksköterskor 
behöver kunna bedöma eller upptäcka akut delirium utan också i hemsjukvården. Här finns 
det stort behov av att identifiera symtom på delirium hos hemmavarande äldre patienter. 
Genomförbarheten och acceptansen av ett  bedömningsinstrument studerades, som utvecklats 
för att upptäcka delirium samt vårda äldre personer med delirium inom hemsjukvården. Detta 
föll sig positivt hos sjuksköterskorna när de senare fick beskriva hur de ansåg studien vara 
relevant eller ej. Att satsa på vidare forskning med fokus på innovativa strategier för 
insamling av daglig hälsostatus inom hemsjukvården med inriktning på symtom på delirium 
är av intresse  
 
I en valideringsstudie fick sjuksköterskan använda sig utav ett screeningsverktyg vid namn 
RADAR vars syfte var att minska tiden för administrering, öka användarvänligheten samt 
generaliserbarheten. Även hantera vissa begränsningar hos andra verktyg som redan var 
befintliga på sjukhus men också inom hemsjukvården. Syftet var inte bara att utvärdera 
screeningverktyget utan att också bedöma sjuksköterskan acceptans för verktyget. Att hitta 
redskap för sjuksköterskan som inte är tidskrävande eller för komplicerade är av stor vikt för 
att det skall utföras samt att sjuksköterskan ska känna sig trygg i utförandet. Det kan annars 
vara en risk att verktygen blir en belastning för sjuksköterskan då jobbet redan är tidskrävande 
i sig. I resultatdelen framgick det att när verktygen var enkla att hantera samt att det ej var 
tidskrävande fall sig väl mottaget hos sjuksköterskan (Champoux, et.al. 2015).  
 
Förutom att använda sig av screeningverktyg för att upptäcka delirium är det av stor vikt att 
sjuksköterskan har noggrann översikt av patientens vätskestatus, nivå av smärta och att se till 
att patienten kan använda sina sinnen på rätt sätt. T.ex. genom att se till så patienten har 
glasögon eller hörapparat (Schreier 2010). 
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Deltagare i en annan studie upplevde att det var lättare att upptäcka delirium hos de yngre 
patienterna eftersom de då på direkten kunde utesluta demens. Ålder var alltså en kompass 
som sjuksköterskorna använde i sitt resonemang. De beskrev vidare att det dock var lättare att 
upptäcka delirium om de satte sin förförståelse åt sidan (El Hussein & Hirst 2015). 
 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat 
Det första huvudtemat visar att en närvaro av sjuksköterskan hos patient med delirium ger 
positiva effekter i form av minskat vårdlidande och en delaktighet för patienten. 
Sjuksköterskan upplever negativa känslor när hen vårdar patienter med delirium, bland annat 
är stress en stor faktor som påverkar vårdandet. Resultatet visar också att sjuksköterskan i 
denna stress tenderar att inte se patienten som en hel människa utan som ett objekt, vilket kan 
påverka patienten negativt. Det andra huvudtemat beskriver hur sjuksköterskan kan förebygga 
uppkomsten av delirium genom att använda sig utav olika redskap. För att kunna upptäcka 
delirium krävs det att sjuksköterskan samarbetar med andra yrkeskategorier. 
 
 
Att delaktiggöra anhöriga i vården verkar minska vårdlidandet för patienten. 
Sjuksköterskor som hade en längre tids erfarenhet i yrket hade en mer ytlig attityd till att 
ytterligare fördjupa sig i patientens sjukdomsbild, medan sjuksköterskor med mindre år av 
erfarenhet var mer intresserade av helheten kring syndromet. För att förbättra vårdandet av 
denna patientgrupp krävs kontinuerlig utbildning för sjuksköterskor. I vårdandet av patienter 
med delirium är det viktigt att sjuksköterskan använder sin kliniska blick samt 
bedömningsinstrument för att förhindra uppkomst av delirium.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Hinder för en patientcentrerad vård 
 I Fitzgeralds, Fords och Pollards (2015) studie intervjuades patienter om sin upplevelse av 
delirium och resultatet visar tydligt på vikten av sjuksköterskans roll när det gäller att göra 
patienten delaktig i sin vård. Patienterna beskriver hur de låg i sjukhussängen med grindar 
uppdragna, och deras känsla av panik att de är fast och inte kan komma ut. Patienterna förstod 
aldrig varför sänggrindarna var uppe och de fick handskas med ångest och en ensamhet då 
ingen förstod eller försökte förstå dem i deras tillstånd. Att inte för stunden kunna 
kommunicera gav de flesta av patienterna en stor inre oro och ångest. Att möta personen i 
detta tillstånd är en viktig del i sjuksköterskans profession. Att inte förklara varför 
sänggrindarna är uppe ger ett vårdlidande som kunde ha undvikits om vårdpersonalen hade 
använt sig av kommunikation. Patienterna beskrev delirium som skrämmande och förknippat 
med fruktansvärda känslor. De hade en känsla av chock och det kändes som att de var på väg 
att dö.  
 
Att förhindra att dessa känslor uppkommer hos patienter är en stor del i sjuksköterskans 
arbete och när detta inte sker är det ett misslyckande från vårdens sida. Sjuksköterskans 
närvaro innebär ett flertal hälsovinster hos patienten. I dagsläget kan sjuksköterskebristen öka 
på sjukhus runt om i landet och chansen för att kunna utöva en patientcentrerad vård minskar. 
Genom ökad forskning kring detta ämne genereras fynd som kan upplysa politikerna till mer 
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kunskap om vikten och de vinster som ges vid närvaro från sjuksköterskan, och 
förhoppningsvis kan förändringar bli av. 
 
Förutom praktisk erfarenhet om delirium är det av betydande vikt för sjuksköterskan att med 
hjälp av sina färdigheter upprätta en vårdrelation med patienter som erfar tillståndet delirium 
och vårda kontakten med anhöriga samt ha beredskap för att hantera etiska problem som kan 
uppstå i vårdandet.  
 
Sjuksköterskans närvaro och förmåga till att förstå patienten gör att patienten litar på 
sjuksköterskan och kan därmed bli delaktig i sin vård. Men när patienten uppvisar utagerande 
beteenden finns det en risk att sjuksköterskan drar sig undan i rädsla för att bli utsatt för våld 
som Fleming, Schofield och Tolson (2012) visar i sin studie. Strävan efter att göra patienten 
delaktig och känna tillit till sjuksköterskan riskerar då att raseras. 
 
Om sjuksköterskan utforskar patientens upplevelse av delirium kan hen bli mer förstående 
för  patienter som upplever eller har upplevt delirium och genom detta bidra till holistisk, 
evidensbaserad vård för att kunna möta dessa patienter (Fitzgerald, Ford & Pollard 2015). 
Belanger beskriver att sjuksköterskan kan förbättra patientens upplevelse genom att ansvara 
för en upprätthållen kontakt, ett ingivande av lugn, samt få patienten att känna sig trygg i 
situationen. Genom att sjuksköterskan ger förklaringar om delirium och upplysningar om 
syndromet, kan patientens lidande minskas. Att sjuksköterskan är närvarande hos patienten 
ger en ökad trygghet samt ett skydd för patienten mot eventuell fysisk eller psykisk skada 
(Belanger & Ducharme 2011). 
  
 
Sjuksköterskans moraliska stress 
Att vårda en patient med delirium är prövande och en intensiv tid för sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan står redan för utmaningar i dagens samhälle där det råder brist på 
sjuksköterskor och förändringar i organisationerna på sjukhusen sker. Resultaten visar att 
sjuksköterskor upplever frustration, känslor av att vara utmattad och känslan av att vara 
överväldigad. Sjuksköterskor och andra som har direkt kontakt med patienter upplever en hög 
nivå av moralisk stress. Vad som gjorde att de upplevde denna moraliska stress var främst att 
se patienter lida på grund av brist på kontinuitet i vården. Att se sämre vård på grund av 
bristande kommunikation hade högt bidragande till denna stress. Resultatet visade även att det 
fanns samband mellan hög upplevelse av etisk arbetsmiljö och låg upplevelse av moralisk 
stress. Av de 395 sjuksköterskorna som tillfrågades uppgav 20% att de hade funderat på att 
lämna yrket på grund av den moraliska stress de upplevde (Epstein, Fischer, Hamric, 
Herbertson & Whitehead 2015) 
 
Att vårda patienter med delirium ger, som beskrivet i resultatet, sjuksköterskor en känsla av 
hög stress och frustration. Dessa känslor ökar på den moraliska stressen och risken finns att 
allt fler sjuksköterskor funderar på att lämna yrket eller faktiskt gör det. I relation till hållbar 
utveckling ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv är detta mycket negativt. 
 
En review-artikel av Belanger & Ducharme (2011) visar att sjuksköterskor upplevde skuld på 
grund av bristen på tillgänglighet för patienters behov. Att arbeta i en miljö där patienter 
måste konkurrera om sjuksköterskornas tid, gör att en känsla av frustration infinner sig när 
patienter behöver mycket tid av sjuksköterskan. Sjuksköterskorna uppgav att de kände ett 
behov av att avgöra huruvida de skulle vara flexibla eller att behålla kontrollen över en 
situation där personens beteende skiftades snabbt vilket försatte deras egen säkerhet i fara. 
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Vidare, när de försökte närma sig personer i delirium för kunna vara mer närvarande, kände 
de samtidigt att de behövde stanna kvar på ett visst avstånd och hålla ryggen fri eftersom de 
kände att de inte kunde lita på patienterna på grund av deras växlande beteende. Vissa 
sjuksköterskor uttryckte en irritation men också frustration över att de skulle behöva arbeta 
med äldre personer med delirium, vilket de ansåg som ett hinder för att ge specialiserad vård 
åt yngre personer som de uppfattade vara mer allvarligt sjuka än äldre med delirium. När en 
patient insjuknar svårt i delirium ökade sjuksköterskans arbetsbelastning, de fruktade för 
deras egna säkerhet, deras självkänsla minskade och de upplevde mentala konflikter i sig 
själva.  
 
När sjuksköterskan drar sig undan från patienten, med anledning av dennes växlande beteende 
och en rädsla över sin egen säkerhet blir det en utmaning att vårda med närvaro och kanske 
till och med att sjuksköterskan inte alls är närvarande. Risken finns att det leder till ett 
vårdlidande för patienten och en mycket längre tid för att tillfriskna. 
 
 
Sjuksköterskans betraktande av patienter med delirium 
Att vårda en patient med delirium som inte är vid sina sinnens fulla bruk är en utmaning för 
sjuksköterskor. Att skilja på om det finns en mening i deras handlingar kan vara svårt enligt 
fynden i resultatet. Studien visade att en patient med den hyperaktiva formen av delirium med 
större sannolikhet fick snabbare behandling samt att sjuksköterskorna objektifierade patienter 
med delirium (Baker, Nivens, Taggart & Tillman 2015; Fleming, Schofield & Tolson 2012). 
Genom att forska ytterligare på hur sjuksköterskan erfar patienter med delirium finns det 
chans till en ökad kunskap kring detta fenomen.  
 
Belanger och Ducharme (2011) visar att det är nödvändigt för sjuksköterskor att förstå hur 
personen är i sitt habitualtillstånd. då det underlättar för att kunna anpassa sina insatser och 
erbjuda lämplig, rättvis och en ansvarsfull vård.  
 
För att sjuksköterskan skall kunna fokusera på patientens hälsoprocess och vårda ansvarsfullt 
behöver sjuksköterskan förstå patientens livsvärld utifrån dennes habitualtillstånd. En 
vårdhandling kan vara att involvera anhöriga för att få all denna värdefulla information, vilket 
kan göra att sjuksköterskan får en möjlighet att se på patienten ur ett nytt ljus och därmed 
främja vårdandet. 
 
Den objektifierande synen som sjuksköterskan tenderar att ha på patienter som lider av 
delirium riskerar att påverka vårdandet negativt. Risken finns att sjuksköterskor talar till 
patienter på ett irriterat sätt och till och med kanske vårdar patienter sämre än andra patienter 
som inte sviktar kognitivt. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskans fyra grundläggande områden att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Ett objektifierande 
förhållningssätt går helt emot det som ingår i sjuksköterskors utbildning och essensen i yrket. 
Genom att beskåda patienten som ett objekt bidrar sjuksköterskan till ett vårdlidande för 
patienten och därmed en försämrad hälsoprocess. 
 

Verktyg och instrument för sjuksköterskans utförande 
I resultatet påvisades det att ett gott samarbete mellan sjuksköterskan och anhöriga främjar 
patienters hälsoprocess. Genom att involvera anhöriga i den aktuella vården har yttring av 
aggressivitet och oroskänslor minskat hos patienter, när anhöriga får kunskap av 
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sjuksköterskan om delirium och dess symtom kan de sedan vara ett stöd för patienten även 
efter vårdtiden. Vi som författare anser att ett skyddsnät runt patienten är av stor vikt för 
snabbare återhämtning för patienten, när anhöriga är nära patienten finns det rum för 
sjuksköterskan att ta ett steg tillbaka och låta anhöriga ta plats. Enligt svensk 
sjuksköterskeförening (2009) har sjuksköterskor alltid det yttersta ansvaret för patienters 
omvårdnad då det är sjuksköterskans ansvarsområde samt specialitet. Patienter som led av 
delirium kände sig trygga och bekväma när människorna omkring dem var förstående samt 
stöttande när de uttryckte tankar om situationen de upplevde. Patienter som drabbats av 
delirium kunde i efterhand berätta om hur känslan av att vara förvirrad och avskild från 
verkligheten lindrades när de återförenades med sin familj igen, de kände sig då 
betydelsefulla och upplevde glädje. Personer med delirium indikerade att sjuksköterskans 
attityder var av stor betydelse för dem. En fysisk närvaro ökade känslan av trygghet, och de 
kunde skilja kvaliteten på denna närvaro baserat på hur sjuksköterskorna talade, rörde dem, 
handlade eller om de var tysta (Belanger & Ducharme 2011).  
 
Förbättrad vård genom utbildning 
Som beskrivet i bakgrunden kan patientens lidande minska genom att sjuksköterskan upplyser 
patienten om delirium och förklarar vad det är som sker. 
Resultatet visar att de sjuksköterskor som hade mest kunskap kring delirium var de som hade 
praktisk erfarenhet av att vårda dessa patienter. Vidare visar olika studier i resultatet att 
utbildning eller träning på arbetsplatserna i att vårda dessa patienter gjorde att bördan på 
sjuksköterskan upplevdes mindre. Utbildning gav även en attitydförändring hos 
sjuksköterskor och en ökad medvetenhet i vårdandet. Detta resultat visar att kunskap kring 
delirium och omvårdnad är ingenting som sjuksköterskan får med sig som nyutexaminerad 
och inte heller av att arbeta många år som sjuksköterska utan pekar på vikten av kontinuerlig 
utbildning av arbetsgivaren. Om sjuksköterskor kontinuerligt ökar på sin kunskap finns det en 
högre chans att kunna arbeta preventivt och minska de konsekvenser för patienten som är 
beskrivet i bakgrunden; längre vårdtider, ökad dödlighet, mer tvångsåtgärder och kostsamma 
insatser i hemmet efter utskrivning. Ur ett ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv kan det 
också få goda konsekvenser för patienten genom kortare vårdtider och en friskare tillvaro 
efter utskrivning. 
 
Fitzgerald,  Ford och Pollard (2015) beskriver att det skulle vara positivt för personer som 
upplevt delirium att bli erbjudna chansen att få prata om sina upplevelser av delirium. Den 
terapeutiska kommunikationen ger patienten möjlighet att prata om sina erfarenheter samt för 
sjuksköterskan att förklara och ge information om orsakerna till varför och hur delirium 
inträffar. Genom sådana terapeutiska interaktioner kan sjuksköterskan öka förståelsen om 
sjukdomen för den enskilda personen som upplevt delirium. Att få höra hur delirium tedde sig 
för den patienten genom att höra deras upplevelser gör det möjligt för sjuksköterskor att se 
personen som unik och då  kunna vara ett stöd. Dessutom möjliggör detta tillvägagångssätt att 
sjuksköterskor enklare kan identifiera faktorer som patienters erfarenheter och upplevelser 
och kan då därför strukturera, planera och initiera mer effektiva strategier för vårdande.  
 
Hållbar utveckling 
2010 uppskattades det att 524 miljoner människor var äldre än 65 år, alltså 8% av världens 
befolkning. 2050 kommer denna siffra ha tredubblats till 1,5 miljarder, 16% av världens 
befolkning. Detta fenomen tros bero på minskad fertilitet och att människor idag lever längre. 
Utvecklingsländer kommer känna av ökningen av en åldrande befolkning på ett mer kraftigt 
sätt än i-länder kommer göra, eftersom i-länder har haft tid och möjlighet att förbereda sig för 
den åldrande populationen. Den åldrande populationen kommer att utmana stora delar av 
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infrastruktur, såsom hälso- och sjukvård. Den äldre populationen kommer bidra till högre 
sjukhuskostnader och behovet av äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och hemsjukvård 
i hemmet kommer öka (WHO 2011).  
 
Hållbar utveckling kan ses som tre dimensioner som ömsesidigt är beroende av varann. Den 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen. Den ekologiska dimensionen bygger på tre 
insikter: människan är integrerad i naturen, naturresurserna är begränsade samt att naturens 
tålighet för miljöfaror är begränsad. För en god ekonomisk utveckling bör det vara jämlikt för 
både individen och landet som en helhet. Den ekonomiska utvecklingens tillväxt måste dock 
begränsas inom jordens resurser. Den sociala dimensionen är till för att ge grundläggande 
mänskliga förnödenheter såsom värme och föda. Det innebär att fattigdomen måste 
bekämpas. Den sociala dimensionen bygger också på att alla ska få samma möjligheter samt 
att ha rätten till ett liv med livskvalité (Kjellström & Sandman 2013, ss. 338-339). 
 
Genom att sjuksköterskan får den kunskap som behövs för att upptäcka delirium i den tidiga 
fasen kan en ekonomisk hållbar utveckling gynnas genom att vårdtider minskas och mindre 
resurser efter utskrivning till hemmet kommer att vara nödvändiga. Genom detta kan en social 
hållbar utveckling råda genom att patienten får ett minskat eller obefintligt vårdlidande och en 
god livskvalité.  
 

Metoddiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet och kunskap av att 
vårda patienter med delirium. Författarna valde att använda sig av en litteraturöversikt enligt 
Fribergs (2017 B , s 141) beskrivning. Anledningen till att författarna valde denna metod 
grundar sig i att det redan finns mycket forskning kring det valda ämnet. Tidsaspekten styrde 
också detta val av metod eftersom författarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för 
att utföra en empirisk intervjustudie. 
 
Inom ämnet delirium och sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som lider av det 
finns det många artiklar att finna i databaserna. Problemet var att de flesta av artiklarna 
beskriver intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av detta fenomen och således inte stämde 
överens med syftet till denna litteraturstudie då fokus ligger på allmänsjuksköterskans 
område. Dessa artiklar var då tvungna att exkluderas ur sökningarna. Författarna fann många 
artiklar som endast beskrev patienters upplevelse av delirium, vilket i sig såklart också 
påverkar sjuksköterskan upplevelse. Dessa artiklar exkluderas dock från resultatdelen men ses 
av författarna som värdefulla för resultatdiskussionen. Av de 11 artiklar som användes i 
resultatet var fyra kvalitativa, fem artiklar kvantitativa och två artiklar var av både kvantitativ 
och kvalitativ metod. Författarna anser att användning av artiklar som innehåller både 
kvalitativ och kvantitativ metod ger tyngd och substans till resultatet.  
 
Endast artiklar skrivna på engelska har valdes till detta examensarbete då författarna inte 
behärskar artiklar skrivna på andra ickesvenska språk. Risken med detta är att resultat 
begränsas p.g.a. att det säkerligen skrivits om ämnet på fler språk. De artiklar som utgör 
resultatet beskriver sjuksköterskans upplevelse och kunskap om delirium i ett flertal olika 
länder såsom England, USA, Irland och Sydkorea. Författarna valde att vara så breda i sina 
val eftersom vi inte fann någon artikel som beskrev svenska sjuksköterskors upplevelser och 
kunskap, det förefaller dock troligt att resultatet kan implementeras även i ett svenskt 
sjukvårdskontext. Författarna vill här ändå understryka att dessa länders organisation kring 
sjukhus och hemsjukvård kanske inte är uppbyggt på samma sätt som i Sverige, med 
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avseende på hierarkier och vad som ingår i sjuksköterskeutbildning och kanske även 
arbetsbeskrivning för sjuksköterskor. Detta har dock författarna ingen kunskap om, och 
resultatet kan påverkas i antingen i positiv eller negativ riktning.  
 
Olsson och Sörensen (2011, ss. 123-124) beskriver att reliabilitet innebär en tillförlitlighet i 
det som ska mätas, alltså att det blir samma resultat vid flera mätningar. Vidare beskrivs 
validitet som mätinstrumentets förmåga att mäta rätt sak, alltså det som syftet avser. 
En litteraturöversikt som författarna har valt att använda sig av bygger på tidigare forskning 
kring det valda ämnet innebär att författarna gör egna subjektiva tolkningar vilket kan påverka 
reliabiliteten i resultatet. När artiklarna har analyserats har författarna hela tiden utgått ifrån 
studiens syfte och därmed anser vi att validiteten ändå är hög. Att under beskrivning av både 
metod och resultat vara noggranna och att sätta sin egen förförståelse åt sidan anser vi ger en 
grund för både hög reliabilitet och validitet.  
 
SLUTSATSER 

• Sjuksköterskan har en central roll när det gäller att vårda patienter med delirium. 
• Sjuksköterskor upplever en stor börda grundat i stress när de vårdar dessa patienter 

och med detta ökar den moraliska stressen som kan leda till att sjuksköterskor lämnar 
yrket. 

• För en evidensbaserad och följsam vård krävs kontinuerlig utbildning inom delirium. 
• Att göra anhöriga delaktiga och närvarande gynnar patienten, men underlättar också 

sjuksköterskans arbete. 
• Att vara närvarande samt använda sig av redskap inom klinisk praxis ger 

sjuksköterskan utsikt till att lyckas med  hälsofrämjande vård. 
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Bilaga 1 
 
Sammanställning av artikelsökningar. 
 
S= sökning 
Databas Sökord Inklusionskriterier Antal 

träffar 
Utvalda 
artiklar 

Cinahl S1: Confusion OR delirium AND 
nursing care AND hospital AND 
experience 

Peer reviewed, från 
2008-2018 

93 träffar 2 st artiklar 

Cinahl S2: Delirium AND nursing AND 
experience 

Peer reviewed, från 
2008-2018 

138 träffar 2 st artiklar 

Cinahl S3: Increasing age population 
AND aging OR elderly AND 
geriatric AND hospital 

Peer reviewed, från 
2008-2018 

80 träffar 1 artikel 

Cinahl S4: Geriatric nursing AND older 
population OR elderly OR 
increasing age OR older patients 

Peer reviewed, från 
2008-2018 

22 träffar 1 artikel 

Cinahl S5: Ageing AND delirium AND 
nursing care 

Peer reviewed, från 
2008-2018 

25 träffar 2 st artiklar 

Cinahl S6: nurse perception OR 
experience OR attitude AND 
care NOT intensive care 

Peer reviewed, från 
2008-2018 

240 träffar 1 artikel 

Cinahl S7: Delirium AND nursing NOT 
intensive care 

Peer reviewed, från 
2008-2018 

762 träffar 1 artikel 

Cinahl S8: Nursing present AND 
delirium 

Peer reviewed, från 
2008-2018 

93 träffar 1 artikel 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning av artiklar som utgör resultatdelen. 
 
Författare: Baker 
Janett., Hunt Glenn., 
Scuriaga Hayley., 
Thoo William., Ting 
Vicky & Wand 
Anne. 
Årtal: 2014 
Titel: A multifaceted 
educational 
intervention to 
prevent delirium in 
older inpatients: A 
before and after 
study. 
Tidskrift: 
International journal 
of nursing studies 
 

Syfte: Att utvärdera 
effektiviteten av ett 
mångfacetterat 
utbildningsprogram för 
att kunna förebygga 
delirium hos äldre 
patienter på sjukhus och 
förbättra personalen 
möjlighet att vårda och 
förbättra kunskapen. 
 

Metod: En kvantitativ 
före och efter studie.  
Urval: En 22-bädds 
medicinsk avdelning på 
ett distriktssjukhus i 
Sydney, Australien. 
Patienterna var 65 år och 
uppåt och hade inte 
delirium när det kom. Av 
568 patienter som 
passade till denna studie 
rekryterades 129 före 
interventionen och 129 
patienter efter 
interventionen 
 

Resultat: 
Medelåldern hos 
patienterna var 81 
år. Före samt efter 
grupperna var 
jämförbara 
förutom en större 
samsjuklighet i 
pre-gruppen. Efter 
interventionen var 
det en signifikant 
minskning av 
delirium samt en 
kortare vårdtid för 
patienten med 
delirium. 
Personalens 
objektiva 
kunskaper om 
delirium 
förbättrades efter 
utbildningen och 
deras 
självförtroende i 
deras roll som 
sjuksköterska 
förbättrades samt 
att de blev bättre 
på att förebygga 
förekomsten av 
delirium.Personale
n kunde efter 
utbildningen 
åtgärda flera 
riskfaktorer för 
delirium. 
 

Författare: Baker, 
Nidsa,  Taggart, 
Helen, Nivens, Anita 
& Tillman, Paula 
Årtal: 2015 
Titel: Delirium: Why 
are nurses confused? 

Syfte: Att bedöma 
sjuksköterskors kunskap 
om delirium relaterat till 
år av utbildning och 
yrkesverksamhet och 
inom vilket område 
sjuksköterskorna var 
verksamma inom. Även 

Metod & Urval: Mixad 
metod. Icke 
experimentiell studie 
genom en 
enkätundersökning som 
delades ut till 150 
sjuksköterskor på ett 
sjukhus där 60 st svarade 

Resultat: 70% av 
deltagarna hade 
inte fått utbildning 
om delirium på 
arbetsplatsen och 
50% uttryckte 
önskan om detta. 
51% uppgav att de 
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Tidskrift: Medsurg 
nursing 

att de själva skulle få 
bedöma sin 
kompetensnivå. 

på enkäten som innehöll 
både multiple choice 
frågor och frågor där 
skriftliga svar krävdes. 

hade vårdat 
patienter med 
delirium. Studien 
visade att 
sjuksköterskorna 
hade bristande 
kunskap om 
delirium. Det 
fanns ingen 
korrelation till 
många års 
erfarenhet som 
sjuksköterska och 
god kunskap om 
delirium. Mer än 
hälften skattade 
sin kunskap som 
god men 
kunskapsdelen 
visade att över 
80% låg under 
medel i kunskap. 

Författare: Belanger 
Louisè. & Ducharme 
Francine 
Årtal: 2015 
Titel: Narrative-
based educational 
nursing intervention 
for managing 
hospitalized older 
adults at risk for 
delirium: Field 
testing and 
qualitative 
evaluation. 
Tidskrift: Geriatric 
nursing. 

Syfte 
Identifiera åtgärder för att 
sedan kunna genomföra 
dessa, samt att identifiera 
den empiriska, etiska, 
estetiska kunskapen som 
sjuksköterskorna bar på. 
 

Metod & Urval 
En kvalitativ narrativ 
pedagogisk studie. 
 Ett fälttest gjordes där 
man kvalitativt 
utvärderade en utbildning 
baserad på undervisning 
för sjuksköterskor som 
vårdar äldre patienter i 
riskzonen för delirium. 
 

Resultat 
Den pedagogiska 
omvårdnadsstudie 
som studerats ger 
lovande 
möjligheter att 
förbättra vården 
som tillhandahålls 
äldre som riskerar 
delirium.  

Författare: 
Champoux Nathalie, 
Carmichael Pierre-
Hugues, Desrosiers 
Johanne, Landreville 
Philippe, McCusker 
Jane, 
Monette  Johanne, 
Richard  Sylvie, 
Savoie Maryse & 
Voyer Phillipe. 
 

Syfte: 
Bedöma acceptansen hos 
sjuksköterskan i två olika 
kliniska miljöer, samt att 
utvärdera RADARS 
validitet och 
tillförlitlighet. 
 

Metod & Urval: 
En valideringsstudie. 
Utfördes på tre enheter 
av ett sjukhus 
(medicinsk, kardiologisk 
och hjärt- och kärl vård) 
samt fem enheter på en 
långtidsvård. Totalt 142 
patienter och 51 invånare 
i åldern 65 år med eller 
utan demens deltog i 
studien och 139 

Resultat: 
RADAR- 
verktyget visade 
sig vara känsligt, 
effektivt samt 
pålitligt och 
mycket väl 
accepterat av 
vårdpersonalen. 
Ytterligare projekt 
pågår för 
närvarande för att 
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Årtal: 2015 
Titel: Recognizing 
acute delirium as part 
of your routine 
[RADAR]: a 
validation study. 
 
Tidskrift: BMC 
Nursing 
 

sjuksköterskor 
rekryterades och 
utbildades för att 
använda RADAR-
verktyget. 
 

validera RADAR 
på sjukhus, i 
hemsjukvården 
samt palliativ vård. 
 

Författare: Cooke 
Marie, Kang Yun, 
Moyle Wendy & 
O´Dwyer Shioban 
Årtal: 2017 
Titel: An educational 
programme to 
improve acute nurses 
knowledge, attitudes 
and family caregivers 
involvement in care 
of people with 
cognitive impairment 
Tidskrift: 
Scandinavian journal 
of caring sciences 

Syfte: Att utvärdera 
effekten av ett 
utbildningsprogram på 
akutsjuksköterskors 
attityder, kunskap när de 
vårdar patienter med 
kognitiva svårigheter. 
Även hur anhörigas 
delaktighet påverkades. 
 

Metod & Urval: En 
mixad metod studie. 
Författarna rekryterade 
40 sjuksköterskor från 
fyra olika avdelningar på 
ett sjukhus. Deltagarna 
sattes in i ett 3 månaders 
utbildningsprogram. 12 
av sjuksköterskorna 
medverkade i den 
kvalitativa delen som 
innehöll intervjuer och 
resten fick svara på 
frågor i den kvantitativa 
delen. alla deltagare 
medverkade i 
utbildningsprogrammet. 
 

Resultat: 
Programmet hade 
en positiv inverkan 
på 
sjuksköterskornas 
kunskap och 
attityder om 
delirium. Det 
förbättrade också 
deras initiativ till 
att involvera 
anhöriga i vården. 
 

Författare: Hussein 
El Mohamed & Hirst 
Sandra 
Årtal: 2015 
Titel: Chasing the 
Mirage: a grounded 
theory of the clinical 
reasoning process 
that registered nurses 
use to recognize 
delirium 
Tidskrift: Journal of 
advanced nursing 

Syfte: Att konstruera en 
grounded-theory som 
förklarar den kliniska 
resonemangsprocess som 
sjuksköterskor använder 
för att upptäcka delirium 
hos den äldre patienten 
på akutvårdsavdelningar. 

Metod & Urval: 
Empirisk kvalitativ 
studie. Författarna 
utförde semi-
strukturerade intervjuer 
med 17 stycken 
sjuksköterskor. 

Resultat: En 
Grounded-theory 
utvecklades som 
författarna kallar 
Chasing the 
mirage (jaga en 
hägring), som 
beskriver 
processen när 
sjuksköterskan 
försöker upptäcka 
delirium hos den 
äldre patienten. 
Sjuksköterskorna 
önskade att de hela 
tiden hade velat 
upptäcka delirium 
mycket tidigare än 
vad de gjorde. Två 
underkategorier 
togs fram för att 
bättre utveckla 
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kärnteorin; 
kameleonten och 
aktivt närvara hos 
patienten.  

Författare: Fleming 
Valerie, Schofield 
Irene & Tolson 
Debbie 
Årtal: 2012 
Tidskrift: Nursing 
inquiry 
 

Syfte: Att avslöja de 
meningar och motiv som 
ligger till grund för 
sjuksköterskor att förstå 
delirium.  
  

Metod & Urval: Kritisk 
diskurs analys. CDA 
används för att identifiera 
och välja data i form av 
talade och skrivna texter 
och att tillhandahålla en 
metod för att koppla nära 
språklig analys av texter 
till kraftfulla kontextuella 
influenser. Forskningen 
utformar kombinerat 
preliminärt fältarbete på 
ett akut sjukhus och 
CDA av talade och 
skrivna texter från en rad 
datakällor som 
representerar diskursiva 
aspekter av 
sjuksköterskor som 
arbetar med äldre 
personer med delirium. 
Dess syfte var att återfå 
känsligheten för 
akutvårdsområdet och att 
samla in data, i form av 
dokumentation från 33 
avdelningar och från 15 
intervjuer med 
registrerade 
sjuksköterskor. 
 

Resultat: 
Sjuksköterskorna 
upplevde att det 
var jobbigt att 
vårda patienter 
med delirium, 
särskilt de som 
uppvisade 
agressivitet. 
sjuksköterskorna 
upplevde att de var 
slutkörda och 
upplevde stress. 
De var även rädda 
för att bli utsatta 
för våld och drog 
sig för att hamna i 
konflikt med 
anhöriga och 
chefer. 
Sjuksköterskorna 
upplevde under 
stressen av att 
vårda dessa 
patienter att de 
betedde sig som de 
gjorde med flit 
 
 

Författare:  Goulet 
Celiné, Gunten Von 
Armin, Morin Diane 
& Verloo Henk. 
Årtal: 2016 
Titel: Nursing 
intervention versus 
usual care to improve 
delirium among 
home-dwelling older 
adults receiving 
homecare after 
hospitalization: 
feasibility and 

Syfte: Att bedöma 
genomförbarheten och 
acceptansen av ett 
omvårdnadsintervention 
för att kunna upptäcka 
samt minska delirium hos 
äldre efter vistelse på 
sjukhus. 
 

Metod & Urval: 
Kvantitativ studie. En 
pilotstudie som var 
randomiserad, 
kontrollerad och 
utformades och 
genomfördes utifrån 
patienter som varit 
inneliggande på sjukhus 
samt har vårdgivare och 
sjuksköterskor i 
kommunen 
(hemsjukvården) varit 
involverade och betygsatt 

Resultat: 
Rapporteringen av 
resultatet var av 
utmärkt resultat. 
Deltagare och 
sjuksköterskor 
ansåg 
organisatoriska 
förfaranden, 
datainsamling, 
innehåll, effekten 
av 
interventionerna 
och metodik som 
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acceptability of a 
Randomized 
Controlled Trail. 
Tidskrift: BMC 
Nursing 

genomförbarheten av att 
ha en behållande 
omvårdnad samt 
procedur. 
 

alla skulle vara 
möjliga. 
Varaktighet och 
trovärdighet 
bedöms som 
acceptabla. 
Sjuksköterskor, 
deltagare och 
vårdgivare var 
nöjda med 
interventionens 
relevans och 
säkerhet. 
 

Författare: Mailhot 
Tanya, Cossette 
Sylvie,  Cote José, 
Bourbonnais Anne,  
Cote Marie-Cloudé, 
Lamarche Yoan & 
Denault André. 
Årtal:2017 
Titel:A post cardiac 
surgery intervention 
to manage delirium 
involving families:a 
randomized pilot 
study. 
Tidskrift: Nursing in 
Critical Care. 

Syfte: För att bedöma 
genomförbarheten, 
acceptansen samt 
förmågan och preliminär 
verkan av 
omvårdnadsåtgärder som 
involverar familjen 
i  delirium hantering 
postoperativt.  

Metod & Urval: 
Kvantitativ studie. En 
randomiserad pilotstudie. 
Totalt 30 patienter 
rekryterades och valdes 
slumpmässigt till vanlig 
vård eller intervention. 
Interventionen baserades 
på Mänsklig vårdteori, en 
mentor-modell. Det 
innefattade sju 
inplanerade möten över 
tre dagar som hölls av en 
sjuksköterska samt 
anhörig. 

Resultat: Studien 
var acceptabel och 
genomförbar och 
visade lovande 
resultat för att 
förbättra patienters 
resultat i den 
postoperativa 
fasen.  

Författare: 
McDonnel Siobhan 
& Timmins Fiona 
Årtal: 2012 
Titel: A quantitative 
exploration of the 
subjective burden 
experienced by 
nurses when caring 
for patients with 
delirium 
Tidskrift: Journal of 
clinical nursing 

Syfte: Att undersöka den 
bördan som 
sjuksköterskor upplever 
med att vårda patienter 
med att vårda patienter 
med akut delirium, samt 
att identifiera de enskilda 
aspekterna av delirium 
som sjuksköterskor finner 
mest komplicerat att 
hantera i vården. 

Metod & Urval: En 
kvantitativ studie. 
Författarna skickade ut 
en enkät till 
sjuksköterskor på Irland, 
och man tog sedan 800 st 
besvarade enkäter till 
studien. Enkäten var 
anonym och författarna 
skickade ut enkäten till 
sjuksköterskor inom alla 
områden inom slutenvård 
på sjukhus. 

Resultat: Den 
subjektiva bördan 
som 
sjuksköterskor 
upplevde av att 
vårda patienter 
med delirium var 
hög. Den 
hyperaktiva sorten 
av delirium var 
den mest 
utmanande att 
hantera. De 
patienter som inte 
samarbetade 
upplevde 
sjuksköterskorna 
stor börda av att 
hantera. 
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Författare: Schreier 
Ann 
Årtal: 2010 
Titel: Nursing care, 
Delirium, and pain 
management for the 
hospitalized older 
adult. 
Tidskrift: Pain 
management nursing 

Syfte: Att diskutera olika 
verktyg för upptäckt och 
hantering av delirum. 

Metod & Urval: 
Fallstudie genom 
observation av ett enskilt 
fall. 

Resultat: Det 
finns en klar 
association mellan 
smärta och 
delirium. Om 
sjuksköterskor får 
utbildning i att se 
och förhindra 
smärtgenombrott 
kan risken för 
delirium minska. 
Det är nödvändigt 
för sjuksköterskan 
att använda sig av 
verktyg i att 
upptäcka delirium, 
så som CAM. Att 
inkludera anhöriga 
i processen 
underlättar också 
vårdandet. 

 


