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Sammanfattning    

 

Konfusion kan drabba vem som helst, men risken ökar med stigande ålder. Det är en 

störning av medvetande och kognitiva funktioner. Utlösande faktorer kan vara 

medicinska tillstånd som allvarlig sjukdom, infektioner, metabola rubbningar, 

dehydrering eller läkemedel. Konfusion ökar risken för skador och komplikationer, 

försvårar vårdandet, förlänger vårdtiden samt innebär ett lidande för patienter och 

anhöriga. Syftet är att identifiera omvårdnadsaktiviteter som kan förebygga och lindra 

konfusion hos patienter som vårdas på sjukhus. Metoden är en litteraturstudie. Sökning 

har skett i Cinahl och Medline. Sökord har varit ”acute confusion”, delirium, nursing 

och ”confusion nursing”. 15 artiklar har analyserats. Nio har en kvantitativ ansats och 

sex har en kvalitativ ansats. Resultatet sammanfattas i tre teman och nio subteman. Ett 

tema är vikten av beredskap. Denna består i att identifiera riskfaktorer, eliminera 

riskfaktorer samt identifiera tidiga tecken på konfusion. Det andra temat är anpassning 

av miljön. En säker miljö för patienterna bör eftersträvas eftersom de ofta utsätter sig 

själva för fara. Både en stimulerande miljö och en begriplig miljö lindrar konfusion. Det 

tredje temat handlar om att patienten med konfusion är i behov av ett äkta möte med 

vårdaren. Patienten känner sig ofta ensam med sina märkliga upplevelser och vårdaren 

bör ta sig tid att försöka förstå. Vidare kan patienten behöva känna bekräftelse. Slutligen 

bör patienten få stöd i att bearbeta sina upplevelser. I diskussionen framkommer vikten 

av att sjuksköterskan tillägnar sig kunskap för att förebygga och lindra konfusion. God 

omvårdnad är konfusionsförebyggande och kan förhindra onödigt lidande, 

komplikationer och därmed ökade kostnader. 
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INLEDNING 

Med stigande ålder ökar risken för sjukdom eller olyckor vilket beror på den gradvisa 

försämring av hälsa och funktioner som är förknippat med åldrandet (Björkman – 

Björkelund, 2008; Larsson & Rundgren, 2003; Socialstyrelsen, 2009). En stor del av de 

patienter som vårdas på sjukhus är äldre och en vanlig komplikation vid sjukhusvård 

hos äldre är konfusion. Konfusion är en störning av medvetande och kognitiva 

funktioner som utvecklas under kort tid och tenderar att fluktuera (American Psychiatric 

Association, 2000). Konfusion kan drabba vem som helst, men som äldre är risken ökad 

(Björkman - Björkelund, 2008; Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & Nones-

Cronin, 2003). Enligt Young och Inouye (2007) utvecklar hälften av patienterna 

konfusion postoperativt speciellt efter höftfraktur eller kärlkirurgi och detta tillstånd 

utsätter patienten för lidande och försvårar vårdandet (Fagerberg & Jönhagen, 2002; 

McCurren & Nones-Cronin, 2003). Trots att det är ett akut tillstånd som kräver snabb 

handläggning förblir tillståndet ofta oupptäckt (Larsson & Rundgren, 2003). Det är 

därför angeläget att identifiera omvårdnadsaktiviteter som kan förebygga och lindra 

konfusion så att dessa patienters hälsa och välbefinnande kan främjas. 

 

BAKGRUND 

Konfusion 

Konfusion är ett ospecifikt reaktionssätt hos hjärnan på olika påfrestningar och ”Acute 

Confusional States” (ACS), ”delirium”, ”acute confusion”, ”cognitive impairment” är 

termer som används för att beskriva detta fenomen. ”intensive care unit (ICU) 

psychosis” eller ”intensive care unit (ICU) syndrome” beskriver detta fenomen i 

intensivvårdsmiljö (Björkman- Björkelund, 2008). Termen ”delirium” är vanligast, men 

eftersom det på svenska förknippas med en förvirring orsakad av alkoholabstinens har 

det svenska ordet konfusion använts. 

 

Konfusion kännetecknas av en störning av medvetandet och kognitiva funktioner. 

Störningen utvecklas under en kort tid, timmar till dagar, och tenderar att fluktuera 

under dagen. Vanligt är att tidiga symtom som rastlöshet, ångest, irritabilitet, 

desorientering, tankspriddhet eller sömnstörning utvecklas till ett full utblommat 

konfusion inom 1 – 3 dagar. Konfusionens varaktighet skiljer sig dock avsevärt och kan 

vara över inom några timmar eller dagar eller vara i veckor eller månader. Förmågan att 

fokusera, bibehålla och skifta uppmärksamhet är försämrad. Frågor måste upprepas 

eftersom patienten har svårighet att upprätthålla koncentrationen. Detta följs av en 

försämrad kognition som yttrar sig i ett försämrat minne, desorientering eller 

språkstörning. Minnesstörningen rör framför allt närminnet. Desorienteringen yttrar sig 

oftast i en desorientering avseende tid och ibland avseende plats. Det är ovanligare att 

individen är desorienterad avseende sin person. Språkstörningen kan yttra sig i ett 

otydligt tal, att inte hitta ord eller att inte kunna skriva. Ibland är talet flödande men 

irrelevant, pressat eller osammanhängande och individen hoppar från ämne till ämne. 

Perceptuella störningar kan visa sig genom misstolkningar, illusioner eller 

hallucinationer. Sensoriska misstolkningar är vanligtvis visuella, men även andra sinnen 

kan vara involverade som hörsel, känsel, lukt och smak. Sömn-vakenhetscykeln är ofta 
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störd. Det kan yttra sig i sömnighet på dagen och agitation nattetid (American 

Psychiatric Association, 2000).  

 

Konfusion kan förekomma i en hyperaktiv och en hypoaktiv form. Den hyperaktiva 

formen kännetecknas av psykomotorisk oro, hyperaktivitet, lättretlighet eller 

hallucinationer. Den hypoaktiva konfusionen är svårare att känna till då den yttrar sig 

som tillbakadragenhet, sänkt medvetande och vakenhet och apati. Den hypoaktiva 

formen riskerar ofta att förbli oupptäckt (McCurren & Nones-Cronin, 2003). I en 

undersökning gjord av Cacchione, Culp, Laing och Tripp-Reimer (2003) undersöktes 

fördelningen mellan de olika typerna av konfusion hos patienter över 65 år. I 

undersökningen ingick 74 patienter. Av dessa utvecklade 29 akut konfusion och de 

fördelade sig på följande sätt, nio(31 %) hade minst fyra hyperaktiva kännetecken på 

konfusion. Åtta(28 %) hade minst fyra hypoaktiva kännetecken på konfusion. Sju(24 %) 

hade en blandning, dvs. minst fyra hyperaktiva kännetecken och minst fyra hypoaktiva 

kännetecken på konfusion och fem(17 %) passade inte in i någon av grupperna.  

 

Emotionella störningar är inte ovanligt vilket kan yttra sig i ångest, rädsla, depression, 

irritabilitet, ilska, eufori eller apati. Rädsla har ofta sitt ursprung i skrämmande 

hallucinationer eller vanföreställningar. Svängningar mellan olika känslolägen kan ske 

snabbt och vara oförutsägbara. Det störda känsloläget kan ta sig uttryck i rop, 

svordomar, muttrande, jämmer eller andra ljud. Dessa beteenden är vanligast på natten 

eller när miljön saknar stimulerande inslag. Skador kan också uppstå om patienten t ex 

faller ur sängen, försöker dra ur nålar, trachostomier eller urinkateter (American 

Psychiatric Association, 2000). 

 

Konfusion är vanligt vid vård på Intensivvårdsavdelning, så vanligt att det kallas ICU-

syndrom. Granberg, Bergbom – Engberg och Lundberg (1999) definierar det som ett 

förändrat emotionellt tillstånd pga. av en stressande miljö vilket tar sig uttryck i 

delirium, konfusion, underliga drömmar och overklighetsupplevelser. Arend och 

Christensen (2009) beskriver det som ett tillstånd som tar sig uttryck i 

vanföreställningar, hallucinationer, desorientering och paranoia. Arend och Christensen 

(2009) beskriver ICU-syndromet som ett konfusionstillstånd som sker på en 

intensivvårdavdelning och med de kännetecken för konfusion som beskrivits tidigare. 

 

Förekomst 

Hos äldre, är konfusion ett nästan lika vanligt symtom som feber eller smärta (Larsson  

& Rundgren, 2003). Enligt Björkman – Björkelund (2008) är konfusion ett vanligt och 

allvarligt symtom i samband med ortopedisk och kardiologisk kirurgi. Enligt American 

Psychiatric Association (2000) är risken att utveckla konfusion hos vuxna 0,4 % och 

hos personer över 55 år är risken 1,1 %. Hos patienter som vårdas på sjukhus är 

förekomsten 10 – 30 %. 10 – 15 % av äldre patienter har konfusion vid inskrivning och 

10 - 40% utvecklar det under vårdtiden. Tidigare forskning (Björkman-Björkelund, 

2008; Fick, Agostini& Inouye, 2007; Jimenez –Vilchez, Roure – Murillo & Vins – 

Salas, 2003; Milisen, Steeman & Foreman, 2004; Wakefield, 2002; Wong, Wong & 

Brooks, 2002; Young & Inouye, 2007) beskriver förekomsten av konfusion hos äldre på 

sjukhus som 11 - 88 %. Skillnaderna i siffrorna beror på vilken patientgrupp som är 
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undersökt, hur studien är upplagd och hur definitionerna är utformade. Flera studier 

(Wakefield, 2002; Wong et al., 2002) utesluter patienter som har demens eller 

konfusionstecken vid ankomst till sjukhus. Det ger lägre siffror, 14 respektive 23%. I 

Fick et al.s, (2007) litteraturöversikt analyseras orsaker till dessa skillnader i förekomst. 

De såg att studier som var gjorda retrospektivt visade lägre andel med konfusion. 

Studier där konfusion identifierades med något mätinstrument gav högre siffror. I en 

studie jämfördes anhöriga och vårdpersonals bedömning av patienter med konfusion. 

Där visade det sig att anhöriga identifierade tecken på konfusion bättre är vårdpersonal. 

Vårdpersonal identifierade endast 11% av patienterna med konfusion. De patienter som 

oftast förblev oupptäckta var patienter med en demensdiagnos och patienter med den 

hypoaktiva formen av konfusion. I Milisen et al.s (2004) studie undersöktes 

förekomsten av konfusion hos patienter över 65 år med cancerdiagnos vilket visade 

88%. 

 

För att identifiera konfusion finns flera olika mätinstrument. Mini Mental State 

Examination (MMSE) och Neelon och Champagne (NEECHAM) confusion scale 

=(NCS) har utformats för att mäta kognitiv nedsättning. Confusion Assessment Method 

(CAM) har utformats för att diagnostisera konfusion. MMSE konstruerades 1975 och 

tar ca 5 – 10 min att använda. Det är visserligen ursprungligen inte konstruerat för att 

mäta akut konfusion men är ändå ett användbart instrument. Nackdelen är att den 

förutsätter att patienten kan se, kommunicera verbalt och skriftligt. NCS mäter inte bara 

kognitiv förmåga utan också patientens beteende. Det är meningen att det kan utföras 

medan patienten vårdas och därför inte ta allt för mycket tid i anspråk. Bedömningen tar 

ca 20 min. CAM mäter specifikt symtom på konfusion. Det mäter följande 10 symtom: 

akut insättande, fluktuerande förlopp, ouppmärksamhet, desorienterat tänkande, 

svängande medvetande, desorientering, sviktande minne, perceptionsstörning, 

psykomotorisk aktivitet och störd sömn- vakenhetscykel. Det tar 5 minuter att 

genomföra (Farley & McLafferty, 2007). 

 

Orsaker 

American Psychiatric Association (2000) beskriver två huvudsakliga orsaker till 

konfusion. Det är patientens medicinska tillstånd eller läkemedel eller en kombination 

av båda. Exempel på medicinska tillstånd som kan utlösa konfusion är sjukdomar eller 

skador i nervsystemet som t ex skalltrauma eller stroke. Metabola rubbningar som 

elektrolytrubbningar, rubbningar i glukoshalt, hypoxi är andra orsaker till konfusion 

samt hjärtlungsjukdomar som t ex hjärtinfarkt, hjärtsvikt, chock eller respiratorisk svikt. 

Andra vanliga orsaker är infektioner såsom sepsis, lunginflammation eller 

urinvägsinfektion samt feber och postoperativt status. Äldre har ökad risk att utveckla 

konfusion, vilket kan bero på fysiologiska skillnader. Manligt kön verkar också vara en 

riskfaktor. Om en person utvecklar konfusion vid något av ovan beskrivna tillstånd kan 

det misstänkas vara en orsak (American Psychiatric Association, 2000). 

 

Läkemedel eller droger kan vara en annan orsak till konfusion. Det kan röra sig om 

överdosering, utsättningssymtom eller biverkningar. Om en person utvecklar konfusion 

i samband med förändring i läkemedelskonsumtionen bör läkemedel misstänkas som 

tänkbar orsak. Exempel på läkemedel som kan utlösa konfusion är anestesiläkemedel, 
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analgetika, astmaläkemedel, kramplösande, antihistaminer, blodtrycksmediciner, 

hjärtmediciner, antibiotika, parkinsonmediciner, kortison, magsårsmediciner, 

immunhämmande läkemedel, litium, muskelavslappnande samt mediciner med 

antikolinerg effekt (American Psychiatric Association, 2000). Enligt Björkman-

Björkelund (2008) kan många läkemedel (fler än fyra) öka risken för konfusion, särskilt 

läkemedel med antikolinerg effekt.  

 

En studie (Björkman – Björkelund, 2008) på patienter med höftfraktur visade att en 

fördröjning av operation med mer är 24 timmar, svår smärta, obehandlad smärta eller 

olämplig analgetika ökade risken för konfusion. Svår anemi försvårade 

syreupptagningsförmågan och ökade därmed också risken för konfusion. Även 

otillräckligt vätskeintag och rubbningar av elektrolytbalansen ökade risken för 

konfusion. Samma studie visade också på ett samband mellan perioperativ hypotension, 

manligt kön och konfusion postoperativt.  

 

Utlösande faktorer för ICU-syndrom är enligt Granberg et al. (1998) den känsla av kaos 

som uppstår hos patienten. Inläggning på en intensivvårdavdelning sker oftast på grund 

av allvarlig sjukdom eller skada och i denna situation inser patienten att livet är hotat 

vilket kan väcka starka känslor av rädsla och panik. Det i kombination med det 

medicinska tillståndet menade Granberg et al. (1998) var orsaken till ICU-syndromet. 

Arend och Christensen (2009) beskriver konfusion som ett samspel mellan 

predisponerande riskfaktorer och utlösande faktorer. Exempel på predisponerande 

riskfaktorer är hög ålder, demens, komma från institution, alkoholmissbruk, rökning, 

syn- eller hörselnedsättning, njursvikt, tidigare stroke, epilepsi, hjärtsvikt eller 

depression. Utlösande faktorer kan vara alla de som tidigare nämnts. En patient med 

många predisponerande riskfaktorer har en ökad sårbarhet och behöver därför inte så 

många utlösande faktorer för att utveckla konfusion. Arend och Christensen (2009) ser 

en fara i att betona miljöns betydelse som orsak till ICU-syndrom. Patienter som vårdas 

på en intensivvårdsavdelning har i genomsnitt 10 riskfaktorer för konfusion och det är 

ofta nog för att förklara en konfusion. Det finns en risk med att söka orsaken i miljön 

och det är att den medicinska utredningen inte blir tillräckligt omfattande och därmed 

får inte patienten en adekvat konfusionsförebyggande behandling. Däremot kan en 

stressande miljö förvärra de kliniska symtomen på konfusion. Det ligger därför ett stort 

ansvar på sjuksköterskor på en intensivvårdavdelning att identifiera dessa risker. Alla 

kan inte elimineras men genom att identifiera riskfaktorer kan vårdpersonal få ledning i 

sitt arbete.  

 

Konsekvenser 

Konfusion är ett stort problem inom sjukvården. Patienter som drabbas riskerar skada 

sig, kräver mer tillsyn, behöver längre vårdtid och behovet av alternativt boende är 

större efter vårdtiden (McCurren & Nones-Cronin, 2003). Patienter över 65 år som haft 

konfusion löper tre gånger större risk att behöva vård på vårdhem efter utskrivning 

(American Psychiatric Association, 2000). Enligt Rubin et al. (2006) fördubblas 

kostnaderna vid vård av patienter med konfusion. De ökade kostnaderna beror på behov 

av högre bemanning, komplikationer samt förlängd vårdtid. 
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De flesta blir helt återställda från sin konfusion men det förekommer att tillståndet 

förvärras och leder till koma och senare död. Konfusion hos svårt sjuka äldre patienter 

har ett samband med ökad dödlighet. Resttillstånd är också vanligare hos äldre patienter 

och risken för medicinska komplikationer som pneumoni och trycksår är ökad och 

därmed en förlängd vårdtid. Det ökar också risken för ett kvarstående hjälpbehov och 

därmed behov av annat boende. Uppstår konfusion postoperativt kan detta vara en 

signal på försämrad återhämtning och ökad risk för postoperativa komplikationer men 

kvarstående kognitiv svikt efter en episod med konfusion kan vara tidiga tecken på 

begynnande demens (American Psychiatric Association, 2000). 

 

Ett minst lika stort problem är upplevelsen av konfusion hos individen som drabbas. 

Enligt Fagerberg och Jönhagen (2002) är konfusion en skrämmande upplevelse. Många 

patienter beskriver en känsla av hot och misstänksamhet mot omgivningen som kan 

vara stark. McCurren och Nones-Cronin (2003) beskriver konfusionen som att befinna 

sig i en förvrängd upplevelse av omvärlden. Detta menar Wiklund (2003) kan bero på 

att när kroppen förändras genom t ex sjukdom eller skada förändras människans 

upplevelse av sig själv och av omvärlden. Kroppen är central för människans identitet, 

det är där känslorna bor och genom den hon står i förbindelse med omvärlden.  

Konfusion innebär också ett lidande för patienten (McCurren & Nones-Cronin, 2003). 

Wiklund (2003) beskriver lidande som den plåga människan upplever då hennes helhet 

hotas. Patienten kan då antingen försöka fly från lidandet eller söka kortvarig lindring. 

Upplevelsen kan emellertid leva kvar i patientens medvetande och genom att bearbeta 

sina upplevelser kan patienten finna en ny form av helhet och försonas med vad som 

skett. En förutsättning för detta är att den drabbade känner sig trygg och att det är tillåtet 

att visa sina känslor. Ett mänskligt möte där lidandet får ord och form underlättar denna 

process. 

 

Därför är relationen mellan vårdare och patient en betydelsefull del av vårdandet 

(Wiklund, 2003). Ett hinder i vårdrelationen är konfusionens negativa inverkan på 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska (McCurren & Nones-Cronin, 2003). 

Kommunikation kan beskrivas som utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller flera 

parter. Det kan vara verbal eller icke verbal kommunikation (Eide & Eide, 2009). Den 

kognitiva störningen med eventuell språkstörning och försämrad perception försvårar 

både patientens förmåga att förstå och att göra sig förstådd (American Psychiatric 

Association, 2000). Vårdrelationen riskerar därmed bli asymmetrisk. Wiklund (2003) 

varnar för att vårdaren genom sin yrkesroll och sitt kunnande har en maktposition, som 

måste hanteras på ett riktigt sätt. Denna makt får inte användas för att styra, manipulera 

eller överbeskydda. Istället bör den användas för att stärka patientens makt och för att 

vara en trygg bas för patienten. En relation kräver ömsesidighet, vilket kan vara en 

svårighet pga. patientens kommunikationssvårigheter vid konfusion. Det innebär att den 

inte kan forceras fram. Vårdaren kan erbjuda en relation men måste sedan vänta på 

patientens inbjudan. När patienten känner tillit till vårdaren vågar han/hon berätta om 

sin situation. Att vara i en vårdande relation innebär också att bli berörd. Människan 

formar sin självuppfattning efter det gensvar han/hon väcker hos andra människor. En 

vårdare som inte låter sig beröras kan därför göra patienten osäker på sig själv 

(Wiklund, 2003). 
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Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov. Vidare ska sjuksköterskan uppmärksamma och möta 

patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 

adekvata åtgärder. Det är också sjuksköterskans uppgift att identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker. Eriksson (2000) menar att vårdande innebär att genom olika 

former av ansning, lekandet och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, 

tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av utveckling i syfte att 

förändra hälsoprocesserna. Med ansa menas att tillfredställa patientens grundläggande 

behov. Det kan vara att försäkra sig om att patienten får en fullgod nutrition eller att 

skydda och påverka olika kroppsfunktioner. I ansningen stimuleras patienten till 

självaktivitet. Beröring är ett viktigt inslag i ansning. Wiklund (2003) beskriver att 

ansning kan ske på ett kroppsligt, själsligt men också andligt plan. Medan den 

kroppsliga ansningen hjälper patienten att t ex hålla sig ren kan den själsliga ansningen 

innebära att få hjälp att frigöra sig från känslor av t ex skuld och skam. Den andliga 

ansningen kan vara att få möjlighet att samtala om existentiella frågor.  

 

Leken kan vara ett redskap för patienten att bemästra upplevelser, pröva olika 

handlingsalternativ och reflektera över och anpassa sig till nya situationer. Det kan ge 

en känsla av samhörighet mellan patient och vårdare. Leken kan vara en stunds vila från 

stundens allvar (Wiklund, 2003). Lärandet innebär utveckling och ständig förändring. 

Det naturliga lärandet hör samman med lekandet och det är en fördel om lärandet har 

inslag av lek. Vårdarens uppgift är att möjliggöra och underlätta lärandet (Eriksson, 

2000).   

 

Dessa tre begrepp ansa, leka och lära bör ske i en anda av tro hopp och kärlek. Patienten 

behöver stöd att kunna tro på möjligheten att återfå hälsa. Hopp om bättring ger 

patienten livsvilja och kraft att gå vidare. Genom en vård i kärlek bekräftas patientens 

värdighet. En hållning där tro, hopp och kärlek förmedlas till patienten, kan lindra 

dennes lidande genom att det öppnar för en upplevelse av mening, sammanhang och 

värdighet (Wiklund, 2003). För patienter med konfusion är bristen på mening och 

sammanhang tydlig. Den kognitiva störningen med förvrängd bild av omgivningen och 

sig själv bidrar till detta (American Psychiatric Association, 2000; Fagerberg & 

Jönhagen, 2002; McCurren & Nones-Cronin, 2003). 

 

Att vårda patienter med konfusion innebär ofta en ökad arbetsbelastning. Den ständiga 

övervakningen ger många extra steg. Den förvirrade patienten har också ofta ett större 

behov av omvårdnad. Detta gör att sjuksköterskan får svårt att hinna med sina 

arbetsuppgifter och situationen kan tära på sjuksköterskans tålamod (Rogers & Gibson, 

2002). Detta skulle enligt Wiklund (2003) kunna öka risken för vårdlidande. Patienten 

är beroende av vårdaren för att få vård. När patienten inte blir sedd som en hel människa 

kränker det hennes värdighet. Vårdaren gör i varje möte ett val, antingen skapas ett äkta 

möte där patienten blir sedd och bekräftad som den hon är eller annars undviker 

vårdaren detta möte. När detta sker känner patienten en kränkning och undviker kanske 

i fortsättningen att uttrycka sina behov inför den vårdaren av rädsla för att bli avvisad 

igen. Det innebär ett dubbelt lidande för patienten. Dennes lidande förnekas och 

patienten förnekas stöd i sin kamp med lidandet. Patienten behöver känna tillit till 

vårdaren för att våga uttrycka sina behov, en tillit att vårdaren vill hjälpa. Det ger 
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vårdaren makt att besvara eller avvisa denna begäran (Arman & Rehnfeldt, 2006; 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Eriksson, 1994; Wiklund, 

2003). 

Att vårda innebär att påverka patientens hälsoprocesser i positiv riktning. Det vårdaren 

vill uppnå, en positiv hälsoprocess, kallas vårdhandling. Vårdaktiviteter är de åtgärder 

vårdaren vidtar för att förverkliga vårdhandlingen (Wiklund, 2003). Vid vård av 

patienter med konfusion är detta inte helt lätt eftersom vårdaren ofta upplever att det 

finns en mur mellan patient och vårdare vilket försvårar kommunikationen och 

förståelsen dem emellan (Andersson, Hallberg & Edberg, 2002b). Wiklund (2003) 

betonar vikten av en balans mellan bekräftelse och konfrontation. En del in denna 

process är validering. Det innebär att ta patientens reaktioner på allvar utan att varken 

överdriva, trivialisera eller avfärda dem. För att detta ska ske effektivt bör vårdaren 

kunna se verkligheten ur patientens perspektiv. Vårdaren måste kunna förmedla till 

patienten att han/hon förstår hur svårt patientens liv är och våga ta emot och härbärgera 

patientens känslor. Enbart validering är inte tillräckligt. Vårdaren kan ibland behöva 

konfrontera patienten och göra henne/honom uppmärksam på vad som behöver 

förändras (Wiklund, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

En vanlig komplikation vid sjukhusvård hos äldre är konfusion. Konfusion är en akut 

störning av medvetandet som utvecklas under en kort tid. Vem som helst kan drabbas av 

konfusion men risken är ökad med stigande ålder och med en demenssjukdom i botten. 

Symtom på konfusion är bland annat minnesstörning, desorientering, språkstörning, 

vantolkningar och hallucinationer, sömnstörning, psykomotorisk oro alternativt apati 

och känslomässig labilitet. Utlösande faktorer kan vara skador på nervsystemet som t ex 

stroke eller skallskada, metabola rubbningar som t ex elektrolytrubbningar, hypoxi eller 

förändrad glukoshalt i blodet, allvarlig sjukdom som t ex hjärtinfarkt, pneumoni eller 

sepsis, kirurgi eller läkemedel. Konfusion försvårar vårdarens möte med patienten, ökar 

risken för komplikationer och kan vara en skrämmande upplevelse för den som drabbas 

och för anhöriga. Patienter som drabbas av konfusion kräver ofta längre vårdtid och 

behovet av alternativt boende är större efter vårdtiden. Kostnaderna fördubblas vid vård 

av patienter med konfusion. Konfusion ökar också patientens lidande och vårdarens 

möjlighet att lindra detta försvåras. Därför kan det vara av vikt att lyfta upp hur 

konfusion kan förebyggas och hur patienter med konfusion kan vårdas för att episoden 

med konfusion ska bli så kort som möjligt. Kunskap om detta kan bidra till en större 

medvetenhet om problemet samt bidra till utformande av strategier vilka kan leda till en 

minskning av utvecklingen av konfusion eller att symtomen bli så lindriga som möjligt. 

Detta skulle i sig kunna leda till minskade samhälliga kostnader samt ett minskat 

lidande för patienten. 

 

SYFTE 

Syftet är att identifiera omvårdnadsaktiviteter som kan förebygga och lindra konfusion 

hos patienter som vårdas på sjukhus. 
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METOD 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver den systematiska litteraturstudien som en 

möjlig metod när ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde ska 

undersökas. Det innebär att ett systematiskt urval av texter inom valt forskningsområde 

kvalitetsgranskas och analyseras. Både kvalitativ och kvantitativ forskning kan 

användas. Utifrån syftet med studien har systematisk litteraturstudie därför valts som 

lämplig metod. 

  

Litteratursökning 

I en litteraturstudie är forskningsmaterialet tidigare dokumenterad kunskap. Forsberg 

och Wengström (2008) beskriver en urvalsprocess med sex steg. Det första steget är att 

identifiera problemområdet. Detta område innehåller alltid många olika aspekter och 

genom att precisera ett mindre problemområde kan ett syfte formuleras (Forsberg & 

Wengström, 2008). Detta syfte visar riktningen i den fortsatta sökningen. Sökord ska 

definieras. Valda sökord har varit ”acute confusion”, delirium, nursing och ”confusion 

nursing”. Steg två är enligt Forsberg och Wengström (2008) att bestämma inklusions- 

och exklusionskriterier. Sökningen begränsades till utgivningsår 2001 – 2011, peer 

review, engelska och tillgänglig i fulltext. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har 

tagits med. Steg tre är enligt Forsberg och Wengström (2008) att genomföra sökningen i 

lämpliga databaser. Cinahl och Medline har använts. En preliminär sökning på delirium 

i Medline all text gav 1028 träffar. Genom att begränsa det till en sökning i abstrakt gav 

det 655 träffar. Samma sökning i cinahl gav 558 respektive 274 träffar. Genom att 

kombinera sökorden ”acute confusion” eller delirium med nursing och att söka i 

abstrakt har antalet kunnat närma sig ett antal som är möjligt att sortera manuellt. En 

sökning i databaserna Cinahl och Medline gav 192 träffar. Denna sökning gjordes i 

slutet av april 2011. En kompletterande sökning gjordes december 2011. Då hittades 

ytterligare två artiklar. Steg fyra är enligt Forsberg och Wengström (2008) att söka efter 

ej publicerade artiklar. Det har inte gjorts. Steg fem är enligt Forsberg och Wengström 

(2008) att göra ett relevant urval bland funna artiklar. Av 192 studier sorterades 28 

artiklar bort eftersom det inte var primärkällor. 121 av artiklarna var inte relevanta för 

syftet. Skälen var olika. De kunde handla om prevalens, långtidseffekter, personal- eller 

studentfokus. Sex artiklar har exkluderats för att de är från Kina eller Taiwan och det är 

osäkert om resultatet är relevant pga. kulturskillnader. 11 artiklar handlade om olika sätt 

att mäta konfusion. Dessa artiklar har exkluderats eftersom de inte direkt är relaterade 

till syftet. Nio studier förekommer flera gånger. Därmed återstod 19 artiklar. Åtta av de 

valda artiklarna handlade om riskfaktorer. Dessa bedömdes som relevanta för syftet 

eftersom kunskap om riskfaktorer är nödvändig för att kunna förebygga konfusion. Steg 

sex är enligt Forsberg och Wengström (2008) att läsa artiklarna i sin helhet och granska 

kvalitén. Vid värdering av kvalitén på kvantitativa studier värderas studiens syfte och 

frågeställningar, design, urval och bortfall, mätinstrument, analys och tolkning. Vid 

värdering av kvalitén på kvalitativa studier värderas val av datainsamlingsmetod, urval, 

val av analysmetod, forskarens förförståelse redovisad, och om studien handlar om 

samma ämnesområde samt att den är trovärdig och pålitlig (Forsberg & Wengström, 

2008). Vid denna granskning sorterades 4 artiklar bort. Sammanlagt har 15 artiklar 

valts(Tabell 1). 
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Tabell 1: Datasökning 

Sökning Antal  Urval 

Cinahl “acute confusion” 

/delirium + nursing, abstracts 

60 12 inte primärkälla 

(review, eller artikel) 

7 prevalens 

3 mätinstrument 

2 från Kina/Taiwan 

26 ej relevanta 

2 av dålig kvalitet 

1 beskriver samma studie 

7 artiklar används 

Medline ”acute 

confusion”/delirium+nursing, 

abstracts 

106 10 inte primärkälla (review 

eller artikel) 

10  prevalens 

7 mätinstrument 

4 från Kina/Taiwan 

2 medicinska 

62 ej relevanta 

2 dålig kvalitet 

7 redan funna i cinahl 

2 artiklar används 

Medline ”confusion 

nursing”, subjects 

26 6 inte primärkälla (review 

eller artikel) 

1 prevalens 

1 mätinstrument 

1 redan funnen i tidigare 

sökning 

13 ej relevanta 

4 artiklar används 

Kompletterande sökning dec 

2011: Medline “confusion 

nursing”, subjects 

 

 1 artikel används 

Kompletterande sökning dec 

2011: Cinahl+Medline 

“acute 

confusion”/delirium+nursing, 

subjects 

 1 artiklar används 

Summa 192 15 artiklar 

 

Av de 15 valda studierna har nio en kvantitativ ansats och sex en kvalitativ. Av de 

kvalitativa studierna har fyra ett patientperspektiv och två ett personalperspektiv. En 

studie är från Belgien, sex är från Sverige, fyra är från USA, två är från Australien, en är 

från Japan och en studie är från Schweiz.  
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Analys 

När urvalet är gjort läses enligt Forsberg och Wengström (2008) valda studier igenom i 

sin helhet och presenteras för läsaren i detalj där författare, titel, publiceringsår, 

frågeställningar, design, urval, bortfall, datainsamlingsmetoder, resultat och slutsatser 

framgår. Detta har gjorts och finns presenterat som Bilaga 1: Översikt av analyserad 

litteratur. Därefter bearbetas artiklarna utifrån syftet och eventuella frågeställningar. 

Varje artikel granskas och eventuella svar på syftet redovisas. Eftersom resultatet från 

de kvantitativa och de kvalitativa artiklarna är av olika art kan det vara en fördel att 

presentera dem separat (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Friberg (2006) görs en 

granskning där likheter och skillnader i studierna identifieras. Det finns olika områden 

som kan granskas avseende detta. Till exempel kan man granska skillnader och/eller 

likheter i teoretiska utgångspunkter. Andra områden att granska kan vara metodologiska 

tillvägagångssätt, analysgång, resultatinnehåll eller tolkning av resultat. Det är bättre att 

granska några få områden grundligt än att försöka få med alla föreslagna perspektiven 

(Friberg, 2006). Vidare beskriver Friberg (2006) att materialet med likheter och 

skillnader ska sorteras efter innehåll, det vill säga det som handlar om samma sak 

presenteras tillsammans under lämplig rubrik. Det innebär att resultat från kvalitativa 

och kvantitativa artiklar blandas. 

 

I denna uppsats har samtliga studier lästs igenom flera gånger för att få en överblick 

över vad de handlar om. Artiklarna har lästs igenom noga både med ett övergripande 

perspektiv och in i detalj. Det som har granskats i den här studien är resultaten och dess 

svar på syftet. Meningsbärande enheter d.v.s. text som svarar mot syftet har 

identifierats. Ur dessa har likheter och skillnader identifierats. De identifierade 

likheterna och skillnaderna som fanns i materialet har sorterats i subteman. Därefter 

sorterades liknande subteman till ett tema. Vid analysen av samtliga artiklar framträdde 

tre teman och nio subteman.  

 

RESULTAT 

Resultatet visar omvårdnadsaktiviteter som kan förebygga och lindra konfusion. Dessa 

sammanfattas i tre teman och nio subteman (Tabell II).  

 

Tabell II. Omvårdnadsaktiviteter som kan förebygga och lindra konfusion 

Tema Subtema 

Beredskap  Att identifiera riskfaktorer 

Att eliminera riskfaktorer 

Att identifiera tidiga tecken  

Anpassning av miljön  Att skapa en säker miljö 

Att skapa en stimulerande miljö 

Att skapa en begriplig miljö 

Att möta och stödja patienten Att lyssna 

Att bekräfta  

Att stödja patientens bearbetning av sina 

erfarenheter 
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Resultatet i den här litteraturstudien visar på vikten av att ha en beredskap för 

konfusion. Genom att identifiera patienter med risk för att utveckla konfusion och 

genom bra redskap för att se de tidiga tecknen på konfusion kan den förebyggas eller 

förloppet lindras. Detta kan bland annat ske genom en anpassning av miljön. Den ökade 

risken för olyckor och skador vid konfusion skapar ett behov av en säker omgivning, för 

patient, medpatienter och personal. En miljö som är stimulerande men också begriplig 

för patienten förebygger och lindrar konfusion. Resultatet visar vidare att vårdpersonal 

behöver vara lyhörda för hur patienten beskriver sin situation. Vårdandet bör 

kännetecknas av följsamhet, värdighet och integritet. Vidare bör patienten få möjlighet 

att bearbeta sina upplevelser.  

 

Beredskap 

Konfusion är ett fenomen som påverkar patient, medpatienter och personal. Den medför 

ökad risk för komplikationer, förlängd vårdtid och ökar risken för utökat hjälpbehov 

efter vårdtiden. Vidare innebär det ökad risk för störning av medpatienter och ökad 

vårdtyngd för personalen. Det är ett vanligt problem och de flesta sjuksköterskor 

kommer regelbundet i kontakt med det. Därför är vinsterna med rätt omvårdnad är stora. 

Det kan uppnås genom att all berörd personal har kunskap och beredskap för att vårda 

patienter med konfusion. Beredskapen består i att identifiera riskfaktorer, att eliminera 

dessa riskfaktorer samt att identifiera tidiga tecken på konfusion. Genom att tidigt 

upptäcka och behandla konfusion kan de negativa effekterna begränsas. Konfusion kan 

också ses som ett tecken på underliggande faktorer som bör åtgärdas för patientens 

hälsa och välbefinnande. 

 

Att identifiera riskfaktorer 

Av de granskade artiklarna tar åtta upp identifiering av riskfaktorer, men fokus varierar. 

I tabell III visas vilka riskfaktorer som har beskrivits i artiklarna samt hur ofta 

riskfaktorerna återkommer i flera av artiklarna. Sex av studierna beskriver 

interventionsprogram där personalen utbildas och förekomst av konfusion mäts därefter 

och jämförs med kontrollgrupp (Caplan & Harper, 2007; Lundström et al., 2005; 

Milisen et al., 2001; Mudge, Giebel, Mgt & Cutler, 2008; Pretto et al., 2009; Rubin et 

al., 2006). 

 

Tabell III Översikt över riskfaktorer 

Allvarlig sjukdom ex stroke, hjärtinfarkt Lundström et al. (2005) 

Hög ålder Lundström et al. (2005) 

Demens Lundström et al. (2005) 

Rubin et al. (2006) 

Fysiska hinder t ex sänggrindar Mudge et al. (2008)  

Rubin et al. (2006) 

Förstoppning Lundström et al. (2005) 

Hypoxi Lundström et al. (2005) 

Immobilisering Milisen et al. (2001) 

Mudge et al. (2008)  

Rubin et al (2006) 
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Infektion ex UVI, pneumoni Lundström et al. (2005) 

KAD Flaherty et al. (2003) 

Milisen et al. (2001) 

Rubin et al. (2006) 

Läkemedel Lundström et al. (2005) 

Milisen et al. (2001) 

Rubin et al. (2006) 

Malnutrition, dehydrering Caplan & Harper ( 2007) 

Rubin et al. (2006) 

Miljöombyte Milisen et al. (2001) 

Smärta Milisen et al. (2001) 

Robinson & Vollmar (2010) 

Social isolering Caplan & Harper (2007) 

Mudge et al.(2008) 

Stress Lundström et al. (2005) 

Milisen et al. (2001) 

Syn- och hörselnedsättning Caplan & Harper (2007) 

Rubin et al. (2006) 

Sömnstörning Rubin et al. (2006) 

Vätskebalansrubbning Lundström et al. (2005) 

 

Att eliminera riskfaktorer 

Flera av riskfaktorerna handlar om de grundläggande behoven som nutrition, 

elimination och fysisk aktivitet. Caplan och Harper (2007) och Rubin et al. (2006) 

beskriver hjälp med mat och dryck som en förebyggande åtgärd. Förstoppning bör 

förebyggas (Lundström et al., 2005). KAD är en riskfaktor som bara bör användas när 

det är nödvändigt och med en så kort behandlingstid som möjligt (Flaherty et al., 2003; 

Rubin et al., 2006). Mudge et al. (2008) beskriver ett program med fysisk och kognitiv 

stimulering där varje patient fick ett träningsprogram. Vårdpersonal, patient och 

anhöriga fick också undervisning om nyttan av fysisk och kognitiv stimulering. 

Resultatet visade att patienterna hade en bättre funktionellt status vid utskrivning och 

lägre andel delirium och trots att patienterna var uppe mera och promenerade och 

många gånger självständigt var fallincidensen lägre.  

 

En andra grupp av riskfaktorer är allvarliga sjukdomar. Lundström et al. (2005) nämner 

urinvägsinfektion, pneumoni, hjärtsjukdom eller lungemboli. En tredje orsak till 

konfusion är läkemedel. Lundström et al. (2005) pekar på risken med läkemedel med 

antikolinerg effekt. Pretto (2009) beskriver en översyn av läkemedelsbehandlingen som 

en åtgärd vid konfusion.  

 

En fjärde orsak till konfusion kan vara smärta. Milisen et al. (2001) beskriver 

regelbunden smärtlindring med paracetamol och en svag opioid som en av flera 

förebyggande åtgärder. Denna intervention ledde inte till en minskad förekomst av 

konfusion men däremot av ett kortare förlopp. I Robinson och Vollmers (2010) studie 

jämförs förbrukning av analgetika och utveckling av konfusion. Journaler har granskats 

för två grupper med liknande risk för konfusionsutveckling. Givna analgetikadoser 
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dygnet före konfusionsdebut har noterats och jämförts med största tillåtna ordinerade 

dos. De patienter som utvecklade konfusion hade fått 26.14% av största tillåtna 

ordinerade dos dygnet före konfusionsdebut. Motsvarande siffra för de patienter som 

inte utvecklade konfusion var 48.21%. Sjuksköterskorna i Andersson et al.s (2002b) 

studie menade att de kunde reducera förvirringen genom smärtlindring. Genom att få 

patienten smärtfri, lugn och tillfredställd kunde det vara lättare för patienten att sova en 

stund och vara klar när de vaknade.  

 

McCurren och Nones - Cronin (2003) ansåg att även patienten hade nytta av en 

beredskap. Genom att patienten var förberedd på annorlunda sensoriska – kognitiva 

upplevelser postoperativt kunde panik undvikas och därmed konfusion förebyggas eller 

lindras. 

 

Att identifiera tidiga tecken 

Av de sju interventionsstudierna bestod interventionen i fem av studierna bl a av 

screening med hjälp av något mätinstrument (Caplan & Harper, 2007; Lundström et al., 

2005; Milisen et al., 2001; Mudge et al., 2008; Pretto et al., 2009). Det är flera olika 

instrument som har använts i de granskade studierna för att identifiera konfusion. Ett 

vanligt bedömningsinstrument var Confusion Assessment Method (CAM). Det har 

använts av Caplan och Harper (2007), Milisen et al. (2001) och Pretto et al. (2009). Ett 

annat bedömningsinstrument var Mini Mental State Examination (MMSE) som har 

använts av Caplan och Harper (2007) och Pretto et al. (2009). Organic Brain Syndrome 

(OBS)-skalan har använts vid två svenska studier gjorda av Andersson et al. (2002a) 

och Lundström et al. (2005). OBS-skalan har enligt de sistnämnda författarna god 

överensstämmelse med CAM. Neelon och Champagne (NEECHAM) confusion scale 

=(NCS) har använts av Milisen et al. (2001). Ett annat mätinstrument är Memorial 

Delirium Assessment Score (MDAS) som har använts av Caplan och Harper (2007). 

Delirium Observation Screening (DOS) har använts av Pretto et al. (2009). 

 

Ohki, Matsushima, Shibuya och Sunamori (2006) har beskrivit Delirium Rating Scale 

(DRS) där ett antal faktorer poängsätts: debut av symtom, perceptionsstörningar, 

hallucinationer, vanföreställningar, psykomotoriskt beteende, kognitivt status, fysisk 

störning, störd sömn- vakenhetscykel, instabilt humör och ett svängande förlopp. För att 

upptäcka tidiga tecken på konfusion förordade Ohki et al. (2006) en kombination av 

mätinstrument. De har använt sig av MMSE, NCS och DRS på ett antal patienter som 

vårdas postoperativt efter thoraxkirurgi och jämfört resultaten. Konfusion debuterade i 

genomsnitt 1,3 dagar efter operation. Med MMSE kunde bara de patienter som hade en 

manifest konfusion identifieras men med DRS kunde även de som var på väg att 

utveckla konfusion upptäckas. Det fanns dock patienter där sjuksköterskan kunde ana 

att något var på gång som inte identifierades med DRS. Dessa kunde fångas med NCS. 

Nackdelen var att det inte var så specifikt för konfusion och därför bör användas i 

kombination med DRS och MMSE. Bland de tidigaste tecken var perceptionsstörningar, 

hallucinationer och kognitiv svikt.  

 

McCurren och Nones - Cronin (2003) och Stenwall, Eriksdotter – Jönhagen, Sandberg 

och Fagerberg (2008) beskriver att patienter som är medvetna om sin konfusion 
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försöker dölja det. Det bör sjuksköterskan ha med sig i sin bedömning. 

 

Anpassning av miljön 

Utformningen av vårdmiljön är viktig vid vård av patienter med konfusion. Patienter 

med konfusion kan ibland utgöra en säkerhetsrisk både för sig själv och för sin 

omgivning. Därför är det av vikt att miljön kan göras så säker som möjligt. Både över- 

och understimulering kan förvärra konfusion vilket innebär att en rätt nivå av 

stimulering bör eftersträvas. Vidare har patienter med konfusion en förvrängd tids- och 

rumsuppfattning vilket ger ett behov av en så begriplig miljö som möjligt där onödiga 

missförstånd kan undvikas.  

 

Att skapa en säker miljö 

Vårdpersonal kan känna en konflikt mellan att ansvara för patientens säkerhet och 

respektera deras självständighet. Stenwall, Sandberg, Eriksdotter – Jönhagen och 

Fagerberg (2007) beskriver i sin studie hur professionella vårdare strävade efter ett möte 

i samförstånd med patienten men att detta ofta försvårades på grund av konfusionen Då 

måste ibland vårdaren ta kontrollen för att skydda patienten, sig själv andra patienter 

och andra vårdare. Andersson et al. (2002b) beskriver hur sjuksköterskorna försökte 

hitta en balans mellan patientens behov av säkerhet och patientens rätt att ta vara på sig 

själv. Ibland var sjuksköterskan orolig att patienten skulle förvärra sin skada genom sitt 

beteende och vågade inte lämna honom/henne ensam. Sjuksköterskan försökte också 

skydda patientens integritet genom att täcka patienten med en filt så han/hon inte skulle 

vara naken. För att inte avslöja konfusionen undvek hon att tala med patienten när andra 

var närvarande.   

 

Att ha ständig uppsikt över patienten kan ske på flera sätt. Flaherty et al. (2003) 

beskriver ett försök med särskilda konfusionsrum. Det var 4-bäddsrum med ständig 

närvaro av personal. Sängarna var avskärmade med draperier, ljus och ljud var dämpat. 

På grund av hög personalbemanning kunde patienterna i detta rum mobiliseras tidigt 

och hindrande behandling som t ex grindar och bälte undvikas.  

 

Att skapa en stimulerande miljö 

Mänsklig närvaro och kognitiv stimulans verkar förebyggande mot konfusion, menar 

Caplan och Harper (2007). I New South Wales, Australien, använde man sig av 

volontärer som kom varje dag mellan 14 och 19. Patienter med risk för konfusion 

besöktes dagligen. De läste tidningen med dem, spelade spel, hjälpte till med mat och 

dryck samt försäkrade sig om att dessa patienter hade fungerande syn- och 

hörselhjälpmedel. Med dessa åtgärder minskade andelen patienter med konfusion från 

38 % i kontrollgruppen till 6,3 % i denna grupp. Konfusionen var mindre allvarlig och 

varade inte lika länge. Fallolyckorna minskade, vårdtiden kortades och behovet av annat 

boende efter vårdtiden minskade (Caplan & Harper, 2007). 

 

Rubin et al. (2006) beskriver ett liknande program som genomfördes för att skapa en 

stimulerande miljö. De använde sig av Hospital Elder Life Program (HELP), ett 

program för konfusionsprevention utarbetat i slutet på 90-talet. De arbetade 
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förebyggande med 6 riskfaktorer för konfusion: kognitiv svikt, sömnbrist, 

immobilisering, synnedsättning, hörselnedsättning och dehydrering och använde sig av 

volontärer som utbildades i programmet. Patienter i riskzonen för att utveckla konfusion 

fick dagligt stöd av dessa volontärer med mat och dryck, vissa åtgärder för att främja 

sömn samt med översyn av syn- och hörselhjälpmedel. Effekten av denna intervention 

var en minskning i förekomsten av konfusion från 40,8% till 26,4% (Rubin et al., 2006). 

 

Mudge et al. (2008) utförde också en interventionsstudie som innebar fysisk och 

kognitiv träning av patienter för att bevara funktioner och förebygga konfusion. I 

studien träffade psykologstudenter dessa patienter i grupp 3 – 4 gånger i veckan för 

kognitiv och social stimulering. På denna avdelning uppnådde patienterna ett bättre 

funktionellt status. De drabbades i lägre grad av konfusion, risken för fall var lägre och 

vårdtiden var den samma som en kontrollavdelning.  

 

Att skapa en begriplig miljö 

Vid konfusion är ofta rums- och tidsuppfattning störd (McCurren & Nones-Cronin, 

2003). Patienten har svårighet att tolka det som sker runt omkring (Andersson et al., 

2002a; Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & Nones-Cronin, 2003). Fagerberg och 

Jönhagen (2002), Andersson et al. (2002a) och Andersson et al. (2002b) beskriver 

konfusion som ett tillstånd av vidöppna sinnen. Anderson et al. (2002a) som har ett 

patientperspektiv beskriver ett avstånd mellan patient och omvärld där patienten i försök 

att förstå tolkar och ibland misstolkar det som sker. Fagerberg och Jönhagen (2002) 

beskriver att patienterna registrerade varje skiftning hos personalen och misstolkade 

tonfall, gester eller mimik. Andersson et al. (2002b) som har ett personalperspektiv 

beskriver att patienterna regerade på varje stimuli och att risken för missförstånd var 

stora. Upplevelsen av konfusion är enligt McCurren och Nones – Cronin (2003) en 

känsla av dimmighet, som att vara i vakuum eller dvala vilket kan leda till en förvrängd 

tolkning av omgivningen. McCurren och Nones-Cronin (2003) ger flera exempel på 

misstolkningar. En patient i studien trodde att han var offer för en komplott där de ville 

ta organ från honom. Någon patient misstolkade transporter och trodde att han åkte buss 

för att vara med i en parad, en kvinna trodde att läkarronden var fotografer som 

utnyttjade situationen och tog bilder på folk när man inte skulle. Även känselintryck 

eller verbala intryck som är verkliga misstolkades ofta av den förvirrade patienten 

(McCurren & Nones – Cronin, 2003). 

 

Det är viktigt att underlätta patientens kommunikation med omgivningen med 

fungerande syn- och hörselhjälpmedel när det behövs. Det var åtgärder i interventionen 

i Caplan och Harpers (2007) och Rubin et al.s (2006) studie.  

 

Patienterna i Fagerberg och Jönhagens (2002) studie upplevde att andra människor i 

rummet kunde hjälpa dem att få saker i rätt perspektiv eftersom de upplevelser de hade 

under konfusionen var så märkliga att de var svåra att tro på. Även i McCurren och 

Nones – Cronins (2003) studie beskrev patienterna att det var till stor hjälp att personal 

eller anhöriga förklarade situationen för dem. Sjuksköterskorna i Andersson et al.s 

(2002b) studie tolkade det som att det var lugnande med en välkänd röst. Anhöriga 

skapar också band till världen utanför. I kommunikationen med patienten menar 
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Andersson et al. (202b) bör sjuksköterskan informera och förklara upprepade gånger. 

Syftet är att förhindra att patienten sjunker djupare in i konfusionen och upprätthålla 

kontakten med verkligheten. Resultatet av dessa åtgärder var varierade. En del patienter 

blev lugnare och accepterade informationen medan en del snarare blev aggressiva 

(Anderssson et al. (2002b). Sjuksköterskan bör också vara medveten om att 

kommentarer kan misstolkas och vara försiktig med hur hon uttrycker sig (McCurren & 

Nones – Cronin, 2003). Lundström et al. (2005) anser att om patienten ges möjlighet att 

förstå och tillgodogöra sig den information som ges det vill säga vilken tid det är, vad 

det är som händer och varför så minskar risken för konfusion. Stenwall et al. (2008) 

beskriver att patienterna upplevde att kunskap om vad som hände och vad som var 

planerat väckte känslor av säkerhet. I Caplan och Harpers (2007), Mudge et al.s (2008) 

och Rubin et al.s (2006) studier ingick orientering i interventionen, men det framgår inte 

tydligare vad som avses med det. Patienter med akut konfusion beskrev också att det tar 

längre tid att förstå. De kunde ha svårigheter att förstå vem de mötte och varför. Därför 

kunde det ta tid att t ex känna igen anhöriga. I mötet med patienter med akut konfusion 

är det därför viktigt att ge patienten tid för tolkning och förståelse av vad som händer 

(Stenwall et al., 2008). 

 

Andersson et al. (2002b) beskriver att sjuksköterskorna upplevde att patienten med 

konfusion ibland är behov av gemenskap och ibland av ensamhet. Vid behov av 

gemenskap påkallade patienten ofta detta genom att ropa, fråga efter anhöriga eller att ta 

tag i vårdaren. Ibland tolkade sjuksköterskan att patienten behövde lugn och ro. Då 

försökte hon minska desorienterande stimuli genom att flytta ut andra patienter eller 

genom att inte störa patienten i onödan.  

 

Att möta och stödja patienten 

Att befinna sig i ett tillstånd av konfusion innebär att tillvaron ter sig på ett annorlunda 

sätt. Det kan vara en erfarenhet som inte liknar något man varit med om innan. Det gör 

det svårt att relatera till tidigare erfarenheter och patienten kan känna sig mycket ensam. 

Även om man som vårdare inte helt kan förstå vad patienten upplever är det av stort 

värde att lyssna och försöka ta del av patientens erfarenheter. Det kan ge förklaringar till 

exempelvis patientens rädsla eller misstänksamhet. Det kan också vara av värde att 

bekräfta patientens berättelse. Efter en episod med konfusion funderar patienten mycket 

på vad som hänt. I denna process att bearbeta erfarenheten är det av värde om vårdaren 

kan vara ett stöd. 

 

Att lyssna 

Det varierar hur mycket patienterna kommer ihåg av sin konfusionsepisod. Av de 

patienter som intervjuades i Andersson et al.s (2002a) studie var det 40 som kom ihåg 

spontant. Deras berättelser var rika på detaljer och beskrev erfarenheter och känslor.  

Tre av patienterna kom ihåg när de fick beskrivet hur de hade betett sig, fem verkade 

komma ihåg men var ovilliga att berätta och två patienter kom varken ihåg eller kunde 

berätta om det. De ickespontana berättelserna gav intrycket att patienten var osäker på 

sin egen erfarenhet och därför ovillig att erkänna att konfusionen verkligen hade ägt 

rum. Berättelserna var dubbeltydiga. Patienten kunde ena stunden säga att hon inte kom 
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ihåg något för att i nästa stund säga att hon inte ville prata om det. McCurren och 

Nones- Cronin (2003) beskriver i sin studie att det fanns patienter som försökte 

glömma. Några patienter beskrev i studien att upplevelsen av konfusion kunde kännas 

helt verklig, men några patienter kunde ibland förstå att något inte stämde. De kunde 

inse att de var förvirrade men var oförmögna att göra något åt det. Som exempel 

beskrev någon att han märkte hur han under ett samtal plötsligt bytte ämne, insåg att det 

inte har något att göra med vad de samtalade om förut, men kunde ändå inte kontrollera 

det (McCurren & Nones-Cronin, 2003).  

 

Konfusion beskrivs som ett annorlunda, drömlikt tillstånd. Till skillnad från vanliga 

drömmar fanns en medvetenhet om att det var en dröm och det var som att vara vaken 

på samma gång. Någon har beskrivit det som att befinna sig bakom en gardin. Det var 

som ett avstånd mellan dem och världen och personer runt omkring dem (Andersson et 

al., 2002a; McCurren & Nones-Cronin, 2003). Upplevelsen beskrivs av Andersson et al. 

(2002a) som att befinna sig i ett gränsland mellan dröm och vakenhet, klarhet och 

förvirring, nutid och dåtid. En annan studie (McCurren & Nones-Cronin, 2003) 

beskriver konfusion som dimmighet, vilket kan innebära att syn och hörselintryck inte 

stämmer överens. Patienterna i studien kunde uppleva hur de gled in och ut ur 

medvetenheten och att de då hörde röster som inte stämde med verkligheten. Några 

beskrev hallucinationer t ex myror på väggen eller möss i sängen. Dessa hallucinationer 

upplevdes som verkliga (McCurren & Nones-Cronin, 2003). Andersson et al. (2002a) 

beskriver konfusion som en mix av händelser från då och nutid, syner tolkade som 

fantasier i ett gränsland mellan verkligt och overkligt.  

 

I Stenwall et al.s (2008) studie berättade flera patienter att de trots konfusionen ibland 

kunde kontrollera sitt beteende för att inte avslöja att de var förvirrade. Det gjorde de 

genom att dra sig tillbaka, vara tysta och endast svara på direkt tilltal (Stenwall et al., 

2008). En kvinna i McCurren & Nones-Cronins (2003) studie berättade att hon försökte 

dölja konfusionen för att inte verka dum. Andersson et al. (2002b) beskriver att 

patienter ibland sökte ensamheten för att de behövde det. 

 

Stenwall et al. (2008) beskriver att upplevelsen av akut konfusion innehåller en känsla 

av ensamhet. Patienten bar på upplevelser som inte kunde delas av någon annan 

eftersom man rörde sig mellan den verkliga verkligheten och en annan verklighet. 

Kontrollen av verkligheten upplevdes ojämlik. Det ledde till en upplevelse av 

utanförskap. Även Andersson et al. (2002b) beskriver denna klyfta i relationen med 

patienten. De liknade den vid en mur där patienten befann sig i en annan värld och var 

utom räckhåll för sjuksköterskan. Denna bristande tillit tog sig ibland uttryck i 

misstänksamhet där patienten kunde visa rädsla eller ilska och avvisa sjuksköterskans 

försök att hjälpa. 

 

Eftersom konfusionen upplevs som både verklig och overklig skapade detta en 

osäkerhet hos patienterna (Andersson et al., 2002a). Detta var skrämmande för en del 

patienter i Andersson et al.s (2002a) studie och en känsla av att vara ett offer utan 

kontroll beskrivs. Patienterna upplevde att de var utan möjlighet att styra, påverka eller 

förstå sceneriet som utvecklades under förvirringen. De sökte men misslyckades att 

skapa mening över sammanhanget, erfarenheten, förvirringen eller över var de var. 
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Några patienter hade behagliga overklighetskänslor. Dessa förknippades med en vänlig 

atmosfär där människor runt omkring var lugna och vänliga (Andersson et al., 2002a).  

 

En känsla av hot och misstänksamhet var vanligt förekommande i några studier 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & Nones-Cronin, 2003). Hotet var riktat mot 

sig själv, sina anhöriga eller viktiga värden eller intressen för en själv. Eftersom 

omgivningen inte förstod faran kände de sig ensamma i sin kamp. Denna kamp kunde 

utlösa aggressivitet. När patienten på grund av detta hindrades med tvång förvärrades 

ofta situationen (Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & Nones-Cronin, 2003). Ett 

annat sätt att hantera hotet var att fly. Det kunde ta sig uttryck i att vilja klättra över 

grindarna, vandra runt eller lämna avdelningen (Fagerberg & Jönhagen, 2002). Det var 

vanligt att skämmas över vad som hänt under förvirringen. Patienterna kunde minnas 

beteende som de inte alls kände igen hos sig själva och en del upplevde faktumet att de 

varit förvirrade var pinsamt i sig själv (Andersson et al., 2002a; McCurren & Nones- 

Cronin, 2003). 

 

Att bekräfta 

Det är svårt att ha en vårdande relation i konfusionens kaos, men det är helt nödvändigt. 

Den förvirrade patienten är extra känslig för alla känslor som sjuksköterskan utstrålar 

som t ex otålighet, ilska eller irritation. Trots tidsbrist bör sjuksköterskan vara äkta 

närvarande i varje möte med patienten. På så sätt kan hon försäkra patienten om att hon 

är trygg, förstådd och accepterad (Andersson et al., 2002b; McCurren & Nones-Cronin, 

2003; Stenwall et al., 2008).  Fagerberg och Jönhagen (2002) och Stenwall et al. (2008) 

beskriver att det var vanligt att patienter kände misstänksamhet mot personal, anhöriga 

och medpatienter. Patienterna i studierna beskrev att när människor i deras omgivning 

försökte tala dem tillrätta väcktes en känsla av hopplöshet. Känslan av att vara helt 

ensam med sin upplevelse bekräftades och det hjälpte inte att personalen vänligt 

försökte säga att deras erfarenheter inte var verkliga. Författarna menar att det därför är 

viktigt att inte till varje pris försöka reorientera den förvirrade patienten utan att lyssna 

på deras berättelser och interagera med dem på ett värdigt sätt med integritet. Det råder 

en tydlig ojämlikhet mellan den äldre patienten som befinner sig i en obekant miljö och 

som är förvirrad och den personal som är yngre, mentalt klar och i en bekant 

omgivning. Fagerberg och Jönhagen (2002) och Stenwall et al. (2008) menar därför att 

personalens ansvar för relationen är stor. McCurren och Nones-Cronin (2003) beskriver 

en situation när det inte gjordes. En anhörig till patienten märkte hur sjuksköterskan 

blev irriterad på patientens frågor och försökte undvika dem genom att byta ämne. Hon 

menade att för att förstå vad patienten går igenom behöver man veta vad som skrämmer 

honom eller henne. 

 

När patienten blir bekräftad av vårdare eller anhöriga skapas en känsla av ömsesidig 

förståelse. Patienterna kan känna sig trovärdiga även om de inte har samma verklighet 

(Stenwall et al., 2008). 

 

Andersson et al. (2002a) beskriver konfusion som ett tillstånd där tid och rum är 

upplösta och då och nu och olika platser kan finnas samtidigt. Man kan finna spår från 

patientens historia i upplevelsen. Författarna betonar vidare att det som händer under 
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konfusionen inte är nonsens utan en blandning av deras levnadshistoria och den 

nuvarande situationen och framför allt en kommunikation av deras känslomässiga 

tillstånd och erfarenhet i den nya situationen. Den förvirrades tal kan inte tolkas 

ordagrant men på en metanivå. Som sjuksköterska är det viktigt att tolka det patienten 

säger och göra det på en mer abstrakt nivå. Det är därför inte alltid bäst att reorientera 

patienten. Det ska göras när patienten är i en fas när hon söker grepp om verkligheten, 

men i andra situationer är det bättre att tolka tal och handling på en metanivå och svara 

på meningen i det som patienten försöker förmedla. 

 

Att stödja patientens bearbetning av sina erfarenheter 

I Stenwall et al.s (2008) studie beskriver patienterna att de redan under förvirringen 

kämpade för att få grepp om verkligheten. De sökte svar för att förstå vad som hände 

och varför, samt försökte värdera sanningshalten i sina upplevelser. Upplevelser av att 

inte få hjälp och att inte få information över vad som händer väckte känslor av osäkerhet 

och av att vara fångad.  

 

Att få berätta om sin konfusion kan vara ett redskap för patienterna att reda ut sina 

tankar kring sin upplevelse menar Andersson et al. (2002a) och McCurren och Nones-

Cronin (2003). Patienterna i studierna stod inför utmaningen att få grepp om sin 

upplevelse av konfusion. Vad hade de varit med om? Vad hade det för konsekvenser? 

Fanns det orsaker till att det hade hänt? Och kunde det hända igen? Genom att minnas 

och berätta minnen från konfusionen kunde det obegripliga göras begripligt (Andersson 

et al., 2002a; McCurren & Nones-Cronin, 2003).  

 

Att möta minnen från konfusionen innebar enligt studier (Andersson et al., 2002a; 

Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & Nones-Cronin, 2003) att konfronteras med 

osäkerheten om det verkligen hade hänt. Dessa minnen innehöll också ofta minnen om 

det egna beteendet, ett beteende som de inte alls kände igen och inte alltid ville kännas 

vid. Många patienter i studierna skämdes för vad de hade sagt och gjort inför personal 

och anhöriga och en del bad om förlåtelse. Det fanns de som kände sig förödmjukade 

och som var rädda att anhöriga inte skulle lita på deras kapacitet längre (Andersson et 

al., 2002a; Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & Nones-Cronin, 2003). I 

Fagerberg och Jönhagens (2002) studie beskrivs att en del patienter hade förmågan att 

se på det som hade hänt som något passerat, något de inte kunde rå för och det fanns 

patienter som till och med kunde se på det med humor, som en rolig historia.  

 

Genom att tänka på erfarenheten och berätta om den försökte patienter i Andersson et 

al.s (2002a) och McCurren och Nones-Cronins (2003) studier skapa en skärpa och 

tydlighet i händelsen. Det de hade varit med om var så olikt all tidigare erfarenhet så det 

var svårt att hitta de rätta orden för att beskriva det. De använde ord som oklara, 

suddiga, förvirrade tankar, som att vara i coma eller i vakuum. Patienterna beskrev 

också bilder, syner, drömmar, mardrömmar och ibland kallade de det dumma fantasier. 

 

Att berätta om sina erfarenheter av konfusion var både pressande och lättande enligt 

Andersson et al. (2002a). Det fanns ett stort behov hos patienterna i studien att berätta 

och genom berättelsen försökte de hitta förklaringar och mening i händelsen. Medan de 
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berättade försökte de fly de framväxande minnena eller trycka undan eller dölja 

händelsen genom att styra över intervjun på andra saker. Det verkade som om 

patienterna blev förvånade över sina egna erfarenheter och försökte glömma samtidigt 

som de ville få klarhet i vad som verkligen hade hänt (Andersson et al., 2002a). 

Patienterna i McCurren och Nones-Cronin (2003) studie förundrades över det de varit 

med om och försökte att förstå . Fagerberg och Jönhagen (2002) beskriver att många 

frågor väcktes hos patienterna efter konfusionen. De funderade på om personalen kände 

till orsaker. De letade efter ledtrådar i sitt privata liv. De funderade också på var alla 

dessa absurda tankar kom från och varför de hade så levande minnen från konfusionen.  

 

Erfarenheten av förvirring är skrämmande och att få dela detta med någon annan är ofta 

en lättnad. Andersson et al. (2002a) betonar vikten av att erbjuda detta och pekar på 

hälsoriskerna på sikt med obearbetade trauman. Det finns en oro att händelsen ska 

upprepas och någon patient uttryckte ångest och oro för att han skulle bli förvirrad 

hemma på natten och gå ut och skada sig (Fagerberg & Jönhagen, 2002). McCurren och 

Nones-Cronin (2003) beskriver att när sjuksköterskan tog sig tid att förklara, tröstade 

det både patient och anhöriga. Andra patienter hade ingen att tala med och kände sig 

ensamma och övergivna med sina upplevelser. McCurren och Nones-Cronin (2003) 

föreslår att det bör vara en rutin för patientansvarig sjuksköterska att ta upp ämnet. 

Eftersom tillståndet är så vanligt bland äldre som vårdas på sjukhus föreslår de följande 

formulering som kan ställas till patienten: Ofta upplever äldre personer episoder med 

förvirring när de är sjuka eller inte mår bra. Har du upplevt något av det? Vill du 

berätta? 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I en litteraturstudie kan både kvantitativ och kvalitativ forskning användas och det är en 

lämplig metod för att skapa en översikt över ett omvårdnadsområde (Friberg, 2006). 

Syftet med denna studie är att identifiera omvårdnadsaktiviteter som kan förebygga och 

lindra konfusion hos patienter som vårdas på sjukhus och därför är litteraturstudie en 

lämplig metod. Den kvantitativa forskningen bygger på hypotesprövande. Det innebär 

att en avgränsad del av verkligheten beskrivs, en hypotes ställs upp och sedan testas 

den. Svaret är mätbart och om kvalitén på studien är god är resultatet generaliserbart 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Exempel på sådant material i uppsatsen är 

identifiering av riskfaktorer för konfusion, mätmetoder för att identifiera konfusion och 

interventionsprogram för att förebygga och lindra konfusion. Det finns emellertid 

mycket kunskap som inte kan fångas med kvantitativ metod. Willman et al. (2006) 

menar att kvantitativ forskning inte tar hänsyn till människan som en helhet, utan 

isolerar henne från sin omgivning och personlighet. För att till exempel studera hur 

människor upplever sin situation kan forskaren istället för att utgå från en egen hypotes 

vara öppen mot sina informanter och skapa frågeställningen under arbetets gång. Det 

som studeras med en sådan metod är helheter och inte siffror, och resultatet är 

beskrivande (Willman et al., 2006). I den här uppsatsen bidrar de kvalitativa artiklarna 

med beskrivning av patienternas upplevelse av konfusion, vilket ger värdefull kunskap i 

mötet och vårdandet av dess patienter. Forsberg och Wengström (2008) anser att för att 

finna de omvårdnadsaktiviteter och rutiner som fungerar bäst bör både kvantitativ och 
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kvalitativ forskning användas. Den vetenskapliga kunskapen bör värderas och ställas 

samman för att utgöra en grund för omvårdnadsarbetet. Vid litteratursökningen hittades 

en stor mängd material med värdefull kunskap för utformandet av omvårdnaden vid 

konfusion. För att tydliggöra den kunskap som finns om omvårdnaden av patienter med 

konfusion valdes litteraturstudie som metod. 

 

I presentationen av resultatet rekommenderar Forsberg och Wengström (2008) att 

resultatet från kvantitativa och kvalitativa artiklar ska redovisas var för sig eftersom det 

är av olika karaktär. Friberg (2006) föreslår att materialet sorteras efter innehåll och att 

resultat från kvantitativa och kvalitativa artiklar redovisas tillsammans under rubrik som 

beskriver innehållet. Denna uppsats är uppbyggd på detta sätt. Resultat som handlar om 

samma sak har presenterats tillsammans oavsett om det är en kvalitativ eller en 

kvantitativ artikel men pga. karaktären på teman och subteman har en viss delning 

mellan kvantitativt och kvalitativt material skett automatiskt. 

 

Vid litteratursökningen hittades en stor mängd material och avgränsningen var inte helt 

lätt. Att studierna skulle vara peer review granskade var en kvalitetsindikator. Att välja 

enbart studier på engelska och i fulltext fanns det praktiska skäl till. Det skulle vara 

färsk forskning och därför begränsades urvalet till 2001 -2011. När det gäller att ta 

hänsyn till kulturell kontext gjordes detta inte helt konsekvent. Två studier från Kina 

och Taiwan valdes bort eftersom de är gjorda i en kulturell kontext som skiljer sig 

ganska mycket från vår. De valda studierna var från Västeuropa, USA, Australien och 

Japan och skälet till att studien från Japan inkluderades var att inget i den artikeln 

hittades som markant skiljde sig av kulturella skäl.  

 

Syftet användes för att särskilja urvalet. Åtta av studierna handlade om riskfaktorer, och 

skälet till att de ändå kom med var att de betonade vikten av att känna till riskfaktorer 

för att kunna förebygga och ha en beredskap om patienten trots allt utvecklar konfusion. 

Därmed blir det en omvårdnadsaktivitet både för att förebygga och lindra konfusion. En 

annan stor del av artiklarna handlade om olika sätt att mäta konfusion. 11 studier valdes 

bort av detta skäl. Att med olika mätinstrument identifiera konfusion är indirekt en 

omvårdnadsaktivitet eftersom ett första steg för att ge patienter med konfusion en 

relevant omvårdnad är att identifiera vilka de är. Anledningen till att dessa ändå valdes 

bort var att de var så många och hade räckt till en egen studie. I resultatet finns ändå 

med en del om att identifiera konfusion med hjälp av mätinstrument. De studier som 

handlade om att mäta konfusion och som ändå valdes ut innehöll även annat material 

om omvårdnad vid konfusion, och vikten av att använda sig av mätinstrument för att 

identifiera patienter med konfusion är något som betonas i flera av studierna.  

 

Under rubriken ”Att identifiera riskfaktorer” har resultatet presenterats i en tabell. 

Skälet är att en tabell illustrerar visuellt vilka riskfaktorer som omtalas i flera av 

artiklarna. Därmed inte sagt att proportionerna mellan dessa riskfaktorer avspeglar 

förekomsten i verkligheten, men de riskfaktorer som återkommer i flera studier är 

sannolikt mer kända för att kunna framkalla konfusion. 
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Resultatdiskussion 

Artiklarna visar på omvårdnadsaktiviteter före, under och efter konfusionsepisoden. 

Genom ett förebyggande arbete kan konfusion förhindras eller åtminstone dess symtom 

lindras. Genom vissa åtgärder kan den konfusion som trots det uppstår lindras och 

förloppet kortas. Efter en episod av konfusion behöver patienten stöd i att bearbeta sina 

erfarenheter. 

 

Vikten av beredskap 

Artiklarna betonar vikten av en beredskap hos personal och patienter för att konfusion 

kan uppstå. För personal handlar det om att identifiera vilka faktorer som kan utlösa 

eller förvärra en konfusion. Åtta av studierna (Caplan & Harper, 2007; Flaherty et al., 

2003; Lundström et al., 2005; Milisen et al., 2001; Mudge et al., 2008; Pretto et al., 

2009; Robinson & Vollmer, 2010; Rubin et al., 2006) beskriver riskfaktorer och betonar 

vikten av att eliminera dessa för att förebygga och lindra konfusion. Sex av dessa 

studier är interventionsstudier och interventionerna är multifaktorella men alla försöker 

att åtgärda någon eller några riskfaktorer. Det är svårt att jämföra resultaten eftersom de 

riktar sig mot olika faktorer. Därför är det svårt att säga vilka riskfaktorer som verkligen 

utlöste konfusionen.  

 

En grupp riskfaktorer rör de grundläggande behoven som nutrition, elimination och 

fysisk aktivitet. Caplan och Harper (2007) och Rubin et al.s (2006) studier innehåller 

interventioner som riktar sig mot nutritionen. Även McLafferty och Farley (2007) 

förordar en nutritionsbedömning av alla äldre patienter samt att åtgärder vidtas när så 

behövs. Enligt Flaherty et al. (2003) och Rubin et al. (2006) är KAD en riskfaktor som 

bara bör användas när det är nödvändigt och med en så kort behandlingstid som möjligt. 

Detta bekräftas också av McLafferty och Farley (2007). 

 

Mudge et al. (2008) beskriver en studie där fysisk och kognitiv stimulering leder till 

positiva effekter med lägre andel konfusion, bättre funktionellt status och lägre 

fallincidens. McLafferty och Farley (2007) menar att bristande rörlighet både pre- och 

postoperativt ökar risken för konfusion. Därför innebär lång väntan på operation en 

ökad risk. Postoperativt bör så tidig mobilisering som möjligt eftersträvas. Hjälpmedel t 

ex gånghjälpmedel samt råd och hjälp från sjukgymnast ska uppmuntras och både 

sängbundna och rörliga patienter bör få ett träningsschema att följa. Patienterna bör 

uppmuntras till att promenera och till egenvård (McLafferty & Farley, 2007). Det ges 

ingen förklaring till varför immobilisering ökar risken för konfusion. Det skulle kunna 

bero på den fysiska påverkan en horisontell kroppsposition innebär men det skulle 

också kunna bero på bristande mental stimulans. En annan orsak skulle kunna vara ett 

förändrat perspektiv på omgivningen vid till exempel sängläge. Om man kan mobilisera 

patienten och därmed minska risken för konfusion är det bra, men om patienten av 

något skäl inte kan mobiliseras hade det varit bra att veta vad det är som ökar risken för 

konfusion vid immobilisering och om möjligt påverka den faktorn. 

 

Milisen et al. (2001) och Robinson och Vollmer (2010) pekar på smärta som möjlig 

orsak till konfusion. McLafferty och Farley (2007) menar att rädslan för läkemedel inte 

får innebära att patienten ej får adekvat smärtlindring. Enligt American Psychiatric 
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Association (2000) är läkemedelsbehandling många gånger orsak till konfusion. Det kan 

röra sig om överdosering, utsättningssymtom eller biverkningar. McLafferty och Farley 

(2007) pekar på att patienter som tar många olika läkemedel eller som får tre nya 

läkemedel insatta har ökad risk att drabbas av konfusion. Läkemedel med antikolinerg 

effekt, neuroleptika, som kan användas för att behandla hyperaktivitet, och narkotiska 

läkemedel, som är vanliga postoperativt, kan framkalla konfusion (McLafferty & 

Farley, 2007). Enligt Läkemedelsverket (2011) bör doser justeras vid behandling av 

äldre på grund av en förändrad metabolism och utsöndring. Därför innebär 

smärtlindring för dessa patienter en balansgång mellan önskad verkan och oönskade 

biverkningar. Risken för vårdlidande är stor i denna situation då både obehandlad 

smärta eller oönskade biverkningar från läkemedlen kan skapa detta lidande (Wiklund, 

2003). McLafferty och Farley (2007) menar att tidig bevakning av och kontinuerlig 

uppföljning av patientens smärta är viktig, och om det är möjligt bör man undvika 

läkemedel som har ökad risk för att framkalla konfusion samt utvärdera behovet 

kontinuerligt. På grund av denna patientgrupps sårbarhet är smärtförebyggande åtgärder 

av stor vikt. Det skulle också vara värdefullt att identifiera alternativa 

smärtlindringsmetoder för att minska behovet av farmakologisk behandling. 

 

American Psychiatric Association (2000) anger det medicinska tillståndet eller 

läkemedel som huvudsaklig orsak till konfusion. Arend och Christensen (2009) 

beskriver konfusion som ett samspel mellan predisponerande riskfaktorer och utlösande 

faktorer där både de predisponerande och utlösande faktorerna till största del beror på 

det medicinska tillståndet. Enligt Farley och McLafferty (2007) kan de processer som 

åldrandet medför göra hjärnan mer känslig för ytterligare neurologisk stress. Exempel 

som nämns är metabola förändringar eller infektioner, vilket således skulle kunna utlösa 

konfusion. McLafferty och Farley (2007) förordar därför en strategi där detta behandlas. 

De menar att personalen ska bevaka att patienten upprätthåller en normal saltbalans och 

vara vaksam på faktorer som kan påverka detta t ex kräkningar, diarréer eller otillräcklig 

vätsketillförsel. Man ska också som personal bevaka och behandla anemi och hypoxi. 

Genom tidig diagnos och behandling av infektion kan konfusion lindras och upphöra, 

menar de. Granberg et al. (1998) beskriver en mer existentiell orsak till konfusion, 

rädslan för att dö. Det råder emellertid en samstämmighet om att fysiska påfrestningar 

som till exempel metabolisk obalans, undernäring eller dehydrering ökar risken för 

konfusion. På så sätt kan konfusion likt smärta vara en varningssignal om att fysisk 

skada hotar. Det är ett skäl till att kunskap om riskfaktorer för konfusion är viktig i 

vården av alla patienter men särskilt äldre. Det andra skälet är att konfusion i sig innebär 

ett lidande för den patient som drabbas och enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt det är 

möjligt och lindra detta genom adekvata åtgärder. Wiklund (2003) beskriver lidande 

som den plåga patienten känner då hennes helhet hotas. Sjukdomslidande är det lidande 

som beror på sjukdom och så kan det lidande konfusion orsakar beskrivas, men om det 

är möjligt att förebygga eller lindra ett lidande och det inte görs är det att betrakta som 

ett vårdlidande det vill säga ett onödigt lidande. Därför bör så många riskfaktorer för 

konfusion som möjligt elimineras. Då kan konfusion förebyggas eller episoden kan 

göras så kort och lindrig som möjligt och därmed ett onödigt lidande för patienten 

förhindras. Om patienten trots det utvecklar konfusion kan det vara en signal till all 

vårdande personal att någon allvarlig komplikation har tillstött (American Psychiatric 
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Association, 2000). 

 

Sex av studierna består av interventionsprogram. Alla dessa sex berör förebyggande 

åtgärder. Åtgärderna består av utbildning (4 artiklar), specialistkunskap (4 artiklar), 

förändring av vårdorganisation (1 artikel) samt personalförstärkning (3 artiklar). Fyra 

artiklar beskriver interventionsprogram som ökar kunskapen hos personalen (Lundström 

et al., 2005; Milisen et al., 2001; Mudge et al., 2008; Pretto et al., 2009). I Milisen et 

al.s (2001) studie är utbildningen riktad till avdelningens sjuksköterskor. Lundström et 

al. (2005) utgår från att interventionsprogram bör involvera samtliga personalgrupper 

runt patienten och att prevention och behandling mot konfusion bör ske på bred front. 

Utbildningen som riktar sig till läkare och vårdpersonal innehåller bedömning, 

prevention och behandling av konfusion. Betydelsen av vårdar- patientrelationen 

betonas också. Mudge et al.s (2008) studie beskriver att teamet, oklart vilka som ingår i 

detta, utbildas i mobiliseringens betydelse för patientens välbefinnande och 

tillfrisknande. Pretto et al. (2009) beskriver ett interventionsprogram bestående av 

utbildningsinsats för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Schoefield (2008) 

menar att konfusion innebär så många komplikationer och är så vanligt att det är viktigt 

att all personal har kunskap och beredskap för att vårda patienter med konfusion. 

 

I fyra av artiklarna (Milisen et al., 2001; Mudge et al., 2008; Pretto et al., 2009; Rubin et 

al., 2006) består interventionen av att tillföra specialistkunskap. Det kan göras på olika 

sätt. I vissa av studierna (Milisen et al., 2001; Pretto et al., 2009) har sjuksköterskor 

utbildats för projektet där de har fått en konsultfunktion. I Rubin et al.s (2006) studie 

har geriatriker och geriatriksjuksköterska använts. I Mudge et al.s (2008) studie har 

psykolog använts. Med tanke på hur vanligt det är med konfusion, enligt American 

Psychiatric Association (2000) 10-30% hos patienter på sjukhus borde någon typ av 

stödfunktion vara av värde på varje sjukhus. Det finns t ex team som stödjer i vårdandet 

av smärta, diabetes och nutrition. På samma sätt skulle det var värde med ett 

konfusionsteam som kunde stödja vårdpersonalen vid behov, förmedla kunskap och 

bevaka så att vården organiseras på ett konfusionsförebyggande sätt mm. 

 

En av artiklarna (Lundström et al., 2005) beskriver en interventionsstudie där förändring 

av vårdorganisationen ingår. Små team bestående av sjuksköterska och undersköterska 

bildas. Syftet var att skapa en större kontinuitet i vårdrelationen. Det är sannolikt 

gynnsamt. Wiklund (2003) betonar vikten av en god vårdrelation som bör kännetecknas 

av tillit och ömsesidighet. Vid planering och uppbyggnad av en vårdorganisation bör 

hänsyn tas till hur vården av patienter som riskerar drabbas av konfusion påverkas av 

denna. Björkman- Björkelund (2008) har i sin avhandling beskrivit hur vården av 

patienter med höftfraktur har organiserats från larmet till ambulansen till utskrivning. 

Dessa åtgärder har minskat andelen med konfusion med 64 %. Det vore önskvärt om 

detta fokus fanns även vid vården av andra patientgrupper. 

 

Konfusion kan vara ett symtom på allvarlig sjukdom (Arend & Christensen, 2009; 

Farley & McLafferty, 2007; Schoefield, 2008), ökar risken för komplikationer 

(American Psychiatric Association, 2000) och innebär ett stort lidande för patienten 

(Andersson et al., 2002a; Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren och Nones Cronin, 

2003; Stenwall et al., 2008). Dessutom kan konfusionen ibland vara svår att känna igen, 
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särskilt den hypoaktiva formen (McCurren & Nones-Cronin, 2003). Det visar på 

behovet av bra metoder för att identifiera patienter med konfusion. Chantal och 

O´Conell (2006) betonar vikten av bra rutiner för att känna igen symtom på konfusion 

och därmed kunna sätta in rätt åtgärder och därmed lindra förloppet. De föreslår att man 

använder ett mätinstrument för konfusion och rekommenderar då CAM. Schoefield 

(2008) anser att den kognitiva funktionen alltid ska bedömas vid vård av sjuka äldre 

patienter. Det är något som bör göras vid inläggning och sedan kontinuerligt under 

vårdtiden. Som tidigare nämnts finns det många studier som jämför och beskriver olika 

sätt att mäta konfusion. Vid val av metod vägs olika faktorer in, Instrumentet ska bland 

annat vara träffsäkert och lätt att använda. 

 

Även patienterna kan ha nytta av en beredskap. McCurren och Nones - Cronin (2003) 

och McLafferty och Farley (2007) menar att genom att förbereda patienten på att 

konfusion kan inträffa har patienten en beredskap och behöver inte bli lika överrumplad 

av en förändrad verklighetsuppfattning. Frågan är hur det kan göras och när det ska 

göras. Det skulle vara intressant att undersöka hur patienterna har upplevt det när de har 

fått information före, samt att veta om upplevelsen blivit annorlunda eller om 

informationen har gett en onödig rädsla. Schoefield (2008) menar att också anhöriga 

kan behöva bli förberedda på vad konfusion innebär. Det kan vara stressande för dem 

att se den hastiga och kanske skrämmande förändringen hos patienten.  

 

Vikten av en anpassad miljö 

Patienter med konfusion är ofta svåra att vårda. De utgör ibland en säkerhetsrisk för 

både sig själva, medpatienter och personal. Det kan behövas ständig övervakning. Att 

fysiskt hindra patienten att förflytta sig med t ex sänggrindar eller bälte kan i sig öka 

risken för eller förvärra konfusion. Det bör därför användas endast när det verkligen är 

motiverat för att förhindra att patienten skadar sig själv (Chantal & O´Conell, 2006; 

McLafferty & Farley, 2007; Schoefield, 2008). Enligt Schoefield (2008) finns det 

ibland behov av mänsklig närvaro för att skydda patienten. Anhöriga kan fylla en viktig 

uppgift genom att sitta hos patienten för att reorientera, hjälpa och lugna. Det kan 

emellertid vara stressande för anhöriga att se den hastiga förändringen hos patienten 

med konfusion och Schoefield (2008) föreslår ett utbildningsmaterial som kan ges till 

anhöriga som förklarar vad konfusion är och hur man vårdar. McLafferty och Farley 

(2007) menar att sjuksköterskor bör vara medvetna om att patientens situation med 

konfusion kan vara skrämmande för anhöriga. De behöver få förklaringar över vad som 

händer och att det är ett vanligt tillstånd som oftast upphör.  

 

Ibland har anhöriga inte möjlighet att finnas hos patienten eller det saknas anhöriga då 

bör personalförstärkning övervägas om patienten är agiterad (Schoefield, 2008). I 

Flaherty et al.s (2003) studie beskrivs ett annorlunda sätt att lösa detta. Genom att se 

konfusionen som det akuta tillstånd det faktiskt är organiserar man vården så att 

patienterna inte behöver lämnas utan tillsyn. Resultatet är att man slipper använda 

hindrande behandling, som till exempel sänggrindar, vilket ofta förvärrar konfusionen. 

Det innebär att patienten inte heller blir hindrad i sin mobilisering och därmed inte 

tappar lika mycket funktioner som annars kan vara en risk vid sjukhusvård. Behovet av 

lugnande medel och sömnmedel var också lågt. Det finns fler studier som använder en 
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förstärkt bemanning för att genomföra åtgärder. I Caplan och Harpers (2007) och Rubin 

et al.s (2006) studie används volontärer för att genomföra planerade interventioner. 

Volontärer är främmande i svensk sjukvård, men det handlar egentligen om att tillföra 

mer resurser på bemanningssidan. Det skulle vara intressant att genom ytterligare 

studier undersöka om en förstärkt bemanning lönar sig genom en bättre omvårdnad, 

mindre risk för komplikationer, förkortad vårdtid och därmed ett minskat lidande. 

 

Flera studier beskriver vikten av en begriplig miljö. Andersson et al, (2002a), Fagerberg 

och Jönhagen (2002) och McCurren och Nones Cronin (2003) beskriver konfusion som 

ett tillstånd med svårigheter att tolka sin omgivning. Caplan och Harper (2007), Mudge 

et al. (2008) och Rubin et al. (2006) beskriver orientering som en del i interventionen i 

deras studier utan att tydligt redogöra för vad det innebär.  Enligt Chantal och O´Conell 

(2006) och McLafferty och Farley (2007) innebär en reorienterande terapi en tydlig och 

begriplig miljö, en anpassad och orienterande kommunikation, mobilisering av 

patientens egna resurser samt möjlighet till en god nattsömn. Det kan innebära en 

klocka och en kalender inom synhåll för patienten som kan underlätta tidsuppfattningen 

(Chantal & O´Conell, 2006; McLafferty& Farley, 2007). Ett tydligt schema över 

avdelningens rutiner kan också stödja patientens orientering (McLafferty& Farley, 

2007). Syn- och hörselintryck som kan leda till misstolkningar och bör elimineras om 

det är möjligt. En tyst miljö med god belysning kan hjälpa patienten att tolka 

omgivningen. Nattetid bör ledljus finnas och föremål som kan tolkas som något annat 

bör plockas bort. Omflyttningar bör om möjligt undvikas (McLafferty & Farley, 2007). 

 

Vid artikelsökningen hittades två artiklar om att använda musik för att lindra och 

förebygga konfusion. Redovisningen av resultatet i dessa var tyvärr så otydligt att de 

inte kunde tas med. Det skulle vara intressant att undersöka vilken effekt musik skulle 

ha för att förebygga och lindra konfusion. Det skulle också vara intressant att undersöka 

hur patienter skulle reagera på andra hörselstimuli som till exempel fågelsång, vindsus 

eller vattenskvalp och om det skulle kunna lindra konfusion. Det har inte heller gått att 

hitta något om inredningens betydelse, färgval etc. i de valda artiklarna. Wijk (2004) 

som har forskat på färguppfattning i hög ålder och vid Alzheimers demens skriver att 

förmågan att uppfatta och särskilja färger består livet ut och försämras inte mycket av 

demenssjukdom. Wijk (2004) menar vidare att detta kan användas för att göra 

vårdmiljön för äldre tydligare. Om t ex dörrar som är betydelsefulla för patienten 

markeras med en avvikande färg på dörrlisten underlättar det orienteringen. Golv bör 

vara enfärgade eftersom färgbyte kan tolkas som hål eller nivåskillnader. Dörrar som 

patienten inte bör använda t ex desinfektionsrum bör kamoufleras med samma färg som 

omgivningen. Möbler och handtag bör ha en avvikande färg från omgivningen för att 

vara tydliga att se. Detta borde sannolikt också gälla vid akut konfusion. 

 

En anpassad och orienterande kommunikation kan enligt Chantal och O´Conell (2006) 

och McLafferty och Farley (2007) innebära att man använder patientnamn, man 

förklarar tydligt vad som händer, man talar långsamt och enkelt och repeterar vid behov. 

Svåra ord bör undvikas. Det är en fördel med personalkontinuitet. McLafferty och 

Farley (2007) påpekar också att om patienten har ett annat språk som modersmål bör 

behovet av språklig anpassning övervägas samt behovet av tolk. Chantal och O´Conell, 

(2006) och McLafferty och Farley (2007) pekar på att trådar till patientens liv före 
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förvirringen kan vara reorienterande. Anhöriga har ofta en lugnande effekt på en patient 

med konfusion och dessa bör uppmuntras i sin roll som stöd för patienten. Enligt 

Chantal och O´Conell (2006) kan anhöriga uppmanas att ta med foto och välbekanta 

saker som är älskade eller påminner om familjen. Tillgång till TV och dagstidning kan 

också vara en länk till livet utanför sjukhuset (McLafferty & Farley, 2007).  

 

När det gäller enkelrum eller flerbäddsrum beskriver Flaherty et al.s (2003) studie en 

framgångsrik intervention i flerbäddsrum, men effekten skulle kunna förklaras med den 

ständiga närvaron av personal. I Flaherty et al.s (2003) studie skapas ändå avskildhet för 

patienterna genom draperier mellan sängarna. McLafferty och Farley (2007) menar att 

en miljö som främjar god nattsömn förebygger konfusion. De menar att enkelrum 

verkar för en ostörd sömn och att behandlingar bör planeras för att inte störa sömnen i 

onödan och att ljud- och ljusintryck bör dämpas. Ryggmassage beskrivs vara 

avslappnande samt avslappnande musik. Att erbjuda varm mjölk före sänggåendet, 

uppmuntra patienter att använda samma sänggångsritualer som hemma samt skilja på 

natt och dag genom att använda nattbelysning och att byta kläder för natten är andra 

saker som beskrivs förebygga konfusion (McLafferty & Farley, 2007). Dämpat ljud från 

övervakningsutrustning och larm samt att undvika småprat mellan personal som inte 

berör patienten är också faktorer som kan förebygga konfusion enligt Chantal och 

O´Conell (2006). American Psychiatric Association (2000) beskriver att symtomen vid 

konfusion visar sig mest nattetid eller när yttre stimuli är lågt. Det skulle tala mot 

enkelrum. 

 

Vikten av ett äkta möte 

Wiklund (2003) beskriver kroppen som människan tillgång till världen. Patienten med 

konfusion har ofta på grund påverkan av sinnesintrycken och tolkningen av dessa en 

förvrängd upplevelse av världen. Det innebär att dennes livsvärld skiljer sig markant 

från vårdarens. Detta skapar en klyfta mellan patient och vårdpersonal. Patienten 

upplever sig ofta ensam och oförstådd (Andersson et al. 2002a; McCurren & Nones-

Cronin, 2003; Stenwall et al., 2008). Patienten upplever också ofta situationen som 

hotfull, det kan vara patienten själv eller något som är viktigt för patienten som hotas. 

Detta skapar en känsla av misstänksamhet och patienten känner sig än mer ensam när 

inte omgivningen förstår faran som hotar (Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & 

Nones-Cronin, 2003). Denna känsla av att inte nå fram finns också hos sjuksköterskan i 

mötet med patienter med konfusion (Andersson et al, 2002b; Stenwall et al, 2008). 

Detta påverkar vårdrelationen negativt. Enligt Wiklund (2003) bör vårdrelationen vara 

ömsesidig och kännetecknas av tillit. Huvudansvaret ligger på sjuksköterskan men hur 

kan muren mellan den förvirrade patienten och vårdaren rivas? 

 

Wiklund (2003) beskriver leken som ett redskap i vårdandet. Kan vårdaren tillåta sig att 

följa med in i patientens verklighet? Ja, enligt Andersson et al. (2002b), McCurren och 

Nones-Cronin (2003) och Stenwall et al. (2008) bör man inte till varje pris korrigera 

patientens förvrängda verklighet utan lyssna, bekräfta och försöka förstå patientens 

upplevelse. Chantal och O´Conell (2006) beskriver det som att interagera med värdighet 

med patienten. Det handlar om att lyssna på patientens berättelse och bekräfta att dennes 

känslor är verkliga utan att medge att de existerar i verkligheten. Andersson et al. 
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(2002a) menar att patientens upplevelse och föreställningar under konfusion inte är 

nonsens utan har sina rötter i patientens liv och dennes historia. Kan man som 

sjuksköterska tolka detta kan man kanske få fatt i den känsla som konfusionen beskriver 

och så bättre förstå patienten. Wiklund (2003) menar att för att påverka patientens 

hälsoprocesser i positiv riktning bör det finnas en balans mellan bekräftelse och 

konfrontation i vårdandet. Att bekräfta innebär att ta patientens reaktioner på allvar utan 

att varken överdriva eller avfärda dem. Vårdaren bör se verkligheten ur patientens 

perspektiv och förmedla att hon förstår. Vårdaren kan dock ibland behöva konfrontera 

patienten. Detta stämmer väl med Andersson et al. (2002a) och Chantal och O’Conell 

(2006) som förordar en balans mellan att korrigera och bekräfta patientens verklighet. 

 

Stenwall et al. (2008) beskriver att denna bekräftelse kan skapa en känsla av ömsesidig 

förståelse. Andersson et al. (2002a) och Stenwall et al. (2008) beskriver att en vänlig 

atmosfär kan nå fram till patienten och stanna kvar som en behaglig känsla. Wiklund 

(2003) menar att vårdandet bör ske i en anda av tro hopp och kärlek. Genom att tro på 

patienten som vårdas att det är en människa med sin historia och med sina resurser inger 

vårdaren hopp att det finns en utväg ur denna situation. Kärlek i vårdandet innebär 

omtanke och att patienten vårdas med värdighet. Hur kan då en vänlig atmosfär skapas? 

Det kan kanske finnas situationer i mänsklig samvaro som genom sin positiva prägel 

skulle kunna verka konfusionsförebyggande, beröring, röstläge, att sitta ner 

tillsammans, måltidsgemenskap. 

 

Vikten av att få stöd att bearbeta och gå vidare 

Stenwall et al. (2008) beskriver att patienterna redan under förvirringen kämpar för att 

få grepp om verkligheten. De söker svar för att förstå vad som händer och varför, samt 

försöker värdera sanningshalten i sina upplevelser. Andersson et al. (2002a) och 

McCurren och Nones - Cronin (2003) menar att patienten genom att berätta om 

konfusionen får hjälp att reda ut vad som verkligen har hänt. Wiklund (2003) beskriver 

lidande som den plåga människan upplever då hennes helhet hotas. Upplevelsen kan 

leva kvar i minnet men genom att bearbeta den kan patienten finna en ny helhet och 

försonas med vad som skett. Det underlättas av att patienten känner sig trygg och att det 

är tillåtet att visa känslor. Genom att ge utrymme för patienten att tala om sina 

upplevelser kan vårdpersonal stödja patienten i denna process. Det innebär enligt 

Wiklund (2003) att patienten får stöd i sin hälsoprocess och får möjlighet att försonas 

med det han eller hon har mött, både gott och ont, och så kan en känsla av inre enhet 

trots allt uppnås. 

 

Förslag på vidare forskning 

Arbetet med denna uppsats har gett många svar men också väckt flera frågor. Eftersom 

smärtlindring är komplicerat vid vård av patienter som riskerar att drabbas av konfusion 

vore det intressant att undersöka vilka farmakologiska smärtlindringsmetoder som ger 

bäst effekt och minst sidoeffekter. Det skulle också vara intressant att undersöka om det 

finns alternativ till farmakologiska metoder för att förebygga och lindra smärta. 

 

En artikel (McCurren & Nones-Cronin, 2003) förordade att patienterna bör förberedas 
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för att konfusion kan tillstöta. Det skulle vara intressant att undersöka hur patienter 

upplever detta. Det skulle också vara intressant att se om denna beredskap minskar 

förekomsten av, eller ger ett lindrigare förlopp av konfusion. 

 

Anhörigas perspektiv saknas helt i de artiklar som granskats. Det skulle vara intressant 

att undersöka deras upplevelser. Schoefield (2008) förespråkar ett introduktionsprogram 

för anhöriga men det kan var bra att först inhämta anhörigas perspektiv innan åtgärder 

planeras. 

 

I flera av artiklarna (Caplan & Harper, 2007; Flaherty et al., 2003; Rubin et al., 2006) 

används en förstärkt bemanning. Den svenska sjukvården är under stark ekonomisk 

press men även patientsäkerhet är i fokus. Därför skulle det vara intressant att undersöka 

effekterna av en förstärkt bemanning avseende förekomst av konfusion, vårdtid och 

komplikationer och dess påverkan på ekonomi och patientsäkerhet. 

 

Det har forskats på musikens effekt på kronisk och postoperativ smärta, depression samt 

välbefinnande vid respiratorvård. Det skulle vara intressant att undersöka om musik kan 

ha en positiv inverkan vid konfusion. Kan andra ljudstimuli användas som t ex 

fågelsång, trädsus eller vågskvalp? 

 

Flera artiklar (Andersson et al., 2002a; Andersson et al., 2002b; McCurren & Nones-

Cronin, 2003; Stenwall et al., 2008) betonar mötet med patienten. En fördjupad kunskap 

i hur vårdrelationen bör se ut vid vård av patienter med konfusion skulle vara av värde. 

Det kan fås med intervjustudier med patienter, vårdpersonal och anhöriga. 

 

Andersson et al. (2002a), McCurren och Nones - Cronin (2003) och Stenwall et al. 

(2008) förordar stöd till patienten efter konfusionen för att stödja patientens bearbetning 

av det som hänt. Hur kan detta utformas praktiskt. Det skulle kunna undersökas både 

med studier där patienter intervjuas men också med interventionstudier där program för 

uppföljning utvärderas. 

 

Praktiska implikationer 

Den här uppsatsen visar på många förslag på åtgärder för att förebygga och lindra 

konfusion hos patienter som vårdas på sjukhus. I följande punkter har några av dessa 

sammanfattats. 

 Vårdande personal bör få utbildning i hur konfusion kan förebyggas och lindras. 

 Det skulle vara bra med en stödfunktion, ett sk konfusionsteam som kan ge råd 

till vårdpersonal samt bevaka att vården utformas på ett konfusionsförebyggande 

sätt. 

 Äldre patienters kognitiva status bör bedömas vid inläggning på sjukhus samt 

vid behov. 

 Se till att patientens grundläggande behov är fyllda t ex mat och dryck, 

elimination mm 

 Förebygg smärta 

 Förebygg immobilisering 

 Behandla metabola rubbningar som t ex elektrolytbalans, blodsocker, anemi 
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eller hypoxi 

 Ta för vana att se över patientens läkemedelsbehandling 

 Verka för en begriplig miljö med t ex bra syn- och hörselhjälpmedel, klocka och 

kalender 

 Prioritera ett gott möte mellan patient och personal som får ta tid 

 Hitta balansen mellan att reorientera och bekräfta patienten 

 Erbjud patienten att få berätta om sina erfarenheter av konfusion 

 

Konklusion 

Konfusion är ett vanligt fenomen hos äldre patienter som försvårar vårdandet, förlänger 

vårdtiden, ökar risken för komplikationer samt är en skrämmande upplevelse för 

patienten. Det är därför viktigt att göra allt som är möjligt för att förebygga och lindra 

detta tillstånd. Konfusion kan liknas vid att tappa fästet vid verkligheten. Vid fysisk 

eller psykisk svaghet behövs mindre påfrestningar för att detta ska ske. Exempel på 

fysisk eller psykisk svaghet kan vara hög ålder, demenssjukdom, kroniska sjukdomar 

eller syn- eller hörselnedsättning. Allt som ytterligare försvagar patienten kan bidra till 

att patienten tappar fästet till verkligheten och drabbas av konfusion. Därför är all vård 

som ser till att patienten mår så väl som möjligt, fysiskt och psykiskt, 

konfusionsförebyggande. Om miljön görs begriplig är det också lättare för patienten att 

orientera sig. Likt skyddslinan som klättraren har ska vårdpersonalen finnas där och 

fånga upp patienten om han eller hon tappar fästet och se till att patienten inte skadar 

sig. Vårdaren kan också genom vårdrelationen lindra lidande genom att vara en 

närvarande medmänniska, trösta, bekräfta och till slut locka patienten tillbaka till denna 

verklighet. Genom att erbjuda patienten möjlighet att få tala om sina erfarenheter kan 

patienten förhoppningsvis bearbeta det som hänt och kunna gå vidare. Alla åtgärder som 

förebygger och lindrar konfusion kan bidra till minskade samhällskostnader genom att 

risken för komplikationer minskar. Den viktigaste vinsten är emellertid att patienters 

lidande förebyggs och lindras. 
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Bilaga 1. Översikt av analyserad litteratur 

 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

1: Titel: A Nurse-Led 

Interdisciplinary 

intervention Program for 

Delirium in Elderly Hip-

Fracture Patients. 

Författare: Milisen K, 

Foreman M, Abraham I, De 

Geest S, Godderis J, 

Vandermeulen E, Fischler 

B, Delloz H, Spiessens B, 

Broos P 

Tidskrift: Journal 

American Geriatrics 

Society(2001) 49: 523-532 

Årtal: 2001 

Kvantitativ 

Longituell 

prospektiv 

före/efter design 

Att utveckla och testa 

effekterna av 

sjuksköterske-ledd 

interdisciplinärt 

interventions-program 

avseende incidens och 

förlopp av konfusion, 

kognitiv funktion, 

aktivitetsförmåga, 

mortalitet samt vårdtid 

hos höftfrakturpatienter  

Patienter med höftfraktur 60 

kontrollgrupp, 60 

interventionsgrupp. Först 

kontrollgruppen, sedan 

utbildning av ssk och 

forskningsssk, sedan 

intervention.  

Intervention: Screening för 

konfusion av alla patienter. 

Förslag på vårdåtgärder från 

forskningssjuksköterskan 

Regelbunden smärtlindring 

Mätning: Konfusion, 

kognitivförmåga, ADL, 

vårdtid, dödlighet.  

Samma andel patienter med konfusion. Kortare och 

lindrigare konfusion i interventionsgrupp. Övrigt 

ingen statistisk signifikant skillnad. 

 

Egna tankar: Bevisar effekt av åtgärder, men 

beskriver inte vilka åtgärder som gjorts förutom 

bedömning av konfusion och kontinuerlig 

smärtlindring. 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

2.Titel: 

The meaning of acute 

confusional state from the 

perspective of elderly 

patients 

Författare: Andersson E, 

M, Hallberg I. R, Norberg 

A, Edberg A-K. 

Tidskrift. International 

journal of Geriatric 

Psychiatry(2002);17: 652 – 

663 

Årtal: 2002 

Kvalitativ 

Fenomenologi/ 

Herrneneutik 

Syfte: Att belysa den 

levda erfarenheten av att 

vara förvirrad hos äldre 

patienter på 

ortopedavdelningar 

50 patienter.   Ålder 67 – 96 år. 

Inklusion: Klar vid inkomst, 

utvecklar konfusion under 

vårdtiden och blir åter klar före 

utskrivning, ingen känd 

psykiatrisk diagnos, inga 

kommunikationssvårigheter.  

OBS skalan för att identifiera 

konfusion. 

Intervjuer: Dialogform. 

1-3 intervjuer/ patient. 

Analys: fenomenologi/ 

hermeneutik 

A: Föröka få grepp om erfarenheten av konfusion 

-Att möta pinsamma minnen 

-Att ge erfarenheten skärpa och form 

B: Möta dåtid, nutid och fantasins rike som en 

verklighet 

-Befinna sig i gränsland 

-Vara ett offer och utan kontroll 

- Känslor av hot eller trygghet i erfarenheten 

C: Konfronteras med tanken att ha varit förvirrad 

-Bli lättad och pressad av att berätta om erfarenheten 

-Skapa mening av att ha varit förvirrad 

Konklusion 

Ge patienten möjlighet att prata om erfarenheten. 

När patienten själv söker greppa verkligheten hjälp till 

med reorientering. I andra situationer tolka patientens 

tal och handlingar på en metanivå. Det är en känsla 

som kommuniceras. 

3. Titel: 

Nurses´experiences of the 

encounter with elderly 

patients in acute 

confusional state in 

orthopaedic care 

Författare: Andersson E. 

M., Hallberg I. R., Edberg 

A-K. 

Tidskrift: International 

Journal of Nursing Studies: 

40 s 437-448 

Årtal: 2002 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Latent och 

manifest 

innehållsanalys 

Personal-

perspektiv 

Undersöka och belysa 

sjuksköterskors 

erfarenhet av möten med 

äldre patienter med 

konfusion i ortopedisk 

vård.  

 

40 patienter, utvecklade ACS 

under vårdtiden.  48 

sjuksköterskor som vårdade 

dessa intervjuades. 

Inklusion: De skulle ha 

deltagit i vården av den 

förvirrade patienten mer än dag 

samt observats tillsammans 

med den förvirrade patienten. 

46 kvinnor och 2 män, 22-59 

år. Yrkeslivserfarenhet 1 -39 år. 

35 sjuksköterskor arbetade dag 

och 13 natt. Inkluderade har 

deltagit i vården av 1 -4 

patienter under studien. 

Svårigheter att nå patienten och deras verklighet 

-  Patienten är i en delad och/eller annorlunda värld 

-  Patienten är utom räckhåll 

Försöka förstå patientens upplevelse 

-  Patienten söker ensamhet och/eller gemenskap 

-  Patienten visar misstänksamhet och/eller distans 

Vara en kompanjon och uppmärksamma patientens 

verklighet 

-  Vara med, lyssna på och/eller följa patienten 

-  Etablera kontakt, lugna och reducera smärta 

Vara ett surrogat och ta över patientens ansvar 

-  Belysa patientens situation 

-  Skydda patienten 

-  Tillrättavisa patienten 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

4: Titel: Temporary 

confusion: a fearful 

experience 

Författare: Fagerberg I, 

Jönhagen M. E. 

Tidsktift: Journal of 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 2002, 9, 

s339-346 

Årtal: 2002 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

metod 

Patientperspektiv 

Syfte: Att ur ett 

vårdande perspektiv 

beskriva patientens 

upplevelse av konfusion 

och resonemang kring 

erfarenheten av 

konfusion 

Inklusion:  

- Erfarenhet av tillfällig 

konfusion sista 12 månaderna. 

- Tillfrisknat 

- Ej demensdiagnos 

- Villighet att delta 

Intervjuer: 4 män och en 

kvinna. 

Analys Fenomenologisk metod 

enl Giorgi 

Att vara tillfälligt förvirrad 

- uppleva hot 

- misstänksamhet 

- vidöppna sinnen 

- behov av att fly 

Resonemang kring erfarenheten av konfusion: 

- skam och skuld 

- förödmjukelse 

- söka förklaring 

- rädsla för upprepning 

5.Titel: A Model for 

Managing Delirious Older 

Inpatients 

Författare: Flaherty J, 

Tariq S, Raghavan S, 

Bakshi S, Moinuddin A, 

Morley J 

Tidskrift: Journal 

American Geriatric Soc 51: 

10031-1035 

Årtal: 2003 

Kvantitativ Syfte: Förbättra vården 

för patienter med 

konfusion 

1: Konfusionsrum: 4 bäddsrum 

med ständig bemanning.  

Anpassad miljö. 

Multidiciplinär bedömning, 

undvik sänggrindar/ bälte, 

undvika farmaka. Tidig 

identifiering av konfusion. 

2: Journalgranskning 

utvärderade effekten av DR 

 

196 patienter i konfusionsrum 1/7 97-30/6 98  

69 av dessa hade konfusion 

48% demensdiagnos av dessa. 

49 patienter kom hemifrån. Av dessa återvände 

17(34,7%). Vårdtid som förväntat enl DRG. 

Trots inga fysiska hinder som t ex sänggrindar eller 

bälte en låg användning av farmaka. Något högre 

personalkostnad men minskat behov av vak. Ingen av 

patienterna avled. 9 patienter tappade funktioner 

under vårdtiden. Hög personaltäthet och inga fysiska 

hinder möjliggjorde en bättre rehabilitering. 

6.Titel: Delirium: Elders 

Tell Their Stories and 

Guide Nursing Practice 

Författare: McCurren C, 

Nones Cronin S. 

Tidskrift: MEDSURG 

Nursing, October 2003, vol 

12 nr5, s 318-323 

Årtal. 2003 

Fenomenologisk 

Deskriptiv studie 

Patientperspektiv 

Syfte: Beskriva den 

levda erfarenheten av 

konfusion hos äldre.  

Genom att belysa det 

lidande konfusion ger 

väcka intresse och 

kunskap hos 

vårdpersonal för att 

förbättra omvårdnaden 

av dessa patienter 

14 patienter. 65-88 år. 10 män 

och 4 kvinnor. Intervjuer. 

Frågor: 

- Tänk på när du blev sjuk. 

Beskriv tecken på dina 

svårigheter att tänka klart 

- Vad minns du av förändrat 

beteende? 

- vad hjälpte dig medan det 

pågick? 

Analys enl  Colaizzi 

Att vara i konfusionen: 

-medvetenhet 

- flummighet 

- förändrad tids- och verklighetsuppfattning 

Reaktioner på konfusionen: 

- Känslor av rädsla, ångest, ilska och skam 

Hantera konfusionen 

-Eget försök att bearbeta det som hänt. 

- anhörigas stöd 

-personalens stöd 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

7: Titel: A multifactorial 

Intervention Program 

Reduces the Duration of 

delirium, Length of 

Hospitalization, and 

Mortality in Delirious 

Patients 

Författare: Lundström M, 

Edlund A, Karlsson S, 

Brännström B, Bucht G, 

Gustafson Y 

Tidskrift: Journal of the 

American Geriatrics 

Society, nr 53 s 622-628 

Årtal: 2005 

Kvantitativ 

Prospektiv 

interventions-

studie 

Undersöka om ett 

undervisningsprogram 

och en omorganisation 

av den medicinska 

vården och 

omvårdnaden kunde 

påverka resultatet för 

äldre förvirrade patienter 

inlagda på en 

internmedicinsk 

avdelning 

Interventionsprogram. 
Utbildning av personal 

Ny vårdorganisation med bättre 

patientfokus 

Handledning 1g/mån 

400 patienter >70 år inlagda på 

två avdelningar, en 

interventionsavdelning och en 

kontrollavdelning, 200 på 

varje, på ett sjukhus i 

Sundsvall. Period 8 månader. 

Exklusionskriterier. <70 år och 

att inte vilja delta.  
Bedömning enl OBS dag 1, 3 

och 7 

Prevalens ingen skillnad efter 24 timmar 

Färre patienter hade konfusion efter 3 dagar än vid 

inskrivning men ingen signifikant skillnad mellan 

avdelningarna 

Dag 7 färre med konfusion på interventionsavd. 

Kortare vårdtid på interventionsavd.( 9,4 d /13,4 d) 

Kortare vårdtid för de med konfusion dag 1 på 

interventionsavd. (10,8d/ 20,5 d) 

Mindre behov av hjälpinsatser efter vårdtiden på 

interventionsavd (78% /60% behövde inga insatser) 

Lägre dödlighet på interventionsavd (3,2% / 14,5%) 

 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

8.Titel: An evalution 

strategy for the early 

detection of postoperative 

delirium 

Författare: Ohki T, 

Matsushima E, Shibuya M, 

Sunamori M. 

Tidskrift: Psychiatry and 

clinical Neurosciences Vol 

60, s277-282 

Årtal: 2006 

Kvantitativ  Syfte: Identifiera 

kliniska tecken på 

delirium på tidigt 

stadium för förbättrad 

omvårdnad 
 

66 av 81 patienter 

Exklusion: vill inte, tidigare 

psykisk sjukdom, demens, syn 

eller hörselhandikapp. 

Medelålder 63,6 år. 45 män och 

21 kvinnor.  

Tre grupper: Konfusion 

(enligtICD-10), prekonfusion 

(en del symtom, nådde inte 

standard för konfusioin), ingen 

konfusion. 

Ålder, kön, nikotinhistoria och 

alkoholhistoria noterades. 

Preoperativt status mättes med 

MMSE. Bedömning på kvällen 

preoperativt och postoperativt 

dag 1 och 3med DRS och 

NEECHAM confusion scale 

=NCS . En psykiatriker 

diagnostiserade konfusion med 

semistrukturerade intervjuer 

dagligen dag 1 -7. Graden av 

konfusion mättes med DRS.  

De tre grupperna jämfördes. 

Genomsnitt nikotinhistoria 14,8 år. 

Genomsnitt alkoholhistoria 21,7 år. 

Genomsnitt MMSE 27.4 

Deliriumgruppen konfusion började dag 1, 5 

patienter, dag 2: 2 patienter dvs genomsnittlig start 

1,3 dagar postop. Ingen blev förvirrad på opdagen.. 

Alla hade återhämtat sig efter 7 dagar. Ingen skillnad 

mellan grupperna avseende ålder, kön, nikotinhistoria, 

alkoholhistoria eller MMSE 

Patienter i prekonfusionsgrupp har ökad risk för 

konfusion på dag 1 och 3 vid jämförelse med de som 

inte hade konfusion. 

 Tidiga tecken är psykomotoriskt avvikande beteende, 

humörsvängningar och sömnstörningar. 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

9.Titel. Replicating the 

Hospital Elder Life 

Program in a Community 

Hospital and Demonstrating 

Effectiveness Using Quality 

Improvement Methodology 

Författare: Rubin FH, 

Williams JT, Lescisin DA, 

Mook WJ, Hassan S, 

Inouye SK 

Tidskrift: Journal of the 

American Geriatrics 

Society vol 54 s 969 – 974 

Årtal: 2006 

Kvantitativ Syfte: Utvärdera 

effekten av HELP , en 

kvalitetshöjande metod, 

på ett sjukhus. 

 

HELP har införts på en 

medicinavdelning med 40 

vårdplatser. 

Förekomst av konfusion före 

och efter mättes. Geriatriker 

och geriatriksjuksköterska 

anställdes. Volontärer 

anställdes.  

Kostnader jämfördes 

Vårdpersonal och patienter 

tillfrågades i enkät. 

Interventionsprogram med 

fokus på syn, hörsel, 
orientering, måltider och 

terapeutiska aktiviteter. 

Programmet förankrades bland 

all personal 

Delirium minskade från 40,8% till 26,4% 

HELP har minskat kostnaderna på sjukhuset 

nettovinst på 562611$. 

Vårdpersonal och patienter upplevde programmet 

positivt och ville permanenta det. 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

10. Titel: Recruitment of 

volunteers to improve 

vitality in the elderly: the 

REVIVE study 

Författare: Caplan G.A, 

Harper E.L 

Tidskrift: Internal 

Medicine Journal vol 37 

s95 -100 

Årtal: 2007 

Kvantitativ 

Kontrollerad för 

och efterstudie 

Syfte: Studie 1 

Bestämma effekten av 

en intervention med 

volontärer för den 

enskilde patienten 

Studie 2: Bestämma 

systemeffekter på tre 

avdelningar. 

Studie 1: 16 intervention+ 

21kontrollpatienter 

Mars –aug 2003 

Inklusion :>70 år,  kunna 

kommunicera, ge sitt 

medgivande samt en av 

följande riskfaktorer: 

MMSE<24, sömnstörning, 

ADLsvårigheter, 

immobilisering, synhandikapp, 

hörselhandikapp, dehydrering. 
Exklusion: Svår demens 

(MMSE<10), psykotisk 

sjukdom döende patienter eller 

patienter med vårdtid kortare 

än 48 timmar 

Intervention: 

Dagligt besök, terapeutisk 

aktiviteter, hjälp med mat och 

dryck, hjälp med syn och 

hörselhjälpmedel. 

Studie 2 

Mäta antal extravak pga 

förvirring 

Bakgrundsfakta lika 

Interventionspat=IP 6,3% konfusion 

Kontrollpat=KP 38,1% 

Mindre allvarlig konfusion IP 

IP 5 dagar m konfusion 

KP 12,5dagar m konfusion 

Fall IP 6,3%, KP 19% 

Placering annat boende IP 25%, KP 47% 

Vårdtid IP 22.5 KP 26.8 

Återinskrivning inom en månad IP 5 patienter KP 4 

patienter. 

Kostnadsanalys: 4,3 kortare vårdtidX600$ 

vårddygnsprisX16patienter=41280$ 

Studie 2: Behovet av extravak minskade från 644h 

till330h. Minskning314h Lön 19.70$ 

Per månad 6185$ 

Per år 74229$ 

 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

 
11. Titel: Encountering the 

older confused patient: 

professional carers’ 

experiences 

Författare: Stenwall, E, 

Sandberg, J, Eriksdotter- 

Jönhagen, M, Fagerberg, I. 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring Sciences 

vol 21, s 51-522 

Årtal: 2007 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

ansats 

Personal-

perspektiv 

Syfte: Beskriva 

professionella vårdares 

erfarenhet av mötet med 

äldre patienter med 

konfusion 

Intervjuer 10 vårdare, 5 ssk, 5 

usk, 8 kvinnor, 2 män, ålder 

30-62 år, arbetat 1-14 år 

Öppen intervju som bandas. 

Fenomenologisk metod vid 

analys. 

Tre tema: 

- Det oförutsägbara mötet,  

- Alltid vara på sin vakt  

- Att använda sig själv som ett redskap 

Möte med patient oförutsägbart eftersom humör och 

beteende kan växla snabbt. Vårdaren känner ansvar 

för patientens säkerhet. Försöker få kontakt med 

patienten men ibland måste han/hon ta kontrollen och 

agera mot patientens vilja. Det väcker skulkänslor. 

Använder sig själv som redskap för att få kontakt. 

Tillfredställande när det lyckas, men känns sårbart när 

det misslyckas. 

12.Titel: Exercising Body 

and Mind: An Integrated 

Approach to Functional 

Independence in 

Hospitalized Older People 

Författare: Mudge A M, 

Giebel AJ, Mgt MA, Cutler 

AJ 

Tidskrift: Journal of the 

American Geriatrics 

Society 56 s 630 -635 

Årtal: 2008 

Kvantitativ 

Prospektiv 

kontrollerad 

studie med 

”blind” 

bedömning 

Syfte: Att utvärdera 

effekten av ett 

strukturerat, 

multikomponent, tidigt 

rehabiliteringsprogram 

avseende funktionellt 

status, konfusion och 

utskrivningsresultat hos 

äldre akuta 

medicinpatienter.  

Intervention:Träningsprogram 

Bedömning och handledning av 

sjukgymnast 

Utbildning av personal, patient 

och anhöriga 

Kognitiv stimulans i grupp ledd 

av psykologstudenter under 

handledning av psykolog. 

Mätetal. Funktionellt status, 

konfusion, rörelseförmåga, 

vårdtid, vart patienten åkte efter 

vårdtiden, fallincidens. 

Kontrollperiod mars 2006 

Interventionsperiod aug –okt 

2006 

Mätperiod sept 2006 

De båda mätningarna 

jämfördes 

Interventionsgrupp 62 

Kontrollgrupp 62 

Interventionsgruppen hade förbättrat sitt funktionella 

status mer än kontrollgruppen.  

Frekvens av konfusion var lägre i 

interventionsgruppen än kontrollgruppen. 

Fallfrekvens var lägre 

Vårdtiden var samma. 

Det var ingen större skillnad i vart patienten fick sin 

eftervård mellan grupperna. De flesta återvände hem. 

Patienterna i interventionsgruppen tillbringade mindre 

tid i sängen. De sågs mer promenera i korridoren och 

ofta förflytta sig självständigt. 

 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

13. Titel: The older 

patient´s experience of 

encountering professional 

carers and close relatives 

during an acute confusional 

state: An interview study 

Författare: Stenwall E, 

Eriksdotter Jönhagen M, 

Sandberg J, Fagerberg I. 

Tidskrift: International 

Journal of Nursing Studies 

vol 45 s1577 – 1585 

Årtal: 2008 

Intervjustudie: 

Kvalitativ latent 

innehållsanalys 

Syfte: Förstå äldre 

patienter med ACS 

erfarenhet av möte med 

professionella vårdare 

och nära anhöriga 

7 patienter på en geriatrisk 

vårdavdelning i Sverige som 

drabbats av akut konfusion 

(ACS) och sedan återfått 

klarhet. Intervjuer direkt efter 

konfusionen, en vecka efter och 

en månad efter. Öppna frågor. 

Analyserades i sju steg. Tema 

och subtema idenitfierades 

1.Känsla av ensamhet i den upplevda verkligheten 

med ACS 

- Det ojämlika mötet 

- Att hålla avstånd 

- Att vara utanför 

2. Strävan efter att förstå 

- Sökande efter svar 

- Det tar tid att förstå 

3. Känslor av deltagande i mötet 

- En ömsesidig förståelse 

-Att känna sig trygg och stöttad 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

14.Titel: Effects of  an 

interdisciplinary nurse-led 

Delirium Prevention and 

Management Program 

(DPMP) on nursing 

workload: A pilot study 

Författare: Pretto M, 

Spirig R, Milisen K, 

DeGeest S, Regazzoni P, 

Hasemann W 

Tidskrift: International 

Journal of Nursing Studies 

46 s 804-812 

Årtal: 2009 

Kvantitativ 

interventions-

studie 

Syfte: Att mäta Delirium 

Prevention and 

Management Program 

(DPMP):s effekt på 

sjuksköterskans 

arbetsbelastning 

Intervention : Undervisning av 

läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

 Alla patienter >65 år 

screenades för delirium dag 1-3 

postoperativt. DOS användes. 

Om positivt bekräftades 

resultatet med CAM och 

MMSE. 

Behandling av konfusion. Vb 

konsult geriatriker eller 

forskningsssk 

Denna studie: 

Gr 1 Traumaavd 2004 

Gr2 Traumaavd 2005 

(interventionsgrupp) 

Gr 3 annan avd 2004 

Gr 4 annan avd 2005 

Tidigare sjukdomar, vårdtid 

och ssk arbetsbelastning i min 

mättes för varje patient 

På nattskiftet minskade sjuksköterskans 

arbetsbelastning i interventionsgruppen trots att den 

avdelningen hade fler patienter med demens och 

förvirring. 

Slutsats. Interventionen underlättar sjuksköterskans 

arbete genom att konfusionen blir lindrigare. 



 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                

                              

15. Titel: Undermedication 

for pain and recipitation of 

delirium 

Författare: Robinson, S., 

Vollmer, C. 

Tidskrift: MERDSURG 

nursing 19, s 79-83 

Retrospektiv 

kvantitativ studie 

Syfte: Undersöka 

skillnaden i 

analgetikaförbrukning 

hos patienter som 

utvecklar konfusion och 

inte. 

347 journaler granskades. Två 

grupper med 43 patienter i 

vardera bildades.  

Grupp 1: Utvecklade konfusion 

under vårdtiden 

Grupp 2 utvecklade inte 

konfusion under vårdtiden 

Grupperna lika avseende ålder, 

kön, sjuklighet och riks för 

konfusion vid inskrivning. 

Analgetikaförbrukning, 

dödlighet och återinskrivning 

inom 2 veckor jämfördes. 

Grupp1: Fått 26.14 % av tillåten analgetika dos 24 

timmar före konfusion 

Grupp 2: 48,21% 

Grupp 1: 27 problem med mobilisering 

Grupp 2: 15 problem med mobilisering 

Efter justering för detta analgetikaförbrukning: 28,2 

resp 46.14% 

Båda grupper 2 patienter dog 

Grupp 1: 7 återinskrivna inom 2 veckor 

Grupp 2: 5 återinskrivna inom 2 veckor 
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