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Sammanfattning    

 

Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är där på grund av allvarlig 

sjukdom eller skada. Många av dessa patienter drabbas av intensivvårdsrelaterat 

delirium som räknas som en vanlig komplikation av att vårdas på IVA. Varför 

patienterna i så hög grad utvecklar delirium är inte tillräckligt kartlagt men de patienter 

som drabbas riskerar att få ett ökat lidande, förlängd vårdtid och ökad mortalitet. Syftet 

med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och 

vårda patienter med intensivvårdsrelaterat delirium. En kvalitativ design med 

forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod användes för att besvara syftet. I 

resultatet presenteras sjuksköterskornas förebyggande arbete och deras erfarenheter av 

att vårda patienter med delirium med hjälp av tre kategorier och tillhörande 

underkategorier. Sjuksköterskorna betonar vikten av att förmedla trygghet till patienten 

och genom att främja delaktighet och ge patienten kontroll över situationen försöker de 

bland annat förebygga delirium. Sjuksköterskornas erfarenhet är att behovet att 

information och sömn är stort hos patienter som vårdas på IVA och viktigt för att 

förhindra utveckling av delirium samt för att vårda och behandla en patient som har 

utvecklat ett delirium. Sjuksköterskorna uppger att det kan vara svårt att veta om en 

patient har utvecklat ett delirium trots att studier visar att 11-87% av patienterna som 

vårdas på IVA blir deliriska. En tredje del av dessa fall förblir oupptäckta. Fler patienter 

hade fått en mer anpassad vård om sjuksköterskorna kunnat identifiera delirium och 

därför är det av största vikt att intensivvårdssjuksköterskor utbildas inom området och 

att avdelningarna inför skattningsinstrument för att minska utbredningen av delirium.  
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INLEDNING 

Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar (IVA) har ofta drabbats av allvarliga 

sjukdomstillstånd, akut skada eller är i behov av avancerad övervakning. Människan har 

till vardags ofta ett högt tempo på tillvaron och när något oplanerat inträffar så som akut 

sjukdom, kan den annars välplanerade tillvaron bli plågsam. Den dagliga tillvaron kan 

rent av kollapsa om det oplanerade som inträffar hotar själva existensen (Dahlberg & 

Segersten, 2010). Tidigare forskning visar att patienter som vårdas på IVA blir ofta mer 

eller mindre förvirrade, deliriska. Vad denna förvirring beror på råder det delade 

meningar om. Delirium räknas som en vanlig komplikation av att vårdas på IVA men 

hur det kommer sig att patienterna i så hög grad utvecklar delirium är inte tillräckligt 

kartlagt. Sannolikt är det så att intensivvårdsmiljön, omvårdnaden och sättet att sedera 

och ge analgesi spelar en stor roll i utvecklingen av delirium. Det är dock inte en orsak 

utan flera orsaker som ligger till grund för att en patient utvecklar olika former av 

delirium. Uppemot 11-87 % av alla patienter som vårdas på IVA drabbas av delirium. 

En tredje del av dessa fall förblir oupptäckta (Van Rompaey, Schuurmans, Shortridge-

Baggett, Truijen & Bossaert, 2008).  Många utav dessa fall skulle kunna undvikas. 

Målet för intensivvårdssjuksköterskan är att försöka förebygga att patienten utvecklar 

ett delirium. Sjuksköterskans möjligheter att jobba förebyggande och att vårda patienter 

som utvecklat ett delirium prioriteras inte alltid av den övriga vården som bedrivs. 

Sjuksköterskorna ställs inför ett dilemma när tiden blir knapp och sysslorna många. 

Trots omfattande forskning inom området är det fortfarande ett stort problem. Ett 

delirium påverkar patientens möjligheter till tillfrisknande, det ger ett ökat lidande och 

patientsäkerheten äventyras. Dessutom får en patient som utvecklar ett delirium en 

förlängd sjukhusvistelse med i genomsnitt tio dagar och har en ökad risk att avlida inom 

sex månader jämfört med en patient som inte utvecklar delirium. Ytterligare en 

konsekvens av delirium är ökade kostnader för vården. Sjuksköterskans förebyggande 

arbete är därför av största vikt i detta sammanhang. Trots den befintliga 

kunskapsmassan om delirium förekommer detta tillstånd. Detta väcker frågan om hur 

sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen upplever och arbetar för att förebygga 

delirium.  

 

BAKGRUND 

Delirium 

På en intensivvårdsavdelning vårdas de mest akut sjuka patienterna. De fysiska och 

psykiska påfrestningarna som den akut och kritiskt sjuka patienten upplever kan ta sig 

uttryck i ett förvirringstillstånd. Patienten kan utveckla det som kallas för akut 

förvirringstillstånd, intensivvårdsdelirium, intensivvårdpsykos eller IVA-syndrom. I 

praktiken handlar oftast förvirringen om ett kombinationstillstånd (Cullberg, 2003; 

Gullbrandsen & Stubberud, 2009). Detta tillstånd kan utvecklas akut. Det är vanligare 

att det utvecklas under några timmar än under dagar. Tillståndet kan förekomma tidigt 

under vårdtiden eller utvecklas över tid och kan fluktuera under dygnet och under 

patientens vårdtid (Granberg-Axell, Bergbom & Lundberg, 2001). Ely et al. (2001a) 

påvisar att den största delen av patienterna utvecklade delirium under andra och tredje 

dagen på IVA.  
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Delirium som en definition användes från början inom psykiatrin för att beskriva ett 

förvirringstillstånd som genererats ur ett akut svar på att organiska förutsättningar för 

patienten har förändrats (Cullberg, 2003).  Begreppet IVA-syndrom användes enligt 

Granberg, Bergbom-Engberg och Lundberg (1996) redan 1966 av McKregney, som 

kopplade ett samband mellan patientens stresspåverkan och utvecklingen av IVA-

syndrom. Studien visade då att IVA-miljön, sängläge, smärta, obehag och sömnbrist var 

avgörande för utveckling av intensivvårdsrelaterat delirium. Eisendrath (1982) beskriver 

IVA-syndrom som en akut organisk psykisk sjukdom som involverar intellektuella 

funktioner och som drabbar patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Delirium 

får inte bli förknippat med demens, som vanligtvis ses hos äldre patienter som inte 

nödvändigtvis behöver vara akut sjuka (Granberg et al. 1996). I denna uppsats används 

förvirringstillstånd, intensivvårdspsykos, intensivvårdsdelirium och IVA-syndrom under 

det övergripande begreppet delirium. 

 

Eisendrath (1982) beskriver att ett delirium kan yttra sig på olika sätt och kan ibland 

uppfattas som att patientens humör skiftar stund för stund. Den lindrigaste formen av 

delirium är förvirring, minnesstörning och desorientering. Patienten kommer ihåg sin 

identitet och sina närstående men om tillståndet förvärras ökar desorienteringen. 

Patienten förlorar sin förmåga till orientering i tid och rum och kan te sig arg, orolig och 

rädd. För att öka förståelsen försöker patienten se en mening i allt som sker runt 

omkring. Eisendrath påstår att det kan leda till att patienten utvecklar paranoida 

vanförställningar som hjälper dem att förstå vad de känner och vad de tror att de 

upplever. Vanföreställningarna är ofta visuella men kan ibland även involvera bisarra 

kroppsliga upplevelser. Detta ger sitt uttryck genom att patienten försöker plocka bort 

föremål från kroppen eller från sängen. Det kan förekomma att patienten får 

vanföreställningar trots att de inte uppfattas som desorienterad av sjuksköterskorna. 

Ringdahl, Johansson, Lundberg och Bergbom (2006) hävdar i sin rapport att signifikant 

fler patienter som led av vanföreställningar på IVA också rapporterade känslomässiga 

minnen som smärta, panik, rädsla och förvirring än de patienter som inte led av 

vanföreställningar.  

Gullbrandsen och Stubberud (2009) menar att en patient som är utåtagerande och 

aggressiv i sitt beteende kan utgöra en fara för sig själv och sin omgivning. Ett sådant 

tillstånd kan också hämma patientens rehabilitering. I värsta fall kan tillståndet leda till 

döden på grund av de negativa fysiska stressymtom som patienten utvecklar så som 

takykardi, förhöjt blodtryck och nedsatt immunförsvar.  

 

Delirium delas upp i olika undergrupper; hyperaktiv, hypoaktiv eller en kombination 

mellan dessa två.  Den vanligaste typen av delirium är en kombination av hyper- och 

hypoaktivt delirium. Därefter förekommer den hypoaktiva fasen följt av ett fåtal som 

diagnostiseras med den hyperaktiva formen av delirium. En studie visar att en tredjedel 

av alla delirium på intensivvårdsavdelningen förblir oupptäckta. Personalen upptäcker 

vanligtvis den hyperaktiva fasen men missar att upptäcka den mer frekventa hypoaktiva 

fasen (Peterson et al., 2006). Hyperaktiv delirium är den form som tidigare kallats för 

IVA-psykos. Symtom på detta tillstånd är aggressivitet, rastlöshet och/eller 

känslomässigt instabilitet. Detta kan resultera i att patienten försöker göra sig av med 

katetrar, infarter och övrig utrustning som är kopplad till patienten (Pun & Ely, 2007). 

Ett hypoaktivt delirium kallas även för ”tyst delirium”. Symtom på detta tillstånd är 
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passivitet, apati, slöhet och trötthet (Granberg-Axell et al., 2001). I Pun och Elys 

forskning (2007) framkom att 66-84% av patienterna som utvecklar hypoaktivt delirium 

förblir oupptäckta. Hypoaktivt delirium är mycket vanlig och ofta mer skadlig för 

patienten i förlängningen. Förutom att hypoaktivt delirium ofta förblir oupptäckt, kan 

det även feldiagnostiseras som att patienten är sederad eller deprimerad.  

Äldre och yngre patienter har samma risk att utveckla delirium. Äldre patienter (>65 år) 

får oftare hypoaktivt delirium i jämförelse med yngre. Att förebygga och tidigt 

identifiera och behandla är av stor vikt för att slippa följderna som ett delirium medför 

(Peterson et al., 2006).  

 

Bedömningsskalor för att upptäcka delirium 

Det finns olika skalor för att upptäcka delirium och från början användes dessa skalor 

främst inom psykiatrin och äldrevården. Adamis, Sharma, Whelan och Macdonald 

(2010) redovisar att det finns 24 olika slags skalor för att upptäcka delirium. Flertalet av 

dem är anpassade för äldre patienter. Inouye et al. (1990) utvecklade Confusion 

Assessment Method (CAM) och beskriver skattningsskalan som ett enkelt och 

tillförlitligt hjälpmedel för vårdpersonal att upptäcka delirium inom olika vårdformer. 

CAM skalan användas för att underlätta diagnostisering och undvika att personalen 

missar delirium hos patienten. Wei, Fearing, Sternberg och Inouye (2008) hävdar att 

CAM även skulle kunna användas inom intensivvården på vakna, ej intuberade 

patienter, då den kan upptäcka mer subtila former av delirium. Dock menar Larsson och 

Rubertsson (2005) att på grund av att många intensivvårdspatienter är sederade och 

därmed sänkta i sitt medvetande blir kommunikationen nedsatt och därför är psykiatrins 

och äldrevårdens klassiska kriterier på delirium svåra att använda inom intensivvård.  

 

En vidareutveckling av skattningsinstrument för delirium hos patienter inom 

intensivvård resulterade i en ny skala, Confusion Assessment Method for the Intensive 

Care Unit (CAM-ICU) som började användas i början av 2000-talet.  Målgruppen för 

skalan var icke verbala patienter kopplade till respirator. Denna skala är utformad för att 

sjukvårdspersonal även utan psykiatrisk skolning ska kunna använda skalan och 

genomföra en säker skattning på cirka 2 minuter. Fyra kriterier definieras: 

1. Akut debut av förändrat psykisk status eller varierande abnormt beteende. 

2. Ouppmärksamhet. 

3. Osammanhängande tankemönster. 

4. Medvetandepåverkan. 

För att ställa diagnosen delirium krävs kriterierna 1 och 2 samt 3 eller 4 (Ely et al., 

2001b). 

 

Ely et al. (2001b) påvisar att CAM-ICU har en träffsäkerhet på mellan 93-100% i att 

upptäcka förekomsten av delirium hos patienter inom intensivvård. Wei et al. (2008) 

hävdar att på grund av den höga förekomsten av delirium hos dessa patienter så ska 

denna grupp monitoreras regelbundet för att kunna undvika eller minska utbredningen 

av delirium. Lin et al. (2008) påtalar att patienter som respiratorvårdas bör monitoreras 

frekvent för delirium på grund av att tidig prevention eller behandling av delirium kan 

påverka utgången för patienten. Sjuksköterskorna i studien gjord av Devlin et al. (2008) 

hävdar att en stor del av dem aldrig fått utbildning i skattningsinstrument liknande 

CAM-ICU för att upptäcka delirium. Däremot har de fått utbildning inom 
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sedationsskattning och övriga skattningsinstrument. Flertalet av sjuksköterskorna som 

deltog i studien anser ändå att delirium är ett underdiagnostiserat problem, att det är en 

vanlig reaktion som de härleder framförallt till miljön på en intensivvårdsavdelning och 

det är dessutom ett problem som kräver ett utökat engagemang hos vårdpersonalen. 

 

Förutom CAM-ICU finns även Intensive Care Delirium Screening Checklist (IDCSC) 

(Neziraj, Sarac & Samuelson, 2011) och NEECHAM (Neelon, Champagne, Carlson & 

Funk, 1996) samt OBS (Organic Brain Syndrome) skalan (Björkman-Björkelund, 

Larsson, Gustafson & Andersson, 2006) som används för att identifiera delirium. 

Författarna har valt att inte utveckla dessa mer i detta arbete. Utöver dem finns ett flertal 

andra skattningsskalor för att upptäcka delirium eller andra typer av förvirringstillstånd 

(Adamis et al., 2010), men de är främst inte anpassade för intensivvård och kommer 

därför inte heller nämnas vidare i detta arbete. 

 

Riskfaktorer 

När en patient utvecklar ett delirium beror det inte bara på en orsak. Delirium är alltid 

en konsekvens av olika orsaker. Sederande- och analgetiska läkemedel är den största 

riskfaktorn för delirium, även om det bara administreras i en låg dos (Dubois, Bergeron, 

Dumont, Dial & Skrobik, 2001). Om delirium uppstår under en uttrappningfas av ett 

eller flera läkemedel ska det övervägas ifall uttrappningen går för snabbt och om detta 

kan vara orsaken till uppkomsten av delirium (Larsson & Rubertsson, 2005).  

 

Vid en studie gjord av Van Rompaey et. al (2008) fann de 25 riskfaktorer som kan ligga 

till grund för utvecklingen av delirium. Fyra faktorer klassificeras som förutbestämda 

och 21 faktorer var kopplade till patientens aktuella sjukdom eller skada. De fyra 

faktorer de kunde förutse som risker för delirium var andningsrelaterad sjukdom, ålder, 

alkoholmissbruk och demens. Av de 21 orsakerna som hörde samman med patientens 

aktuella sjukdom var nio orsaker avvikande blodprovssvar och sju orsaker förknippade 

med administrerade läkemedel. Hypertension och dosen morfin som gavs var ytterligare 

orsaker. APACHE II- poäng nämndes också som en risk för utveckling av delirium. 

APACHE II är ett sätt att mäta sjukdomens svårighetsgrad (Knaus, Draper, Wagner & 

Zimmerman, 1985). 

 

Pun och Ely (2007) hävdar i sin studie att orsaker som kan påskynda utvecklingen av 

delirium är hypoxi, metabola störningar, obalans i elektrolysstatus, abstinenssymtom, 

akut infektion, krampanfall, dehydrering, hypotermi, skalltrauma, kärlsjukdom, 

immobilisering, sömnbrist samt psykiatrisk medicinering. De hävdade också att 

delirium utvecklades hos 20-50 % hos de patienter som inte behandlades med 

respiratorvård. Av de patienter som behandlades med respiratorvård utvecklade 60-80 

% delirium under sin tid på IVA. Lin et al. (2008) påvisar i sin studie att sepsis och 

hypoalbuminemi är två oberoende faktorer som ökar risken för delirium. I en annan 

studie av Van Rompaey et al., (2009) framkom att ålder inte var en signifikant 

riskfaktor däremot var det en risk att leva ensam. Studien visade också att patienter som 

konsumerar mer alkohol än tre centiliter per dag, samt patienter som röker 10 cigaretter 

eller mer per dag, har en högre risk att utveckla ett delirium. Patienter som vårdades av 

medicinska skäl hade en högre risk att utveckla delirium än patienter som vårdas på 

grund av kirurgiska orsaker (Dobois et al., 2001; Van Rompaey et al., 2009).  
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Andra orsaker till delirium kan vara att patienten upplever sig isolerad, att patienten inte 

får besök av närstående, avsaknad av dagsljus eller att patienten flyttas från annan 

avdelning (Van Rompaey et al., 2009).  Det faktum att delirium kan bero på fysiska 

orsaker innebär inte att sjuksköterskorna inte skall göra en förebyggande insats. 

Sjuksköterskan bör lägga stor vikt på att hantera eventuella psykologiska orsaker (Dyer, 

1995a). 

 

Förebygga delirium 

Enkelt uttryckt kan delirium förebyggas genom att det råder en stabilitet mellan 

patientens inre och yttre omgivning. Denna stabilitet påverkas av två komponenter; 

negativ stress och reaktionen på negativ stress. Sjuksköterskans uppgift är att försöka 

förebygga att negativ stress utvecklas. Ett sätt är att hjälpa patienten hantera sin 

situation är att ge patienten en känsla av att ha makt över sin situation. Andra 

förebyggande åtgärder är att: 

 Främja adekvat respiration, cirkulation, elimination och näringstillförsel 

 Främja sömn och vila 

 Minska smärta och obehag 

 Förebygga biologiska faktorer som t.ex. vätske- och elektrolytbalansen och sätta 

ut eventuellt utlösande läkemedel 

 Reducera psykosociala faktorer som ångest, otrygghet och isolering  

(Larsson & Rubertsson, 2005).  

 

Kommunikation med intuberade patienter kan ske med hjälp av gester, ansiktsuttryck 

och ögonkontakt. Beröring är också en viktig kommunikationskälla. När 

sjuksköterskorna kommunicerar med patienten genom beröring så kan det leda till att 

närstående också vågar ta i patienten (Dyer, 1995b). Anhöriga som finns vid patientens 

sida kan hjälpa patienten med information och orientering och om möjligt avhjälpa 

känslan av ensamhet och utanförskap (Eisendrath, 1982). För de närstående kan det vara 

svårt att hantera symtomen på delirium. Information och stöd till närstående för att 

hjälpa dem förstå patientens beteende är av stor vikt (Gullbrandsen & Stubberud, 2009).   

 

För att förse patienten med bästa möjliga förutsättningar att behålla en adekvat 

orientering kan det handla om att ha tillgång till sina glasögon och sin hörapparat samt 

att få information om tid och rum (Larsson & Rubertsson, 2005). Utkomna riktlinjer 

(O´Mahony, Murthy, Akunne, & Young, 2011) för att minska risken för delirium kan 

förklaras sammanfattningsvis med följande: främja patientens orientering genom 

samtal, terapeutiska aktiviteter, tidig mobilisering, icke farmakologiska tillvägagångsätt 

för att främja sömn, upprätthålla nutrition och hydrering, se till att bästa förutsättningar 

för att se och höra finns till hands, få en överblick av de mediciner som patienten får, 

kontroll över infektioner samt att förebygga hypoxi och smärta.  

 

Vårdmiljöns betydelse 

Martinsen (2006) beskriver att vårdrummet ska vara inrett och utformat på ett sådant 

sätt att det ger värdighet till den sjuke och ger patienten möjlighet att komma till ro. 



 

6 

 

Vårdrummet skall vara en plats där den sjuka patienten kan känna sig trygg och säker. 

Men det finns faktorer i vårdmiljön på en IVA som kan orsaka stressreaktioner hos 

patienten. Granberg-Axell et al. (1996) hänvisar till McKregney´s forskning från 1966 

där han menar att faktorer som brist på fönster, opersonlig miljö, högteknologisk 

utrustning och icke familjära patientrum kan vara orsaker i utvecklingen av delirium. 

Dyer (1995a) hävdar att i det opersonliga och ofamiljära intensivvårdrummet blir 

närståendebesöken en länk mellan patienten och världen utanför.  

I Samuelsons studie (2011) framkom att patienterna upplevde omgivningen på IVA som 

fientlig och ofamiljär på grund av all apparatur som begränsade utsikten för patienten. 

De upplevde även miljön som irriterande och fylld av störande ljud, ljus och dofter. 

Patienter beskrev atmosfären som ett ”störande kaos”. Även medpatienten i rummet 

upplevdes som störande och upprörande för patienten. Än mer störande var, enligt 

studien, personalen som pratade oavbrutet och sprang in och ut ur rummet hela tiden. 

Det kan också vara svårt för patienten att förstå om larm och ljud från apparater 

kommer ifrån patienten själv eller ifrån andra patienter som vårdas i samma rum. De 

patienter som känner sig trygga och har kontroll över sig själva och sin situation kunde 

se och höra andra patienter lida utan att själva känna sig rädda. Den tekniska 

utrustningen som är kopplad till patienten kan framkalla existentiella tankar och 

funderingar. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att för 

en delirisk patient kan det vara svårt att förstå vad som vårdmässigt händer eller vad 

som kommer att hända och vad som är meningen med vården och vårdandet. När 

patienten inte förstår vad som händer runt omkring kan det resultera i ett vårdlidande 

och en kränkning av patienten. 

Granberg, Bergbom och Lundberg (1998) påtalar i sin studie att det kan vara svårt för 

patienten att förstå vad det är för utrustning som används och varför den används. En 

känsla av att vara fången kan leda till att patienten inte våga röra sig. Det kan då 

framkalla obekväma och obehagliga ställningar i sängen. Detta kan ökad stressen för de 

patienter som efter en tids sjukdom har förstått att de är beroende av den medicinska 

utrustningen. 

 

Redan 1995 påtalade Dyer (1995b) i sin forskning två mål med intensivvårdsrummet. 

Det första är att ta bort meningslösa stimuli och det andra är att öka meningsfulla 

stimuli. Till exempel bör utrustning som inte har någon mening och som kan orsaka 

stress avlägsnas. Det kan exempelvis vara medicinsk utrustning som larmar eller 

telefoner som ringer. Dessa yttre stimuli bör om möjligt undvikas. Meningsfulla stimuli 

som kan medföra att patienten upplever mindre stress bör personal lägga stor vikt vid. 

Exempel på meningsfulla stimuli kan vara beröring.  

 

Patienters upplevelser av delirium 

Under en vistelse på IVA upplever de flesta patienter både obehagliga och plågsamma 

behandlingar. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är genom kroppen som vi 

alla har tillgång till ett liv. Vi lever i och genom våra kroppar. Kroppen är centrum för 

människans existens. Det är runt kroppen som allting kretsar. Det betyder att varje 

förändring i kroppen medför en förändring av livet. En sådan förändring blir särskilt 

tydligt när människan drabbas av skada, sjukdom eller annat lidande som exempel 

ångest, ängslan och rädsla i samband med vård på IVA. Ett sådant lidande påverkar inte 

bara den skadade eller sjuka kroppsdelen utan hela existensen på ett eller annat sätt.  
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Stress kan ligga till grund för att patienten utvecklar delirium. När patienterna fick 

skatta vad som var mest stressframkallande framkom att upplevelsen av att vara 

intuberad var det som skattades högst (Granberg et al., 1996). Dyer (1995a) menar att 

det kan vara extremt stressfullt att inte kunna tala på grund av intubation. Risken är stor 

att patienten ”ger upp” och isolerar sig själv. Det är inte bara patienten som blir lidande 

på grund av intubationen. Även sjuksköterskan känna sig inkompetent när hon har svårt 

att förstå patienten. Detta kan få till följd att patientens försök att kommunicera 

ignoreras av sjuksköterskan. Karlsson, Bergbom och Forsberg (2012) påtalade i sin 

studie att patienterna kände maktlöshet när de inte kunde kommunicera och framföra 

sina åsikter. 

På andra plats när patienterna fick gradera stressutlösande faktorer nämndes nålstick, 

följt av den tredje faktorn som var smärta. Patienter på IVA har ofta smärta på grund av 

genomgången operation eller trauma, vilket behandlas med smärtstillande mediciner. 

Men det finns bieffekter av medicinering som kan bidra till utveckling av delirium. 

Störd sömn är ytterligare en stressfaktor som kom på fjärde plats (Granberg et al., 

1996).  

 

Många patienter som vårdas på IVA har en störd dygnsrytm. De är ofta vakna på natten 

och sover under dagen. Det har visat sig att patienter som befinner sig i ett delirium har 

svårt att skilja på natt och dag. En störd dygnsrytm kan resultera i att patienten upplever 

att den bara sovit några timmar när de i verkligheten har varit medvetandesänkt under 

flera dagar (Granberg, Engberg & Lundberg, 1999). Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att naturen har en bestämd rytm som vi människor påverkas av. Dygnets växling 

mellan dag och natt är ett sådant exempel. Att försöka anpassa sig till den rytmen kan 

vara ett sätt för patienten att återfå en känsla av välbefinnande och normalitet. 

 

När patienten har återfått medvetandet efter att varit nedsövd kan de uppleva en total 

tomhet, på både tankar och känslor. De vet inte var de befinner sig eller vad de har varit 

med om (Granberg et al., 1998). Patienter har svårt att i detta stadie uttrycka sig och 

göra sig förstådda. Språket fungerar inte som vanligt, tankarna går trögt, de är 

desorienterade och kan inte uttrycka sig på rätt sätt. Detta får patienterna att känna sig 

ensamma och försvarslösa (Granberg et al., 1999). Dahlberg et al. (2003) menar att 

deliriska patienter ofta är påverkade av sitt lidande och osäkra i vårdmiljön. De kan ha 

svårt att signalera sina behov. Signalerna bli svaga och det ställer stora krav på 

vårdpersonalens förmåga att uppfatta dem. 

 

Karlsson et al. (2012) framhåller i sin studie 12 patienters önskan om vilken 

medvetandegrad de hade önskat befinna sig i under vårdtiden på IVA. Om patienterna 

själva hade fått bestämma hade åtta stycken önskat vara vakna under vårdtiden och tre 

hade önskat vara sövda. En patient kunde inte uttrycka något önskemål kring 

medvetandegrad. 

 

Overkliga upplevelser 

Granberg et al.(1999) påtalar att patientens sömn problem kan vara orsakad av att 

patienten har overkliga upplevelser. Dessa upplevelser kan vara en orsak till att 

patienten inte vågar sova. De overkliga upplevelserna förekommer framförallt nattetid. 
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Patienterna beskriver de ofta som drömmar, mardrömmar, galna drömmar, 

drömliknande upplevelser, förändrat perspektiv, korkade fantasier eller som illusioner. 

Dahlberg et al. (2003) påtalar vikten av att vårdaren alltid måste möta patientens levda 

och erfarna värld. När sjuksköterskan möter en patient med overkliga upplevelser måste 

hon/han leta i medvetandet efter ”livsvärldsfragment” som kan plockas ihop till en 

helhet och som kan hjälpa vårdaren att förstå hur även den medvetandestörda patientens 

perspektiv ter sig.  

 

Roberts och Chaboyer (2004) rapporterar i sin forskning att 74 % av patienter som 

vårdades tre dagar eller mer på IVA upplevde drömmar och majoriteten beskrev också 

skrämmande hallucinationer. Även om patienten ibland vet att dessa upplevelser är 

overkliga upplevs de ändå som verkliga och upplevelserna associeras ofta med rädsla, 

panik och fara (Granberg et al., 1999). Patienterna kan ofta beskriva i detalj innehållet i 

dessa overkliga upplevelser. De är ofta associerade med föremål på vårdrummet eller 

händelser på intensivvårdsavdelningen eller rummet (Löf, Berggren & Ahlström, 2006).  

 

Mumlande tal har ofta tolkats som ett tecken på delirium men det kan också vara ett 

tecken på att patienten tror att den håller på att förlora ”förståndet” på grund av rädslan 

för overkliga upplevelser (Granberg et al., 1999). Overkliga upplevelser kan vara svåra 

att särskilja från verkligheten. Det kan leda till oro och frustration. Sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal är ofta en del av dessa upplevelser och patienten själv har oftast en 

central roll (Löf et al., 2006).  I Granberg et al. (1998) forskning framkom att patienter 

som hade overkliga upplevelser också hade ett komplicerat förhållande med 

sjuksköterskan. Vanligtvis berättar inte patienten för sjuksköterskan om sina märkliga 

och förskräckliga upplevelser. Då sjuksköterskan också ofta är en del av dessa overkliga 

upplevelser kan det få till följd att patienten upplever att han/hon var tvungen att 

försvara sig mot sjuksköterskan. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

sjuksköterskan måste vara medveten om vilket budskap som ges till patienten. 

Skillnader för en patient att möta ett öppet och vänligt inbjudande ansikte i jämförelse 

med ett slutet, bortvänt eller ovänligt ansikte är avgörande för hur sjuksköterskan 

uppfattas av patienten. Det påtalas också vikten av ett öppet och följsamt vårdande. Det 

handlar om att vårdaren skall kunna använda sina professionella expertkunskaper och 

samtidigt utveckla en öppenhet och följsamhet för den individuella livsvärlden som 

patientens erfarenhetsvärld utgör.   

 

Vårdrelationens betydelse 

Granberg et al. (1998) menar att patienter som upplever kaos och förvirring, vilket kan 

försvåra en god vårdrelation, inte måste vara ett oöverkomligt hinder. Det går att bryta 

igenom denna barriär och få bukt med skrämmande desorientering och de overkliga 

upplevelserna som patienten har.  Dahlberg et al. (2003) påtalar att målsättningen med 

en vårdrelation är att det skall uppstå en vårdande relation där vårdaren gör sitt bästa för 

att lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande. Granberg et al. (1998) poängterar 

också att om sjuksköterskan byggt upp ett förtroende hos patienten så var det enklare 

för patienten att nämna upplevelserna och fråga om dem. Ett öppet, förtroendefullt och 

ömsesidigt förhållande mellan patienten och sjuksköterskan kan vara ett sätt att få en 

djupare insyn i patientens minnen och overkliga upplevelser. Sjuksköterskorna kan då 

få möjlighet att förklara för patienten att dessa upplevelser är vanliga under 
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behandlingsperioden och att de kommer att gå över och patienten kommer att bli 

återställd.  

 
I en studie av Granberg et al. (1998) rapporterade patienterna som nyligen återfått 

medvetandet att de upplevde känslomässig instabilitet. De upplevde att de påverkades 

av hur personalen uppträdde. Vissa sjuksköterskor framkallade känslor av osäkerhet och 

fick patienten att känna sig obekväm. Stressad personal och personal som inte 

kommunicerade så mycket gav patienterna en känsla av att vara ignorerade eller 

försummade. När personalen tog sig tid att tala med patienten i lugn och ro resulterade 

det i att patienten kände sig hel som människa och fick till följd att rädslor och ångest 

försvann. De sjuksköterskor som fick patienten att känna sig trygga och säkra och 

byggde upp en relation som baserades på tillit och omsorg främjade patientens 

orientering och förmåga att tänka klart.  

 

När patienterna fick föra fram sina åsikter i Samuelsons studie (2011) rapporterades att 

personalen ibland uppträdde respektlös och brast i sin uppmärksamhet. Det framkom att 

personal pratade privata angelägenheter över patientens huvud samt att vissa 

sjuksköterskor uppträdde bittert och negativt, gav nedlåtande kommentarer och inte 

uppmärksammade patienten. Patienterna upplevde att vissa sjuksköterskor ignorerade 

deras önskningar och handskades med dem på ett onödigt tufft och stressat sätt.  

Dahlberg et al. (2003) påtalar att relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan 

vara både ”bra” och ”dålig” och den kan därmed vara både vårdande och icke-vårdande. 

En icke-vårdande relation kan leda till ett vårdlidande för patienten. En patient som inte 

blir sedd eller hörd blir förödmjukad och kränkt. För patienter med delirium kan det 

vara svårt att förstå vad som vårdmässigt händer, vad som är planerat och meningen 

med vården och vårdandet. Att inte förstå innebär en kränkning av självkänslan.  

 

Dyer (1995b) förespråkar att kommunikation med patienten är den viktigaste åtgärden 

för att förebygga delirium. Sjuksköterskorna bör tala och förklara för patienten 

kontinuerligt för att förebygga en avhumanisering av patienten. Det är patientens rätt att 

behandlas med värdighet. Genom att minimera patientens lindande, främja 

självbestämmande och att få sina individuella behov tillgodosedda. Sjuksköterskan har 

en viktig uppgift i att möta dessa behov. 

 

Lindra symtom 

Delirium behandlas ofta med en kombination av icke- farmakologisk och farmakologisk 

behandling. Syftet med den icke-farmakologiska behandlingen är att hjälpa patienten att 

återvinna så god kontroll över sin situation som möjligt, framförallt genom att främja 

sömn, lugn och ro, struktur, trygghet och tydlighet (Gullbrandsen & Stubberud, 2009; 

Granberg et al., 1999). Varje vårdare kan lindra lidandet för den deliriska patienten 

genom en vårdande relation och genom specifika vårdhandlingar som öka 

välbefinnandet för patienten. Men det krävs enligt Dahlberg et al. (2003) att vårdaren 

uppmärksammar den särskilda problematik som vårdandet av deliriska patienter innebär 

vilket kanske kräver kontinuerlig fortbildning för personalen. 

  

Dyer (1995b) hävdar att det är sjuksköterskans mål att iordningställa dygnsrytmen 

genom att väcka patienten som somnar på dagen och se till att de får sova på natten.  
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Samuelsson (2011) menar att genom främja vilostund mitt på dagen då patienten 

lämnades ostörd upplevdes som behagligt och uppskattades av patienterna. Andra 

åtgärder som uppskattades av patienterna var att dämpa belysningen, att få lyssna på 

lugnande musik, att få kudden tillfixad och att få en kylfläkt när det är varmt. När 

trakealtuben och annan medicinsk utrustning avlägsnades som tvingar patienten till 

sängläge upplevdes som en stor lättnad för patienten, det minskade lidandet och 

patienten kände sig mer bekväm.  

Målet med vårdandet är att lindra lidandet för patienten samt att främja upplevelsen av 

välbefinnande (Dahlberg et al., 2003).  

 

Den farmakologiska behandlingen består framförallt av antipsykotiska läkemedel som 

syftar till att dämpa oro och aggressivitet, reducera eller eliminera hallucinationer och 

paranoida idéer. Syftet är också om det är möjligt att upplösa deliriet, förebygga ångest, 

rastlöshet och sömnlöshet och aktivera hypoaktiva tillstånd vilket leder till att patienten 

blir mindre känslig för stressfaktorer och inre obehagliga impulser (Gullbrandsen & 

Stubberud, 2009; Samuelson, 2011).  

 

Konsekvenser av delirium 

Det främsta målet för intensivvårdssjuksköterskan är att förebygga utveckling av 

delirium (Larsson & Rubertsson, 2005). Studier har visat att patienter som under sin 

vårdtid på IVA varit deliriösa hade tre gånger så stor risk att dö inom sex månader än 

patienter som inte varit deliriösa. För var dag som patienten är deliriös ökar risken för 

att dö med 10 %. I jämförelser med den grupp som inte drabbats av delirium blev i 

genomsnitt vårdtiden på IVA 10 dagar längre för den som varit deliriös. Oavsett när 

under vårdtiden patienten fick diagnosen delirium blev risken dubbelt så hög att bli kvar 

på sjukhus än de som inte blev deliriösa (Ely et al., 2004; Van Rompaey et al., 2009; 

Han et al., 2011). Lat et al. (2009) påvisar liknande resultat i sin studie där patienter 

som utvecklade delirium på IVA hade fler vårddagar än de som inte fick delirium. De 

hade dessutom en sammanlagt längre vårdtid på sjukhuset. Ringdal, Johansson, 

Lundberg och Bergbom (2006) redovisar sin studie att de patienter som under sin 

vårdtid lider av vanföreställningar också får fler vårddagar på sjukhuset. O´Mahony et 

al. (2011) rapporterar att en tredjedel av alla delirium skulle kunna förebyggas och då 

också innebära en kostnadseffektiv strategi för vården. Ely och Pun (2007) påtalar att 

konsekvenserna av den förlängda vårdtiden som delirium ger genererar högre kostnader 

för intensivvården och sjukvården i helhet.  

 

Lundström el al. (2005) menar i sin studie att sjuksköterskorna har bättre förutsättningar 

för att arbeta förebyggande för delirium om de fått specifik utbildning i ämnet. Det 

framkom i rapporten att patienterna som vårdades av sjuksköterskor som fått specifik 

utbildning i mindre grad utvecklade delirium, sjukhusvistelsen förkortades och 

dödligheten minskade. I en studie av Devlin et al. (2008) hävdade 40 % av 

sjuksköterskorna att de sedationsprotokoll de jobbar utifrån inte specificerade att 

delirium skulle utvärderas eller att de var osäkra på om protokollet innehöll en sådan 

utvärdering. Endast tre procent av sjuksköterskorna påtalade att delirium var ett av de 

viktigaste tillstånden att skatta och utvärdera. 



 

11 

 

PROBLEMFORMULERING 

Uppemot 11-87 % av alla patienter som vårdas på någon av landets alla 

intensivvårdsavdelningar drabbas av delirium. Med detta menas akuta förändringar i 

mental status, slutenhet, osammanhängande tankemönster, medvetandepåverkan, 

konfusion och eventuellt agitation. Hur det kommer sig att patienterna i så hög grad 

utvecklar delirium är inte tillräckligt kartlagt. Sannolikt spelar miljön, omvårdnaden och 

sättet att sedera och ge analgesi spelar en stor roll för att minska utbredningen av 

delirium. Det finns indikationer för att en lättare sedering med en lugn och vaken patient 

minskar risken för delirium. Det är dock inte uteslutet att en djupare sedering också 

skulle kunna ha fördelar ur detta perspektiv. Patienter som befinner sig i ett 

”skymningsland”, sederade till förlust av kontroll men samtidigt med en viss grad av 

vakenhet, löper större risk att utveckla delirium. En stor del av dessa patienter förblir 

oupptäckta trots att skattningsinstrument för att upptäcka tillståndet finns tillgängligt. 

Delirium drabbar både patienten och dennes närstående. Förutom ett ökat lidande 

medför det ofta längre vårdtider på IVA och på vårdavdelning vilket också leder till 

ökade kostnader för vården. Den största vikten ska läggas på förebyggande åtgärder 

men tidig upptäckt och behandling bör också prioriteras. Trots omfattande forskning 

inom området är det fortfarande ett stort problem och därför är det av stor betydelse att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att förebygga och vårda patienter med 

intensivvårdsrelaterat delirium. Genom att belysa problemet och öka medvetenheten om 

delirium och dess konsekvenser kan sjuksköterskorna i många fall förhindra ett delirium 

och därmed minska patientens lidande. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att förebygga och 

vårda patienter med intensivvårdsrelaterat delirium. 

 

METOD 

Studien har en kvalitativ design med forskningsintervjuer som datainsamlings metod. 

Elo och Kyngäs (2007) beskriver att den kvalitativa metoden till en början användes för 

att analysera psalmer, dagstidningar och tidsskrifter, artiklar, annonser och politiska tal. 

Idag används denna metod för att beskriva olika fenomen. Hsieh och Shannon (2005) 

menar att målet med en kvalitativ metod är att ge kunskap och en ökad förståelse för 

fenomenet som studeras. Intervjuer är en metod som lämpar sig väl när kvalitativt 

präglade företeelser skall undersökas (Dahlberg 1997). Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå intervjupersonens 

erfarenheter ur deras perspektiv. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att 

försöka förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur 

deras erfarenheter och avslöja personers levda erfarenhetsvärld så som den erfars. 

Intervjun som forskningsmetod inte är något mystiskt, en intervju är ett samtal som har 

struktur och syfte. Dahlberg (1997) beskriver att en forskningsintervju måste vara 

optimalt öppen när syftet är att genom dialog skapa reflektion över ett fenomen. 

Optimalt öppen innebär en balansgång mellan en helt ostrukturerad och helt 

strukturerad intervju. Forskarens syfte är att utveckla intervjun som en dialog och 
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därigenom förstå den intervjuade genom att be denne att alltmer fördjupa sitt 

resonemang och berätta om fenomenet så utförligt som möjligt. 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval tillämpades i val av informanter för denna studie. Det innebär 

att välja informanter med erfarenhet av det syfte som studien ska undersöka. 

Ändamålsenligt urval är enligt Polit och Beck (2012) en förutsättning för att kunna 

applicera resultatet på en specifik grupp. Inklusionskriterier för studien bestod av att 

deltagarna hade specialistutbildning inom intensivvård med minst två års 

arbetslivserfarenhet. Utöver skulle deltagarna ha erfarenhet av att förebygga och vårda 

patienter som hade drabbats av intensivvårdsrelaterat delirium. Deltagarnas erfarenheter 

var det som efterfrågades för att besvara syftet med studien. Variation i ålder och kön 

eftersträvades för att öka möjligheterna att få fler nyanser och variationer på fenomenet 

utifrån olika erfarenheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

 

Sjuksköterskorna som deltog i denna studie var mellan 31-60 år och var 

specialistutbildade inom intensivvård. Deltagarna bestod av två män och fem kvinnor 

med erfarenhet av intensivvårdsrelaterat delirium. Således sju intervjuer ligger till grund 

för analys och resultatdelen av examensarbetet. 

 

Datainsamling 

Initialt kontaktades vårdenhetschefer vid två intensivvårdsavdelningar i 

Västragötalandsregionen. Vårdenhetscheferna i sin tur kontaktade verksamhetschefen 

på respektive anestesiklinik för att få ett godkännande för studien. Informationsbrev 

mailades till vårdenhetscheferna/verksamhetschef (Bilaga1) med skriftlig förfrågan och 

urvalskriterier. En vecka senare togs åter kontakt med vårdenhetscheferna för att 

komma i kontakt med de IVA-sjuksköterskor som önskade delta i studien. 

Vårdenhetscheferna lämnade över ansvaret till huvudhandledare/ utbildningsansvarig 

som var behjälpliga att få kontakt med intresserade sjuksköterskor. Tre sjuksköterskor 

kontaktades sedan direkt via mail av författarna, de övriga fyra sjuksköterskorna 

kontaktades via huvudhandledare/utbildningsansvarig. Tid och plats bestämdes av 

sjuksköterskorna. Informationsbrev om studien mailades ut till vederbörande 

sjuksköterska (Bilaga 2) innan intervjun.   

 

Efter muntligt och skriftligt godkännande av verksamhetscheferna (Bilaga 3) påbörjades 

intervjuerna med IVA-sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna erhöll muntlig och skriftlig 

information om studien. Ett skriftligt samtycke skrevs på i samband med intervjuerna 

(Bilaga 4). Intervjuerna genomfördes på respektive sjukhus. Intervjuerna ägde rum på 

avskild plats på eller i närheten av de aktuella intensivvårdsavdelningarna. Varje 

intervju gjordes av en författare. Tiderna för intervjuerna var under sjuksköterskornas 

arbetstid, på eftermiddagarna när sjuksköterskorna rapporterat över för dagen. 

Ingångsfrågan som användes vid intervjuerna var: ”Vill du berätta om hur du arbetar för 

att förebygga att patienten utvecklar ett intensivvårdrelaterat delirium?” Vid intervjun 

användes också stödfrågor/teman (Bilaga 5) samt följdfrågor såsom: Kan du utveckla 

det mer? Hur menar du då? Kan du berätta mer om det? Osv. för att fördjupa och för att 

förstå. Båda författarna gjorde varsin provintervju. Provintervjuerna bedömdes av 
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handledare och förslag till förbättringar gavs, dock ändrades inte upplägget. Därefter 

gjordes resterande intervjuer. Det beslutades att provintervjuerna kunde användas i 

analys och resultatdelen då dessa gav bra beskrivningar av studiens fenomen. 

Intervjuerna gjordes under en tidsperiod på två veckor. Intervjutiden varierade mellan 

15-35 minuter och spelades in på band.  Wallén (1996) rekommenderar att intervjuer 

som spelas in på band skrivs ut inom någon dag och före nästa intervju. Det blir inte 

heller lika bra resultat om någon annan än intervjuaren skriver ut materialet. Detta för 

att det kan finnas aspekter som bara uppfattas av intervjuaren som känner till 

sammanhanget. Transkriberingen gjordes ordagrant och kontrollerades mot 

bandinspelningen. Författarna transkriberade sina egna intervjuer och materialet från 

alla intervjuer sattes sen samman till en helhet.  

 

Förförståelse 

Dahlberg (1997) framhåller att förförståelse är något som inte kan elimineras utan är en 

nödvändig förutsättning för att kunskap ska erhållas. Förförståelse är en grund till att 

förståelse ska kunna utvecklas men den måste medvetandegöras för att inte ta överhand 

i forskningssammanhang. När förförståelsen medvetandegörs kan fördjupad kunskap 

och ökad förståelse om fenomenet ske. En allmän, initial och prövande förståelse av 

fenomenet krävs för att vi ska kunna utveckla en fördjupad kunskap om den. Författarna 

skrev ner sin förförståelse för fenomenet som skulle undersöka både i relation till vad de 

kände till om fenomenet och vad de inte kände till (Dahlberg et al., 2003). Detta gjordes 

för att kunna tygla förförståelsen i intervjusituationen och inte låta den styra intervjun 

alltför mycket eller låta den färga resultatet samt för att öka studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet.  

 

Analys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Här är det möjligt 

att ord och/eller meningar bildar innehållsrelaterade kategorier. Målet med en kvalitativ 

innehållsanalys är att uppnå en kondenserad och bred beskrivning av fenomenet. 

Resultatet av analysen redovisas som begrepp eller kategorier som beskriver fenomenet 

(Elo & Kyngäs, 2007). Hsieh och Shannon (2005) beskriver att studier som använder 

sig av kvalitativ innehållsanalys fokuserar och uppmärksammar innehållet och 

sammanhanget som framkommer i texterna. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 

menar att den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter till skillnad 

från den kvantitativa där de istället arbetar med att kvantifiera data, till exempel genom 

att mäta och räkna. En kvalitativ innehållsanalys kan ha både en deduktiv och en 

induktiv ansats. I denna studie tillämpas en induktiv ansats som innebär att forskaren 

som intervjuare använder sig av en förutsättningslös analys av de texter som 

framkommit ur intervjuerna.  

 

Syftet med kvalitativ innehållsanalys är enligt Elo och Kyngäs (2007) att beskriva 

variationer av ett fenomen eller innebörder, genom att identifiera skillnader och likheter 

i textinnehåll. De beskriver analysprocessen i tre steg, förberedelse, organisation och 

rapportering.  I den förberedande fasen läses intervjuerna i sin helhet upprepade gånger 

för att få en känsla för helheten. Målet med att läsa intervjuerna är att fördjupa sig i 

materialet. Efter detta markerades analysenheter. Analysenheter kan vara ord eller fraser 
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och kan bestå av flera olika meningar. Här strävar forskarna efter att finna meningen i 

materialet och förstå vad som förmedlas, att få en känsla för helheten. Efter den 

förberedande fasen är nästa steg att organisera materialet. Materialet organiserades först 

genom att noteringar gjordes i texten under tiden som intervjuerna lästes igenom. Detta 

kallas enligt Elo och Kyngäs (2007) för ”öppen kodning”. Efter detta lästes intervjuerna 

återigen igenom och så många noteringar/rubriker som behövdes skrevs ner i 

marginalen för att beskriva alla aspekter av innehållet. Dessa rubriker flyttades så 

småningom från marginalen till ”kodade blad” och sorterades in i kategorier. Kategorier 

får fritt genereras i detta stadium av analysprocessen. Kategorierna skapades för att 

försöka beskriva fenomenet, att öka förståelsen och att förmedla kunskap. Varje 

kategori namngavs genom att vi använde ord som syftar på innehållet. Underkategorier 

med liknande händelser och innehåll grupperades under kategorier och dessa kategorier 

grupperades vidare tills ett mönster med slutgiltiga kategorier och underkategorier. 

Resultatet växte fram till tre kategorier med tillhörande underkategorier. Abstraktionen 

av materialet pågick under hela processen för att skapa en generell beskrivning av 

fenomenet.  

 

Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2010) framhåller att etiska övervägande ska vara integrerade i 

hela forskningsprocessen. De etiska ställningstagandena i denna studie grundar sig på 

de etiska riktlinjerna från Helsingsforsdeklarationen (2008). Sjuksköterskor som valde 

att vara med i vår studie fick både skriftlig och muntlig information om att deltagandet 

var frivilligt och att sjuksköterskan hade rätt att avbryta deltagandet när som helst, utan 

att uppge orsak. Sjuksköterskorna fick skriva under ett skriftligt samtycke om att delta i 

studien. Bandmaterialet transkriberades ut till en text och behandlades konfidentiellt. 

Konfidentiellt innebär att privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte 

kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2010) Transkriberingen av alla intervjuerna 

gjordes av författarna själva och avidentifierades i samband med utskrift. Endast 

författarna och vår handledare har tagit del av dessa texter. Under tiden vi inte arbetat 

med materialet har de förvarats i låst utrymme för att undvika att obehöriga kommer i 

kontakt med materialet. Efter avslutad studie kommer de bandade intervjuerna att 

förstöras. Enligt Vetenskapsrådets (2012) rekommendationer får det insamlade 

materialet endast användas till det som det ursprungligen var avsett för. Sjukhusens 

identitet har skyddats genom att inte nämna på vilka sjukhus intervjuerna gjordes. 
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RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att förebygga och vårda patienter 

med intensivvårdsrelaterat delirium (Tabell 1). Genomgående i resultatdelen kommer 

intervjupersonerna benämnas för sjuksköterskorna i syfte att öka textens läsbarhet.  

 

Tabell 1: Resultat 

Underkategorier Kategorier 

Främja delaktighet   

 

 

Förmedla trygghet och ge kontroll 

  

  

Öka känslan av kontroll 

Förankra 

Förbereda 

Skapa en naturlig dygnsrytm   

 

 

Tillgodose patientens behov av sömn och vila 

Vilostund på dagen 

Samordna och planera 

Minska yttre stimuli 

Begränsningar i vårdandet  

 

Beakta vårdandets betydelse Hjälpa patienten tillbaka 

Att inte kunna ge tillräckligt 

 

Förmedla trygghet och ge kontroll 

Sjuksköterskorna beskriver olika strategier för att förebyggande ett delirium. Ett centralt 

tema är att skapa trygghet för patienten, både genom att inge kontroll och göra dem 

delaktiga i vården. Det framkommer att det är viktigt att patienten får bestämma själv så 

långt det är möjligt. När patienten får vara med och bestämma kan de också vara med 

och påverka sin vård. En grundläggande idé är att hjälpa patienten att få kontroll över 

situationen. Det är också viktigt att patienten känner att sjuksköterskan har kontroll över 

situationen. Patientens behov av information är också en stor del av det förebyggande 

arbete som sjuksköterskorna har erfarenhet av och syftar till att hjälpa patienten hantera 

nuet som de befinner sig i. Sjuksköterskorna betraktar patienterna som unika individer 

och det är viktigt att känna av varje enskild patients behov av information. Varje dag 
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som patienten befinner sig på IVA hjälper de patienten att förankras i tid och rum. 

Förberedande information är av stor betydelse för att få patienten att känna sig trygg och 

delaktig i vården. Sjuksköterskorna framhåller att det kan vara svårt när patienten är 

sederad. En sederad patient har dock samma behov av information som en vaken patient 

och informationen får inte åsidosättas på grund av att patienten inte kan förmedla sig.   

 

Främja delaktighet 

Sjuksköterskorna strävar efter att skapa trygghet hos patienten på olika sätt. De försöker 

uppnå det bland annat genom att bli en samarbetspartner till patienten. Sjuksköterskorna 

vill finnas till för patienten och få denne att orka och klara av situationen som de 

befinner sig i på bästa sätt. Det kan även ge patienten en inre själslig balans, att 

patienten har ro och inte stressar mentalt. Samtidigt påtalar de vikten av att patienten 

fortfarande ska ha rätt att bestämma själv så långt det är möjligt.  

 

”Att dom går med på det som man har planerat. Om det är en 

undersökning eller någon procedur, sätta en sond eller nål eller 

om man ska vända dom eller om man ska ha dom sittande på 

sängkanten. Det är ju viktigt att patienten känner sig delaktig 

och att syftet med denna eventuella mobiliseringen eller nålen 

att dom går med på det”. (SSK3) 

 

För att göra patienten mer delaktig i vården menar sjuksköterskorna att det kan vara av 

stor betydelse för patienten att ta reda på bakgrundsfakta om dem. Bakgrundsfakta ger 

en bättre bild om vem patienten är, vad patienten tycker om och hur de har det hemma. 

Denna information kan ligga till grund för de samtalsämnen som sker mellan 

sjuksköterskan och patienten. Är patienten vaken kan de fråga direkt men vid de 

tillfällen patienten är sövd eller inte kan svara själv kan närstående vara en resurs som 

kan berätta istället. Vid de flesta situationer är det gynnsamt för patienten att låta deras 

närstående komma in och få vara nära, det är en röst de känner igen och en trygghet från 

den ”riktiga världen”.  

 

Sjuksköterskorna påtalar vikten av ge patienten beröring. Det sker dagligen i arbetet 

med patienten när de hälsar och tar i hand men även i omvårdnadsarbetet där de rent 

fysiskt tar i personen. Denna beröring kan ha en lugnande effekt menar 

sjuksköterskorna. Det som är bäst för patienten är individuellt och kan till exempel 

utvärderas genom att titta på hur patienten reagerar i olika situationer. Sjuksköterskorna 

menar att den utvärderingen kan göras genom att titta på kroppsspråket och fysiologiska 

parametrar såsom puls, blodtryck och andningsfrekvens hos patienten. Sjuksköterskorna 

påtalar att speciellt när patienter vaknar upp efter att ha varit sövda är det viktigt att de 

känner sig lugna och trygga. 

 

Öka känslan av kontroll 

Sjuksköterskorna beskriver att en del av det förebyggande arbetet handlar om att ge 

kontrollen tillbaka till patienten. De påtalar vikten av att patienten känner att den har 

kontroll över sin situation. Sjuksköterskorna menar att de patienter som är trygga redan 

från början klarar stressen att vara kritiskt sjuk på ett bättre sätt. Det som visar sig, 
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enligt sjuksköterskorna, är att dessa patienter tolererar mer, vilket innebär att de klarar 

av att hantera situationen de befinner sig i och har ofta inte problem med sömnen. De 

kan förstå uppmaningar bättre och respondera även om de inte kan prata eller svara som 

vanligt. De menar att dessa patienter uppvisar en form av acceptans. De är med på det 

som händer och blir inte rädda när personalen informerar om vad de ska göra.  

 

”Kan han inte svara eller ligger i delvis i sedering då, 

informerar jag patienten i alla fall. Nu kommer jag att göra 

såhär och såhär. Så att han har kontroll över situationen. Att 

inte bara köra på så att säga, att jag läser av personen även om 

han är sederad. Trivs han nu eller trivs han inte nu?” (SSK 1) 

 

En patient som ligger i respirator kan vara mer eller mindre vaken. En vaken eller 

lättsederad patient kräver mindre läkemedel och har bättre förutsättningar för att förstå 

vad som händer runt omkring menar sjuksköterskorna. Patienten får mer ”direkta 

upplevelser” vilket innebär en större möjlighet att vara med i vardagen och patienten 

kan känna att de har kontroll på sin tillvaro. Konsekvensen av det blir enligt 

sjuksköterskorna att perioderna av förvirring minskar. Om en patient kan vara mer 

vaken under sin tid på IVA har det många fördelar när det gäller att minska risken för 

att delirium utvecklas hävdar sjuksköterskorna.   

 

Förankra 

Sjuksköterskorna påtalar vikten av att hjälpa patienten att bli förankrad i tid och rum. 

Till att börja med sker det dagligen och vid varje passbyte. Då informeras patienten om 

vilka de är som arbetar på salen och vad de heter. Förutom presentationen förankras och 

informeras patienten om vad som har hänt, var de befinner sig, vad det är för tid på 

dygnet och vilket datum det är och hur länge de varit på IVA. Eftersom patienterna kan 

vara mer eller mindre vakna, behövs olika mycket information. Emellanåt kan 

sjuksköterskorna behöva hjälpa patienterna att orientera sig mer genom att informera 

dem mer utförligt. Patienterna som vårdas på IVA tappar lätt tidsuppfattningen och 

därför påtalar sjuksköterskorna behovet av att informera upprepade gånger, de menar att 

det kan vara svårt att veta hur mycket patienten egentligen uppfattar eller kommer ihåg.  

 

”Man försöker ju att säga vad det är dom har gjort. Vad som 

har hänt. Vad dom har fått vara med om och var dom befinner 

sig //. Ja, ja, vad det är för tid på dygnet och vad det är för 

datum och hur länge de varit här kanske.” (SSK3) 

 

Sjuksköterskorna framhåller också att det är av stor vikt att även läkare också 

informerar kontinuerligt om varför patienten är på IVA, om hur det går med vården och 

att patienterna hålls uppdaterad. Sjuksköterskorna hävdar även att användandet av vissa 

läkemedel, framförallt lugnande, kan minskas genom bra information. Deras erfarenhet 

är att en välinformerad och välförankrad patient oftast är lugnare och tryggare.  

 



 

18 

 

Förbereda 

Det är viktigt att patienten löpande får information om situationen, om vad som händer 

och varför det är som det är. Information inför kommande procedurer, undersökningar 

och liknande uppges av sjuksköterskorna vara av stor betydelse för patienten. De påtalar 

betydelsen av att förklara vad som händer runt patienten, vilka som är där och vad de 

tänkt göra. Sjuksköterskan vill på så sätt inge trygghet och få patienten att känna sig 

lugn. Sjuksköterskorna menar att de många gånger får förklara för patienten att de är där 

för att hjälpa och inte för att skada dem. De vill inte att patienten skall bli rädd och tro 

att något är fel.  

 

”…så brukar jag alltid säga till patienten när jag går på kvällen 

att klockan två kommer jag att väcka dig // då kommer det 

hända att jag kommer att stå vid sängen så att du inte blir rädd 

eller orolig för att det är någonting.” (SSK2) 

 

Sjuksköterskorna menar det är viktigt att vara lyhörd och följsam mot personen som 

vårdas och se till hela människan och dennes behov av information. En del patienter vill 

ha mycket detaljerad information medan andra inte vill veta lika mycket. 

Sjuksköterskorna hävdar att när de har en välinformerad patient blir det lättare att 

samarbeta och vårda till exempel under olika vårdhandlingar eller vårdåtgärder. 

Dessutom löper en välinformerad patient mindre risk att uppleva en procedur eller 

undersökning som ett övergrepp eller tvång. När exempelvis undersökningen är klar är 

det återigen viktigt att förklara vad som har gjorts och varför poängterar 

sjuksköterskorna.  

 

Tillgodose patientens behov av sömn och vila 

Sjuksköterskorna beskriver att på en intensivvårdsavdelning pågår vården dygnets alla 

timmar. Det är konstant aktivitet och det kan vara samma tempo på natten som på 

dagen. För en kritisk sjuk patient är det viktigt att få vila för att återhämta sig och även 

för den läkande processen. Om det inte blir kvalité på vilan ges inte patienten chans att 

läka och bli frisk. Patienterna är i behov av återhämtning och för det krävs tid och vila 

menar sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna poängterar vikten av att samordna sina 

omvårdnadsinsatser för att däremellan ge patienten lugn och ro. Detta är dock inte alltid 

möjligt. Det kan inträffa situationer som gör att vilan inte går att genomföra eller att det 

är så mycket att göra att vilan glöms bort. Sjuksköterskorna beskriver även den speciella 

miljön som är på en intensivvårdsavdelning många gånger är ett hinder för det 

förebyggande arbetet. De påtalar att det ofta är en stressig miljö som både patienter, 

närstående och personal vistas i. Det händer ofta något som kan uppfattas som störande 

eller stökigt inne på rummet vilket påverkar patientens möjligheter till sömn och vila. 

Sjuksköterskorna upplever vårdrummen trånga, att det lätt blir oordning med all 

utrustning och att det är svårarbetat vilket försvårar arbetet med att främja sömn och vila 

för patienten. Avdelningarna i sig och rummen upplevs inte vara anpassade för den 

vården som bedrivs och utrymmet räcker oftast inte till. 
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Skapa en naturlig dygnsrytm 

Sjuksköterskorna framhåller vikten av att skapa en naturlig dygnsrytm för patienten, 

genom att ”skilja” på dag och natt. Sjuksköterskorna beskriver att en risk med att ligga 

svårt sjuk på IVA och inte vara helt orienterad är att timmar och dagar bara passerar 

utan att patienten har någon uppfattning om variationer i framförallt tid.  En åtgärd för 

att återge dessa variationer mer tydligt kan till exempel vara att de tänder upp ordentligt 

på dagen samt att de försöker minska ljud- och ljusnivåer på natten.  

 

”På morgonen när man kommer så går man fram och säger – 

God morgon, till patienten även om patienten sover. Å sen så 

säger man att det är dag och så tänder man upp och så försöker 

man att hålla tänt på dagen så att det blir som dagsljus. Sen på 

kvällen, vid tio kanske, släcker vi ner och försöker att hålla så 

mörkt som möjligt som det går att jobba på natten…”(SSK 2) 

 

I första hand strävar de efter att patienterna ska få en naturlig sömn utan läkemedel men 

ibland krävs mediciner för att främja nattsömnen. Sjuksköterskorna tycker sig kunna 

urskilja att de patienter som har fått en bra nattsömn oftast har lättare att följa med på 

det som händer under dagen och att de har lättare att ta till sig information. De menar 

också att patienterna är bättre orienterade vilket bland annat visar sig genom att de vet 

var de är och varför de är där. Sjuksköterskornas erfarenhet är att dessa patienter har 

mindre hallucinationer och ter sig mindre psykotiska än de patienter som har svårt att 

komma till ro och få en sammanhängande nattsömn. 

 

Vilostund på dagen 

En annan förebyggande åtgärd, förutom att skapa en naturlig dygnsrytm och främja 

nattsömnen, är vikten av vilostund på dagen. Målet med vilostunden är att den ska 

infalla någon gång under en tolvtimmarsperiod på dagtid. Syftet är att det ska bli en 

lugn period på ett par timmar med minskade störningsmoment kring patienten. Det 

innebär främst att tysta ner miljön, dämpa belysning och minimera aktiviteter runt 

patienten. Det är önskvärt att patienten under vilan får vara så ostörd som möjligt och 

att de lämnas ifred i största möjliga mån. De fysiologiska parametrarna som 

sjuksköterskorna kan se hos patienterna under vilostunden är att de oftast somnar till 

och kommer till ro, puls och blodtryck sjunker och andningsfrekvensen går ner. Vid en 

vilostund påtalar de att det är viktigt att markera detta ordentligt. Sjuksköterskorna 

tänker på att dörren till rummet ska vara stängd och markerar med en skylt ”vilostund” 

för att patienten ska kunna få vara ifred. Sjuksköterskorna menar att omedvetenhet kring 

hur viktigt det är med sömn och vila kan finnas hos de flesta personalkategorier trots att 

de arbetar aktivt för att främja vilostunden. Även om de arbetar kontinuerligt med att 

skapa individuella vilostunder så hindras detta arbete många gånger av oplanerade akuta 

situationer, undersökningar eller helt enkelt att det glöms bort eller nedprioriteras på 

grund av andra vårdåtgärder som måste gå före. 

 

”Och det är väldigt svårt med vilostunder, det är jättesvårt… 

För, jag menar, om nå´n får en pneumothorax då är det ju kört, 

då måste man göra något åt det.”(SSK7) 
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Sjuksköterskorna betraktar ibland närstående som ett hinder till vilostunden. Närstående 

blir vana vid att det inte är specifika besökstider på IVA och därför kan den viktiga 

vilostunden glömmas bort av de närstående enligt sjuksköterskorna. Det är vanligt att 

närstående sitter bredvid sjukhussängen och talar med och tar på patienten och de 

stimuli vill sjuksköterskorna minimera vid vilostunden. Då är det viktigt att informera 

närstående om vikten av vilan så att de förstår och respekterar den och låter patienten 

vila och vara ifred under den stunden.  

 

”Det gäller ju även anhöriga eller närstående att dom inte 

heller får gå in utan att fråga personal och helst att dom inte är 

inne på rummet alls om det inte är absolut nödvändigt utan att 

dom får vara ifred patienterna.”(SSK 2) 

 

Samordna och planera 

Sjuksköterskorna påtalar vikten av att planera dagen redan tidigt på passet som en 

förebyggande åtgärd för att minska risken för delirium. De menar att det är av största 

vikt att samordna alla insatser och omvårdnadsåtgärder kring patienten i den mån det är 

möjligt så att antalet tillfällen med aktiviteter minimeras. Det kan till exempel innebära 

att planera arbetspasset utifrån vad för slags undersökningar och åtgärder som ska göras 

just den dagen. Syftet med att samordna och planera är att patienten ska kunna få vila 

eller sova ostört under en sammanhängande perioder och då få möjlighet att återhämta 

sig. Sjuksköterskorna menar att det kan vara en konst i sig att inte vara framme hos 

patienten utan istället låta dem vara ifred.  

  

”Men sen kan man försöka samordna det här med röntgen // 

Men sen även att man tänker på att nu gör jag detta och detta 

och detta, så att man inte behöver hålla på och pilla hela tiden. 

Det är ju väldigt svårt, men man kan ju försöka ha det med sig.” 

(SSK 7) 

 

Vidare påtalar sjuksköterskorna att planen de gör upp för dagen ofta får revideras flera 

gånger under ett arbetspass då vården som bedrivs på IVA är speciell och att det inte 

alltid går att följa en uppgjord plan. De undersökningar och behandlingar som emellanåt 

krävs för patienten som vårdas på IVA är beroende på annan personal och kan inte alltid 

påverkas av sjuksköterskorna. Till exempel kan det handla om personal från 

röntgenavdelningen som kommer för att utföra röntgen eller olika läkarspecialiteter som 

kommer för att undersöka patienten. Alla dessa moment är störande för patienten och 

kan då hindra det förebyggande arbetet enligt sjuksköterskorna. 

 

Minska yttre stimuli 

Sjuksköterskorna poängterar vikten av att minska yttre stimuli för att tillgodose 

patientens behov av sömn och vila som ytterligare en förebyggande åtgärd. 
Sjuksköterskorna beskriver olika slags intryck som patienten utsätts för på IVA som kan 

vara störande och utgöra risker för att utveckla delirium. På grund av 

intensivvårdsrummets utformning så kan det bli svårt för patienten att stänga ute intryck 

som finns i deras närhet. Inne på rummen är ljud- och ljusintryck exempel på 
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störningsmoment som patienten kan ha svårt att värja sig emot. Ljudet kring dem är 

något som pågår hela tiden, det är apparater som larmar och personal som arbetar inne 

på rummet som kan verka störande. Det blir ofta mycket aktivitet inne på rummet och 

patienten träffar olika människor hela tiden och får aldrig riktigt vara ifred. När 

patienter vårdas i ett lättsederat tillstånd kan mycket av det som sägs och sker på 

rummet uppfattas av patienten. Ibland kan de höra folk tala men de kan ha svårt att 

uppfatta vem de talar till vilket kan bero på att avståndet till medpatienten är litet. De 

kan exempelvis höra läkaren tala och informera men vara osäkra på om de talar till dem 

eller patienten som ligger bredvid. Detta kan, menar sjuksköterskorna, bli förvirrande 

och stressande för patienten och bidra till att patienten utvecklar delirium. Det kan 

resultera i att en situation kan uppfattas på ett helt annat sätt än den egentligen är. 

Sjuksköterskorna menar att patienten kan få uppfattningen att de gör något smärtsamt 

mot medpatienten och att de själva sen ska råka ut för samma sak.   

 

”Och inte massa störande ljud och kanske andra patienter som 

ligger och kvider och är oroliga eller så och då undrar dom om 

det är nå´t barn kanske som ligger bakom draperiet. Det kan 

liksom bli något helt annat i deras värld än en medpatient som 

har ont.” (SSK 3) 

 

Sjuksköterskorna försöker minska ljudnivån när det är möjligt och när tillfälle ges. De 

försöker hela tiden tänka på att de själva ska minimera ljudnivån genom att prata 

lågmält och inte skapa andra onödiga ljud som kan störa. Just bristen på enkelrum 

påtalas som ett stort hinder, både för patienterna och för den vården som bedrivs.  

Förutom att patienterna är tvungna att dela rum med en annan patient så blir det även 

fler närstående och personal som vistas inne på rummet, vilket bidrar till ökat stimuli 

och en ökad risk att utveckla delirium. Om det funnits fler enkelrum menar 

sjuksköterskorna att det hade varit ett lugnare tempo kring patienten. Onödiga stimuli 

från medpatienter, närstående och personal hade naturligt minskat vilket varit gynnsamt 

för patienten i syfte att minska stressen. Ibland beläggs rummen på IVA med upp till 

fyra patienter samtidigt vilket för med sig svårigheter att minska yttre stimuli. Behoven 

hos patienterna varierar och ibland blir någon medpatient akut sämre och då befinner sig 

patienterna nära varandra vilket gör att de ofrivilligt hamnar i en akut situation som de 

måste uppleva utan att egentligen vara en del av den.  

 

Beakta vårdandets betydelse 

Sjuksköterskorna upplever att det kan vara svårt att veta om patienten är på väg in i ett 

delirium eller upptäcka om de redan hamnat i ett. Det kan skilja sig mycket från patient 

till patient. Dock erfar sjuksköterskorna att många patienter blir deliriska när de är på 

bättringsvägen och medicineringen trappas ut. De uppmärksammar symtom och vet då 

att patienten är i riskzonen. Patienten förändras i sitt beteende, de sover dåligt, de är 

spända och har ett större behov av kontroll. För att hjälpa patienten igenom det krävs 

oftast både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling. Sjuksköterskorna uppger 

även i intervjuerna att de många gånger i sitt arbete måste prioritera och beroende på 

vad det är för patienter som sjuksköterskan har hand om så är de olika vård- och 
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insatskrävande. De kan vara många vårdhandlingar som ska utföras på kort tid när de 

måste stabilisera en sjuk eller skadad patient, vilket gör att de kan uppleva känsla av 

otillräcklighet gentemot andra patienter. 

 

Begränsningar i vårdandet 

Sjuksköterskorna på de aktuella intensivvårdsavdelningarna använder inte något 

skattningsinstrument som stöd i identifieringen av delirium och de uppger att det ibland 

kan vara svårt att veta om patienten har utvecklat ett delirium. Samtidigt påtalar de att 

det är sällan någon patient får den diagnosen. När ett delirium ändå uppdagas så 

förändras och försvåras förutsättningarna för vårdandet och det ger negativa 

konsekvenser för den fortsatta vården. Förutom att patienterna kan uppvisa en motorisk 

oro så kan de även bli rastlösa och risken att de skadar sig själva ökar. Patienten kan 

plötsligt få problem med nattsömnen och sjuksköterskorna menar att det kan vara svårt 

att korrigera bristen på sömn. Sjuksköterskorna kan se att dessa patienter inte alls mår 

bra och de kan uppleva att det är svårt att hjälpa patienten till ett välbefinnande. 

  

”Sen ser jag hur pulsen stiger, sen ser jag hur andningen blir 

flåsig, sen ser jag hur den motoriska oron ökar och de börjar 

röra sig fram och tillbaka i sängen och sen brukar det bli som 

jag brukar säga, de ligger som du har slängt dom i en myrstack. 

De beter sig som om de låg i en myrstack i skogen.” (SSK 7) 

 

När ett delirium utvecklas så kan sjuksköterskorna se att patienten utvecklar konfusion 

vilket kan försvåra vårdrelationen. Patienten kan tappa begrepp om var de befinner sig, 

vilken dag är eller vilken tid på dygnet det är. De kan emellanåt också råda viss 

förvirring om vilka de själva är. Emellanåt kan patienten uppvisa ett irriterat eller 

aggressivt beteende. I vissa fall kan det leda till att kommunikationen brister och en 

situation där patienten inte litar på vad sjuksköterskan gör eller säger kan uppstå. När 

dessa problem uppstår kan det få till följd att patienten inte accepterar den medicinska 

behandling som ges. Sjuksköterskorna påtalar att en konfusorisk patient inte har samma 

möjligheter eller förutsättningar för samarbete och det påverkar vårdsituationen 

negativt. 

  

Hjälpa patienten tillbaka 

Om patienten får ett intensivvårdsrelaterat delirium så måste sjuksköterskorna i samråd 

med läkarna behandla det. Det finns olika sätt att hjälpa patienten att komma igenom ett 

delirium. Sjuksköterskorna poängterar att läkemedel inte alltid är positivt och det kan 

bli en svår avvägning i vad för läkemedel som ska ges. Sjuksköterskorna hävdar att det 

många gånger handlar om en dosfråga. Ibland kan det bli för mycket eller för lite 

läkemedel till en patient. Emellanåt behövs det en genomgång av patientens läkemedel 

och ta bort vissa läkemedel för att försöka häva ett delirium. I andra situationer kan det 

behöva lägga till läkemedel för att bryta en negativ trend. Sjuksköterskornas erfarenhet 

är att patienter som utvecklat delirium är mycket oroliga och ibland kan de behöva 

använda läkemedel för att lugna patienten. Sjuksköterskorna uppger att de ibland till 

och med måste söva ner patienten för att patienten skall komma till ro, somna och sova 

ut. Ambitionen är då att häva ett redan utvecklat delirium.  
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”Ibland så vet jag ju att jag har haft patienter som hamnat i ett 

delirium och där vi ger Midazolam och så vet man att det här är 

inte så himla bra att ge men för att få koll på och kunna rädda 

situationen för att inte slangar och dropp och nålar och CVK:er 

och allting skall ryka”(SSK 4) 

 

En annan behandlingsstrategi, som även är vedertaget i det förebyggande arbetet, är att 

försöka minska yttre stimuli. Detta kan göras genom att patienten får flytta in på ett 

mindre rum eller enkelrum. Här kan sjuksköterskorna planera vem de lägger patienten 

bredvid för att få så lite störningspåverkan som möjligt. På dessa rum blir det mer lugnt 

och patienten får chans att få sin viktiga vila. Det finns en möjlighet att patienter som 

ligger i gränszonen på väg in i ett delirium identifieras och genom att främja sömn och 

minska yttre stimuli kan man förhindra utvecklingen av delirium. Här poängterar 

sjuksköterskorna även vikten av att informera och förankra patienten. Finns de 

närstående till patienten så kan sjuksköterskorna nämna dessa vid namn och förtydliga 

att de vet var patienten befinner sig. Närståendebesök kan ibland behöva begränsas 

alternativt att närstående sitter vid patientens sida för att skapa trygghet för patienten. 

 

Att inte kunna ge tillräckligt 

Sjuksköterskorna betonar att de inte alltid hinner ge patienterna den tid som de hade 

önskat, även om de tror att de hade vunnit på det i det långa loppet. Patienten blir 

lidande när sjuksköterskorna måste prioritera bort framförallt omvårdnaden av patienten 

när andra vårdåtgärder måste komma i första hand. De hävdar dock att den medicinska 

omvårdnaden inte åtsidosätts. Sjuksköterskorna menar att det vid vissa tillfällen hade 

varit bra att vara mer personal för att räcka till. Sjuksköterskorna påtalar att de försöker 

att arbeta så fort de kan men det optimala hade varit att bara vårda en patient under sitt 

arbetspass. De hävdar om de endast hade haft en patient så hade de kunnat arbeta mer 

förebyggande för att minska risken för delirium. Sjuksköterskorna menar att de kan se 

ett samband mellan de patienter som får ett delirium och att längden på vårdtiden 

påverkas.  

 

”Det kan ju… det är ju väldigt lätt att säga att man ska jobba 

efter det och så men hela tiden så är det ju nya saker som måste 

göras då kanske. Så ibland kommer det kanske i andra hand då. 

Tyvärr. Det kanske inte är det som står högst upp på 

prioriteringen alltid då. Även om det är viktigt såklart.” (SSK 6) 

 

Sjuksköterskorna förtydligar att när en patient kräver en livsavgörande insats måste 

detta alltid prioriteras högst. Dock är en patient i ett delirium också av högprioritet för 

sjuksköterskorna. De gånger patienten befinner sig i ett delirium menar 

sjuksköterskorna att det är påfrestande för dem och det kräver mycket tid och 

uppmärksamhet av dem. När sådana situationer uppstår blir det svårt att hinna med det 

övriga arbetet som ska göras. Sjuksköterskorna uppger att de ibland inte kan ge all tid 

och engagemang som de önskat till sina patienter på grund av att de har ansvar för fler.  
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Sjuksköterskorna poängterar att det är läkarens inställning till om patienten bör vara 

mer eller mindre vaken som är avgörande för hur behandlingen blir. En lättsederad 

patient har en fördel när det gäller att minska risken för att utveckla delirium. En 

nackdel är däremot att det kan vara otryggt både för patienten och för personalen. En 

mer vaken patient eller en patient som får för lite läkemedel kan både känna smärta och 

ångest. Det kan leda till att patienten kan skada sig själv och då äventyras 

patientsäkerheten. Detta medför en otrygghet för personalen som ibland måste vända 

ryggen mot patienten för att ta hand om en annan patient. Det som är tryggt och bra ur 

intensivvårdspersonalens synpunkt kanske är långt ifrån det bästa för patienten när det 

gäller att minska risken för utveckling av delirium.  

 

”Patienter som har ett delirium kan ju inte samarbeta ur en 

respirator till exempel. Han har ju inte förutsättningen kring att 

samarbeta för att bli av med en andningshjälp. Utan de måste ju 

vara lugna och samarbeta för att vi skall kunna jobba på och 

kunna utvärdera fysiologiska parametrar så att säga. Å, då kan 

delirium försena detta. Patienter som stressar påverkar ju 

dessa. Det är ett tillstånd som vi inte vill ha.”(SSK 1)                    

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att studera sjuksköterskornas erfarenheter av att förebygga och vårda patienter med 

intensivvårdrelaterat delirium valdes en kvalitativ metod och för att samla in data till 

studien valdes intervjuer. Den kvalitativa metoden med intervjuer valdes för att det 

ansågs att erfarenheter hos sjuksköterskorna beskrivs bäst av dem själva i en 

intervjusituation. Det andra alternativet hade varit att välja en kvantitativ metod men då 

denna metod tillämpar statistik och enkätformulär där olika företeelser räknar, jämför 

och mäts så ansågs den inte passande för denna studie. En kvantitativ metod distanserar 

sig från objektet i forskningen till skillnad från den kvalitativa metoden där det istället 

är av stor vikt att komma nära inpå objektet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). De 

påtalar att i intervjusituationen och under analysarbetet av materialet är det forskarens 

uppgift att växla mellan närhet och distans och på så vis bli en medskapare i processen. 

I den här studien fanns en medvetenhet om att det är viktigt att i analysen kunna 

beskriva variationer genom att upptäcka textinnehållets skillnader och likheter.  

 

För att få bästa möjliga sätt få svar på studiens syfte sattes kriterier upp som beskrev 

vem som erbjöds delta i intervjun. Då syftet med studien var att ta reda på 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av förebyggande arbete och att vårda patienter 

med intensivvårdsrelaterat delirium valdes att intervjua sjuksköterskor som var 

specialiserade inom intensivvård och hade erfarenhet av fenomenet. I studien 

inkluderades både kvinnor och män, de var i varierande åldrar och hade olika 

yrkeserfarenhet, vilket var positivt för att belysa kunskap utifrån olika erfarenheter 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Strategier för val av informanter till studien har 

också betydelse för resultatets giltighet. I de sju intervjuer som genomfördes är 
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variationen stor när det gäller kvinnor och män, ålder och antal arbetade år med 

erfarenhet av intensivvårdsrelaterat delirium. 

 

För att förförståelse och tidigare erfarenheter inte skulle prägla intervjuerna valde 

författarna därför att skriva ner sin förförståelse innan arbetet med studien började. 

Intervjuaren ska sträva efter att inte ta någonting för givet. Tanken är att ställa frågor 

och göra kommentarer på ett sådant sätt att den intervjuade berättar mer, förtydligar sig, 

fördjupar sig och helst också exemplifierar de beskrivna uppfattningarna/erfarenheterna 

(Dahlberg, 1997). Det är viktigt att ta lite tid innan själva intervjun startar. Det handlar 

om att få intervjupersonen att känna sig bekväm i situationen, allt för att ge bra 

förutsättningar till intervjun. Sjuksköterskorna fick information innan intervjun startade 

att det övergripande begreppet delirium skulle användas för att inte det skulle uppstå 

förvirring i begrepp. En ingångsfråga användes som var samma för alla intervjuer.  

Dahlberg (1997) påtalar vikten av ingångsfrågan är tydlig och välstrukturerad, samt är 

så pass lätt att börja reflektera över, att intervjupersonerna slappnar av, känner en slags 

trygghet och säkerhet och vågar börjar beskriva sina erfarenheter. Intervjusituationen 

var ny för författarna. Inför första intervjun var nervositeten stor vilket speglade sig i 

materialet. När man är ovan som intervjuare är det inte ovanligt att vissa sekvenser 

under intervjun avslutas för tidigt (Dahlberg, 1997). Vissa svagheter kan ses i 

provintervjun. Efter reflektion och feedback från handledaren och förslag på 

förbättringar blev författarna tryggare och säkrare inför de resterande intervjuerna. 

Kvale och Brinkmann (2010) menar att göra bra intervjuer är ett hantverk och för att bli 

duktig som intervjuare krävs att man gör många intervjuer. Intervjutekniken blev bättre 

för var gång och fler intervjuer hade kanske kunnat ge mer tyngd eller variation åt 

resultatet. Dock fanns stora likheter i intervjuerna och för att få mer variation så hade 

det kanske behövts informanter från ytterligare ett eller flera sjukhus.  

 

Studien är uppbyggd på sju stycken intervjuer. Dessa intervjuer har genererat ett 

material som har legat till grund för resultatet. Sju intervjuer kan anses som ett litet 

material. Fler intervjuer hade kunnat ge mer trovärdighet och tyngd till resultatet men 

inom tidsramen som gavs ansågs det inte finnas utrymme för fler intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2010) menar att risken med att ha ett litet underlag med få deltagare gör att 

det kan vara svårt att generalisera och det kan bli svårt att pröva hypoteser om skillnader 

emellan grupper eller att göra statistiska generaliseringar. Om antalet intervjupersoner 

är för stort går det inte att göra någon ingående tolkning och risken är stor att värdefull 

information går förlorad i analysfasen. Hur många intervjupersoner som är nödvändiga 

beror på undersökningens syfte och det finns inte tydliga regler. 

 
Materialet analyserades utifrån Elo och Kyngäs (2007) kvalitativa innehållsanalys. Det 

valet gjordes efter granskning av olika metoder och ansågs som den metod som bäst 

kunde besvara studiens syfte. Analysen påbörjades med att de utskrivna intervjuerna 

lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild av materialet. Därefter 

påbörjades analysfasen. Analysarbetet har gjorts av båda författarna tillsammans för att 

öka tillförlitligheten i resultatet. Intervjuerna resulterade i ett stort material vilket kan 

innebära är en risk i analysfasen.  Under analysen finns risk att tappa delar av 

innebörden. Upplevelsen är dock att kärnan i materialet behållits och att resultatet 

speglar det som framkom i intervjuerna på ett trovärdigt sätt. Polit och Beck (2012) 

anser att arbetet med att analysera kvalitativt material är en utmanande uppgift på grund 
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av tre huvudsakliga orsaker. Först och främst finns inga riktiga regler för hur materialet 

ska analyseras, sen krävs ett stort arbete med mängden text som genereras ur 

intervjuerna. Till sist krävs det att kunna reducera text för att få fram kategorier utan att 

förlora innehållet eller innebörden ur materialet. Analysfasen var emellanåt svår att 

följa. Delvis för att det inte finns några klara regler om hur resultatet skall granskas. Det 

finns bara ramar för hur granskningen skall gå till. Information som framkom under 

intervjuerna kunde under den tidiga analysfasen passa in under flera kategorier. Enligt 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008) kan detta vara ett problem när det är människors 

upplevelser som skall förmedlas. Upplevelserna kan ofta flätas samman och passa in 

under två eller flera kategorier. Analysen resulterade till slut efter många diskussioner 

och reflektioner och med stöd av handledaren i tre kategorier och elva underkategorier. 

Att vår handledare tog del av analysprocessen och gav sitt stöd kan vara värdefullt för 

trovärdigheten. Studiens trovärdighet ökar om personer som är insatta i forskning och i 

det aktuella fenomenet granskar om kategorierna överensstämmer med textens innehåll 

och om tolkningen verkar trovärdig. Resultatet stärks även med citat ifrån intervjuerna 

för att öka giltigheten. Validitet innebär att studien beskriver det den är avses att 

beskriva. För att öka studiens validitet ges en tydlig beskrivning av urval och 

analysprocess (Elo & Kyngäs, 2007; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  Validiteten 

skulle kunna ifrågasättas då syftet från början var att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av förebyggande arbete för att minska risken för intensivvårdsrelaterat 

delirium. I intervjuerna framkom dock ytterligare värdefull information som ville 

förmedlas och då togs beslutet att låta studien få två syften. Förutom det förebyggande 

arbetet utökades syftet till att även beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 

patienter med intensivvårdrelaterat delirium.  

 

Resultatdiskussion 

Vikten av trygghet och kontroll 

Trygghet och kontroll framkom som centrala teman i resultatet. Det framkommer att 

sjuksköterskorna arbetar aktivt för att skapa trygghet för patienten. Sjuksköterskorna 

strävar efter att skapa ett förtroendefullt samspel och bli en medmänniska och 

samarbetspartner till patienten. Martinsen (2006) menar att det är av största vikt att 

sjuksköterskorna jobbar för att ”förtjäna” tillit hos patienten för först då kan ett samspel 

skapas.  

 

Det ställs höga krav på sjuksköterskorna när de ska skapa ett samspel med patienten. 

Det är viktigt att sjuksköterskorna låter patienten vara delaktig i beslut som rör dem 

själva och deras vård. Enligt Socialstyrelsen (2012) innefattar en god vård att den ska 

genomföras i samråd med patienten och med respekt för dennes integritet och 

självbestämmande. De gånger patienten känner sig delaktig så är chanserna större att 

målet med vården och behandlingen uppnås. Mycket handlar om att kunna vara 

empatisk och kunna leva sig in i patientens livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) 

hävdar att patienten är expert på sin sjukdom. Sjuksköterskor kan i teoretisk mening 

veta vad en sjukdom innebär men endast patienten kan veta hur det är att leva med den. 

Socialstyrelsen (2012) påtalar patientens rätt till information från hälso- och sjukvården 

där de ska ges möjlighet att påverka sin vård och behandlingsalternativ. 
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Samhället och enskilda individer ständigt ställer högre krav på sjukvården. Patienter och 

närstående idag är mera pålästa om sjukdomar och behandlingar vilket också gör att 

kraven på vården ökar.  

 

Vikten av sömn och vila 

Alla sjuksköterskor som intervjuades betonade betydelsen av vila. Det var allmänt 

vedertaget att vila och vilostund på dagen var bra för att förebygga utvecklingen av 

delirium. Sjuksköterskorna uttrycker att det kan vara en utmaning att låta patienten få 

längre perioder av oavbruten sömn och vila. I sin ambition att minska aktiviteter kring 

patienten försöker sjuksköterskorna planera och samordna sysslor. Sjuksköterskorna är 

tvungna att noggrant övervaka vitala funktioner, administrera nödvändiga mediciner, ge 

viss behandling och utvärdera med provtagning. Denna övervakning kan resultera i täta 

störningar av vilan och nattsömnen. Sjuksköterskornas erfarenhet var dock att inte alla 

var lika medvetna om vilans betydelse och strategier för att förebygga delirium. 

Utbildning inom området skulle gynna situationen för patienterna och få personalen att 

arbeta gemensamt mot samma mål.  

 

När patienten får en störd sömn och utvecklar sömnbrist är det en risk som kan leda till 

delirium. Emellertid råder det viss förvirring om sömnbrist leder till delirium, eller 

delirium stör förmågan att sova. Det är fortfarande en kontroversiell fråga. Många 

experter medger att det behövs mer forskning men är överens om att båda antaganden 

förmodligen är sanna (Stuck, Clark & Connelly, 2011). Det framkommer i denna studie 

att det är vanligt att patienterna får en störd dygnsrytm. Stuck et al. (2011) menar att 

störd dygnsrytm kan leda till depression och oro. Därför är det av stor vikt att försöka 

främja en god dygnsrytm hos patienterna. Risken är då att det glöms bort vilket lidande 

det blir för patienten om ett delirium utvecklas. Ett delirium innebär ett stort lidande för 

den enskilde patienten, ett lidande som inte får glömmas bort på grund av 

intensivvårdens stressiga miljö. Enligt Eriksson (1994) är kärnan i vårdvetenskapen att 

vårdaren ska se till hela människan som vårdas och göra allt för att lindra det lidande 

som denne går igenom och hjälpa patienten att leva trots sjukdom. Då delirium kan 

betraktas som en komplikation bland annat till följd av att vårdas på 

intensivvårdsavdelningar är det även rimligt att anta att det lidande som patienten utsätts 

för även kan medföra ett vårdlidande. Vårdlidande innebär enligt Eriksson (1994) att en 

patient upplever maktlöshet eller utsätts för fysisk eller psykisk smärta som ökar deras 

lidande istället för att lindra det. En stor del av patienterna i vården upplever 

vårdlidande på grund av flera olika orsaker. I denna studie framkommer det när 

sjuksköterskorna ger uttryck för det lidande och vårdlidande ett delirium ger 

patienterna. Det skulle kunna vara ett starkt argument för att jobba mer förebyggande 

och kunna minska utbredningen av delirium. 

 

Samuelsson (2011) menar att en intensivvårdsavdelning är en högteknologisk och 

stressig miljö att vårdas i. Sjuksköterskorna i studien påtalar att utrustningen som 

används på intensivvårdsrummet ökar och tar mer utrymme. Avdelningarna är ofta äldre 

och inte byggda för den intensivvård som bedrivs idag. Det kan orsaka problem då det 

blir trång på rummet och medföra negativa konsekvenser såsom ökat stimuli för 

patienten. Dock har utvecklingen av utrustning gjort det möjligt att till exempelvis 

röntgen kan genomföras utan att patienten behöver förflyttas ifrån avdelningen. Det är i 
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många fall positivt att allt fler undersökningar och behandlingar kan genomföras på 

rummet då patienten inte behöver förflyttas eller transporteras lika ofta. En intrahospital 

transport är alltid en risk som innebär en risk för vårdskada. Riksdagen (2012) påtalar 

att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 

Även om det kan upplevas svårarbetat av personalen så är det av största vikt att kunna 

utföra åtgärder inne på intensivvårdsrummet för att minska riskerna som en transport 

innebär. Dock måste nackdelarna med ökat stimuli beaktas.  

 

Vikten av skattningsinstrument 

Sjuksköterskorna uppger att det kan vara svårt att veta om patienten är på väg in i ett 

delirium eller om den befinner sig i ett delirium. Ingen av de två 

intensivvårdsavdelningarna där intervjuerna genomfördes använde sig utav något 

skattningsinstrument för att upptäcka delirium. Skattningsinstrument är framtaget för att 

underlätta diagnostiseringen och undvika att personalen missar delirium hos patienten. 

Om ett sådant instrument användes skulle sjuksköterskorna inte känna sig osäkra på om 

patienten har ett delirium eller inte. När skattningsinstrument inte används kan frågan 

ställas om hur ofta sjuksköterskor kan upptäcka delirium med sin kliniska blick. Det 

framkom i Spronk, Riekerk, Hofhuis och Rommes (2009) forskning att sjuksköterskor 

som använde CAM-ICU identifierade betydligt fler patienter med delirium än de som 

inte använde något skattningsinstrument. Sjuksköterskans kliniska blick kunde bara 

identifiera 34% av de med delirium. Kan det vara så att sjuksköterskors kunskaper om 

delirium och okunskap om hur mycket ett delirium påverkar vården kan vara en 

bidragande orsak till att skattningsinstrument inte används. Van Eijk, Kesecioglu och 

Slooter (2008) påvisar i sin studie att endast 7 % av de tillfrågade IVA använde sig av 

något skattningsinstrument för att upptäcka delirium och mindre än en tredjedel 

använde utarbetade protokoll för att behandla intensivvårdsrelaterat delirium. Boot 

(2012) hänvisar till tidigare studier och rekommenderar utbildning och utveckling hos 

framför allt sjuksköterskor men också av läkare för att medvetandegöra vidden av 

konsekvenserna av delirium och att det är ett allvarligt problem. Även utbildning för att 

lära sig använda skattningsinstrument för tidig diagnostisering och snabb behandling 

bör prioriteras. Om det finns hinder för att använda skattningsinstrument bör dessa 

identifieras och övervinnas för patientens skull. 

 

Sjuksköterskorna i Reiekerks et al. (2009) studie hävdade att införandet av CAM-ICU 

inte skulle öka deras förmåga att upptäcka delirium och att det skulle vara mycket 

tidskrävande att använda en sådan skala. Denna studie visade på att många gånger är det 

svårt att förändra attityder på en avdelning och att införa nya arbetssätt kan vara en 

process som är tidskrävande och utmanande. 

 

I en studie av Eastwood, Peck, Bellomo, Baldwin och Reade (2011) framkom att 

sjuksköterskor som får utbildning i att använda skattningsinstrument föredrog CAM-

ICU och medgav att skattningsinstrumentet var ganska lätt att förstå. Innan utbildning 

och studiens start påtalade 85% av sjuksköterskorna att de inte använde sig av något 

instrument för att diagnostisera delirium. Dock menade 81 % av sjuksköterskorna att de 

ville fortsätta använda skalan i vården efter avslutad studie. Under studiens gång ökade 

åtgången av lugnande mediciner vilket kan tyda på att sjuksköterskorna 

uppmärksammade fler delirium än de tidigare gjorde innan CAM-ICU skalan användes 
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och att de patienterna då fick behandling för sitt delirium. Patienter som annars hade 

förblivit obehandlade.  

 

Vi vet från tidigare forskning att det kan vara svårt att identifiera delirium, särskilt om 

inget skattningsinstrument används (Spronk et al., 2009). När sjuksköterskorna i Spronk 

et als studie beskriver symtom på att en patient har ett delirium beskriver de symtom 

som ökad förvirring, oro och aggressivitet. Denna beskrivning tyder på att patienten 

antingen lider av den kombinerade typen av delirium eller ett hyperaktivt delirium. Den 

kombinerade typen är den mest förekommande, 55 % av patienterna drabbas av den, 

enligt Peterson et al. (2006). Patientens beteende som sjuksköterskorna beskriver kan 

också vara ett hyperaktivt delirium. Det är den mest sällsynta formen av delirium och 

uppstod bara vid 2 % i studien. De patienter som diagnostiserades med den hyperaktiva 

fasen var samtliga yngre än 65 år. Hypoaktivt delirium förekom hos 44 % av 

patienterna. Det hypoaktiva tillståndet, när patienten är passiv, apatisk, slö och trött, 

beskrevs inte alls av sjuksköterskorna i vår studie. Det har också framkommit att 

patienter som är 65 år och äldre har en högre frekvens av delirium än yngre patienter. 

De äldre utvecklar som vi tidigare nämnt oftast ett hypoaktivt delirium, den typen som 

ofta förblir oupptäckt. Det är intressant att leka med tanken om hur många fall av 

delirium som missas på våra intensivvårdsavdelningar då inget skattningsinstrument 

används. 

 

Vikten av vårdandets betydelse 

Bélanger och Ducharme (2011) beskriver att när en patient befinner sig i ett delirium 

och har svårt att hantera situationen så är det av största vikt att sjuksköterskan arbetar 

för att hjälpa patienten tillbaka till verkligheten genom information och återkommande 

förklaringar om vad som sker. Det är viktigt att de lyssnar på patienten och försöker 

reducera stimuli runt omkring. Genom förståelse, stöd och bekräftelse av det som 

patienten upplever så kan patienten komma igenom situationen lättare. Likheter kan ses 

i vad sjuksköterskorna uppger i intervjuerna men reflektioner bör ändå göras över om 

det sker i den utsträckning som behövs. Kanske kan det vara så att sjuksköterskorna 

skulle kunna beakta vårdandets betydelse ännu mer. 

 

Sjuksköterskorna ger i intervjuerna uttryck för känslan av att inte räcka till, trots att de 

jobbar så snabbt och effektivt som de kan. De uppger att de i sitt arbete ofta måste 

prioritera och de ställs inför många svåra val. De betonar att de inte har något val när 

medicinska åtgärder måste prioriteras framför omvårdnadsåtgärder. Frågan är varför 

sjuksköterskorna prioriterar bort omvårdnadsåtgärderna och om det inte kan vara så att 

dessa åtgärder hänger samman. Ett ontologiskt grundantagande inom vårdvetenskapen 

beskrivs i Dahlberg et al (2003) som talar för att människan är en enhet vilket innefattar 

kropp, psyke och själ. Denna är odelbar. Patienten blir lidande oavsett vad 

sjuksköterskorna prioriterar bort, vare sig det är medicinska åtgärder eller 

omvårdnadsåtgärder. Dahlberg och Segesten (2010) talar om den ”levda kroppen” ur ett 

fenomenologiskt och existentiell perspektiv. De påtalar att kroppen är fylld av 

upplevelser och erfarenheter, minnen och känslor. Vi är våra kroppar och den kan inte 

benämnas som ett objekt utan framställs som ett subjekt. Den levda kroppen innefattar 

fysisk, psykisk, existentiell och andlig, allt på samma gång. Därmed är åtskiljandet av 

kropp och själ inte relevant. 
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Sjuksköterskornas önskan att bara vårda en patient som de kan ge allt motarbetas av den 

verklighet de befinner sig i. Dahlberg et al. (2003) påtalar att tiden, eller framförallt 

bristen på tid, genererar hinder för en god vårdrelation. När vårdaren upplever sin 

arbetssituation tidsmässigt pressad så minskar möjligheterna för att skapa en god 

vårdrelation till patienten. Dagens verklighet inom vården innebär ett ständigt ökat krav 

på effektivitet. Det gäller både på sjukvården och på den enskilda sjuksköterskan. 

Reflektioner kan också göras över dagens verklighet där många gånger vården styrs av 

strama budgetar och besparingsåtgärder. Personalen ska jobba mer, orka mer, kunna 

mer, fast med mindre medel. Att arbeta förebyggande för att minska risken att ett 

delirium utvecklas måste prioriteras. När delirium är ett faktum genererar det i en ökat 

lidande för patienten och en förlängd vårdtid. En förlängd vårdtid genererar högre 

kostnader för den enskilda avdelningen och sjukvården i helhet. Att förebygga 

utvecklingen av delirium vore en vinst både för patienten och för sjukvården. Det är 

troligtvis av största vikt att lägga resurser på att införa skattningsinstrument för delirium 

och satsa på förebyggande åtgärder då det i ett större perspektiv innefattar små 

kostnader och tidsåtgång i förhållande till att få patienter med delirium. 

  

Fortsatt forskning 

Det finns ett behov av att göra ytterligare forskning kring hur ofta sjuksköterskor 

upptäcker och behandlar intensivvårdsrelaterat delirium före och efter implementering 

av skattningsmedel. En annan intressant forskningsfråga är om eller hur tidig 

identifiering och behandling av delirium påverkar patienten, vårdtiden, mortaliteten och 

kostnaderna för vården före och efter implementering av skattningsmedel. 

 

Kliniska implikationer för vårdandet 

Resultatet visar på situationer och områden som skulle vara av vikt för sjuksköterskor 

på IVA att reflektera över: 

 

 För att kunna avgöra om en patient lider av delirium eller inte bör 

implementering av skattningsinstrument liknande CAM-ICU införas. 

 I de fall delirium uppstår är det av stor betydelse att det upptäcks och behandlas 

så tidigt som möjligt. 

 När medvetenheten om delirium ökar kan mer fokus läggas på det förebyggande 

arbetet såsom att förmedla trygghet och kontroll till patienten genom att 

informera, förankra och förbereda patienten samt att tillgodose patientens behov 

av sömn och vila.  

 För att på bästa möjliga sätt arbeta förebyggande för att minska utveckling av 

delirium skulle det vara bra om två personal, till exempel en sjuksköterska och 

en undersköterska, tillsammans kunde lägga all sin uppmärksamhet på en 

patient. 
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Slutsats 

Delirium räknas som en vanlig komplikation av att vårdas på IVA. Tidigare forskning 

inom området visar att ett utvecklat delirium leder till ett ökat lidande för patienten, 

förlängd vårdtid, ökad risk att dö och ökade kostnader för vården. Resultatet av denna 

studie visar på hur sjuksköterskorna arbetar förebyggande för att minska risken för 

delirium genom att främja delaktighet, öka känslan av kontroll, förmedla och förankra 

information. Genom att även tillgodose patientens behov av sömn och vila kan det leda 

till att förekomsten av delirium minskar. Intensivvårdsrelaterat delirium är ett tillstånd 

som många gånger går att förebygga. Ett utvecklat delirium begränsar vården och 

vårdandet. Sjuksköterskorna lägger stor vikt vid att hjälpa den deliriska patienten att 

återfå kontrollen över sig själv och sin situation. Trots vetskapen av vinsterna med det 

förebyggande arbete så betonar sjuksköterskorna att de inte alltid hinner ge patienten 

den tid som de hade önskat, även om de tror att de hade vunnit på det i det långa loppet. 

Det finns också ett värde i att ständigt lyfta upp problemet så att medvetenheten finns 

och stannar kvar hos all personal i verksamheten, detta för att minimera patienters 

lidande.  
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Till vederbörande verksamhetschefer på intensivvårdsavdelningen 

 

Vi är två sjuksköterskor, Emma Bedö och Jill Grolander, som studerar vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård på Högskolan i 

Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av förebyggande 

arbete för att minska risken för intensivvårdsrelaterat delirium. 

Tidigare forskning visar att 10-80 % av alla patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar får intensivvårdsrelaterat delirium. Detta innebär ett ökat 

lidande för både patienten och dennes närstående. Dessutom har forskning visat att 

delirium ökar vårdtiden på IVA, är förenat med högre dödlighet, fler komplikationer 

och troligen också påverkar patienters livskvalitet efter utskrivning. Därför är det 

angeläget att studera hur intensivvårdssjuksköterskor arbetar med att förebygga 

delirium.   

För att kunna genomföra studien ber vi om ditt/ert godkännande. Dessutom ber vi om er 

hjälp med att få kontakt med sjuksköterskor som kan tänka sig att delta i en intervju. 

Följande urvalskriterier gäller:  

 

 Specialistsjuksköterska inom intensivvård. 

 Minst 2 års arbetslivserfarenhet av intensivvård och med erfarenhet av 

intensivvårdsrelaterat delirium. 

 Önskvärt är varierande ålder och kön. 

 

Studien kommer att omfatta totalt 6-8 sjuksköterskor. Intervjun beräknas ta 30-40 

minuter och spelas in på band. Deltagandet är frivilligt och sjuksköterskan har rätt att 

avbryta deltagandet när som helst, utan att uppge orsak. Bandmaterialet kommer att 

skrivas ut till en text och behandlas konfidentiellt och med respekt för er integritet.  

 

Vi kommer att granska materialet utifrån en kvalitativ metod som används inom 

vårdforskning. Resultatet kommer därefter att redovisas på sådant sätt att ingen enskild 

person eller avdelning kan identifieras.  Endast vi och vår handledare Sepideh Olausson, 

doktorand vid institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås, kommer att ha 

tillgång till materialet 

Vi kommer att ta kontakt med er under vecka 4, 2012 för vidare samtal. 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Bedö   Jill Grolander 

emmabedo@gmail.com  jill8005@hotmail.com 

Tel: xxx   Tel: xxx   

 

Sepideh Olausson 

Intensivvårdsjuksköterska & doktorand 

Tel: xxx sepideh.olausson@hb.se 

mailto:emmabedo@gmail.com
mailto:jill8005@hotmail.com
mailto:sepideh.olausson@hb.se
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Till dig som  intensivvårdssjuksköterska. 

 

Under januari-februari 2012 kommer vi att genomföra intervjuer med 

intensivvårdssjuksköterskor som underlag för vår magisteruppsats. Syftet med studien 

är att studera sjuksköterskans erfarenheter av förebyggande arbete för att minska risken 

för intensivvårdsrelaterat delirium. 

Intervjun beräknas ta 30-40 minuter och kommer att spelas in på band och genomföras 

på en ostörd plats där det passar dig. Bandmaterialet kommer efter intervjun att skrivas 

ut till en text och behandlas konfidentiellt och med respekt för er integritet. Endast vi 

och vår handledare Sepideh Olausson, doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap, 

Högskolan i Borås, kommer att ha tillgång till materialet. Vi kommer att granska 

materialet efter en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet kommer därefter att redovisas 

så att ingen enskild person eller avdelning kan identifieras. Detta material kommer 

sedan att ligga till grund för vår magisteruppsats i vårdvetenskap med inriktning mot 

intensivvård.  

Jag har fått ditt namn och telefonnummer av din avdelningschef och kommer att ta 

kontakt med dig inom kort för att bestämma tid och plats för intervjun. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan förklaring. Om du har 

frågor eller funderingar får du gärna ta kontakt med någon av oss. 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Bedö/Jill Grolander 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård. 

Högskolan i Borås 

 

E-post:  

Telefon:  
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Emma Bedö / Jill Grolander 

genomför datainsamling inom ramen av vad som ovan beskrivits, sjuksköterskans 

erfarenheter av förebyggande arbete för att minska risken för intensivvårdsrelaterat 

delirium.  

 

_____________________________ 

Stad   

 

_____________________________ 

Datum 

 

_____________________________ 

Namn 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

 

_____________________________ 

Titel 

 

_____________________________ 

Verksamhet 
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Sjuksköterskans erfarenheter av förebyggande arbete för att minska risken för 

intensivvårdsrelaterat delirium. 

Jag har muntligen och skriftligen fått information om den aktuella studien och fått 

tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor om studien. Jag har 

också fått en kopia av den skriftliga informationen och samtyckesblanketten. 

Jag är medveten om att jag har rätt att när som helst avsluta deltagandet i studien utan 

att uppge orsak, samt att deltagandet är frivilligt. 

 

 

 

 

--------------------------------------   ------------------------ 

Informantens underskrift    Datum 

 

 

 

 

------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

Jag har förklarat studiens syfte och upplägg för ovanstående person. 

 

 

-----------------------------------   ------------------------ 

Emma Bedö/Jill Grolander     Datum
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Stödfrågor/teman 
 

1. Vill du berätta om hur du arbetar för att förebygga att patienten utvecklar ett 

intensivvårdsrelaterat delirium? 

 

2. Vill du berätta om hur du upptäcker att patienten har utvecklat ett delirium? 

 

3. Vill du berätta om någon patientsituation? 

 

4. Vill du berätta om någon vårdsituation som du tyckte blev bra relaterat till att 

minska risken för intensivvårdsrelaterat delirium? 

 

5. Vill du berätta om någon vårdsituation som blev mindre bra relaterat till att 

minska risken för intensivvårdsrelaterat delirium? 

 

6. Vill du berätta om svårigheter som kan bli ett hinder för att arbeta förebyggande 

relaterat till intensivvårdsrelaterat delirium? 

 

7. Vill du berätta om dina möjligheter för att arbeta förebyggande? 

 

 

Exempel på följdfrågor: 

Kan du utveckla det mer?  

Hur menar du då?  

Kan du berätta mer om det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


