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Sammanfattning    
 
Delirium är ett akut förvirringstillstånd vanligt förekommande inom intensivvård och 
beräknas drabba upp till 80 % av patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 
Det kan yttra sig som osammanhängande tankemönster, slutenhet, agitation och 
ouppmärksamhet. Predisponerande faktorer i kombination med vissa utlösande faktorer 
kan leda till utveckling av tillståndet, men miljömässiga faktorer tros också påverka. 
Delirium bidrar till ökat lidande med såväl emotionell som fysiskt ökad stress, längre 
vårdtider och därmed ökade vårdkostnader. Behandlingsalternativen för tillståndet är 
många och kräver ett multifaktoriellt och multidisciplinärt omhändertagande för att 
kunna upptäckas, förebyggas och lindras. Eftersom intensivvårdssjuksköterskan 
ansvarar för omvårdnaden och dessutom har ett stort inflytande över den medicinska 
vården som bedrivs, syftar studien till att beskriva intensivvårdssjuksköterskans 
strategier i vårdandet av den deliriösa intensivvårdspatienten. Studien genomfördes med 
kvalitativ ansats och med fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Tre (n=3) 
fokusgruppsintervjuer genomfördes med totalt fjorton (n=14) 
intensivvårdssjuksköterskor. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och 
induktiv slutledning vilket genererade fyra (n=4) kategorier och elva (n=11) 
subkategorier. Resultatet presenterades genom följande kategorier: Skapa förutsättning 
för vila och återhämtning, Förankra till verkligheten, Arbeta enhetligt och målmedvetet 
och Sträva efter ett vårdande förhållningssätt. Strategierna, som grundade sig i olika 
vårdhandlingar, kunde ha flera betydelser i vårdandet av den deliriösa patienten. 
Strategierna som ansågs ha positiva effekter hos den deliriösa patienten, kunde också 
innebära svårigheter på grund av tillståndets komplexitet. En utmaning låg i att dessa 
patienter upplevdes vara både tålamods- och resurskrävande, något som kunde begränsa 
ett optimalt omhändertagande. Genom att bejaka ovanstående strategier och genom att 
uppmärksamma de svårigheter som sjuksköterskan upplever skulle vården av den 
deliriösa intensivvårdspatienten kunna förbättras och effektiviseras för att på så sätt 
skapa en tillvaro med mindre lidande för patienten. 
 
Nyckelord: Delirium, intensivvård, sjuksköterska, strategier, vårdande 
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INLEDNING 
Inom intensivvård bedrivs avancerad sjukvård för den kritiskt sjuka patienten med 
sviktande vitala funktioner. Patienter vårdas ofta i respirator och erhåller ofta många 
olika typer av läkemedel för att lindra smärta och ge patienten en så komfortabel 
upplevelse som möjligt. Många patienter som vårdas inom intensivvård utvecklar 
delirium, som kan beskrivas som ett akut förvirringstillstånd som bland annat kan yttra 
sig som förlust av tidsuppfattning, hallucinationer, agitation eller slutenhet hos 
patienten. Delirium tros uppstå på grund av bakomliggande, predisponerande faktorer i 
kombination med bland annat kritisk sjukdom, respiratorbehandling, läkemedel eller 
sömnstörningar. Även miljön tycks spela in, där den ofta intensiva vårdmiljön som 
präglar en intensivvårdsavdelning med mycket ljud, ljus och störande stimuli, 
ytterligare tycks kunna leda till ökad risk för att utveckla tillståndet. Enligt vissa studier 
beräknas delirium drabba upp till 80 % av de patienter som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning (IVA) (Morandi, Jackson & Ely 2009, s. 43). Förutom att det 
innebär ett ökat lidande för patienten, kan det även leda till förlängd tid i respirator och 
således ökade vårdtider som på sikt leder till ökade krav på resurser och ökade 
kostnader för sjukvården. Då tillståndet är komplext och kan ha många bakomliggande 
orsaker finns även många behandlingsalternativ, både farmakologiska och icke-
farmakologiska. Intensivvårdssjuksköterskan spelar en viktig roll vad gäller att 
förebygga och tidigt upptäcka tillståndet, ändå visar studier att tillståndet inte upptäcks 
och uppmärksammas i upp till 65 % av fallen (Spronk, Riekerk, Hofhius & Rommes 
2009, s. 1278). Med tanke på de risker och konsekvenser som tillståndet kan innebära 
finns intresse att undersöka vilka strategier intensivvårdssjuksköterskan har i vårdandet 
av dessa patienter. 
 
 
BAKGRUND 

Vårdande utifrån ett livsvärldsperspektiv 
Arend och Christensen (2009, ss. 146-154) beskriver tillstånd av delirium som en 
störning i patientens mentala status. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 
Fagerberg (2003, s. 24-25) problematiserar vårdandet av dessa patienter och 
uppmärksammar utmaningen, utifrån ett livsvärldsperspektiv, som uppstår för 
vårdpersonalen i omhändertagandet av en medvetandestörd patient. De menar att 
vårdandet i detta avseende handlar om att försöka möta och förstå den 
medvetandestörda patientens unika livsvärld, att bejaka hur denne erfar sin hälsa, sitt 
lidande, välbefinnande och vården som helhet. Då dessa fenomen inte går att mäta med 
medicinteknisk utrustning måste vårdaren engagera sig för patientens berättelser och 
erfarenheter om deras levda värld. Genom berättelser kan vårdaren få en uppfattning om 
vad som skänker denne välbefinnande och på så sätt kunna tillgodose vårdhandlingar 
utav värde för patienten. En patient med rubbad verklighetsuppfattning har dock inte 
tillgång till sin livsvärld på samma sätt som om den vore fullt medveten, utan den erfar 
världen på ett sätt som vårdaren inte är van vid att se den. Dahlberg et al. (2003, ss. 28-
30) menar att ett icke fullständigt medvetande trots allt kan återspegla patientens 
livsvärld i vissa avseenden. En medvetandesänkt, eller till och med psykotisk, patients 
uppfattning om omvärlden kan liknas vid vanliga drömmar, vilka allt som oftast 
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innefattar strimmor av den verkliga världen. Även om patientens livsvärld kan uppfattas 
som bisarr vid tillstånd av medvetandestörning måste vårdaren likväl förhålla sig till 
patientens unikhet, hur denne erfar sin värld och sin omgivning, på samma sätt som om 
den vore vid fullt medvetande. Samtidigt måste vårdaren visa en ökad känslighet och 
öppenhet för det oväntade i utforskandet av en patients livsvärld. Dahlberg och Segesten 
(2010, ss. 154-156) poängterar vikten av öppenhet och följsamhet i mötet med varje 
patient för att inte riskera att betydelsefulla innebörder utelämnas och så att livsvärlden 
kan uppträda i sin fullkomlighet. Det vårdvetenskapliga vårdandet ställer krav om ett 
kritiskt förhållningssätt, att vårdaren möter patienten och dennes livsvärld så 
förutsättningslöst som möjligt och samtidigt med vetskap om att det aldrig går att vara 
helt förutsättningslös. Det handlar om att balansera mellan risken att i mötet endast 
bekräfta sin förförståelse och möjligheten att utnyttja tidigare kunskap för att kunna 
förstå något nytt och därmed kunna hjälpa patienten.  Dahlberg et al. (2003, ss. 28-30) 
menar att ett sådant förhållningssätt gör det möjligt att förstå även de medvetandestörda 
patienternas livsvärld, vilket följaktligen skulle kunna skänka dem välbefinnande och 
meningsfull vård.  
 

Delirium 
Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd hos intensivvårdspatienter och kan 
beskrivas som en störning i patientens mentala status. Det kan bland annat yttra sig i att 
patienten visar tecken på osammanhängande tankemönster, konfusion, slutenhet, 
agitation och ouppmärksamhet (Arend & Christensen 2009, ss. 146-154; Larsson & 
Rubertsson 2012, s. 640). I en systematisk litteraturöversikt av Barr, Fraser, Puntillo, 
Ely, Gélinas, Dasta, Davidsson et al. (2013, ss. 263-306) påvisades att upp till 80 % av 
de patienter som vårdas på IVA kan utveckla tillståndet, där patienter som vårdas i 
respirator visade sig ha en signifikant ökad risk. Delirium utvecklas under en kortare 
period, allt från timmar till dagar och tenderar även att variera i allvarlighetsgrad över 
tid (American Psychiatric Association 2013, s. 596). Tillståndet delas in efter hur det 
yttrar sig hos patienten och kan beskrivas som antingen hypo- eller hyperaktivt. Den 
hyperaktiva patienten är psykiskt och motoriskt orolig, agiterad och rastlös, medan den 
hypoaktiva patienten ofta är slö, desorienterad till tid, rum och situation samt brister i 
koncentrationsförmåga och uppmärksamhet. Den förstnämnda varianten är relativt lätt 
att upptäcka då patienten ofta är utåtagerande. I en kvantitativ prospektiv kohortstudie 
undersökte Peterson, Pun, Dittus, Jason, Thomason, Jackson, Shintani et al. (2006, ss. 
479-484) de olika varianterna av delirium hos 614 intensivvårdspatienter med delirium 
och resultatet visade att den hyperaktiva varianten av delirium endast förekom i 1,6 % i 
fallen jämfört med hypoaktivt delirium som förekom i cirka 43 % av fallen. Vanligast 
var dock att patienten hade en blandform av dessa två tillstånd, som sågs i cirka 55% av 
fallen. 
 
Orsaken till varför delirium uppstår är komplex och sannolikt en konsekvens av flertalet 
bakomliggande faktorer. Predisponerande faktorer som kan inverka på utvecklingen av 
delirium är exempelvis ålder, grundsjukdomar, demensutveckling, tobaks-, alkohol- och 
droganvändning, hörsel- och synnedsättning med mera. Någon eller några av dessa i 
kombination med utlösande faktorer så som kritisk sjukdom, infektion, smärttillstånd 
och farmaka, där de på intensivvårdsavdelningar vanligt förekommande 
läkemedelsgrupperna opioider och bensodiazepiner specifikt tycks påskynda 
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utvecklingen av tillståndet (Allen & Alexander 2012, ss. 5-11; Arend & Christensen 
2009, ss. 145-154; Morandi, Jackson & Ely 2009, ss. 43-58). Det finns dessutom 
ytterligare faktorer som tycks kunna sänka tröskeln för utvecklandet av delirium. Dessa 
innefattar den ofta stressiga miljön på en intensivvårdsavdelning med mycket stimuli 
och höga ljudnivåer, men även personal som stör patientens möjlighet till vila 
upprepade gånger under hela dygnet, sömnrubbningar, inadekvata ljusförhållanden, 
immobilisering, patientrum utan fönster, lukter och brist på meningsfull kommunikation 
(Arend & Christensen 2009, s. 149). 
 

Patientens upplevelser av delirium 
Whitehorne, Gaudine, Meadus och Solberg (2015, ss. 474-479) konstaterar, i en 
kvalitativ studie som undersöker patienters upplevelser av delirium, hur potentiellt 
skadligt tillståndet kan vara för en patients psykiska hälsa och hur detta kan skapa 
ytterligare emotionell och fysisk stress hos en redan skör patient. Patienterna i studien 
upplevde sig separerade och frånkopplade från andra och omvärlden. En patient beskrev 
det som att befinna sig i en bubbla där ingen såg en, trots att det fanns gott om 
människor runt omkring. I en av de första svenska studierna som behandlar 
intensivvårdsrelaterat delirium av Granberg, Bergbom-Engberg och Lundberg (1999, ss. 
19-33) beskrivs hur patientens oförmåga att strukturera tankar, språk och tal kunde 
resultera i en liknande känsla av alienation och främlingskap. En patient beskrev det 
som att hennes hjärna inte kunde förmå henne att formulera det ord hon ville säga och 
ur hennes mun kom istället ett annat ord. Förlust av förmågan att formulera sig rent 
språkmässigt resulterade i en känsla av att inte kunna förmedla sina känslor eller föra en 
dialog. Detta gav i sin tur känslor av maktlöshet och tomhet eftersom de inte kunde dela 
med sig av sin upplevelse (ibid, s. 23). 
 
Forskningsstudier med kvalitativ ansats belyser dessa patienters förlorade känsla av 
sammanhang. Likaså förlust av tidsuppfattning tycks spela en stor roll i patienters 
upplevelser av delirium där patienter beskrev hur de kämpade med att försöka förstå vad 
som hade hänt och sökte efter någon form av sammanhang (Whitehorne et al. 2015, ss. 
474-479). Liknande upplevelser beskrivs av Granberg et al. (1999, ss. 19-33) där 
nyligen uppväckta intensivvårdspatienter beskrev det som en kamp att försöka återta 
kontroll över tiden. Det kunde dels röra sig om tiden som de upplevde att de förlorat då 
de varit sederade men också i form av mer konkreta exempel; att försöka förstå vad 
klockan var, eller till och med försöka förstå åt vilket håll klockan gick. 
 
Upplevelser så som mardrömmar, hallucinationer, fantasier, illusioner och märkliga 
drömliknande upplevelser är vanligt förekommande i samband med delirium 
(Whitehorne et al. 2015, ss. 474-479; Granberg et al. 1999, ss. 19-33). Granberg 
beskriver det som “overkliga upplevelser” som förekom oavsett om patienten var i vaket 
tillstånd eller ej. Upplevelser som dessa skiljer sig från individ till individ och behöver 
nödvändigtvis inte upplevas som obehagliga. En del patienter beskriver exempelvis hur 
de i sina upplevelser sett sig själva i god fysisk form i positiva sammanhang, medan 
andra beskriver panikartade mardrömmar eller obehagliga fantasier och illusioner. 
Overkliga upplevelser som dessa kunde resultera i att patienter skapade en rädsla för att 
somna, då vissa upplevde att hallucinationerna endast framträdde på natten (Granberg et 
al. 1999, ss. 19-33). Whitehorne et al. (2015, ss. 474-479) beskriver liknande fall där 
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patienter i sina overkliga upplevelser kunde se sig själv eller närstående vara i fara eller 
att vårdpersonal försökte skada patienten och därför motsatte sig vissa vårdmoment på 
grund av rädsla. De upplevelser som patienter har i samband med delirium kan ta sig 
olika uttryck. Däremot tycks orsakerna, enligt Whitehorne et al. (2015, ss. 474-479), 
ofta grunda sig i att patienterna upplevde symtom så som hallucinationer, 
overklighetskänslor, drömmar och svårigheter att organisera tankarna i kombination 
med oförmågan att kommunicera, inte kunna röra sig eller att de upplevde sig vara 
fångade. Granberg et al. (1999, ss. 19-33) menar att patientens förmåga att hantera 
rädsla avgör hur denne tolkar overkliga upplevelser, så som hallucinationer och 
mardrömmar. Ohanterbar rädsla tycks leda till overkliga upplevelser som i sin tur kan 
utlösa ytterligare rädsla. Om patienten kan hantera sin rädsla tycks även overkliga 
upplevelser förekomma i mindre utsträckning. Intensivvårdspatienter som har haft 
delirium har i efterhand beskrivit hur de ändå kunnat uppleva känslor av trygghet då 
personal varit hos patienten. Genom att hjälpa patienten att orientera sig till verkligheten 
kunde en känsla av trygghet infinna sig och utifrån detta blir det tydligt att 
intensivvårdssjuksköterskan har möjlighet att spela en betydelsefull och stödjande roll 
för den deliriösa intensivvårdspatienten (Granberg et al. 1999, ss. 19-33; Whitehorne et 
al. 2015, ss. 474-479). 
 

Följder av delirium 
Forskning rapporterar att delirium hos intensivvårdspatienten innebär en ökad risk för 
ett antal negativa effekter, både kortsiktigt och långsiktigt (Barr et al. 2013, ss. 263-
306). Det finns bland annat tydliga samband mellan intensivvårdsrelaterat delirium och 
ökad dödlighet. I en kvantitativ prospektiv kohortstudie med 275 deltagare undersökte 
Ely et al. (2004, ss. 1753-1762) samband mellan delirium och dödlighet hos 
intensivvårdspatienter och fann att patienter som har haft delirium under sin tid på IVA 
löper tre gånger så stor risk att dö inom sex månader jämfört med intensivvårdspatienter 
som inte har haft delirium. Samma studie konstaterar att för varje dag som en patient 
har delirium ökar risken att dö med 10 % samt att dessa patienter i snitt spenderar tio 
dagar längre på sjukhus än övriga icke-deliriösa patienter. Utöver detta ses 
konsekvenser som längre tid i respirator, ökad risk för accidentell extubering och 
utdragning av katetrar med livsuppehållande behandling (Allen & Alexander 2012, ss. 
5-11; Barr et al. 2013, ss. 263-306; Morandi, Jackon & Ely 2009, ss. 43-58). På sikt 
leder även tillståndet till ökad risk för bestående kognitiv påverkan lång tid efter 
utskrivning från sjukhus, och förutom de konsekvenser och risker som tillståndet 
innebär för patienten, för det också med sig ökat behov av resurser och ökade kostnader 
för sjukvården (Barr et al. 2013,  ss. 263-306). 
 

Bedömning av delirium 
Intensivvårdssjuksköterskan spelar en viktig roll i arbetet att identifiera och upptäcka 
tecken och symtom på delirium för att så tidigt som möjligt kunna initiera adekvata 
åtgärder för att på så sätt förbättra patientens kliniska utfall. I en systematisk 
litteraturöversikt av Barr et al. (2013, ss. 263-306), som syftar till att tillhandahålla 
kliniska riktlinjer för bland annat delirium inom intensivvård, rekommenderas att 
delirium skattas på ett rutinmässigt och objektivt sätt hos vuxna patienter. Ett antal 
validerade skattningsinstrument har tagits fram för att underlätta arbetet att identifiera 
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delirium hos intensivvårdspatienter, där ”Confusion Assessment Method for the 
Intensive Care Unit” (CAM-ICU) och ”Intensive Care Delirium Screening Checklist” 
(ICDSC) är de två som har högst reliabilitet och validitet. Övriga instrument som 
används kliniskt är ”Cognitive Test for Delirium” (CTD), ”Nursing Delirium Screening 
Scale” (NuDESC) och “Delirium Detection Score” (DDS) (ibid, ss. 263-306). 
 
Som bakgrund till dessa rekommendationer har det visat sig att både 
intensivvårdssjuksköterskor och intensivvårdsläkare kraftigt underskattar delirium i 
avsaknad av skattningsintrument för tillståndet. I en studie av Spronk et al. (2009, ss. 
1276-1280) uppmanades sjuksköterskor och läkare på en intensivvårdsavdelning i 
Nederländerna att identifiera delirium med hjälp av sitt kliniska intryck. Det visade sig 
att intensivvårdssjuksköterskor endast upptäckte delirium i cirka 35% av alla delirium-
fall och läkare endast i 28% av fallen. Detta understryker alltså behovet av systematisk 
användning av standardiserade bedömningsverktyg för att upptäcka delirium, vilket 
också överensstämmer med nationella riktlinjer för delirium i bland annat 
Storbritannien och Tyskland (National Institute for health and clinical excellence 2010, 
ss. 1-29; Martin, Heymann, Bäsell, Baron, Biniek, Bürkle, Dall et al. 2010, ss. 1-31). 
Om delirium inte bedöms på ett rutinmässigt och objektivt sätt inom intensivvård 
riskerar tillståndet att inte upptäckas och följaktligen riskerar det även att förbli 
obehandlat, vilket således tros försämra kvaliteten på vården av dessa patienter. Detta 
föranleder vikten av att uppmärksamma och beskriva vilka strategier 
intensivvårdssjuksköterskor har för att upptäcka och vårda patienter med delirium. 
 

Förebyggande och lindrande åtgärder 
Delirium hos intensivvårdspatienten är ofta en konsekvens av en mängd olika faktorer i 
kombination med kritisk sjukdom och är stundtals svårt att förhindra. 
Intensivvårdssjuksköterskan har en nyckelroll i arbetet att förebygga och tidigt upptäcka 
och initiera adekvata åtgärder. På detta sätt kan grad och varaktighet av det deliriösa 
tillståndet reduceras, som på sikt kan förbättra patientens utfall (Allen & Alexander 
2012, ss. 5-11). 
 
Vid konstaterade fall av delirium bör fokus primärt riktas mot icke-farmakologiska 
åtgärder, där optimering av miljön runt patienten bör göras i syfte att eliminera 
riskfaktorer som kan försämra patientens tillstånd (Barr et al. 2013,  ss. 263-306). 
Flertalet studier visar att tidig mobilisering är något som både kan förebygga 
uppkomsten av och reducera redan uppkommet delirium (Rivosecchi, Smithburger, 
Svec, Campbell & Kane-Gill 2015, ss. 39-51; Barr et al. 2013, ss. 263-306). Allen och 
Alexander (2012, ss. 5-11) belyser i en översiktsartikel hur intensivvårdssjuksköterskan 
kan förebygga, identifiera och hantera delirium hos intensivvårdspatienten, och menar 
att optimering av ljudmiljön runt patienten, strävan efter en normal dygnsrytm och 
sömncykel samt att försöka orientera patienten till tid, plats och rum är åtgärder som 
kan förebygga och reducera delirium. 
 
Vad gäller farmakologisk behandling framkommer det i två olika systematiska 
litteraturöversikter att användandet av antipsykotiska läkemedel, främst i form av 
Haloperidol och annan atypisk antipsykotika, många gånger är en vedertagen 
behandling av delirium hos intensivvårdspatienter. Däremot konstaterar båda 
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litteraturöversikter att det inte finns någon tydlig evidens som styrker att användandet 
av antipsykotisk medicinering har effekt på delirium hos intensivvårdspatienten, i vare 
sig förebyggande eller behandlande syfte (Rivosecchi et al. 2015. ss. 39-51; Barr et al. 
2013, ss. 263-306). Haloperidol har också en mängd bieffekter så som arytmier, 
extrapyramidala symtom och malignt neuroleptika-syndrom, vilka kan ses som 
ogynnsamma för en intensivvårdskrävande patientgrupp (Allen & Alexander 2012 ss. 8-
9). Reade, Phil och Finfer (2014, ss. 444-454) skriver i en litteraturöversikt att val av 
sederande läkemedel också är något som bör tas i beaktning i samband med vård av en 
deliriös patient då det framkommit att vissa av dessa kan öka risken att utveckla 
tillståndet jämfört med andra sederande läkemedel. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd hos intensivvårdspatienter och förenat 
med en rad negativa konsekvenser för både patient och samhälle. Bland annat ses ökad 
mortalitet, längre tid i respirator, längre vårdtider och således ökade sjukhuskostnader. 
Tillståndet som bland annat innebär att patienter kan uppleva hallucinationer, 
skrämmande drömmar och overklighetskänslor, riskerar att orsaka såväl psykiskt som 
fysiskt lidande hos en redan skör patientgrupp. Patienter med delirium uppfattas inte ha 
tillgång till sin livsvärld på samma sätt som om den vore fullt medveten, vilket kan 
innebära en utmaning för sjuksköterskan i strävandet efter att skänka patienten 
välbefinnande och lindra lidande. På sikt kan tillståndet också innebära att patienten 
löper större risk att drabbas av kognitiva funktionsnedsättningar även efter 
sjukhusvistelsen. Forskning visar att läkare och sjuksköterskor inom intensivvård brister 
i sin förmåga att upptäcka delirium hos den kritiskt sjuka patienten vilket leder till att 
tillståndet är påtagligt underskattat. Behandlingsalternativ för intensivvårdsrelaterat 
delirium kan innefatta optimering av olika typer av läkemedel men det finns även tydlig 
evidens för att optimering av vårdmiljön runt patienten har stor betydelse. Det finns 
ingen enskild och allmänt gällande behandlingsstrategi att tillgå vid vård av den 
deliriösa intensivvårdspatienten, utan det krävs ett multifaktoriellt och multidisciplinärt 
omhändertagande, vilket gör detta till ett komplext tillstånd. Studier visar att tidig 
upptäckt av delirium kan leda till att behandling tidigare initieras och att graden och 
varaktigheten av det deliriösa tillståndet kan reduceras. På så sätt kan också de negativa 
konsekvenser som delirium för med sig minimeras. Ovanstående bakgrund aktualiserar 
intensivvårdssjuksköterskans sätt att värdera och resonera kring vården av den deliriösa 
patienten. Eftersom intensivvårdssjuksköterskan har ett stort ansvarar för vårdandet av 
patienten och dessutom har ett stort inflytande över medicinska beslut, finns ett intresse 
av att beskriva intensivvårdssjuksköterskans strategier i vårdandet av dessa patienter.  
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans strategier i vårdandet av 
intensivvårdspatienter med delirium. 
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METOD 

Metodval 
För att besvara det formulerade syftet tillämpades en kvalitativ forskningsansats med 
fokusgruppsintervjuer som metod för datainsamling. Målet med kvalitativ forskning är 
att undersöka innebörden av ett fenomen så som det upplevs av de involverade själva i 
deras naturliga kontext. Den kvalitativa forskningsmetodiken används fördelaktigt för 
att få reda på mer om mänskliga erfarenheter, upplevelser, värderingar och samspel, och 
bidrar på så vis till mångfald och nyansering (Malterud, 2014, s. 32). Fenomenet som 
avses undersökas i föreliggande uppsats är intensivvårdssjuksköterskans strategier i 
vårdandet av intensivvårdspatienter med delirium och det är således rimligt att anta att 
en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod lämpar sig väl 
för detta ändamål. 
 
Fokusgruppsintervjuer är en form av den kvalitativa forskningsintervjun som ämnar 
söka svar om världen såsom den upplevs av intervjupersonerna där innebörd och 
mening skapas utifrån de intervjuades erfarenheter och resonemang (Kvale & 
Brinkman, 2009, ss. 15-17). Intervjuer är en passande metod för att undersöka 
kvalitativa företeelser. Hälso- och sjukvården är en komplicerad och interpersonell 
verksamhet med flera abstrakta företeelser, där vårdandets karaktär och natur utgör en 
av dem. Dessa företeelser lämpar sig mindre bra att mäta genom kvantifierbara metoder, 
men genom intervjuer och berättelser går de att analysera och beskriva (Dahlberg, 1997, 
s. 97). 
 
Fokusgruppsintervju är en forskningsteknik som syftar till datainsamling genom 
gruppinteraktion, där ämnet som avses studeras bestämts sedan tidigare av forskaren 
själv. Den som intervjuar anammar rollen som moderator, vilken har till uppgift att 
introducera diskussionsämnen eller så kallat stimulusmaterial för gruppen. Målet med 
detta är att skapa en grund för interaktion och meningsutbyte mellan deltagarna, att få 
fram en rik samling uppfattningar om fokusämnet. Ytterligare en person agerar 
observatör under intervjuerna, vilken har till uppgift att notera icke verbala budskap 
mellan fokusgruppsdeltagarna och att hjälpa moderatorn vägleda diskussionen tillbaks 
till fokusämnet om så skulle behövas. Metoden är lämplig för att söka kunskap om 
människors attityder, föreställningar och värderingar kring ett särskilt ämne och har sitt 
ursprung i 1920-talets samhällsforskning. Senare har fokusgrupper använts flitigt inom 
sektorn för marknadsundersökningar men har tillika blivit en alltmer populär 
forskningsteknik inom sociologi och samhällsvetenskap (Wibeck, 2010).  
 

Urval 
I studien tillämpades ändamålsenligt urval, vilket innebär att valet av informanter 
genomförs på ett medvetet sätt för att på bästa möjliga sätt besvara studiens syfte (Polit 
& Beck 2012, s. 517). För aktuell studie innebar det ändmålsenliga urvalet att inkludera 
intensivvårdssjuksköterskor med minst ett års arbetslivserfarenhet inom intensivvård 
och med erfarenhet av att vårda intensivvårdspatienter med delirium. Det ställdes inga 
inklusionskrav om att informanterna skulle besitta särskild kunskap om just delirium 
som tillstånd, däremot att de skulle vara försäkrade om att ha varit delaktiga i vården 
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kring deliriösa intensivvårdspatienter. Ett ändamålsenligt urval tros kunna tillgodogöra 
studien ett innehållsrikt material som kan belysa problemställningen från flera olika 
synvinklar. 
 
Kvalitativa studier använder nästan uteslutande icke slumpmässiga metoder för urval 
och rekrytering av informanter, vilka dessutom är mindre till antalet än vid en 
kvantitativ forskningsansats. Det mindre antalet informanter i kvalitativa studier kan 
genom ett så kallat ändamålsenligt urval, vägas upp och förse insamlad data med ett 
större djup och innebörd. Ändamålsenligt urvalsförfarande innebär ett urval av 
informanter som har erfarenheter av det område som syftet avser undersöka. På så vis 
kan även ett mindre antal informanter generera en stor och innehållsrik data för analys 
(Polit & Beck 2012, ss. 515-517). Även Malterud (2014, ss. 65-70) skriver om urvalet 
av informanter till den kvalitativa studien, att det ska vara sammansatt på ett sådant sätt 
att det ger ett informationsrikt och varierat material om det som studien avser 
undersöka. Polit och Beck (2012, s. 515) menar att metoder för urval i kvalitativa 
studier sällan ger ett resultat som kan generaliseras till en större grupp eller population. 
Istället möjliggör metoden för urval, likt syftet med kvalitativa studier generellt, att det 
skapas en djupare mening om ämnet och att det uppdagas flera olika verkligheter av 
fenomenet. 
 
Rekryteringen av intervjupersoner resulterade i tre fokusgrupper på tre olika 
intensivvårdsavdelningar i Västsverige. Totala antalet intervjupersoner uppgick till 14 
personer, varav tre var män och resterande elva var kvinnor. Åtta deltagare var kliniskt 
verksamma på en regional intensivvårdsavdelning och resterande sex deltagare var 
kliniskt verksamma på en intensivvårdsavdelning på ett universitetssjukhus. Den yngsta 
deltagaren var vid intervjutillfället 32 år, den äldsta 63 år och medianåldern för samtliga 
deltagare var 50 år. Den med minst antal år i yrket hade jobbat i 1½ år, den med flest 
antal år i yrket hade jobbat i 35 år och medianvärdet för antal år i yrket för samtliga 
deltagare uppgick till 14 år. 
 

Datainsamling 
Författarna tog initialt kontakt med sju olika intensivvårdsavdelningar i Västsverige via 
brev som skickades ut till respektive verksamhetschef. Breven innehöll information om 
ämnet som avsågs studeras, syftet med examensarbetet, urvalskriterier samt brev för 
godkännande av verksamhetschef (se bilaga I). Kontakt etablerades med tre av dessa 
varav samtliga gav oss sitt godkännande att genomföra datainsamling på respektive 
avdelning. Vårdenhetschefen på respektive avdelning valde ut informanter enligt 
urvalskriterierna. De sjuksköterskor som deltog i datainsamlingen fick varsitt brev med 
information om studiens syfte, hur data skulle samlas in och hur den skulle hanteras (se 
bilaga II). Inför varje intervju informerades samtliga deltagare muntligt om hur 
intervjuerna skulle gå till, där de även fick möjlighet att ställa eventuella frågor till 
författarna. Varje deltagare skrev under ett informerat samtycke inför datainsamlingen 
(se bilaga III). 
 
Båda författarna närvarade vid varje fokusgruppsintervju, där en av författarna antog 
rollen som moderator och den andra antog rollen som observatör. Varje fokusgrupp 
inleddes på samma sätt, genom att moderatorn presenterade fokusämnet följt av en 
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inledningsfråga:“Hur går ni till väga när ni vårdar en patient med delirium?”. För 
aktuell studie användes huvudsakligen ostrukturerad intervjuteknik, dock med 
strukturella inslag. Detta kunde i praktiken innebära att moderatorn eller observatören 
gav ordet eller riktade någon fråga till en särskild deltagare, vilken av olika anledningar 
inte hade kommit till tals likt övriga deltagare av gruppen. Genom att ställa särskilda 
följdfrågor vars syfte var att uppmuntra oliktänkande i gruppen kunde flera olika 
aspekter av det studerade fenomenet uppbringas. Sådana följdfrågor kunde vara: “Gör 
ni alltid så?” eller “Är det någon som tycker annorlunda?”. De tre 
fokusgruppsintervjuerna spelades in med ljudupptagningsutrustning och varade mellan 
33 och 41 minuter vilket genom transkribering genererade totalt 34 A4-sidor 
textmaterial.   
 

Analysmetod 
Som metod för analys av den insamlade datan användes kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv slutledning (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107-115). Innehållsanalys är en metod för 
att analysera verbal, visuell eller skriven kommunikationsöverföring mellan olika 
individer och syftar till att på ett systematiskt och objektivt sätt förklara eller fastställa 
kvantiteten av olika fenomen. Den kvalitativa induktiva innehållsanalysen innebär en 
rörelse från det specifika till det generaliserbara, att forskaren identifierar särskilda 
händelser som genom abstraktion kombineras till en större logisk helhet. Kategorierna 
som alltså skapas genom abstraktion blir ett resultat av innehållsanalysen och ger en 
grundlig förklaring av fenomenet som studeras. Genom att koncentrera ett sammantag 
av meningsbärande enheter eller ord till färre men fortfarande innehållsrelaterade 
subkategorier kan det antas att dessa ord eller meningsbärande enheter också delar 
samma meningsbörd. I ytterligare abstraktionsled kan subkategorier med samma 
överordnade innebörd sammanfalla till en och samma kategori. 
 
Analysen för aktuell studie genomfördes enligt de tre faserna för kvalitativ 
innehållsanalys så som Elo och Kyngäs (2008, ss. 107-115) beskriver dem; 
förberedelsefasen, organiseringsfasen och rapporteringsfasen.   
 
I förberedelsefasen identifieras först de texter eller enheter som ska analyseras, i 
studiens fall var och en av de transkriberade intervjutexterna. Därefter eftersträvade 
författarna att skapa en helhetskänsla eller uppfattning för vad som försiggick i vardera 
analysenhet. Varje enhet, i det här fallet textmaterialen från varje intervju, lästes flera 
gångar tills dess att författaren var helt bekant med materialet och kunde återge 
innehållet i intervjuerna utan problem (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107-115). 
 
Den induktiva organiseringsfasen inleddes därefter genom att den kvalitativa datan 
organiserades. Bearbetningen innefattade öppen kodning, skapande av kategorier och 
abstraktion (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107-115). Den öppna kodningen innebar för aktuell 
studie att anteckningar och rubriker antecknades i marginalen på de olika textmaterialen 
under tiden som den lästes. Detta genomfördes i flera omgångar för att kunna sätta 
rubriker på och beskriva så mycket som möjligt av innehållet från varje analysenhet. 
Meningsbärande enheter identifierades och kodades. Koder med gemensam innebörd 
bildade, genom abstraktion, subkategorier med en högre nivå av gemensam mening. För 
att praktiskt underlätta detta arbete klipptes de meningsbärande enheterna ut från 
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textmaterialet och kunde på ett enkelt och överskådligt sätt grupperas i kuvert vilka 
representerade olika koder. Gruppering av koder och kategorier genomfördes i flera 
steg, där de med liknande innebörder fördes samman vilket gav färre men större och 
mer övergripande kategorier, se figur 1. Abstraktionen fortgick så länge det var möjligt 
och så länge det kunde genomföras på ett ändamålsenligt och meningsfullt sätt. 
 
Figur 1. Exempel på de olika abstraktionsleden från meningsbärande enhet till kategori. 
 

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

”[…]dom blir nästan mer stressade 
av att ha någon som står nära dom 
[…] att det ökar på deras oro så 
ibland är det nästan bättre att ta 
steget tillbaka”. 

Låta 
patienten 
vara ifred 

Skapa en lugn 
vårdmiljö 

Skapa 
förutsättning för 
vila och 
återhämtning 

”Man vinner ju mycket på att ge dom 
trygghet, att man finns där för dom 
[…] 

Trygghet 
och närhet 

Skapa en 
känsla av 
trygghet 

 
 
I rapporteringsfasen presenteras slutligen resultatet i form av kategoriers innebörd och 
betydelse. Innehållet i kategorierna förklaras vidare genom att tydliggöra 
subkategoriernas meningar och innebörder. Sättet som resultatet presenteras på är 
avgörande för hur graden av trovärdighet uppfattas av läsaren och det är härav 
nödvändigt att demonstrera en tydlig länk mellan ursprunglig data och resultatet som 
presenteras. Målet med rapporteringen av resultaten är att på bästa sätt beskriva 
analysförfarandet så noggrant som möjligt och förklara processen som leder fram till 
resultatet, i det här fallet respektive kategori (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107-115). 
Resultaten av analysen redovisades som subkategorier och kategorier. De olika 
abstraktionsleden tydliggjordes för läsaren i textform och genom schematiska tabeller, 
varpå författarnas resonerande framkommer samtidigt som tabellerna skänker 
överskådlighet. Enskilda citat från intervjupersonerna användes också för att öka 
trovärdigheten för kategoriernas tillkomst, och för att förtydliga vilken typ av 
ursprunglig data som kategorierna formulerades utifrån. När sjuksköterska omnämns i 
resultatet syftar detta till sjuksköterska som arbetar på en intensivvårdsavdelning och 
när patient omnämns syftar detta till patient med delirium under intensivvård. 
 

Förförståelse 
Inom kvalitativ forskning är det viktigt att under hela forskningsprocessen 
medvetandegöra sin förförståelse för fenomenet som avses undersökas. Förförståelse 
kan beskrivas som de erfarenheter, hypoteser och yrkesmässiga perspektiv forskaren har 
när forskningsprojektet inleds (Malterud 2009, s. 44). Det kan också beskrivas som 
förutfattade meningar eller fördomar om fenomenet som studeras, och är inte sällan det 
som motiverat forskaren till att starta projektet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 
134; Malterud 2009, s 45). För att kunna förstå ett fenomen och förklara dess betydelse 
är det viktigt att identifiera sin utgångsposition som forskare och reflektera över de 
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förhållanden som styr ingången till kunskapen. Annars finns det en risk att 
förförståelsen färgar datan under både insamlings- och analysfas och därav även 
påverkar resultatet (Malterud 2009, s. 45). 
 
För att i initialskedet medvetandegöra författarnas kunskaper kring fenomenet skrev 
författarna ner sina respektive förförståelser i ämnet. Där redogjordes skriftligen för 
bland annat kunskaper, erfarenheter och fördomar, men också förväntningar och sådant 
som författarna inte kände till relaterat till fenomenet. Det rörde sig framför allt om 
föreställningen att sjuksköterskan inte har några särskilda strategier i vårdandet av 
deliriösa patienter, eller att dessa saknar djupare bakomliggande resonemang. Det fanns 
också en förförståelse om att sjuksköterskor ofta är medicinskt orienterade i de 
vårdhandlingar som de genomför för den deliriösa intensivvårdspatienten och att de 
gärna föreslår behandling med antipsykotiska läkemedel. För att kunna ta till sig 
empirisk kunskap i intervjusammanhang är det viktigt att forskaren “tyglar” sin 
förförståelse inför det som sägs, så att denne inte gör tolkningar alltför snabbt eller 
oaktsamt, då risken finns att forskaren skapar en fullständig bild av något ofullständigt 
(Dahlberg et al. 2008, s. 130). 
 

Forskningsetiska överväganden 
För att säkerställa uppfyllandet av de etiska krav som ställs på omvårdnadsforskning 
följdes riktlinjer utgivna av Northern Nurses’ Federation (NNF) (2003, ss. 1-20). 
Härigenom formuleras inrådan om att omvårdnadsforskning ska vägledas av fyra etiska 
principer; principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte 
skada och principen om rättvisa. Vidare utgick föreliggande studie från de fyra krav 
som NNF ställer på hur forskaren ska förhålla sig till deltagarna i en studie, det vill säga 
informationskravet, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på deltagarens 
säkerhet.  
 
Sandman och Kjellström (2013, ss. 311-335) påtalar vikten av att forskaren tar ett antal 
etiska frågor i beaktning vid initierandet av en studie, till exempel om studien som 
genomförs kommer att leda till att värdefull kunskap genereras och för vem forskningen 
är värdefull och på vilket sätt. Ovan nämnda författare menar vidare att det finns en 
etisk dimension i alla handlingar som utförs i ett forskningsprojekt och att en etisk 
reflektion bör ske fortlöpande under projektets gång. Datainsamlingen bör ske på ett 
sådant sätt att de som deltar inte utsätts för någon form av skada eller kränkning. För att 
undvika detta bör de som initierar studien göra en riskanalys innan datainsamlingen 
börjar, för att på så sätt väga nyttan av forskningsprojektet mot de eventuella risker som 
den innebär. En av de vanligare riskerna är att konfidentiella uppgifter röjs och att 
deltagares personliga integritet kränks. För att undvika detta hanterades insamlad data 
konfidentiellt i samtliga led. En annan risk som författarna tog hänsyn till var de sociala 
risker som eventuellt skulle kunnat uppstå i form av att personer i gruppen blir 
ifrågasatta eller där det finns risk för att relationer sjuksköterskor emellan skadas (Ibid. 
s. 322). Wibeck (2010, ss. 139-140) påtalar vikten av att i inledningen av varje 
fokusgruppsintervju göra deltagarna medvetna om detta. Intentionen i föreliggande 
studie var dock att de deltagande forskningspersonerna skulle se det som en fördel att få 
göra sina röster hörda och en möjlighet att få diskutera och reflektera kring frågor som 
de ansåg var relevanta och intressanta kring detta fenomen. Förhoppningen var att 
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materialet som samlades in skulle kunna ge kunskap som gynnar både patienter, 
sjuksköterskor och samhället.  
 
Deltagarna fick på förhand att ett separat brev med information om studiens syfte och 
övrig relevant information rörande datainsamlingsmetod, analysmetod, hantering av 
data, konfidentialitet samt att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta 
sin medverkan utan att behöva uppge orsak. Polit & Beck (2012, s. 159) understryker 
vikten av att utöver skriftlig information försäkra sig om att deltagarna har förstått vad 
deras deltagande innebär, varför de fick skriva under ett informerat samtycke som 
intygar detta. 
 
 
RESULTAT 
I resultatet beskrivs sjuksköterskans strategier i vårdandet av deliriösa patienter. 
Analysen genererade elva subkategorier och utifrån dessa skapades fyra överordnade 
kategorier, se figur 2. 
 
Figur 2. Resultat med subkategori (n=11) och respektive kategori (n=4). 

 Subkategori   Kategori 

 Skapa en känsla av trygghet Skapa förutsättning för 

 Skapa en lugn vårdmiljö  vila och återhämtning 

 Skapa naturlig rytm i tillvaron 

   

 Förankra till kropp och verklighet  Förankra till verkligheten 

 Skapa känsla av sammanhang 

 

 Sträva mot samma mål   Arbeta enhetligt och 

 Förebygga delirium    målmedvetet 

 Identifiera och upptäcka 

 

 Vara kreativ och vidsynt  Sträva efter ett vårdande  

 Sträva efter professionalitet förhållningssätt 

 Skapa en säker situation  
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Skapa förutsättning för vila och återhämtning 
Sjuksköterskans strategier i vårdandet av patienter med delirium visade sig syfta till att 
försöka skapa förutsättning för vila och återhämtning. Genom att tillgodose den 
deliriösa patienten med en grundläggande känsla av inre frid och trygghet, skapa 
gynnsamma förhållanden i vårdmiljön som upplevs kunna stimulera sådana känslor och 
genom att lotsa patienten genom en naturlig rytm i tillvaron kunde sjuksköterskan skapa 
förutsättningar för vila och återhämtning. Med ett gemensamt uppträdande upplevs 
sådana strategier kunna reducera det deliriösa tillståndet samtidigt som patienten 
följaktligen tillåts uppleva större grad av hälsa och välmående.  
 

Skapa en känsla av trygghet 
Genom att vara nära patienten med delirium, visa närhet och närvaro med kropp och 
röst, upplevde sjuksköterskan att patienten kunde finna ett lugn. Närhet kunde, enligt 
sjuksköterskan, skänka trygghet till den deliriösa patienterna även om det fanns en 
tydlig förvissning om att så inte var fallet hos alla dessa patienter; att det till och med 
kunde vara ogynnsamt för en del av dem. Att ge närhet och trygghet kunde innebära att 
sjuksköterskan utförde mer eller mindre organiserade vårdhandlingar. Oftast rörde det 
sig om spontant initierade vårdhandlingar från varje enskild sjuksköterska men kunde 
också innebära vårdhandlingar av mer organisatorisk karaktär, initierade av 
verksamheten. 
 
“så har vi ju några här på avdelningen [...] som är utbildade i taktil massage [...] ..dom 
är ju frikopplade från övrig verksamhet så att säga, och då har dom liksom andra 
kläder på sig så att dom inte blir satta i massa annat arbete om man säger. [...] ..dom 
är ju kanske ganska eftertraktade i det här då att det kan verka lugnande liksom och... 
och ha god effekt.” 

- Intervjuperson 2, fokusgrupp 2 
 
Sjuksköterskorna beskrev hur det i sin enklaste och spontana form handlade om att visa 
sin närvaro för patienten, att genom kommunikation och fysisk närvaro visa att de var 
där och av omtanke för just den patienten. En mer organiserad typ av strategi som 
uttrycktes var att en utsedd grupp i personalen utförde så kallad taktil massage på 
patienterna. Denna vårdhandling visade sig ha flera olika syften och kunde kopplas till 
flera strategier. Genom taktil massage kunde närhet och trygghet förmedlas till patienten 
vilket sjuksköterskorna upplevde som lugnande för patienter med delirium. Det 
framkom också en medvetenhet hos sjuksköterskorna om att närhet i form av taktil 
massage nödvändigtvis inte verkade lugnande för samtliga deliriösa patienter, men 
likväl hos de allra flesta. 
 
En av strategierna som sjuksköterskorna använde för att skapa känslor av trygghet hos 
patienten var att uppmuntra närstående till närhet och närvaro med den deliriösa 
patienten. Sjuksköterskorna var noga med att framhålla att en sådan strategi fordrade en 
god relation mellan anhörig och patient. Om så var fallet kunde den närstående genom 
närhet till patienten skapa trygghet hos den deliriösa patienten då de fick höra en röst 
som de kände igen, en röst som lät bekant och som den hade goda erfarenheter av. 
Sjuksköterskorna hade en gängse upplevelse om att ”lite allmänt kringprat” i närheten 
av den deliriösa patienten också kunde verka lugnande. De menade att patienten 
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därigenom kunde uppleva att det fanns någon i närheten av dem hela tiden vilket 
skapade en känsla av trygghet och säkerhet för patienten. 
 
Strategier för att skapa känslor av trygghet visade sig också kunna innebära att 
sjuksköterskorna aktivt jobbade för att skapa positiva bilder för den deliriösa patienten. 
Främst var det genom mobilisering av patienten som sjuksköterskorna upplevde att de 
förmådde förmedla sådana positiva bilder. I en av intervjugrupperna rådde det en 
upplevelse om att sängliggande patienter kunde tvivla på sin egen förmåga, att det 
kunde uppstå en känsla av att vara oförmögen och att inte kunna göra något över 
huvudtaget. Mobilisering av den deliriösa patienten, att hjälpa denne att sitta upp eller 
att sängcykla, och att få den att göra något som den faktiskt kan, upplevde 
sjuksköterskorna ge uppmuntran och positiva bilder hos patienten. Sjuksköterskorna 
menade att positiva känslor också kunde förmedlas till den deliriösa patienten genom att 
återberätta positiva bilder av verkligheten och samtidigt undanhålla de negativa, vilket 
gav patienten ett intryck av att den befann sig i en trygg och säker tillvaro. 
 

Skapa en lugn vårdmiljö 
Genomgående i samtliga gruppintervjuer uttrycktes strategier för att försöka skapa en 
lugn vårdmiljö kring den deliriösa patienten. Detta kunde innebära att sjuksköterskorna 
lät patienten vara i fred så mycket som möjligt och att de samordnade sina vårdinsatser 
för att inte störa patienten i onödan, vilket skapade bättre förutsättningar för vila och 
återhämtning för patienten. Två av intervjugrupperna uttryckte också samsyn om nyttan 
som de upplevde genom att låta den deliriösa patienten vara ifred en stund mitt på 
dagen, även om det fanns en underton i uttalandena som förmedlade att det inte alltid är 
så lätt att arrangera en sådan vilostund för patienten om arbetsbelastningen är stor och 
det är mycket som måste göras med patienten på grund av dennes hälsotillstånd. 
 
“Och så är det ju det här med... jag tänker på vår petfria tid som vi kanske inte är 
jätte... den är lite svår att få till men vi försöker ju att ha den här en och en halvtimme 
vid lunchtid, när vi mörkar ner och det ska vara tyst och lugnt.” 
 

- Intervjuperson 2, fokusgrupp 2 
 

Sjuksköterskorna i en av intervjugrupperna uttryckte att de upplevde ambivalens i att 
dels skapa en trygg och säker situation med hjälp av anhörigas närhet till patienten, 
vilket nämns i föregående subkategori, samtidigt som det i vissa fall också var 
nödvändigt att begränsa anhöriga i syfte att låta patienten vara i fred och att skapa en 
lugn miljö kring patienten. Därmed fanns det alltså en medveten strategi om att skapa 
balans mellan anhörigas närhet och närvaro till patienten, men samtidigt säkerställa att 
patienten också blir lämnad i fred. En god balans häremellan skulle då kunna ge bättre 
möjlighet till vila och återhämtning för patienten. 
 
”[...] patienten blir så lätt utmattad och så anhöriga som vill så mycket, dom har kanske 
kunnat börja prata med sin anhöriga för första gången på en vecka kanske... och det är 
så mycket och det blir så överväldigande på något sätt.. och då är man ju inne på 
minerad mark.” 

- Intervjuperson 4, fokusgrupp 2 
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En annan strategi för att skapa en lugn miljö runt den deliriösa patienten visade sig vara 
att sjuksköterskorna aktivt begränsade intryck som de föreställde sig vara stressande 
eller störande för patienten. Flera sjuksköterskor beskrev hur de exempelvis försökte 
påminna sig själva om att dämpa ljuset på patientsalen för att skapa en behagligare 
miljö för patienten att vistas i. Detta på grund av att det fanns en allmän upplevelse om 
att den deliriösa patienten ofta blev mer orolig då det tändes upp i rummet och när det 
blev oroligt i patientens omgivning. Sjuksköterskorna framhöll även vikten av att 
begränsa onödiga ljudstimuli vilket kunde innebära att de tystade larm på 
övervakningsutrustning, försåg oroliga patienter med hörselskydd, pratade mindre och 
med lägre ljudnivå i närheten av patienten och att de utförde högljudda 
omvårdnadsmoment så försiktigt som möjligt. På så sätt strävade sjuksköterskorna efter 
att skapa en lugnare miljö och bättre förutsättningar för vila och återhämtning för den 
deliriösa patienten. 
 
Sjuksköterskorna menade också att det var viktigt att försöka reducera 
synhallucinationer hos patienter med delirium i syfte att skapa en lugn miljö kring 
patienten. Farmakologiska interventioner var strategier som förekom i flera olika 
sammanhang men visade sig ha flera syften. Ett av dessa var att med hjälp av läkemedel 
försöka reducera hallucinationer och på så sätt ta bort de stressande intryck som 
hallucinationer kunde innebära. För en del sjuksköterskor kunde det också innebära att 
de försökte föreställa sig vad det är i rummet som har potentialen att åstadkomma 
sådana synhallucinationer och då ta bort dessa från patientens synfält. Begränsandet av 
störande och stressande intryck i vårdmiljön innebar att sjuksköterskorna strävade efter 
att skapa förutsättning för vila och återhämtning för den deliriösa patienten, efter vilket 
tillståndet slutligen upplevdes minska i allvarlighetsgrad. 
 

Skapa naturlig rytm i tillvaron 
Genom att eftersträva en mer naturlig rytm i tillvaron hos den deliriösa patienten 
upplevde sjuksköterskan också kunna skapa förutsättning för vila och återhämtning. 
Detta baseras bland annat på att sjuksköterskorna uttryckte strategier som syftade till att 
optimera dygnsrytmen för patienten, vilket var genomgående för samtliga fokusgrupper. 
Genom att reglera dygnsrytmen upplevdes den deliriösa patienten kunna försättas i ett 
harmoniskt jämviktstillstånd mellan att vara aktiv och vaken på dagen till att vila och 
sova på natten. Det tog sig framför allt uttryck i reglering av ljud och ljus i förhållande 
till tidpunkt på dygnet; att ha ljust på dagtid och mörkt och tyst på natten. En del 
sjuksköterskor framhöll även att de med hjälp av farmaka kunde styra dygnsrytmen hos 
en patient med delirium, antingen genom att öka sedering eller vara frikostig med 
sömntabletter. 
 
“skapa en dygnsrytm tror jag är viktigt, att det är det man lägger fokus på, att vara 
aktiv på dagen (Ip4 - ...och sova på natten) och mobilisering och sånt där och sen lite 
mer vila och sömn om vartannat.” 

- Intervjuperson 1, fokusgrupp 3 
 
En annan vanlig strategi som uttrycktes var att fysiskt aktivera eller mobilisera patienten 
på dagtid. På så vis menade sjuksköterskorna att den deliriösa patienten fick en 
tydligare uppfattning om vad som var dag och vad som var natt. Aktivitet och 
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mobilisering på dagtid upplevde sjuksköterskorna också kunna skapa en naturlig trötthet 
hos patienten vilket kunde få denne att somna mer naturligt till natten. Denna strategi 
syftade till att få den deliriösa patientens ibland kaotiska rytm i tillvaron till att 
efterlikna en naturligare och mer harmonisk dygnsrytm, så som den upplevdes vara vid 
tillstånd av hälsa och icke-delirium. Sjuksköterskans strategier kring att skapa naturlig 
trötthet hos en patient med delirium tog sig, förutom genom aktivitet och mobilisering, 
också uttryck genom att de gav taktil massage och att de utförde en enklare 
patienthygien på morgonen och större patienthygien på kvällen. På så sätt upplevde 
sjuksköterskorna kunna skapa en mer naturlig trötthet inför natten vilket framkallade en 
naturlig rytm i patientens tillvaro och förutsättning för vila och återhämtning. 
 
“vi gör en enklare hygien på morgonen och en större på kvällen, för att man ska bli lite 
mer uttröttad och trött och kunna sova liksom utan att man behöver ge dom så mycket 
mer utan att man blir mer naturligt trött” 

- Intervjuperson 2, fokusgrupp 1 

 
 

Förankra till verkligheten 
Strategier som syftade till att förankra patienten till verkligheten upplevdes också kunna 
ge patienten en ökad förståelse för omvärlden, situationen de befann sig i och sin egen 
kropp. Det tycktes ge patienten möjlighet att särskilja verklighet från overklighet, en 
viktig del i att få patienten att känna kontroll över sig själv och sin situation.  
 

Förankra till kropp och verklighet 
Sjuksköterskorna i en av fokusgrupperna beskrev hur det stundtals kunde kännas som 
att den deliriösa patienten inte befann sig i samma värld som dem, då de inte sällan hade 
hallucinationer eller andra overkliga upplevelser som gjorde det svårt att särskilja 
verklighet från overklighet. Detta i kombination med brist på miljöombyte, exempelvis 
att patienten befann sig på samma sal och i samma miljö under långa perioder, kunde 
upplevas vara ogynnsamt för den deliriösa patienten. En strategi som syftade till att 
försöka ta tillbaka patienten till verkligheten var att påminna patienten om att den 
fysiska världen utanför fortfarande existerade. Det kunde bland annat åstadkommas 
genom att mobilisera och aktivera patienten på olika sätt, där till exempel ändring av 
patientens läge från liggande till en mer sittande ställning kunde innebära att patienten 
fick en annan vy av rummet och miljön runt omkring. Ett annat sätt kunde vara att se till 
att patienten får komma ut från salen för att på så sätt se en annan miljö. I en fokusgrupp 
beskrevs det hur en patient fick komma ut utomhus för att på så sätt få denne att se 
något annat än de fyra väggarna inne på salen. Sjuksköterskorna upplevde även att de 
kom patienten närmare i samband med mobilisering och att det underlättade den verbala 
kommunikationen med patienten som också gjorde det möjligt att lättare ta tillbaka 
patienten till verkligheten. 
 
“[...] det perspektivet, att titta nerifrån och upp än att stå uppifrån och titta… alltså det 
är ju en helt annan värld.” 

- Intervjuperson 2, fokusgrupp 3 
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Sjuksköterskorna kunde även uppleva att patienten fick en förankring till verkligheten 
genom att höra personal prata sinsemellan om livet utanför. På så sätt, menade 
sjuksköterskorna, kunde patienten finna trygghet i att världen utanför inte var den värld 
som den upplevde i sitt huvud.  Omvärldsförankring kunde också ske genom att 
exempelvis prata med patienten om ett särskilt intresse som denne hade. Även om det 
fanns en insikt om att patienten förmodligen inte skulle minnas detta någon längre stund 
fanns det ändå en känsla av att sjuksköterskorna gav patienten en erinran och en blick 
av livet runtomkring i syfte att skapa en känsla av omvärldsförankring. 
 
Sjuksköterskorna beskrev hur det kunde kännas som att den deliriösa patienten inte 
längre kunde särskilja var kroppen slutade och sängen började. Att ge patienten 
möjlighet att få känna igen sin egen kropp och sina egna rörelser gav också patienten en 
känsla av att vara tillbaka i verkligheten. Genom att ge patienten möjlighet till 
mobilisering och aktivering av kroppen gavs möjlighet att återfå en uppfattning om 
kroppen och ens kroppsgränser, vilket syftade till att ge patienten en känsla av kontroll 
över sig själv. Genom förankring till omvärlden; att försöka få patienten att särskilja 
verkliga händelser från overkliga, i kombination med att försöka inge en känsla av 
kontroll över sig själv och sin kropp, fick sjuksköterskan en känsla av att patienten 
drogs tillbaka till verkligheten. 
 

Skapa känsla av sammanhang 
Ett annat sätt att ta sig an dessa patienter var genom att försöka skapa en känsla av 
sammanhang hos patienten. Sjuksköterskorna beskrev hur de försökte åstadkomma 
detta genom att bekräfta och förklara patientens upplevelser för dem. Då deliriösa 
patienter talade osammanhängande eller visade tecken på förvirring eller overkliga 
upplevelser kunde sjuksköterskan förklara för patienten att det inte är ovanligt att det 
blir så, att det är sådant som kan ske på grund av kritisk sjukdom och att det inte var 
något farligt och att det kommer att gå över. Genom att göra detta upprepade gånger 
upplevde sjuksköterskorna att den rädsla som patienten kunde uppleva i samband med 
sina overkliga upplevelser lindrades. Denna strategi upplevdes även kunna lindra 
patientens känslor av skam och skuld, något som sjuksköterskorna menade inte var 
ovanligt att patienten kände i samband med att de betett sig irrationellt under den tid de 
haft delirium. Genom att förklara för patienten vad som hade hänt och att denne inte var 
sig själv under en period upplevdes patienten kunna acceptera sitt beteende. 
 
Ytterligare strategier för sjuksköterskan att försöka få patienten att förstå sitt 
sammanhang var att orientera och informera patienten om sin situation. 
Sjuksköterskorna uppgav att de upprepade gånger under dygnet gav kort information till 
den deliriösa patienten om exempelvis tid på dygnet, datum, var och varför de vistades 
på en intensivvårdsavdelning. Detta upplevdes kunna ge patienten en känsla av kontroll 
och delaktighet, trots sin situation. 
 
“[...] att jag upplever patienten lugnare genom att berätta [...] Du kan få en fin effekt 
till exempel där patienten nickar får och ett, vad ska man säga, ansiktsuttryck som 
förmedlar ett ‘jaha’”. 

- Intervjuperson 2, fokusgrupp 2 
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Det visade sig att sjuksköterskorna ansåg att denna information kunde tas in av 
patienten mer eller mindre effektivt beroende på olika omständigheter eller 
vårdmoment. Det kunde till exempel röra sig om att informera och orientera patienten i 
samband med mobilisering, något en sjuksköterska upplevde gjorde att patienten kunde 
ta till sig informationen på ett bättre sätt. Andra sjuksköterskor passade på att prata med 
patienten och informera och orientera denne då sederingsuppehåll genomfördes, vilket 
gjordes för att på så vis veta ungefär hur patienten tedde sig kognitivt när den inte var 
sövd. Det fanns en upplevelse om att de sederande och smärtstillande läkemedlen som 
används på en intensivvårdsavdelning rubbar patientens kontroll över tid och rum. 
Genom att aktivt orientera och informera patienten under den stund som denne var utan 
sedering, och således mer vaken, upplevde sjuksköterskorna att informationen också 
kunde uppfattas och förstås bättre av patienten. Att försöka skapa en känsla av 
delaktighet hos patienten och på så sätt aktivt ge kontrollen tillbaka till patienten, 
upplevde sjuksköterskorna kunna förbättra patientens uppfattning och känsla av 
sammanhang.   
 
 

Arbeta enhetligt och målmedvetet  
Sjuksköterskorna framhävde vikten av att ha ett samlat synsätt och en struktur i 
vårdandet av den deliriösa patienten och hur det kunde underlätta arbetet för 
sjuksköterskan och andra professioner som arbetade kring patienten. En större samsyn 
kring tillståndet, från att identifiera, upptäcka, och initiera vårdåtgärder, till att öka 
förståelsen för vad delirium innebär för patienten under och efter vårdtiden, skulle 
gynna både patient och underlätta arbetet för den personal som arbetar runt patienten.  
 

Sträva mot samma mål 
I vården av en deliriös patient framhävde sjuksköterskorna vikten av att använda sig av 
varandras kunskap och kompetens för att ta reda på vilka vårdstrategier som kan vara 
framgångsrika för den deliriösa patienten. Genom att utbyta erfarenheter med 
exempelvis andra sjuksköterskor, undersköterskor eller andra professioner inom vården 
som kände till patienten i fråga, kunde de hitta passande åtgärder som de visste hade 
god effekt för just den patienten. 
 
Att försöka bemöta patienten tillsammans som ett lag, med en enhetlig syn och med en 
strävan mot samma mål ansågs vara viktiga komponenter i vårdandet av den deliriösa 
patienten. Bland annat uttryckte sjuksköterskor i en intervjugrupp hur användandet av 
skalor för att mäta sederingsdjup kunde göra att patienten fick en jämnare och mer 
enhetlig sedering och således inte behövde pendla alltför mycket i sederingsdjup under 
dygnet, något de ansåg var ogynnsamt ur ett delirium-perspektiv. På samma sätt ansågs 
enhetlighet vara en viktig del i arbetet kring att ha en strategi för att kunna påvisa 
delirium på ett effektivt sätt, något sjuksköterskorna i en fokusgrupp gjorde med hjälp 
av ett specifikt skattningsinstrument avsett för bedömning av delirium. Detta kunde ge 
en mer enhetlig syn i vård-teamet om tillståndets förekommande för varje särskild 
patient. Sjuksköterskorna upplevde också att de genom att använda detta instrument 
kunde visa på objektiva fynd på delirium för ansvarig läkare, vilket underlättade 
diskussionen och beslutsfattandet kring tillståndet i exempelvis rondsammanhang. 
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“men om man har någon som är uppenbart konfusionell och man liksom ser det och har 
höga poäng på skalan hela tiden, då är det väldigt lätt att öppna pärmen och visa det 
för läkaren och då har man alltid något att peka på, det känns lite lättare då.”   
 

- Intervjuperson 5, fokusgrupp 3 
 
Många sjuksköterskor poängterade således vikten av att eftersträva kontinuitet i vården 
kring en deliriös patient. Det kunde utöver ovanstående även röra sig om att till exempel 
aktivt diskutera delirium med läkare i samband med rond, att uppmärksamma läkare om 
risker med vissa läkemedel eller att tillsammans med läkare upprätta en plan för att 
främja sömnen hos en patient för att på så sätt undvika eller lindra delirium. På samma 
sätt blev det tydligt att bristande samarbete med läkare tycktes kunna inkräkta på 
sjuksköterskans strävan mot ökad kontinuitet i vården kring den deliriösa patienten. 
Exempelvis uttrycktes frustration över att inte ha en enhetlig sederingsregim, där olika 
läkare bytte till olika läkemedel utifrån personligt tycke, vilket i vissa fall beskrevs 
kunde ske flera gånger per dygn. I vårdandet av den deliriösa patienten ansågs ett 
målmedvetet och enhetligt sätt att arbeta, med en strävan mot samma mål, vara 
gynnsamt för den deliriösa patienten. 
 

Förebygga delirium 
En annan strategi var att tidigt försöka uppmärksamma tecken på delirium för att på så 
sätt vara ute i förväg och förebygga att tillståndet bryter ut. Det kunde röra sig om att 
aktivt försöka få patienten ur respirator så tidigt som möjligt eftersom sjuksköterskorna 
var medvetna om att respiratorbehandling var en betydande riskfaktor för delirium. En 
annan förebyggande strategi var att iaktta patientens sömnmönster för att på så sätt 
avgöra om en patient låg i riskzonen för att utveckla delirium. Sjuksköterskorna fann 
även här att strategier som syftade till att skapa mer naturlig dygnsrytm genom att skapa 
en miljö som främjade sömnen, men också genom att exempelvis ge lugnande medicin i 
förebyggande syfte, kunde förebygga att tillståndet bröt ut. En annan förebyggande 
strategi var att föra dagbok åt patienten, då det fanns en medvetenhet kring att delirium 
innebar svårigheter i återhämtningen även efter utskrivning från sjukhus. Genom att 
förklara och återge vad patienten hade varit med om under sin tid på IVA och sätta ord 
på det patienten verkade uppleva och gav uttryck för under vårdtiden, menade 
sjuksköterskorna att det på sikt kunde vara en strategi i att hjälpa patienten bearbeta sina 
upplevelser som de bär med sig. Genom förebyggande strategier antar sjuksköterskan 
ett förhållningssätt som syftar till att förhindra uppkomsten av delirium, men även för 
att underlätta bearbetningen av tillståndet i efterhand. 
 
“jag vet att många patienter upplever det som ett stöd i sin återhämtning, att de får läsa 
om vad som egentligen hände, för de kanske upplevde helt andra saker”. 
 

- Intervjuperson 2, fokusgrupp 2 

Identifiera och upptäcka 
Som ett led i att arbeta enhetligt och målmedvetet beskrevs olika strategier för att 
identifiera och upptäcka delirium hos patienten och utifrån intervjuerna framhölls två 
huvudsakliga strategier. En strategi där sjuksköterskor använde sig av validerade 
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skattningsskalor för delirium inom intensivvård samt en strategi som innebar att 
sjuksköterskorna genom kommunikationen med patienten kunde bedöma hur patienten 
tedde sig orienteringsmässigt och således också om patienten var deliriös. Att som 
sjuksköterska besitta strategier för att identifiera och upptäcka delirium får anses vara en 
förutsättning för att sedermera också kunna initiera åtgärder i syfte att vårda patienter 
med delirium. Sådana strategier inbegriper också en slags målmedvetenhet och 
beslutsamhet hos sjuksköterskorna om att minska det lidande som det deliriösa 
tillståndet för med sig till patienten.  
 
Det visade sig att skattningsinstrument för delirium framförallt användes i en av 
fokusgrupperna och det verkade finnas en allmän åsikt i denna grupp om att detta var ett 
effektivt hjälpmedel i arbetet att upptäcka delirium. I de andra två grupperna verkade 
det däremot råda en mer kritisk inställning till skattningsinstrumentens användbarhet i 
vårdandet. Några beskrev skattningsinstrumenten som omständiga att arbeta med, att de 
helt enkelt var svåra att följa och att de tog mycket tid från övrigt arbete. 
Sjuksköterskorna i en av fokusgrupperna uttryckte en viss ängslan över att intensivvård 
numera innefattar otaliga mängder skattningsinstrument och att användandet av dessa 
riskerar att hindra sjuksköterskan från att få en helhetsuppfattning om patienten och 
vården. Flera av de sjuksköterskor som uppgav att de inte använde specifika 
skattningsinstrument för delirium framhöll istället samtalet med patienten som ett 
värdefullt verktyg för att kunna identifiera och upptäcka delirium hos patienten. 
 
”annars är det väl när man börjar prata med dom, så upptäcker man ganska snabbt att 
dom har ju ingen orientering över huvud taget. Dom har ju ingen koll på sin situation.” 
 

- Intervjuperson 2, fokusgrupp 3 
 
Genom att ställa frågor som syftade till att värdera patientens orientering till tid, rum 
och situation beskrevs hur sjuksköterskorna snabbt kunde få en uppfattning om 
patienten tedde sig deliriös. Att tillämpa strategier för att identifiera och upptäcka 
delirium, för att på så sätt också kunna initiera lämpliga åtgärder mot tillståndet, ansågs 
som en viktig komponent i strävandet mot ett mer enhetligt och målmedvetet arbetssätt i 
vårdandet av den deliriösa patienten. 
 
 

Sträva efter ett vårdande förhållningssätt 
I fokusgruppsintervjuerna uttrycktes olika gynnsamma egenskaper hos sjuksköterskan i 
vårdandet av den deliriösa patienter. Av dessa var det framförallt kreativitet och 
vidsynthet, professionalitet och säkerhetsmedvetande som kunde urskiljas. Att som 
sjuksköterska bejaka sådana egenskaper ansågs vara viktigt då vårdandet av deliriösa 
patienter upplevdes ställa höga krav på sjuksköterskan i dennes sätt att bedriva 
intensivvård. Sjuksköterskan uttryckte strategier som syftade till att upprätthålla 
professionalitet i det tålamodskrävande vårdandet, om att vara lyhörd och kreativ inför 
varje deliriösa patients skiftande behov och samtidigt skapa de säkraste möjliga 
situationerna utifrån de resurser som står till förfogande. Även om det alltså fanns en 
upplevelse om vårdandet av dessa patienter som svårt och komplext så visade 
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sjuksköterskorna, genom att bejaka ovanstående egenskaper, att de likväl strävar efter 
ett vårdande förhållningssätt i mötet med den deliriösa patienten.  
 

Vara kreativ och vidsynt 
Sjuksköterskorna beskrev hur kreativitet och vidsynthet, det vill säga att ha förmågan att 
se flera olika möjligheter i vårdandet, kunde vara goda egenskaper i omhändertagandet 
av den deliriösa patienten. Det verkade i stor utsträckning handla om att som 
sjuksköterska inte ge upp, att ständigt vara kreativ och testa nya eventuella lösningar på 
problemet för att sedan utvärdera dess utfall. Det fanns dessutom en upplevelse om att 
avsaknad av kreativitet och vidsynthet i vårdandet riskerar att leda till mer delirium och 
mer lidande för patienten. Dessa egenskaper kan därmed betraktas som direkt avgörande 
för att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla ett vårdande förhållningssätt till den 
deliriösa patienten.  
 
“som vi sa... nytänkande, man får testa om det här funkar eller funkar det här att man 
får inte lov att ge upp riktigt för då blir det ännu sämre [...] Ip3 - nä då ska man, får 
man sluta... Det tänket får man ändå ha” 
 

- Intervjuperson 2 & 3, fokusgrupp 2 
 
Vidsynthet beskrevs som en framgångsrik egenskap utifrån flera olika aspekter i 
vårdandet av patienter med delirium. Det kunde handla om att vara vidsynt i 
bemärkelsen att vara uppmärksam på eventuella tecken som kan tänkas uppträda i 
samband med delirium, för att på så sätt upptäcka tillståndet hos patienten så tidigt som 
möjligt. Genom att eftersträva ett vidsynt och fördomsfritt förhållningssätt i 
bedömningen av patienten kunde sjuksköterskan se fler aspekter i uppträdandet av 
delirium än om den inte antog ett sådant förhållningssätt. Vidsynthet visade sig även 
framhållas som en framgångsrik egenskap hos sjuksköterskan i arbetet att identifiera 
och begränsa stressande intryck i den deliriösa patientens omgivning och för att skapa 
en lugn miljö, en strategi som tidigare omnämnts. 
 
“sen måste man vara ganska vid i sitt tankesätt för vad det är som kan störa” 
 

- Intervjuperson 4, fokusgrupp 1 
 
En vidsynt sjuksköterska beskrevs kunna besitta förmågan att genom sin kliniska blick 
uppmärksamma och vara observant på stressande företeelser i patientens omgivning 
som kan utlösa hallucinationer eller onödig stress hos patienten.  
 

Sträva efter professionalitet 
Patienter med delirium kunde upplevas som en tung kategori patienter eftersom de tog 
mycket tid, energi och tålamod från sjuksköterskan. Samtidigt fanns en medvetenhet om 
att den deliriösa patientens stundtals irrationella beteende inte var personligt riktat mot 
sjuksköterskan, utan ett uttryck för något annat, men att det likväl var viktigt att ha en 
professionell hållning mot patienten. För att upprätthålla professionalitet och således 
sträva efter ett vårdande förhållningssätt i vårdandet av den deliriösa patienten påtalades 
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vikten av att kunna hantera sitt tålamod, behålla lugnet och försöka följa med i det 
patienten säger och tänker. För att uppnå detta upplevde dock sjuksköterskorna att det 
krävdes en fördelning av arbetet för att patienten skulle få bästa möjliga bemötande och 
omhändertagande. Detta ansågs vara avgörande för att sjuksköterskan skulle kunna 
genomföra det arbete som krävdes i vårdandet av dessa patienter. 
 
“det handlar ju om att vara där och göra det bästa jobbet [...] man behöver lösas av, 
det kommer in någon med ny energi som pallar med att göra det jobbet som faktiskt 
krävs med den här typen av patienter [...]” 

- Intervjuperson 3, fokusgrupp 2 
 
Sjuksköterskorna beskrev hur känslor av missnöje och frustration kunde uppstå i 
vårdandet av dessa patienter. Det kunde dels bero på att de kände att deras strategier och 
omvårdnadsåtgärder inte hade någon effekt på patientens delirium, men det kunde också 
bero på att det kändes som att de inte fick något tillbaka. En sjuksköterska beskrev en 
strategi som innebar att denne försökte hantera och vårda sitt tålamod och skapa 
positiva känslor för sig själv i vårdandet av den deliriösa patienten. Det kunde yttra sig 
som en slags förhoppning om att patientens tillstånd skulle förbättras eftersom att 
“någon gång blir det ju bättre” och att det däri låg en drivkraft att vilja och orka fortsätta 
att arbeta med dessa stundtals energi- och tålamodskrävande patienter. 
 

Skapa en säker situation 
Samtliga fokusgrupper uttryckte strategier som syftade till att öka säkerheten vid 
tillfällen då den deliriösa patienten var så utåtagerande och motoriskt orolig att den 
utgjorde ett hot för sin egen hälsa. Dessa strategier kunde innebära att sjuksköterskorna 
valde att öka sederingsnivån hos patienten då de observerat en överhängande risk att 
den deliriösa patienten skulle kunna extubera sig själv eller störa annan 
livsuppehållande invasiv behandling.  
 
Även om några sjuksköterskor istället uttryckte att de i första hand försökte lugna 
genom närhet till en sådan patient var det uppenbart hur denna strategi många gånger 
inte var praktiskt genomförbar då en annan patient på samma sal var mycket 
vårdkrävande och kritiskt sjuk. Då valde även dessa sjuksköterskor att öka 
sederingsnivån på den deliriösa patienten för att istället rikta uppmärksamhet mot den 
kritiskt sjuka patienten, även om de hade en övertygelse om att denna strategi inte var 
den mest optimala utifrån bästa tänkbara förutsättningar och resurstillgång. Trots detta 
upplevde sjuksköterskan att det likväl, utifrån rådande omständigheter och 
resurstillgång, skapades den tryggaste och säkraste situationen för alla patienter på 
salen. På så vis upprätthölls det vårdande förhållningssättet till samtliga patienter i den 
utsträckning det var möjligt. 
   
“Det krävs ju nästan att man är flera stycken, för om man inte bara har den patienten 
så händer det väldigt fort saker och ting. Att de blir oroliga, att de vill ta ut droppet 
eller vill göra någonting. [...] Ip3- Det kräver någon som sitter bredvid patienten hela 
tiden, det är nog det viktigaste, att det finns en person där.” 
 

- Intervjuperson 1 & 3, fokusgrupp 1 
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Det fanns en upplevelse om att den deliriösa patienten många gånger är en 
resurskrävande patient och att de därmed inte bara utgör en säkerhetsrisk för sig själv 
utan även för andra patienter på salen, då den riskerar att ta uppmärksamhet från annat 
arbete. För att möta ett sådant dilemma beskrev sjuksköterskorna strategier för att 
minimera riskerna det kan innebära att vårda en deliriös patient och därmed öka 
säkerheten, som en del i strävandet efter ett vårdande förhållningssätt. 
 
”det är ingen som har tid nu... så då krökar man ner dem för att kunna fokusera på den 
som är kritisk sjuk och det är klart det [...] men det är kanske en fråga... personaltäthet 
och så... men eeh, det är ju... jag är ju inte stolt över det.” 
 

- Intervjuperson 1, fokusgrupp 2 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens syfte som var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans strategier i vårdandet 
av deliriösa intensivvårdspatienter lämpade sig väl för kvalitativ forskning då strategier 
i vårdandet inte enbart innefattar sjuksköterskors handlingar, utan även deras tankar och 
känslor i samband med vårdandet. 
 
Som ett led i att öka trovärdigheten i föreliggande studie medvetandegjorde författarna 
sina respektive förförståelser (Kvale & Brinkman 2014, ss. 291-292), både sinsemellan 
och för handledaren. Förförståelsen och dess potentiella inverkan på studiens 
trovärdighet diskuterades genomgående men framför allt i samband med vissa moment, 
så som när intervjuerna skulle genomföras och när analysen av den insamlade datan 
skulle initieras. Dessa moment ansågs som extra sårbara för förförståelsens inverkan, 
varför den diskuterades synnerligen mycket just då. 
 
Författarna till denna studie hade som mål att urvalet skulle vara ändamålsenligt, det vill 
säga att informanterna skulle ha erfarenhet av ämnet som avsågs studeras. På så sätt kan 
en djupare och mer informationsrik data tas fram, vilket också kan väga upp ett mindre 
antal informanter (Polit & Beck 2012, ss. 515-516). Inklusionskriterier för att få delta i 
studien var således, förutom att ha arbetserfarenhet på minst ett år, att 
intensivvårdssjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av att vårda deliriösa 
intensivvårdspatienter. Urvalet genomfördes av respektive vårdenhetschef på de tre 
intensivvårdsavdelningar som kontakt etablerats med, något som kan anses vara både 
positivt och negativt. En nackdel med detta kan vara att vårdenhetschefen väljer ut 
sjuksköterskor som har ett större intresse i ämnet än gemene sjuksköterska, vilket skulle 
kunna ge en skev representation av intensivvårdssjuksköterskors strategier i ämnet. 
Samtidigt menar Polit och Beck (2012, s. 515) att ett intresse av ämnet hos informanten 
också kan ge datan en högre grad av variation, vilket kan öka studiens trovärdighet. 
Inklusionskrav gällande ålder eller kön var något författarna medvetet valde att inte ta 
hänsyn till, då detta inte ansågs relevant för studiens syfte. 
 
Data samlades in genom tre fokusgruppsintervjuer utförda på tre olika sjukhus med 
totalt 14 informanter. Tre fokusgruppsintervjuer ansågs, utifrån tidsramen som gavs för 
arbetet i fråga samt inom ramen för ett examensarbete på magisternivå, vara tillräckligt 
för att generera informationsrik data. Wibeck (2010, ss. 51-52) menar att 
fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod anses kunna ge en bred data, snarare än 
djup, som är syftet med exempelvis individuella djupintervjuer. Vidare anses också 
fokusgruppsintervjuer kunna generera data med fokus på attityder, inställningar och 
värderingar och genom meningsutbyte mellan informanter få fram en rik uppfattning 
om fenomenet. Likaså anses fokusgruppsintervjuer vara givande för att undersöka 
motivationen bakom ett handlande, vilket var en av forskningsfrågorna som ledde 
författarna in på ämnet; att undersöka vilka resonemang som ligger bakom 
sjuksköterskans strategier i vårdandet av den deliriösa patienten. Samtidigt var 
författarna medvetna om att det inte går att sätta likhetstecken mellan det informanterna 
säger i intervjuerna och hur de faktiskt hade handlat eller agerat i en viss situation (ibid. 
s. 52). 
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Då författarna till denna studie var noviser i intervjuteknik och då fokusgruppsintervjuer 
kan innebära att fenomenet som avses studeras ibland hamnar i skymundan eftersom 
diskussionen i gruppen riskerar att sväva iväg, fanns risk för att trovärdigheten i arbetet 
skulle äventyras. Det ställde höga krav på författarna att vara medvetna om detta inför 
varje intervju och om nödvändigt vägleda informanterna tillbaka till det fenomen som 
studien avsåg att studera (Kreuger & Casey 2009, s. 93). Genom att båda författarna 
deltog under intervjuerna, ökade chansen att en av dessa kunde uppmärksamma detta. 
 
En annan aspekt som författarna tog hänsyn till relaterat till deras föga erfarenhet av 
kvalitativ intervjuteknik, var att trovärdigheten i studien riskerade att påverkas till det 
sämre. För att minimera detta studerades diverse metodböcker i ämnet och författarna 
deltog även i en workshop om intervjuteknik arrangerad av högskolan i Borås innan 
intervjuerna påbörjades. 
 
I samband med fokusgruppsintervjuerna noterades ibland tendenser till så kallat ”group-
thinking”, det vill säga att intervjupersonerna ibland hade för vana att instämma i 
varandras uttalanden, istället för att diskutera mot varandra vilket hade kunnat genera 
data med större bredd och mer oliktänkande. Företeelser gällande ”group-thinking” 
beskrivs av Wibeck (2010, s. 31) i samband med just fokusgruppsintervjuer. Alltsedan 
författarna var medvetna om dessa risker redan innan intervjuerna påbörjades upplevdes 
intervjugruppen kunna vägledas till oliktänkande och nyansering av fenomenet som 
avsågs undersökas. Likaså var författarna medvetna om att fokusgruppsintervju som 
datainsamlingsmetod innebar en risk för att någon eller några informanter kunde hamna 
i skymundan och inte fick komma till tals. Författarna upplevde att detta uppstod i en av 
fokusgrupperna. Eftersom författarna var medvetna om att detta problem kunde uppstå 
kunde de också aktivt försöka bjuda in den informant som ansågs ha hamnat i 
skymundan till diskussion. 
 
En etisk aspekt som bör diskuteras relaterat till val av datainsamlingsmetod är den risk 
det innebär att uppgifter eller information som yttrats under fokusgruppsintervjun kan 
spridas av de medlemmar som deltagit (Wibeck 2010, s. 140). Författarna har ingen 
större makt att påverka detta, men då ämnet som avsågs diskuteras under intervjuerna 
inte ansågs vara av alltför känslig eller personlig karaktär ansågs nyttan som denna 
studie skulle kunna tillhandahålla vara större än den risk det innebar att någon enskild 
deltagares uttalanden avslöjas. 
 
 

Resultatdiskussion 
Syftet i föreliggande studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans strategier i 
vårdandet av deliriösa intensivvårdspatienter. Genom intensivvårdssjuksköterskans 
olika vårdhandlingar och förhållningssätt kunde olika strategier urskiljas som 
sjuksköterskan använde sig av i vårdandet av den deliriösa patienten. De huvudsakliga 
fynden i föreliggande studie innebar strategier som syftade till att skapa förutsättning 
för vila och återhämtning och att förankra patienten till verkligheten. Genom att arbeta 
enhetligt och målmedvetet upplevdes vården av den deliriösa patienten kunna utföras på 
ett mer effektivt sätt. I strävandet efter ett vårdande förhållningssätt i vården av den 
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deliriösa intensivvårdspatienten framkom olika egenskaper och attityder vilka 
sjuksköterskorna upplevde som framgångsrika och värdefulla i vårdandet.  
 
En tydligt framträdande strategi i syfte att skapa förutsättning för vila och återhämtning 
var att intensivvårdssjuksköterskan genom närhet och närvaro till patienten ämnade 
skapa känslor av trygghet. Asp (2012, s. 466) skriver om olika aspekter i vilandet där 
dess inre betydelse, den djupa vilan, framställs som ett tillstånd med känsla av trygghet 
och tillit. Tryggheten kan beskrivas som upplevelsen av att ha ett okränkbart värde som 
människa och av att vara älskad. Det är alltså en slags grundläggande form av vila men 
som nödvändigtvis inte påverkas av rörelsen mellan vila och icke-vila, den ständiga 
rörelsen och rytmen som förekommer mellan ansträngningarna i vardagen och 
stunderna av vila. Betydelserna av det djupa vilandet kan liknas vid hur 
sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att de genom närvaro med kropp, röst och 
innerlighet för varje enskild deliriös patient avsåg att hos patienten skapa känslor av just 
trygghet och av att vara okränkbar. Att skapa trygghet genom närhet och närvaro för 
den deliriösa patienten var en strategi som uppdagades tidigt och med en nästan 
självklar framtoning och utan meningsskiljaktigheter i fokusgrupperna. Ett sådant 
vårdande tolkas därför som en naturlig och spontan strategi i vårdandet av den deliriösa 
intensivvårdspatienten. En strategi som dessutom kan bekräftas som framgångsrik 
utifrån vad som beskrivs i en kvalitativ studie av Granberg, Bergbom-Engberg och 
Lundberg (1998, ss. 294-307). De beskriver deliriösa patienters upplevelser efter att ha 
vårdats på IVA. Härvid bekräftas att sjuksköterskans ständiga närvaro och lugna röst 
kan förmedla en känsla av trygghet hos den deliriösa patient, vilket slutligen också kan 
förmå denne till vila och återhämtning. Just trygghet anses dessutom vara ett 
grundläggande värde att eftersträva i vårdandets generella kontext vilket omnämns i 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) där det går att läsa hur hälso- och sjukvård 
av god kvalitet bland annat ska kunna tillgodose patientens behov av trygghet i vården 
och behandlingen. 
 
Strategier som syftade till att optimera vårdmiljön för den deliriösa patienten stämmer 
väl överens med hur Dahlberg och Segesten (2010, s. 236) beskriver den vårdande 
respektive icke-vårdande miljön på en intensivvårdsavdelning. De menar att det råder en 
olycklig kombination av att det oftast är de svårast sjuka eller skadade patienterna som 
också vistas i den mest livliga miljön på sjukhuset, intensivvårdsmiljön. Dessa patienter 
beskrivs som alltför svårt sjuka för att ha möjlighet att påverka sin egen omgivning eller 
vårdmiljö och att de därför ofrivilligen blir föremål för ständiga ”signaler” i form av 
ljud, ljus och slammer. Risken anses vara stor att dessa patienter också utvecklar IVA-
syndrom, så som Dahlberg och Segesten omnämner tillståndet. De menar att många av 
dessa signaler dessvärre är ofrånkomliga i intensivvårdsmiljön, då de ofta företräder ljud 
från livsuppehållande vårdhandlingar, men att det likväl finns mycket att göra för 
vårdaren i syfte att dämpa det ständiga flödet av stressande intryck till patienten. Att 
vårda utefter en strategi som innebär att intensivvårdssjuksköterskan aktivt begrundar 
och reducerar eventuella stressande signaler i vårdmiljön och att de utför sina 
vårdhandlingar med en så liten påverkan på den vårdande miljön som möjligt, torde 
vara framgångsrikt i syfte att både förebygga och minska redan uppkommet delirium. 
 
I föreliggande studie poängteras vikten av att skapa en naturlig och rytmisk rörelse i den 
deliriösa patientens tillvaro, en rörelse mellan att vara aktiv och vila samt mellan att 
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vara vaken och sova. Asp (2002, ss. 94-95) presenterar begreppet ”vilorytm i livet”, i en 
livsvärldsfenomenologisk studie om vilande, som livsprocesser med rytmiska flöden 
mellan vilande och icke-vilande. Hon beskriver vilorytmen som den egna livsrytmens 
förhållning och anpassning till naturens bestämda rytmer. Dygnen och årstidernas 
växlingar kan inte styras eller forceras och människan har istället valmöjligheten att 
följa denna rytm i livet vilket Asp beskriver kunna upplevas som fridfullt och ge en fast 
förankring i en annars många gånger hektisk tillvaro. Detta sätt att se på människans 
vilorytm, i enlighet med naturens och dygnets växlingar, är troligen många gånger 
problematisk för intensivvården att förhålla sig till då det inte alltid går att välja ett 
lämpligt tillfälle för olika behandlingar och undersökningar. Genom att som 
sjuksköterska däremot besitta strategier som innebär att patientens vilorytm i livet 
optimeras på bästa sätt, utifrån de förutsättningar som ges på en intensivvårdsavdelning, 
så borde rimligen också allvarlighetsgraden av delirium kunna reduceras. 
 
Att förankra patienten till verkligheten visade sig vara en viktig del i vårdandet av den 
deliriösa patienten. Genom vårdhandlingar som exempelvis mobilisering upplevdes 
patienten få en annan vy, vilket tycktes skapa en förankring till kroppen och till 
verkligheten och världen runt om. Ett annat sätt att försöka få patienten att känna en 
förankring till verkligheten var att, genom att bekräfta och förklara dennes upplevelser 
och försöka göra patienten mer delaktig i vården, skapa en känsla av sammanhang hos 
patienten. Dahlberg och Segesten (2010, s. 126) menar att vårdandets mål är hälsa. 
Eftersom hälsa är en subjektiv upplevelse som endast kan uppfattas av patienten själv 
innebär det också att sjuksköterskan som vårdare måste beröra patientens värld för att 
uppnå detta. De menar vidare att fokus bör ligga på patientens värld och en vilja att 
förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande erfars av och påverkar den individuella 
patienten. Ylikangas (2012, ss. 265-276) problematiserar hur en patients hallucinationer 
kan bli dennes verklighet och upplevda värld, och svårigheterna som det kan innebära 
när en patient befinner sig mellan två världar. Förhållandet mellan patient, vårdare och 
närstående kan för patienten vara en viktig länk till det normala livet och verkligheten 
och om det brister kan det hos patienter som är mer vakna skapa känslor av ensamhet 
och lidande (ibid, ss. 265-276). Hos en deliriös patient som har overkliga upplevelser 
torde detta spela ännu större roll, varför det blir en utmaning för sjuksköterskan att ta 
sig an dessa patienter eftersom intensivvårdsmiljön inte sällan är en hektisk och intensiv 
sådan, där sjuksköterskan och övrig personal ibland får prioritera mellan patienter eller 
göromål och inte alltid har möjlighet att ägna patienten den tid och uppmärksamhet som 
krävs för att kunna ge patienten en känsla av att vara tillbaka i verkligheten. I en studie 
av Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg (1998, ss. 294-307) beskriver 
intensivvårdspatienter som har haft delirium hur deras overkliga upplevelser gjorde att 
de ibland kunde uppfatta personalen som ett hot, där det framkom att vissa 
sjuksköterskor förknippades med hotfulla eller negativa upplevelser eller känslor. På 
samma sätt beskrevs dock hur patienterna fick särskild tilltro till särskilda 
sjuksköterskor som genom att hjälpa patienten att koncentrera sina känslor eller tankar 
också kunde förmå patienten att orientera sig till omvärlden och omgivningen. 
 
Informanterna i föreliggande studie beskrev strategier om att förankra den deliriösa 
patienten till sin kropp och till verkligheten. Identitet och självkänsla, upplevelsen av 
vem och vad man är, är starkt sammankopplad med kroppen som levd. Utifrån teorier 
av den fenomenologiska filosofen Merleau-Pony menar Dahlberg och Segesten (2012, 
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s. 133) att det är svårt att tänka sig ett “jag” utan kropp och att kroppen är navet i 
människans existens omkring vilket allting kretsar och samtidigt det ankare som ger oss 
fäste i världsligheten. Det är genom vår kropp som vi har tillgång till livet, och så länge 
vi lever gör vi det genom våra kroppar. Det bör således vara svårt att känna sin kropp 
och därmed även svårt att identifiera sig själv och sin person om upplevelsen och 
uppfattningen av kroppen är störd. I en studie av Schweickert, Pohlman, Pohlman, 
Nigos, Pawlik, Esbrook, Spears et al. (2009, ss. 1874–1882) undersöktes effekter av 
tidig mobilisering på intensivvårdspatienter med delirium, i vilken de fann att 
durationen av det deliriösa tillståndet var kortare i den grupp som erhållit tidig 
mobilisering jämfört med den grupp som inte erhållit det. Samma studie konstaterar att 
tidig mobilisering också kan göra att patienten återfår en känsla av självständighet. Det 
finns alltså en tydlig koppling mellan att använda sin kropp i ett sammanhang och 
förkortat delirium. Det tycks också vara något basalt att känna makt över sin egen 
kropp, som starkt förknippas med att känna någon slags kontroll över tillvaron. 
Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att vissa intensivvårdspatienter med 
delirium tycktes ha svårigheter i att känna sin egen kropp och sin egen autonomi. Att 
sträva efter att få patienten att känna kontroll över sin kropp genom mobilisering borde 
också kunna ge patienten en känsla av självständighet. 
 
Genom att orientera och informera patienten om dennes situation försökte 
sjuksköterskorna i aktuell studie ge patienten en känsla av sammanhang. Day, Higgins 
och Keatinge (2011, ss. 3285-3294), menar i en diskursanalys av äldre patienters 
upplevelser av delirium, att orientera och informera patienten om sitt tillstånd kan ses 
som en av grundpelarna i vårdandet av deliriösa patienter. Om patienten kan få en 
förståelse för vad som händer under den tid som denne har delirium eller befinner sig i 
sin deliriösa värld kan också patientens förståelse för sina upplevelser förbättras (ibid, 
ss. 3285-3294). Fagerberg och Jönhagen (2002, ss. 339-346), som i en intervjustudie 
undersökt patienters upplevelser av temporär förvirring, menar dock att orientering av 
patienten till tid, plats, person och situation i vissa fall kan förstärka känslan av att vara 
isolerad och ensam i sina upplevelser. Detta eftersom patienten upplever att ingen annan 
kan se eller förstå det som denne upplever. Hur förvirringstillstånd som delirium 
upplevs av patienten är således komplext, individuellt och följer inga särskilda ramar, 
något som sjuksköterskan bör ha i åtanke i vårdandet av dessa patienter. Tydligt är dock 
att känslan av sammanhang har en viktig roll i varje människas liv. Det menar iallafall 
filosofen Merleau-Ponty som hävdar att i och med att vi finns i ett sammanhang, i en 
gemensam värld med andra, är vi “dömda” till att finna mening. Dahlberg och Segesten 
(2010, ss. 77-79) skriver med inspiration från ovan nämnda filosof hur vi hänger 
samman med andra människor och med världen, som något grundläggande för 
existensen. Att drabbas av kritisk sjukdom kan rubba känslan av sammanhang hos 
patienten och kan innebära ett hinder på vägen mot att känna välbefinnande (ibid, ss. 
77-79). Att drabbas av kritisk sjukdom och därtill delirium borde innebära att en mängd 
olika känslor kan uppstå hos patienten. Att som sjuksköterska i omhändertagandet och 
vårdandet av dessa patienter veta hur de ska ta sig an patienten för att skapa bland annat 
känsla av sammanhang borde således vara en svår, men i sammanhanget, viktig uppgift.  
 
I resultatet framkom det att informanterna upplevde att ett enhetligt sätt att se på 
vårdandet av den deliriösa patienten var en viktig strategi. Det innebar ett strävande 
efter en enhetlig syn på vissa aspekter inom vårdandet och involverandet av andra 
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discipliners kompetens. Schweikert et al. (2009, ss. 1874–1882) undersökte effekten av 
att använda sig av ett multidisciplinärt omhändertagande i vårdandet av 
intensivvårdspatienter. Tidig mobilisering med hjälp av sjukgymnast och arbetsterapeut 
under dagligt sedationsuppehåll gjordes för att undersöka hur det påverkade 
intensivvårdspatientens funktionella status. Förutom att de kunde konstatera att 
patienter i interventionsgruppen som erhöll ovan nämnda behandling i snitt spenderade 
färre dagar i respirator och i större utsträckning kunde återgå till normal fysisk funktion 
jämfört med de patienter i kontrollgruppen, kunde de även se att antalet dagar som 
patienterna hade delirium även blev färre. Schweikert et al (2009, ss. 1874–1882) menar 
att genom att koordinera olika discipliners kompetens kan intensivvårdspatientens 
förutsättningar för återhämtning förbättras, något som också tycktes ge förbättrat utfall 
hos patienter med delirium. Likaså McDonnel och Timmins (2012, ss 2488 - 2498) 
hävdar i en studie som avsåg undersöka sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
deliriösa patienter att ett multidisciplinärt omhändertagande krävs för att kunna ge 
patienten den vård som krävs.   
 
Sjuksköterskorna i föreliggande studie var medvetna om att de upplevelser som 
patienten har troligtvis kommer att innebära svårigheter även efter att den skrivs ut från 
IVA och från sjukhuset. De menade på att det i dessa lägen kunde vara värdefullt att 
föra dagbok åt patienten för att eventuellt underlätta bearbetningen av de upplevelser 
som patienten hade haft på IVA. Forskning har visat att användandet av dagbok kan 
underlätta bearbetningen av sjukdomstiden för patienten, då många patienter endast har 
få eller ytterst fragmentariska minnen av sin tid på IVA (Engström, Grip & Hamrén 
2009, ss. 61-67). Delirium i varierande grad, med hallucinationer eller andra overkliga 
upplevelser är vanligt förekommande och kan förstärka känslan av förlorad 
tidsuppfattning. Patienter som har vårdats på IVA har uttryckt ett behov av att få veta 
och förstå vad de varit med om under sin sjukdomstid. Dagboksanvändande i 
kombination med uppföljande besök på den intensivvårdsavdelning de vårdats på har 
visat sig kunna underlätta bearbetningen och öka känslan av sammanhang (Engström et 
al. 2009, ss. 61-67; Engström, Rogmalm, Marklund & Wälivaara 2015, ss. 1-8 ).  
 
Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev olika strategier i identifieringen av 
delirium. Dessa bestod dels av att använda skattningsinstrument för 
intensivvårdsrelaterat delirium, men framförallt av att försöka bedöma graden av 
orientering hos patienten genom samtal med denna. Att upptäcka delirium på den 
typiska intensivvårdspatienten kan innebära svårigheter eftersom många 
intensivvårdspatienter är intuberade, följaktligen mer eller mindre sederade och har 
därav en försämrad förmåga till att föra samtal med sjuksköterskan. Riktlinjer kring 
användandet av bedömningsinstrument säger att skattning av delirium inte kan anses 
tillförlitlig om patienten inte uppvisar en viss grad av vakenhet (Brummel, Vasilevskis, 
Han, Boehm, Pun & Ely 2013, ss. 1-13). Detta innebär alltså att intubation inte 
nödvändigtvis behöver utgöra ett hinder i samband med bedömningen av delirium med 
skattningsinstrument så länge patienten tolererar en period av lättare sedering. Strategier 
som syftar till att identifiera och upptäcka delirium genom samtalet med den deliriösa 
patienten borde rimligen vara en mindre framgångsrik strategi för intensivvården, 
jämfört med att använda skattningsinstrument, då flera intensivvårdspatienter är 
intuberade och därmed har nedsatt förmåga till att föra samtal med sjuksköterskan.  
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Många av de sjuksköterskor som inte var närmare bekanta med skattningsinstrument för 
delirium hade en upplevelse om dem som omständliga att arbeta med och att 
användandet av dem tog tid från övrigt arbete. Detta väcker frågan om på vilket sätt som 
dessa sjuksköterskor har blivit introducerade för skattningsinstrumentet, då det tycks 
finnas mer eller mindre framgångsrika metoder för att implementera sådana instrument. 
Riekerk, Pen, Hofhuis, Rommes, Schultz och Spronk (2009, ss. 242-249) har nämligen 
kunnat bevisa hur stegvis introducering av skattningsinstrumentet CAM-ICU under en 
relativt kort period kan vara mycket framgångsrikt. De påvisade exempelvis att 
skattningsfrekvensen av delirium ökade markant hos intensivvårdssjuksköterskorna, att 
det endast tog 2-3 minuter i anspråk per sjuksköterska och skift samt att 
sjuksköterskorna i efterhand upplevde skattningsförfarandet som en viktig del för att 
kunna tillgodose patienten god vård. Följaktligen borde skattningsinstrument utgöra de 
mest lämpliga alternativen för bedömning av delirium inom intensivvård och 
tillsammans med en passande metod för implementering borde också sjuksköterskans 
upplevelse av användbarheten kunna förändras till det bättre. 
 
Resultatet i föreliggande studie väcker frågan huruvida det finns särskilda egenskaper 
och attityder hos sjuksköterskor vilka skulle kunna bidra till en mer framgångsrik vård 
av deliriösa intensivvårdspatienter och således till en bättre kvalitet av vården. Enligt 
några av de intervjuade sjuksköterskorna i föreliggande studie skulle det som bekant 
dessutom finnas skäl att tro att avsaknaden av vissa förhållningssätt hos sjuksköterskan, 
som kreativitet och vidsynthet, riskerar leda till att den deliriösa patienten blir ännu mer 
förvirrad. Det finns däremot, till författarnas kännedom, i dagsläget ingen forskning 
som kan bekräfta att just egenskaper om att vara nyfiken och vidsynt skulle kunna bidra 
till en bättre kvalitet på vården. Däremot finns det kvalitativ forskning som beskriver 
gynnsamma egenskaper hos sjuksköterskor i relation till ett mer generellt 
omhändertagande av patienter. Det hävdas också hur vissa egenskaper hos 
sjuksköterskan dessutom kan öka kvaliteten på den vård och service som tillhandahålls 
på sjukhus (Rush & Cook 2006, ss. 382-385). De egenskaper som presenteras som 
fördelaktiga i föreliggande studie kan ej bekräftas i forskningen av Rush och Cook men 
det är fortfarande möjligt att dessa egenskaper är framgångsrika inom ett 
intensivvårdskontext, och särskilt i samband med vårdande av en deliriös 
intensivvårdspatient. 
 
I resultatet framkom det att vårdandet av en deliriös patient kunde upplevas som energi- 
och tålamodskrävande. Detta menar Partridge, Martin, Harari och Dhesi (2012, ss. 804–
812) kan innebära en ökad känsla av stress, bland annat på grund av tillståndets 
oförutsägbarhet, svårigheter att nå fram till patienter eller förstå deras upplevelser eller 
då patienten har störd uppfattning om omvärlden. Även Mcdonnell och Timmins (2012, 
ss. 2488-2498) konstaterar detta i sin kvantitativa retrospektiva studie om 
sjuksköterskans upplevelser av att vårda deliriösa patienter, där hyperaktivt delirium 
tycktes vara särskilt utmanande för sjuksköterskan. Det tålamodskrävande arbetet kan 
påverka deras vårdande och det är enligt McDonnel och Timmins (2012) viktigt att 
sjuksköterskan får stöd i detta, exempelvis genom multidisciplinära möten för att dela 
med sig av upplevelsen. Detta skulle också kunna öka medvetenheten kring vad som 
orsakar stress eller negativa känslor hos sjuksköterskan relaterat till vårdandet av den 
deliriösa patienten, och således också öka medvetenhet kring att förebygga att det 
uppstår. Sistnämnda studie baseras på grundutbildade sjuksköterskor och inte 
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intensivvårdssjuksköterskor. Huruvida strategier som syftar till att hjälpa sjuksköterskan 
hantera de känslor som kan uppstå i vårdandet av patienter med delirium genom ett 
multidisciplinärt synsätt är svårt att säga, dock verkar det troligt att det är applicerbart 
även inom intensivvård.  
 
Ett annat dominerande resultat som framträdde i aktuell studie var att sjuksköterskorna 
försökte minimera riskerna som de upplevde att det kunde innebära att vårda en deliriös 
intensivvårdspatient, och därmed öka säkerheten som en del i strävandet efter ett 
vårdande förhållningssätt. Liknande upplevelser presenteras i en kvalitativ studie av 
Lou och Dai (2002, ss. 279-289) baserad på djupintervjuer om sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda deliriösa patienter. Liksom i föreliggande studie 
problematiserar de hur vårdandet av en deliriös patient kan ge ökad arbetsbelastning och 
hur det kan uppstå en konflikt mellan att förse adekvat och tidskrävande vård till den 
deliriösa patienten utan att åsidosätta andra patienter. Ett första steg mot att minska 
denna ökade arbetsbelastning och upplevda börda hos sjuksköterskorna torde kunna 
vara genom att finna strategier för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla delirium 
på ett effektivare sätt än vad som är fallet idag. Att öka sjuksköterskors kunskap och 
medvetenhet om tillståndet, genom tillhandahållande av utbildning och fortbildning, 
skulle kunna underlätta förebyggande och tidigt upptäckande av delirium. Detta torde 
vara särskilt viktigt och värdefullt för intensivvårdssjuksköterskor som vårdar patienter 
med en ökad risk för att utveckla delirium. 
 
Hållbar samhällsutveckling 
Vad gäller hållbar samhällsutveckling relaterat till det ämne som föreliggande uppsats 
avhandlat är det tydligt att förbättrade strategier i vårdandet av delirium kan 
effektivisera vården och således förbättra förutsättningarna för patienten att återfå hälsa. 
Delirium inom intensivvård är vanligt förekommande och det finns forskning som tyder 
på att sjukvården misslyckas med att upptäcka tillståndet i upp till 65 % på grund av 
olika orsaker (Spronk, Riekerk, Hofhuis & Rommes, 2009, ss. 1276-1280). Det är 
rimligt att tro att det inom intensivvård finns stora möjligheter att genomföra 
förbättringsarbeten och effektivisering av vården kring deliriösa intensivvårdspatienter. 
Att belysa sjuksköterskans viktiga roll i upptäckandet och vårdandet av tillståndet, och 
således effektivisera och förbättra vården av dessa patienter, skulle kunna bespara 
sjukvården resurser som krävs i vårdandet av denna patientkategori. Att satsa på 
effektivisering i vården av delirium hos intensivvårdspatienten är något svensk sjukvård 
hade gynnats av och troligen även patienten och samhället i övrigt.  
 
 
SLUTSATS 
Studien redogör för strategier som intensivvårdssjuksköterskor använder sig av i 
vårdandet av intensivvårdspatienter med delirium. Strategierna innebär att 
sjuksköterskorna skapar förutsättning för vila och återhämtning och förankrar patienten 
till verkligheten. Vården av den deliriösa intensivvårdspatienten visar sig förenklas 
genom strategier som syftar till att arbeta mer enhetligt och strukturerat både inom och 
över professionsgränserna, samt genom att sträva efter särskilda förhållningssätt i 
vårdandet. Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver också vårdandet av den deliriösa 
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intensivvårdspatienten som svårt, att det kan vara tålamods- och resurskrävande. Sådana 
svårigheter upplevs av sjuksköterskorna kunna begränsa ett optimalt omhändertagande 
av dessa patienter, vilket beskrivs som utmanande och frustrerande. Det är möjligt att de 
strategier som framkommit i föreliggande studie kan inspirera till ytterligare forskning 
för att undersöka om särskilda strategier eller grundläggande handläggningsprogram 
kan förbättra vården av deliriösa intensivvårdspatienter.  Genom denna studie kan 
informella rutiner påtalas och lyftas och på så sätt bli föremål för diskussion. Detta som 
ett led i att identifiera förbättringsområden och öka kvaliteten i vården av den deliriösa 
intensivvårdspatienten. Genom att bejaka ovanstående strategier och genom att 
uppmärksamma de svårigheter som sjuksköterskan upplever hindrar ett optimalt 
omhändertagande av dessa patienter, skulle vården av den deliriösa 
intensivvårdspatienten kunna förbättras, effektiviseras och skapa en tillvaro med mindre 
lidande för patienten. 
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 

• Studien skulle kunna bidra till ökad medvetenhet om 
intensivvårdssjuksköterskans roll och betydelse i vårdandet av den deliriösa 
intensivvårdspatienten. Likaså skulle den kunna belysa de utmaningar som 
intensivvårdssjuksköterskan ställs inför i vårdandet av denna patientgrupp. 
Verksamheter som bedriver intensivvård skulle på så sätt kunna utformas på ett 
sätt som gynnar intensivvårdssjuksköterskans arbete i vårdandet av den deliriösa 
patienten, vilket på sikt skulle kunna förbättra vårdandet och minska lidandet för 
patienten. 

• Studiens resultat understryker upplevelsen av att den deliriösa 
intensivvårdspatienten hade gynnats av ett mer enhetligt och målmedvetet sätt 
att arbeta kring intensivvårdsrelaterat delirium, både vad gäller förebyggande 
och vårdande strategier. Det skulle kunna konkretiseras i verksamheter som 
bedriver intensivvård genom att arbeta efter mer rutinmässiga riktlinjer, 
exempelvis efter utformade PM, handlingsprogram eller utse en särskild 
arbetsgrupp vars uppgift är att implementera rutiner kring  vården av patienter 
med delirium.  

• I föreliggande studie framkommer effektiva strategier i vårdandet av patienter 
med delirium så som sjuksköterskor inom intensivvård upplever dem. De 
strategier som genom forskning kan bekräftas framgångsrika även utifrån ett 
patientperspektiv bör implementeras i praktiken. Det finns mycket forskning 
som berör intensivvårdsrelaterat delirium, både ur medicinskt och 
omvårdnadsmässigt perspektiv. Fortsatt forskning bör belysa betydelsen av att 
utbilda vårdpersonal i värdefulla strategier i vårdandet av deliriösa patienter. 

• Uppmärksammande av de utmaningar och risker som sjuksköterskorna beskriver 
i vårdandet av deliriösa patienter skulle kunna bidra till förbättrade rutiner i 
arbetet kring dessa patienter och på sikt även öka patientsäkerheten.  
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Bilaga I - Brev till verksamhetschef, sjukhus X         
 
Vi heter Martin Lindmark och Johan Lund Gillberg, och är studenter på Borås Högskola 
där vi studerar till intensivvårssjuksköterskor på uppdrag av Sahlgrenska 
Universitetssjukhus. I utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete på 15 hp, 
varför vi nu har tagit kontakt med er. 
 
Vi är intresserade av att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskan vårdar 
intensivvårdspatienter med delirium. 
 
Delirium är vanligt förekommande hos intensivvårdspatienten och är förenat med en 
mängd negativa konsekvenser för både patient, personal och samhälle. Bland annat ses 
ökad mortalitet, längre tid i respirator, ökat lidande hos patienten, längre vårdtider och 
således ökade sjukhuskostnader. Studier visar att tidig upptäckt av delirium kan leda till 
att behandling tidigare initieras och att graden och varaktigheten av det deliriösa 
tillståndet kan reduceras. På så sätt kan också de negativa konsekvenser som delirium 
för med sig minimeras. Det finns ingen enskild eller allmänt gällande 
behandlingsstrategi att tillgå vid vård av den deliriösa intensivvårdspatienten, utan 
alternativen är många. Därför är vi intresserade av att komma till 
intensivvårdsavdelningen på Varbergs sjukhus och ta del av 
intensivvårdssjuksköterskors berättelser kring att vårda patienter med delirium.  
 
Genom detta brev önskar vi få ert godkännande att genomföra datainsamling för 
ovannämnda examensarbete. Detta ämnar vi göra genom intervjuer med personal på er 
intensivvårdsavdelning genom fokusgruppsintervjuer.  
 
Följande urvalskriterier gäller: 

-          Specialistsjusköterska inom intensivvård. 
-          Arbetslivserfarenhet inom intensivvård minst ett år. 
-          Erfarenhet av att vårda patienter med delirium. 
 

Intervjugruppen bör bestå av minst 5 personer och som mest åtta. Tidsåtgång uppskattas 
till 30-45 minuter. Deltagandet är frivilligt och sjuksköterskan har rätt att avbryta 
deltagandet när som helst utan att uppge orsak. Data som samlas in kommer att 
behandlas konfidentiellt och med respekt för de deltagandes integritet, där ingen enskild 
person eller vårdenhet kommer att kunna identifieras. Materialet kommer endast att vara 
tillgängligt för oss och vår handledare Sepideh Olausson, intensivvårdsjuksköterska och 
lektor vid Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet. 
 
Vi kommer åter ta kontakt med er i slutet av vecka X alternativt i början av vecka X. 
Kontakta oss gärna dessförinnan vid frågor och funderingar. 
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Tack på förhand, 
 
Martin Lindmark 
Johan Lund Gillberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Lindmark                       Johan Lund Gillberg                   Sepideh Olausson, 
Studerande                                 Studerande                                  Handledare 
Tel.0763-132342                       Tel.0722-373237                        Tel.0701-835356 
s150067@student.hb.se             s150501@student.hb.se             sepideh.olausson@gu.se 
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Godkännande 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Martin Lindmark och Johan Lund 
Gillberg genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
______________________________________________________ 
Namn, titel       
 
______________________________________________________ 
Verksamhet 
 
______________________________________________________ 
Ort, datum 
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Bilaga II - Till dig som intensivvårdssjuksköterska 
 
Vi har kommit i kontakt med dig genom din vårdenhetschef och är intresserade av att 
genomföra en intervju med dig tillsammans med andra intensivvårdssjuksköterskor.   
Vi heter Martin Lindmark och Johan Lund Gillberg och studerar till 
intensivvårdssjuksköterskor vid högskolan i Borås, där vi för närvarande skriver vårt 
examensarbete på magisternivå. Vårt syfte med arbetet är att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskans vårdande av intensivvårdspatienter med delirium och vi är 
därför intresserade av att höra dina berättelser och erfarenheter av detta.   
 
Samtalet som kommer att ske i grupp om 5-8 sjuksköterskor, kommer uppskattningsvis 
att ta 30-45 minuter och spelas in med hjälp av inspelningsutrustning. Deltagandet är 
frivilligt och materialet som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen 
deltagare eller vårdenhet kommer att kunna identifieras utan endast vi som författare 
samt vår handledare Sepideh Olausson kommer att ha tillgång till materialet, som 
genom kvalitativ innehållsanalys kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. 
Studiens resultat kommer att lämnas ut i efterhand till den som önskar. Du som 
deltagare kan när som helst under processen välja att avbryta din medverkan utan att 
behöva uppge förklaring. 
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
 
Tack på förhand, 
 
Martin och Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Lindmark                       Johan Lund Gillberg                 Sepideh Olausson 
Studerande                                 Studerande                                Handledare 
Tel.0763-132342                       Tel.0722-373237                       Tel.0701-835356 
s150067@student.hb.se             s150501@student.hb.se            sepideh.olausson@gu.se 
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Bilaga III - Samtyckesformulär 
 
Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information om den aktuella studien som avser 
undersöka intensivvårdssjuksköterskans vårdande av intensivvårdspatienter med 
delirium. Jag som deltagare i denna studie har fått tillfälle att ställa frågor och är 
medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 
medverkan i studien utan uppge orsak. 
 
__________________________________________________ 
Forskningspersons underskrift, datum 
 
__________________________________________________ 
Forskningspersons namnförtydligande 
 
_________________________ / ________________________ 
Jag har delgett information om studiens syfte och planerade utformning för ovanstående 
person 
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