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Sammanfattning    

Konfusion är ett vanligt förekommande tillstånd bland de äldre som vårdas på sjukhus 

och det har visat sig att en diagnos i många fall aldrig ställs. Konfusionstillståndet 

innebär en tillfällig svikt i hjärnans funktioner där äldre löper en högre risk att drabbas 

av detta. Ofta tycks det uppstå svårigheter från vårdens sida i att möta de drabbade 

patienterna. Syftet med arbetet var att beskriva den äldre patientens levda erfarenheter 

av en konfusion och hur vårdandet upplevdes i samband med denna. Arbetet är en 

litteraturstudie som bygger på nio vetenskapliga källor. Dessa granskades och ledde till 

att tre huvudteman och nio subteman identifierades. Genom resultatet går det att förstå 

att många patienter upplevde konfusionen som att vara i en förändrad värld, vilken 

präglades av ett drömlikt tillstånd med hallucinationer, rädsla och en förlorad förankring 

i tid och rum. Patienterna upplevde ofta en ensamhet där de fick kämpa för en förståelse 

utan att känna sig sedda och hörda. I efterförloppet kände många skuld och skam över 

sina handlingar och hade ofta ett behov av att bearbeta vad de gått igenom. Många 

drabbade tittar tillbaka på upplevelsen med obehag. Det finns en kunskapsbrist bland 

vårdpersonal om hur ett konfusionstillstånd såväl skall förebyggas som hanteras. 

Vården kan även påverkas av negativa attityder gentemot äldre. Det krävs mer kunskap 

inom området för att kunna möta denna patientgrupp väl och möjliggöra god vård.    

 

 

Nyckelord:  [Konfusion, delirium, levda erfarenheter, upplevelser, äldre, bemötande, 

litteraturstudie]   
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INLEDNING 

Konfusion, en tillfällig svikt i den kognitiva förmågan, drabbar främst den äldre 

befolkningen, förekomsten vid inneliggande sjukhusvård kan nå upp till 56 %. I många 

fall upptäcks aldrig en konfusion, det beror på såväl att tillståndet varierar i symtombild 

som en inställning till att det inte är viktigt nog att diagnostisera (Inouye 2006, s. 1157). 

Många patienter upplever även svårigheter med att göra sig förstådd och hörd i sin 

situation (Partridge, Martin, Harari & Dhesi 2013, s. 804, 806). Vi som författare bär på 

olika vårderfarenheter. En av oss har arbetat med barn och ungdomar och den andre 

inom äldreomsorgen där ett intresse för patientgruppen och problematiken kring 

konfusion utvecklats. Genom verksamhetsförlagd utbildning har vi dock bägge mött 

dessa patienter och då upplevt att de riskerar att bli förbisedda i sin problematik. Vi har 

känt oss berörda av att se dem i detta tillstånd och vill genom föreliggande uppsats 

belysa deras egna upplevelser av sin konfusion och vården i samband med denna för att 

öka förståelsen och därav möjligheten att ge god vård. I synnerhet känns det angeläget 

då många äldre aldrig får en konstaterad konfusion och därmed får leva i ovisshet om 

vad de gått igenom. Konfusion kan drabba många men vi har valt att i uppsatsen 

fokusera på de äldre patienterna.   

BAKGRUND 

Vad är konfusion? 

Konfusion, vilket även kan kallas akut konfusionstillstånd eller delirium, innebär en 

tillfällig svikt i hjärnans funktioner.  Konfusion förekommer vanligen hos patienter 

inlagda på sjukhus, men kan även upptäckas i vårdhem och vanlig hemmiljö. 

Diagnostisering sker ofta via DSM1 (Thahal & Medcalf 2010, ss. 191-192). 

 

När diagnos ställs enligt DSM-5, det vill säga femte upplagan av manualen, används 

delirium som beteckning för tillståndet vilket klassas som en neurokognitiv störning och 

utgår ifrån kriterierna att det är en nedsättning i uppmärksamhet och medvetande som 

utvecklas över kort tid. Det skall även medföra en sviktande kognitiv förmåga och ej gå 

att koppla till en sådan nedsatt funktion sedan tidigare. Deliriumtillståndet skall även gå 

att härleda till en direkt fysiologisk orsak, så som exempelvis biverkan av läkemedel 

eller annan medicinsk åkomma. Delirium kan vara av såväl hyperaktiv som hypoaktiv 

form, alternativt en blandning av dessa, äldre tros oftare bli hypoaktiv i sitt tillstånd. 

Symtom på delirium kan exempelvis vara nedsatt uppmärksamhet, desorientering, 

minnesstörningar men även hallucinationer och känslomässiga reaktioner. Äldre löper 

högre risk än yngre att drabbas av delirium, postoperativt beräknas 15-53% av de äldre 

drabbas och inom intensivvård 70-87% (American Psychiatric Association 2013, ss. 

596, 598-601).  Det går att förstå enligt DSM-5 att delirium även kan uppstå genom 

substansmissbruk vilket inte behandlas i det här arbetet. 
 

                                                 
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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Den äldre människan och konfusion 

En vanlig definition på äldre är en människa över 65 år. I Sverige ökar antalet äldre och 

medelåldern stiger. Det biologiska åldrandet sker under hela människans vuxna liv, en 

process som påverkar alla kroppens celler och organ såsom huden, muskler, skelett, 

hjärta och sinnesfunktioner. I takt med stigande ålder minskar även kroppens 

reservkapacitet för att klara påfrestningar. I dagens samhälle där den äldre befolkningen 

ökar, ställs det parallellt med det även högre krav på hälso- och sjukvården. Ungefär 

hälften av sjukhusplatserna upptas av de äldre, såväl inom kommun- och landstingens 

vård- och omsorgsinsatser läggs stora delar av resurserna på den åldersgruppen 

(Romøren 2010, ss. 29-31). I detta arbete kommer dock äldre syfta till en människa över 

54 år, det för att kunna basera resultatet på fler källor.  

 

Det finns flera faktorer som är avgörande när en patient utvecklar en konfusion, det är 

vanligt att patienter som drabbas redan har någon form av sviktande hjärnfunktion, 

exempelvis är risken sju gånger högre då en patient lider av demens.  Äldre människor 

är särskilt utsatta då riskfaktorer är just ökad ålder, syn-/hörselskador, nedsatt 

njurfunktion, fysiskt svaghet eller polyfarmaci. I samband med det krävs då en mindre 

utlösande faktor för att ett konfusionstillstånd skall utvecklas, det kan räcka med 

exempelvis förstoppning, infektion eller kirurgi för att starta en konfusion. Även 

sjukhusmiljön i form av många förflyttningar mellan avdelningar och rum samt 

medicintekniska åtgärder kan påverka utvecklandet av en konfusion. Konfusion leder 

ofta till längre vårdtider, men även ökad sjuklighet och dödlighet, bland patienterna 

(Thahal & Medcalf 2010, ss. 191-194). Att ha varit drabbat av en konfusion medför ofta 

en oro hos patienterna när de tänker på denna period och ökar även risken att drabbas av 

psykiska besvär senare (Partridge et al. 2013, s. 807).  

 

I behandlingen av patienter med konfusion är det av stor vikt att skapa trygghet genom 

en behaglig miljö. Vården skall då präglas av bekanta ansikten, kontinuerlig tillsyn och 

reducerad stress. Närstående ger i många fall en lugnande effekt hos patienten och deras 

närvaro bör därmed uppmuntras (Ranhoff 2008, s. 398).    

 

Det upplevs genom en litteratursökning att forskning kring patientens upplevelse av en 

konfusion är begränsad. Forskning tycks i högre grad vara fokuserad på metoder för att 

förebygga och finna konfusion, alternativt sjuksköterskans upplevelse av att vårda vid 

konfusion.  

 

Ett gott vårdande 

För att stötta patientens hälsa och möjliggöra en god livskvalitet är den 

personcentrerade vården central. Det uppnås genom ett vårdande som är följsamt och 

format efter patientens egna värderingar och behov. Såväl patienten, dess närstående 

och vårdare utgör därmed en aktiv part i en relation för att uppnå detta. Likväl skall 

beslut som tas utgå ifrån patientens önskningar, kommunikationen skall därav ske öppet 

och genom varsamt lyssnande (Brummel‐Smith et al. 2016, ss. 15-16).  

 

En god vård måste beröra patientens värld, då är begreppet livsvärld centralt. Livsvärld 

beskrivs som ”världen så som den erfars” och med den som grund förstår människan sig 
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själv, andra och sin omgivning (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128). Genom att 

inta ett lyssnande förhållningssätt kan vårdaren förstå patienten i dess levda värld, där 

patienten genom sin berättelse får dela sin syn på situationen och sina upplevelser vilket 

kan forma vården. Berättelsen möjliggör därmed för patienten att dela sina levda 

erfarenheter. Genom att som patient få förmedla sin syn på hälsa, ohälsa, lidande och 

välbefinnande kan en förståelse för hur det är och känns för denne skapas. Därmed 

synliggörs hur tillvaron framstår för patienten och kan i samband med en reflektion hos 

vårdaren ge en djupare förståelse för patientens resurser och behov, men även hinder för 

att nå välbefinnande (Ekebergh 2012, ss. 493-494, 499-500). Det öppna och följsamma 

lyssnandet är även centralt i det vårdande samtalet, vilket syftar till att stödja och stärka 

patienter i deras hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 203).  

 

Att som vårdare visa ett äkta engagemang och intresse i mötet med patienten är av stor 

vikt för att patienten skall känna sig såväl tagen på allvar som trodd och förstådd 

(Söderlund 2012, s. 120). Känslan av att bli lyssnad till och trodd på är viktigt för att 

uppleva värdighet, genom ett respektfullt bemötande bekräftas patienten som den unika 

person den är. Lämnas patienten ensam i sin situation riskeras värdigheten att hotas då 

känslan av att vara viktig och betydelsefull går förlorad (Edlund 2012, ss. 366-367). 

Vårdens huvudsakliga uppgift är att lindra mänskligt lidande, att vårda med 

engagemang och medkännande är en förutsättning för att möta en patient i sitt lidande. 

Lidande utgörs i grunden av att möta något ont och är en naturlig del av att vara 

människa, det kan te sig i många olika former. Att ge patienten utrymme att skapa och 

dela sin egen lidandeberättelse är en viktig del i bearbetning och lindring, utifrån detta 

kan lidandet ses från ett nytt perspektiv och en ny mening kan skapas (Arman 2012, ss. 

187-189).  

 

Mötet med en patient drabbad av konfusion 

I mötet med en patient drabbad av konfusion är det viktigt att visa förståelse för vad 

patienten går igenom, utgången riskerar annars bli att patienten håller en distans i mötet 

och samtalet för att dölja sin konfusion. För patienter i detta tillstånd är det centralt för 

att kunna uppleva trygghet att någon tror på deras upplevelser och känslor.  

Sjuksköterskans närvaro och attityd spelar här en stor roll. Kvalitéen i mötet och 

upplevelsen av trygghet avgörs av såväl sättet att tala med, röra vid och agera men även 

att dela tystnad med.  För att patienten skall kunna förstå sina upplevelser av 

konfusionen är en reflektion kring de levda erfarenheterna en väg som detta kan nås, 

likväl är samtalet och möjligheten att berätta om sina upplevelser en viktig strategi i att 

få klarhet i sin situation (Bélanger & Ducharme 2011, ss. 310-311). 

 

En studie som gjordes för att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att möta en 

patient med konfusion visade en känsla av att leva i olika världar där det upplevs svårt 

att möta patienten, det kunde då förändra sjuksköterskans agerande i situationen. 

Sjuksköterskan betraktar ofta patienten i behov av ensamhet och tystnad i syfte att 

minska förvirring, detta trots upplevelser av att patienter söker kontakt. När patienten 

visar sig misstänksam eller agiterad mot sjuksköterskan i mötet kunde en känsla av 

avvisande framträda samt svårighet att etablera kontakt.  I studien kunde en strategi hos 

sjuksköterskor identifieras i syfte att skapa trygghet hos patienten, den innebar att ta sig 



 4 

tid till närvaro, där det centrala var att lyssna till patientens uttryck och finnas där – 

även om det skedde genom tystnad (Andersson, Hallberg & Edberg 2003, ss. 440-442).  

 

Ytterligare en studie belyser dels känslan av tidsbrist i vårdandet av äldre med ett 

konfusionstillstånd men även att kunskap ofta saknas. Negativa fördomar om den äldre 

människan tenderade att påverka vården av patienter med konfusion. Den äldre 

patienten riskerade att betraktas som en börda och i samband med en konfusion väckte 

det frustration hos sjuksköterskorna. Det påpekas att en bristande kunskap om vården av 

äldre kunde leda till att konfusion snarare sågs som ett personlighetsdrag än som ett 

akut sjukdomstillstånd (Dahlke & Phinney 2008, s. 45).  

 

PROBLEMFORMULERING 

I samband med sjukhusvård riskerar den äldre patienten att drabbas av konfusion, 

genom sin ålder är de särskilt utsatta. Tillståndet kan medföra en omfattande 

symtombild och i efterförloppet orsaka oro och psykiskt lidande. Trots detta tycks det 

bland sjuksköterskor råda en kunskapsbrist om den äldre människan och konfusion, 

genom litteratursökning kan det ses att forskning om patientens upplevelser i samband 

med tillståndet är begränsad. Konsekvensen kan bli att patienten utsätts för onödigt 

lidande, och förlorar känslan av trygghet och värdighet i samband med ett 

konfusionstillstånd. Den goda vården förutsätter att patienten och dess livsvärld står i 

centrum. För att ett vårdande möte skall kunna ske och patienten ges möjlighet att 

bearbeta sina upplevselser är det av stor vikt att som sjuksköterska förstå och lyssna till 

patientens levda erfarenheter av en konfusion, vilket den här litteraturstudien kommer 

att behandla.   

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva den äldre patientens levda erfarenheter av en konfusion och hur 

vårdandet upplevdes i samband med denna.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Arbetet utgår ifrån två frågeställningar: 

 Hur upplever den äldre patienten en konfusion? 

 Hur upplever den äldre patienten vårdandet i samband med en konfusion? 

 

METOD 

Arbetet är en litteraturstudie som bygger på den metod som Axelsson (2012, ss. 203-

220) beskriver för tillvägagångssätt och analys av data. En litteraturstudie utgår ifrån en 

tydlig forskningsfråga där befintlig forskning inom området bearbetas och sammanställs 

i en översikt. Det finns en tydlig vinst i att detta görs, då vården skall bedrivas utifrån 

evidens och därmed utgå ifrån vetenskaplig forskning.  
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Data och datainsamling 

Axelsson (2012, ss. 203-212) beskriver att den systematiska litteraturstudien bygger på 

primärkällor i form av vetenskapligt publicerat material. Litteratursökningen skall 

genomföras systematiskt med en tydlig metod för urval och lämpliga databaser skall 

användas samt sökord formuleras.  

 

Data i denna studie bygger på publicerade refereegranskade artiklar samt en avhandling, 

samtligt material är av kvalitativ karaktär. Litteratursökningen gjordes i tre databaser: 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. Urvalet gjordes enligt följande:  

 

 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 

- 54 år och äldre 

- Haft en konfusion 

- Konfusion under sjukhusvistelse 

- Oberoende av kön 

- Publicerat år 2000 – nu 

- Material på svenska och engelska  

- ”Peer reviewed”  

- Yngre än 54 år 

- Patienter med demensdiagnos 

- Alkoholinducerad delirium 

- Publikationer före år 2000 

 

Sökord som användes var delirium, acute confusion*, deliri*, confusion*, experience, 

patient experience, lived experience, older, old, elderly, aged, nursing och nursing care. 

Dessa ord användes i olika kombinationer samt med olika avgränsningar för att få ett 

relevant urval. Se bilaga 1 för en sammanställd sökhistorik. Sökningen resulterade i 

totalt sju vetenskapliga artiklar. Under sökningens gång fick kriterier för urval vidgas då 

forskningen inom området är begränsad. En manuell sökning gjordes avslutningsvis 

vilket ledde till ytterligare en vetenskaplig artikel samt en avhandling. Totalt granskades 

nio källor.  

 

Dataanalys 

Axelsson (2012, s. 212) beskriver att när lämpligt material valts ut skall data noggrant 

analyseras genom att gå från helhet till delar, vilket görs genom att skapa en ny struktur 

i form av att identifiera teman och rubriker som leder till en ny helhet som utgör 

studiens resultat. 

 

I arbetsprocessen lästes artiklarna först i sin helhet för att få en tydlig bild av materialet, 

resultatet har sedan bearbetats vidare för att nå en djupare förståelse. Då arbetet utgår 

ifrån två frågeställningar (upplevelse av konfusion samt upplevelse av mötet) användes 

färgmarkeringar för att i första hand bryta ned resultatet i två delar vilket svarar till de 

olika frågeställningarna. Sedan identifierades meningsbärande begrepp i vardera artikels 

resultat utifrån dessa två delar, färgmarkeringar användes här för att få en tydligare 

struktur i materialet. Alla meningsbärande begrepp som funnits i artiklarna slogs 

samman till beskrivande ord vilka sedan kunde kategoriseras under subteman. De 

subteman som framstod resulterade sedan i tre huvudteman.   
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Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt ett bedömningsprotokoll i Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, ss. 175-176) vilket ges som förslag av Axelsson (2012). Se bilaga 3 

för sammanställd bedömning.  

 

Exempel på ett analysförfarande:  

 

Exempel på 

Meningsbärande 

begrepp 

Exempel på 

beskrivande ord 

Subteman Huvudtema 

 

-Sväva mellan olika 

verkligheter 

- Verklighet 

blandad med 

illusioner 

- Som i en dröm 

 

- Tro att folk vill 

döda en 

- Människor 

konspirerar mot en  

 

- Skådespelare utan 

att kunna påverka 

- Vilja fly för sitt liv 

 

 

- Hallucinationer 

och illusioner 

- Förändrad värld 

- Drömtillstånd 

 

 

 

- Hotad 

- Misstänksam 

 

 

- Förlorad kontroll 

- Instängd 

- Vilja fly 

- Skräck och rädsla 

 

 

 

Förändrad 

verklighetsuppfattning 

 

 

 

 

Vara misstänksam och 

känna sig hotad 

 

 

 

Att känna maktlöshet 

och oro 

 

 

 

 

 

 

 

Rädd i en 

främmande 

värld 

 

RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensam i sin 

verklighet 

Rädd i en 

främmande värld 
En obehaglig 

tillbakablick 

Förändrad 

verklighetsuppfattning 

Vara misstänksam och 

känna sig hotad 

Känna maktlöshet och 

oro 

Att inte bli sedd och 

hörd 

Känslan av att vara 

ensam 

Att kämpa för 

förståelse 

Att känna skuld och 

skam 

Att bearbeta 

konfusionen 

Tänka tillbaka med 

obehag 
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Rädd i en främmande värld 

 

Förändrad verklighetsuppfattning 

Att leva i ett konfusionstillstånd beskrivs i en studie som att vara i ett vakuum, där 

omgivningen betraktas som genom en dimma. Genom denna observerades och förstods 

omgivningen, vilket öppnade upp för tolkningar och misstolkningar av scenerna som 

utspelades runt patienterna, ett drömlikt tillstånd kunde uppstå där dåtid och nutid 

blandades. Konfusionen och känslan av att vara i en dröm upplevdes som något verkligt 

men ändå overkligt, vilket gav upphov till en osäkerhet kring vad som verkligen hände 

kring patienterna, detta kunde upplevas som skrämmande. Patienterna kunde uppleva 

sig som skådespelare i en scen utan möjlighet att påverka och tillståndet upplevdes som 

ett gränsland där de pendlade mellan verklighet och fantasi samt medvetenhet och 

omedvetenhet (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg 2002, ss. 655-657).  

 

Även en annan studie beskrev konfusionen som en känsla av att vara i en dröm fast med 

vetskapen om att vara vaken. Patienterna visste att de befann sig på ett sjukhus men 

kunde ändå uppleva att de befann sig någon annanstans. Händelserna beskrivs även här 

som högst verkliga, och gick i efterhand att beskriva i detalj. De såg syner som kunde 

framstå som hemska och skrämmande men likväl kunde de vara vackra och 

tillfredsställande. Patienterna kunde uppleva hallucinationer och illusioner av en 

dramatisk karaktär, det kunde exempelvis röra sig om att se djur eller att en brand startat 

i rummet (Sörensen Duppils & Wikblad 2006, s. 814). Hallucinationer kunde även ta 

sig i form av att möta avlidna anhöriga, det beskrevs ofta som en behaglig upplevelse. 

För vissa upplevdes konfusionen som ett luddigt och förvirrat tillstånd medan andra 

beskrev det som att vara i en förändrad värld men trots det vara helt klar. Patienter 

beskrev även en känsla att konstant behöva fråga vart de befann sig i tid och rum 

(Claesson Lingehall, Smulter, Olofsson & Lindahl 2015, s. 4).    

 

Vara misstänksam och känna sig hotad 

Fagerberg och Jönhagen (2002, s. 342) kommer i sin studie fram till att alla deltagare 

upplevt en känsla av att vara hotad under sin konfusion. Känslan av hot var riktat såväl 

mot sig själv, närstående och mot sina personliga värderingar och intressen. Misstanken 

om att vara under hot kunde uppstå utifrån vanföreställningar men även genom 

handlingar utförda från vårdpersonal, exempelvis kunde en injektion upplevas som ett 

mordförsök. Claesson Lingehall et al. (2015, s. 4) förklarar i sin artikel att helt vanliga 

saker plötsligt kunde framstå som farligt och osäkert utan någon egentlig anledning. 

Detta kunde få konsekvensen att sjukhusvistelsen upplevdes som ett mardrömstillstånd 

präglad av olika livshotande upplevelser som att vara jagad, fångad eller direkt hotad till 

livet. Pollard, Fitzgerald och Ford (2015, s. 215) menar att många av de skräckfulla 

upplevelserna under konfusionen uppkom från den höga graden av misstro och 

misstänksamhet som deltagarna hade gentemot människorna i dess omgivning, såsom 

vårdpersonal och närstående. McCurren och Cronin (2003, s. 321) påvisar att misstro 

till andra kan grunda sig i en känsla att folk konspirerar mot dem, det kunde exempelvis 

röra sig om tankar att vårdpersonal fotograferade dem eller var ute efter deras kroppar.  
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Ilska var ett sätt som patienterna hanterade känslan av hot under sin konfusion likväl 

som en vilja att fly ifrån situationen. De kunde då göra olika flyktförsök från 

avdelningen genom att klättra ur sängen eller springa och leta efter en utgång. Att ligga i 

sin säng och vänta på att de hotfulla upplevelserna skulle inträffa upplevdes outhärdligt 

(Fagerberg & Jönhagen 2002, ss. 342-343). 

 

Känna maktlöshet och oro 

Under konfusionen upplevde patienter att de förlorat förmågan att bestämma över, 

påverka och förstå sin situation. Det ledde till en känsla av att vara ett offer under en 

högre kraft, att vara instängd och utan möjlighet att kontrollera vad som hände 

runtomkring. Patienterna hade svårt att förstå sina upplevelser och den kontext de 

befann sig i, likväl varför de blev utsatta för detta. Känslan av att förlora kontroll 

förstärktes när intrycken inte stämde överens med världen omkring dem (Andersson et 

al. 2002, s. 658). En maktlöshet och frustration kunde även upplevas när patienten var 

oförmögen eller förhindrades att fullfölja vad det själva under sitt konfusionstillstånd 

hade ett stort behov av att göra eller uttrycka, exempelvis att behöva ligga i en säng trots 

tron om att behöva rädda någon som var utsatt för fara (Pollard, Fitzgerald & Ford 

2015, s. 216). Andersson, Norberg och Hallberg (2002, s. 307) kommer i sin 

observationsstudie fram till att patienter under sin konfusion talar som om de inte är 

förankrade i den egna kroppen och att de förlorat kontrollen, men även har en 

medvetenhet om att något annat tagit över verkligheten.  

 

Upplevelserna som konfusionstillståndet medförde gav upphov till starka känslomässiga 

reaktioner, främst i form av rädsla, ilska, panik och osäkerhet (Sörensen Duppils & 

Wikblad 2006, s. 814). Oron som uppstod som följd av obehagliga upplevelser och 

misstolkningar av sin omgivning ledde till att patienter kunde reagera med ilska och 

frustration (McCurren & Cronin 2003, s. 321). En artikel understryker att trots att 

hallucinationerna och illusionerna inte var verkliga så upplevde patienterna en hög och 

långvarig period av oro och smärta som var högst närvarande för dem. Exempelvis 

beskrivs en situation där konfusionen under sjukhusvistelsen var väldigt känslomässigt 

laddad och att en lättnad upplevdes när patienten fick återvända till sitt eget hems säkra 

miljö (Pollard, Fitzgerald & Ford 2015, s. 217). Claesson Lingehall et al. (2015, s. 4) 

beskriver att patienterna uttryckt att de blev deprimerade, påverkades psykiskt och 

trodde att de höll på att förlora förståndet.    

 

Ensam i sin verklighet 

 

Känslan av att vara ensam 

När patienten under sin konfusion befinner sig med vårdare och anhöriga kan en känsla 

av ensamhet uppstå när de inte lyckas möta och förstå de andra, likväl påverkas de av en 

känsla av att inte bli förstådd i sina upplevelser. Kontrollen över situationen erfors då 

vara ojämlik, detta visar sig även när människor runt patienten påstår att sin verklighet 

är den rätta. När känslan av att inte bli förstådd infinner sig kan patienten reagera med 

att dra sig tillbaka i mötet för att inte visa sin konfusion. Då patienten blir ensam i sina 

upplevelser och sin egen sanning uppstår en känsla av att vara utanför (Stenwall, 
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Jönhagen, Sandberg & Fagerberg 2008, ss. 1580-1581). Patienterna upplevde 

svårigheter med att kommunicera och interagera med andra under de drömlika 

tillstånden av sin konfusion, såväl i sina hallucinationer som när de var i faktiskt 

sällskap med andra (Sörensen Duppils & Wikblad 2006, s. 814). Fagerberg och 

Jönhagen (2002 s. 342) beskriver att patienterna kunde uppleva, i samband med andras 

försök till reorientering, en känsla av hopplöshet då det blev en bekräftelse av att de 

verkligen var ensamma i sina upplevelser och erfarenheter. Stenwall (2009, s. 33) 

kommer fram till att patienten i mötet med en annan är utelämnad i strävan att göra sig 

förstådd. Då patienten pendlar mellan verklighet och overklighet riskeras denne att 

missförstås då den förklarar sina upplevelser och behov.  

 

Att inte bli sedd och hörd 

När patienter söker svar hos den andre riskerar de att bli tillrättavisade, mötta av skratt 

eller tystnad. En konflikt kan då uppstå i mötet om vems verklighet som är den sanna. 

De skilda meningarna om verkligheten skapar lätt missförstånd och försvårar 

möjligheten för patienten att få den hjälp som önskas. Patienternas begäran om hjälp 

utifrån sin verklighet värderas av omgivningen och riskerar sedan att negligeras, dröja 

alternativt att andra spelar med i patientens önskan utan att sant bejaka den. Upplevelsen 

av svek kan sedan väckas hos patienten om önskan om hjälp inte besvaras (Stenwall 

2009, s. 33). I en annan artikel beskrivs att patienter kunde känna att deras upplevelser 

förminskades och inte togs på allvar av vårdarna, därav skapades känslan av att de inte 

förstod hur illa det var för dem (Pollard, Fitzgerald & Ford 2015, s. 217). Fagerberg och 

Jönhagen (2002, s. 342) beskriver även att patienterna upplevde att de registrerade allt 

som hände runtomkring dem, där de blev väldigt lyhörda för såväl språk, tonfall och 

kroppsspråk. Utifrån detta skapades sedan en bild kring huruvida vårdarna trodde på 

dem eller inte. Patienterna uppmärksammade även om vårdare uppvisade en likgiltighet 

inför dem och de kunde även uppleva ett förakt. 

 

För patienter i en konfusion är upplevelsen av att bli motarbetad och tillrättavisad en del 

i mötet med vårdare och närstående, det kan tas sig i form av att någon skrattar, gör sig 

lustig på deras bekostnad eller ifrågasätter upplevelser. Det kan leda till att patienten 

upplever sin konfusion som väldigt synlig med konsekvensen att patienten känner att 

mötet blir ojämlikt och att de står i underläge. Patienterna kunde ha misstankar om att 

information undanhölls dem, vilket ytterligare resulterade i känslan av att vara 

missbetrodd (Stewall et al. 2008, ss. 1580-1581). Det beskrevs även att patienter 

försökte dölja sin konfusion i mötet med andra människor i rädslan att framstå som dum 

(McCurren & Cronin 2003, s. 321).  

 

Att kämpa för förståelse 

Observationsstudien gjord av Andersson, Norberg och Hallberg (2003, s. 307) beskriver 

att patienterna under sin konfusion upplevs kämpa för förståelse och finna klarhet i vad 

det är som pågår. Olika strategier användes för att skapa en hållbar förklaring till deras 

upplevelser, vilket främst byggde på att förklara saker för sig själv, men även genom att 

kommunicera med andra. För att nå klarhet i situationen försökte patienterna antingen 

dra sig tillbaka eller söka hjälp genom att leta efter ledtrådar och ställa frågor, vilket 

upplevdes som något otrevligt och pinsamt. Stenwall et al. (2008, s. 1581) förklarar att 
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patienterna inom mötet söker svar och vill skapa en förståelse för ett sammanhang, 

svaren kunde de finna inom sig och då även lägga skuld på sig själva, de finner ofta en 

förklaring i sin egen dumhet. När patienterna inte får svar på sin förfrågan om hjälp och 

information uppstår en känsla av osäkerhet och att vara inlåst. Om patientens 

upplevelser istället bekräftas och tros på kan en ömsesidig förståelse skapas och 

patienten känna sig betrodd samt trygg.  

 

I patientens sökande efter svar var det även viktigt att förstå varför just de drabbades av 

en konfusion, för många var upplevelsen att de drabbades utan någon rimlig förklaring. 

De försökte leta efter ett samband mellan konfusionen och deras privatliv med kunde 

inte finna något. Patienterna kunde uppleva att de inte gavs någon förklaring till deras 

konfusionstillstånd under sjukhusvistelsen, och vårdpersonalen ifrågasattes då i om dem 

själva verkligen visste orsaken till tillståndet (Fagerberg & Jönhagen 2002, s. 344). 

Ytterligare en studie menar att det för patienterna var viktigt att ge konfusionen en 

mening och att finna orsaken var en viktig del i det, ofta föll det i en förklaring som stod 

utanför deras kontroll, så som läkemedel eller operation (Andersson et al. 2002, s. 659). 

McCurren och Cronin (2003, s. 322) skriver i sin studie att om vårdpersonalen kunde ge 

en förklaring till vad som hände och varför så hade det en uppmuntrande effekt på såväl 

patienterna och närstående. Claesson Lingehall et al. (2015, s. 5) beskriver att patienter 

som fick en postoperativ konfusion kände en besvikelse över den bristande 

informationen och önskar att de innan operationen blivit varnade kring risken att 

utveckla en konfusion.  

 

En obehaglig tillbakablick 

 

Att känna skuld och skam 

För patienterna var känslan av skuld och skam efter tillfrisknade stor, trots vetskapen 

om att de haft en konfusion skämdes patienterna när de tänkte tillbaka på vad de sagt 

och gjort under tillståndet (Pollard, Fitzgerald & Ford 2015, s. 217). Hela upplevelsen 

av att varit drabbad av en konfusion var något patienterna skämdes över, och då i 

huvudsak hur de betett sig mot människor i dess omgivning. Känslan av skuld beskrivs 

även när de tänker på hur de sprungit runt, förolämpat och misstrott vårdpersonal och 

närstående. Det upplevdes som en börda att människor som är viktiga för dem hade sett 

dem i det tillståndet. Även en känsla av att ha blivit förnedrad kunde uppstå, exempelvis 

blev en patient informerad av en läkare att dennes beteende under konfusionen kunde 

leda till sociala konsekvenser. Patienter sökte bekräftelse på att deras tillstånd inte varit 

så illa som andra försökte berätta för dem (Fagerberg & Jönhagen 2002, s. 343).   

 

Patienter berättar att de kände ett behov av att söka förlåtelse för deras beteende under 

konfusionen och att det var en skamfull sak att göra. I synnerhet är det svårt då det var 

ett beteende som de inte var bekanta med eller medvetna om och som pågick när de var 

fast i en konstig värld. Likväl var skammen central när de inte förmådde minnas vem de 

hade förolämpat och därmed inte kunde be om förlåtelse. Det kunde även hända att 

anhöriga berättade att de skämdes över deras beteende, vilket fick patienten att må 

dåligt. Det fanns även patienter vars beteende under konfusionen gjorde dem såväl 

rädda och skamsna vilket medförde att de inte vågade fråga andra efter en förklaring 
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utan höll det inom sig (Claesson Lingehall et al. 2015, s. 5).  Pollard, Fitzgerald och 

Ford (2015, s. 218) skriver att vissa patienter på grund av skammen skuldbelade sig 

själv för att ha drabbats av en konfusion som följd av bristande kunskap om risken att 

utveckla tillståndet.  

 

Att bearbeta konfusionen 

Att möta sina erfarenheter genom samtal innebar att konfrontera sin osäkerhet i vad som 

faktiskt hänt, det då patienterna hade verkliga minnen från händelser som trots allt inte 

existerat. Att erfarenheterna bekräftades som verkliga medförde för patienten en större 

lättsamhet att dela dem, trots att smärtsamma och skamfyllda känslor rördes upp. 

Patienterna använde sig ofta av metaforer och ett bildligt språk för att sätta ord på sina 

upplevelser vilket hjälpte dem att få en förståelse kring vad de gått igenom i sin 

konfusion (Andersson et al. 2002, ss. 656-657). Att få möjligheten att lyssna till och tala 

om sina erfarenheter och upplevelser rörande konfusionen tycktes ha en terapeutisk 

effekt, trots detta var det något som sällan erbjöds patienterna (Pollard, Fitzgerald & 

Ford 2015, s. 218). 

 

Att ha varit drabbat av en konfusion upplevs som en överväldigande upplevelse där 

patienterna pressar både sig själva och andra för att förstå vad som hänt och några 

funderade kring hur det är möjligt att ha sådana levande och detaljerande minnen från 

denna period. Patienter försökte skapa distans till upplevelsen och kunde i efterhand se 

det som skrämmande för stunden för att sedan lämna det bakom sig och betrakta det 

som en lustig historia (Fagerberg & Jönhagen 2002, s. 343). Andra skapade distans till 

den person som de var under konfusionen och det beteende som de då haft (Pollard, 

Fitzgerald & Ford 2015, s. 217). McCurren & Cronin (2003, s. 322) belyser även de 

patienter som bara ville glömma hela upplevelsen. Andersson et al. (2002, s. 659) menar 

att för patienten att dela sin historia dels kan uppfattas som att pressas till det men även 

känslan av lättnad att få möjligheten att sätta ord på händelsen. De kunde uppfattas 

överraskade över deras egna erfarenheter och försökte glömma, samtidigt som de ville 

få klarhet i vad som hänt.    

 

Tänka tillbaka med obehag 

Det beskrivs som en lättnad när konfusionen och mardrömstillståndet var över. Trots det 

kunde vissa ett år efter händelsen känna sig instängda och fortfarande uppleva en oro 

(Claesson Lingehall et al. 2015, s. 5). En annan studie beskriver det som att vakna upp 

och finna sig återhämtade efter konfusionen, ändå så tänkte de på upplevelserna efteråt 

med känslor som rädsla, ånger och lättnad. Andra upplevde en oro över tron om att de 

höll på bli senila eller galna (Sörensen Duppils & Wikblad 2006, s. 815). Fagerberg och 

Jönhagen (2002, s. 344) beskriver att patienter kunde vara rädda för att drabbas av en ny 

konfusion i det fall att de i framtiden skulle bli sjuka. För vissa grundade sig rädslan i de 

hemska upplevelserna de bar på medan för någon annan handlade rädslan snarare om att 

drabbas av en konfusion i sitt egna hem och den fara för livet det hade kunnat medföra. 

Avslutningsvis beskrivs i Sörensen Duppils och Wikblad (2006, s. 815) att somliga trots 

allt kunde se på konfusionen som en värdefull upplevelse som medfört att de i framtiden 

skulle kunna känna igen tecken på en konfusion om de någonsin drabbas igen. Då skulle 
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de även vara bättre förberedda på hur de skulle hantera sitt tillstånd, som att våga ta 

hjälp av någon som förstår.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

I föreliggande litteraturstudie valdes metoden utifrån Axelssons (2012, ss. 203-220) 

modell då den ansågs vara lämplig för att svara till studiens syfte; att beskriva den äldre 

patientens levda erfarenheter av en konfusion och hur vårdandet upplevdes i samband 

med denna.  Modellen beskriver hur en litteraturstudie bör genomföras och visar hur en 

struktur i arbetes gång vad gäller insamling och analys kan uppnås. Vi upplevde 

modellen som ett bra verktyg då den tydligt målade upp ett möjligt tillvägagångssätt. I 

analys av data valde vi att arbeta med färgmarkeringar vilket bidrog till en bra överblick 

av materialet. Att sedan identifiera subteman och teman upplevde vi bitvis utmanande 

då delar av materialet var svårt att särskilja och kunde passa in i flera sammanhang. 

Detta krävde av oss en kontinuerlig dialog och reflektion för att skapa en tydlighet och 

struktur i resultatet i förhållande till våra frågeställningar.  

 

Artiklar till resultatet har sökts i databaser som ansågs vara relevanta för 

sjuksköterskans kompetensområde, därmed omvårdnadsforskning. Under sökprocessen 

gjordes en tabell där sökord på engelska formulerades, detta för att nå ett så brett urval 

som möjligt av artiklar och öka överförbarheten på resultatet. Tidigt i sökprocessen gick 

det att förstå att forskningen som berör just patientens upplevelse av ett 

konfusionstillstånd är begränsad. Det medförde ett utökat antal sökord samt en 

revidering av inklusions- och exklusionskriterier.  

 

Såväl spannet på artiklarnas publiceringsdatum och studiedeltagarnas ålder fick breddas 

under sökningens gång. Vad beträffar ålder så var målet att hålla sig till patientgruppen 

över 65 år. Dock blev denna gräns sedan 54 år för att kunna bygga resultatet på fler 

artiklar och därmed höja kvaliteten på studien, då samtliga studier fortfarande fokuserar 

på den ”äldre patienten” anser vi det försvarbart. Många studier fick exkluderas då 

mycket forskning inom området ”upplevelsen av en konfusion” är riktat mot 

intensivvård och därmed även inkluderar de yngre patienterna. Artiklarna som slutligen 

ansågs svara till studiens syfte genomgick en kvalitetsgranskning. Tio källor 

granskades, av dessa exkluderades en då den bedömdes brista i kvalitet. De artiklar som 

valts att användas har även ställts i relation till ett etiskt perspektiv, där majoriteten av 

dessa fört ett etiskt resonemang. Resterande artiklar vilka inte fört ett tydligt beskrivet 

etiskt resonemang ansågs efter genomläsning, av i synnerhet metodbeskrivningen, ändå 

hålla en hög etisk standard. De faktorer vi ansåg vara av särskild vikt var en beskrivning 

av hur information om studien och dess syfte gavs till deltagarna (i muntlig och skriftlig 

form), att information gavs om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas samt att insamlad data hanterats konfidentiellt.   

 

Initialt var tanken att använda såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. Resultatdelen i 

studien kom dock att bygga uteslutande på kvalitativa artiklar, och i huvudsak 

intervjustudier, det då sökprocessen resulterade i denna typ. Det går att spekulera kring 
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att avsaknaden av kvantitativa artiklar såväl kan bero på att studierna berör 

upplevelserna av ett fenomen samt att området framstår som relativt obeforskat. En 

studie som inkluderades var Andersson, Norberg och Hallberg (2002), vilket var en 

observationsstudie. Där beskrivs patienternas handlingar och tal under ett 

konfusionstillstånd utifrån observationer. Således är det inte patienternas egen syn på 

upplevelsen som beskrivs, men då patienterna dels gav sitt samtycke till att delta innan 

de drabbades av konfusionen samt att resultatdelen i artikeln ändå innehåller relevant 

information i förhållande till denna studies syfte valdes den att inkluderas.   

 

Antalet källor som i arbetet inkluderades blev slutligen nio stycken. Det kan anses vara 

något i underkant, i synnerhet då två olika författare ligger bakom två källor vardera. 

Det kan ses som en svaghet i studien, men även betraktas som en konsekvens av att 

forskningen inom området är begränsat. Vidare är sju av de nio källorna som använts 

baserade på studier gjorda i Sverige, det trots försök att finna mer forskning av 

internationell karaktär – det går därmed att anta att Sverige står för den största andelen 

av forskning inom området. Även detta kan ses som en svaghet i studien då resultatet 

blir svårare att generalisera utanför Sverige, men likaså en styrka i resultatets 

överförbarhet inom Sverige. Detta i och med att ett stort antal av patienterna som 

deltagit i studierna som här använts i resultatet har vårdats inom den svenska vården. 

Därmed kan det antas att de patienter sjuksköterskorna möter inom vården i Sverige bär 

på liknande upplevelser efter en konfusion som resultatet påvisar. 

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande litteraturstudie avsåg att beskriva den äldre patientens upplevelse av en 

konfusion och vårdandet i samband med denna. Sammanfattningsvis upplevde många 

patienter konfusionen som att under en tid leva i en främmande värld. Detta präglades 

av distans till och förlorad förankring i sin omgivning. Även en förändrad 

verklighetsuppfattning upplevdes. Känslan av förlorad kontroll framstår tydligt liksom 

starka känslomässiga reaktioner. Bristande bemötande från vården leder till känslan av 

att bli ifrågasatt och således även till upplevelsen av ensamhet. Konfusionen visar sig 

även ge konsekvenser i efterförloppet, främst i form av skuld och skam, och resultatet 

tyder på att många som drabbats är i behov av att bearbeta vad de gått igenom.  

 

Behov av kunskap 

Det går att konstatera att konfusion är vanligt förekommande och att många fall aldrig 

upptäcks (Inouye 2006, s. 1157). Då denna studies resultat visar att ett lidande uppstår 

såväl under som efter en konfusion är det av stor vikt att dessa patienter blir 

uppmärksammade i sin problematik. Det beskrivs av Steis, Shaughnessy och Gordon 

(2012, s. 19) att det första som bör göras är att identifiera de patienter som riskerar att 

utveckla en konfusion – såväl med avseende på predisponerande faktorer som olika 

omständigheter som kan fungera som en trigger i utlösande av tillståndet. När en patient 

identifierats att vara i risk finns flera instrument för att upptäcka en eventuell konfusion 

som bör användas. Middle och Miklancie (2015, ss. 224, 227) menar att det finns en 

kunskapsbrist bland vårdpersonal rörande konfusion och att utbildning inom äldrevård 

är nödvändigt för att kunna förebygga och hantera konfusionstillstånd. De menar även 

att kunskap om hur konfusionen upplevs ur patientens perspektiv kan fungera som en 



 14 

kraft i att öka kunskap om konfusion och förbättra vården i samband med tillståndet. 

Det sistnämnda anser vi intressant att författarna lyfte då just det fungerade som en 

grundtanke till viljan att göra denna litteraturstudie. Upplevelsen av en konfusion är 

enligt oss helt central att förstå för att kunna möta de drabbade patienterna på bästa sätt, 

i synnerhet då studiens resultat visar på så starka känslor och skrämmande upplevelser. 

Det har förvånat oss hur omfattande en konfusion är och hur den påverkar patienten, i 

synnerhet vad gäller hallucinationer och paranoida tankar. Likväl de konsekvenser 

konfusionen kan medföra hos patienten i efterförloppet. Med denna kunskap som 

bakgrund upplever vi det ännu mer skrämmande att dessa patienter riskeras att missas.  

 

Bemötande och synen på äldre 

Ett huvudfynd som presenteras i resultatet är den förändrade verklighet som patienterna 

upplever. Hur det bör bemötas från vårdens sida finns olika meningar om. Schofield 

(1997, s. 947) föreslår att vårdpersonal genom korta och enkla reorienteringar i tid och 

verklighet skall hjälpa patienterna att uppleva en minskad oro i samband med 

hallucinationer och förankra dem i tid och rum. Till skillnad från detta kommer 

Fagerberg och Jönhagen (2002, ss. 342,344) fram till att reorientering av patienten i 

samband med overkliga upplevelser snarare ingav en känsla av hopplöshet och 

ensamhet hos patienten. De föreslår därmed att det är effektivare att ha en god 

interaktion mellan patient och vårdpersonal där patientens känslor bekräftas som 

verkliga för dem. Det går att föra ett resonemang kring vilken av ovanstående teorier 

som är den rätta, och kanske finns det inget som är det enda rätta. Det går dock att 

jämföra med det vi menar är ett gott vårdande där vi är eniga med Edlund (2012, ss. 

166-167) som menar att känslan av att bli lyssnad till och betrodd är av stor vikt i 

upplevelsen av värdighet. Detta kan ses som en implikation i hur vårdandet bör 

genomföras och utifrån det anser vi viktigast vara att bekräfta patientens känslor och 

dess verklighet.       

 

Observationsstudien som används i resultatet (Andersson, Norberg & Hallberg 2002) 

visar på att genom observation av en patient under ett konfusionstillstånd går det att 

förstå vad patienten går igenom. Författarna till artikeln föreslår att viktig information 

rörande patientens känslomässiga tillstånd kan tydas genom att tolka innehåll och 

uttryck i patientens tal och handlingar. Detta kan sedan ge en förståelse för hur 

bemötande och interaktion bör ske. Det stämmer väl överens med det Ekebergh (2012, 

ss. 493-494) förklarar om ett lyssnande förhållningssätt som hjälper vårdaren att få en 

djupare förståelse för patienten i dess levda värld samt resurser och behov. En studie 

som gjorts (Griffiths, Knight, Harwood, Gladman 2013, s. 2) tyder på att många inom 

vården känner sig dåligt förberedda på att möta folk med nedsatt kognitiv förmåga, 

vilket förhindrar möjligheten att kunna ge optimalt anpassad vård.  Även här går det att 

se kunskapsluckor i att möta och vårda patienter i ett konfusionstillstånd. Som beskrivet 

ovan är mötet helt centralt för att kunna förstå patienten och dess behov. Vi tror att 

osäkerhet i att möta denna patientgrupp kan försvåra möjligheten till ett äkta lyssnade 

förhållningssätt, där patientens behov synliggörs. Vi tror även att tidspress och ett 

stressigt arbetsklimat inom vården leder till att utrymmet för dessa patienter minskar, 

och att en frustration då kan uppstå från vårdpersonalens sida som försämrar kvalitén i 

mötet.   
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Vidare är ett stort fynd i resultatet just ett bristande bemötande från vårdpersonalens 

sida. Det handlar såväl om kommentarer, ifrågasättande och förlöjligande som kunde 

leda till att patienten kände sig förminskad och ensam i sin situation, somliga kunde 

även uppleva ett förakt och känna sig motarbetade från vårdens sida. En studie som 

gjorts (Lindwall, Boussaid, Kulzer & Wigerblad 2012, s. 573) visar att en patients 

värdighet kränks när vårdare utnyttjar sin maktposition och ser förbi patientens behov. 

Att förolämpa en patient beskrivs som en motpol till att lyssna och bidrar även det till 

en minskad upplevelse av värdighet. Det lyfts i bakgrunden utifrån Andersson, Hallberg 

och Edberg (2003, ss. 440-442) de svårigheter många upplever i att möta en patient med 

konfusion och hur personalens agerande kunde förändras i och med detta. Dahlke och 

Phinney (2008, s. 45) påvisar att negativa fördomar om äldre finns och att konfusionen 

kan riskeras att förklaras som ett personlighetsdrag snarare än en sjukdom. Ytterligare 

en studie (Neville 2008, s. 465) presenterar i sitt resultat att den äldre människans kropp 

lättare ses som ett objekt under en konfusion i jämförelse med en yngre människas, och 

att den uppmärksamhet som ges av vårdpersonal påverkas negativt av en högre ålder.  

 

Det går att reflektera kring huruvida synen på den äldre patienten påverkar utgången i 

vårdpersonalens bemötande gentemot en patient med konfusion. Vi bär tyvärr på 

erfarenheter av att ibland ha sett äldre patienter talas om och bli bemötta med bristande 

värdighet, detta kan exempelvis röra sig om att de får vänta längre på hjälp i jämförelse 

med yngre. Det är en intressant frågeställning om mötet tett sig annorlunda i händelsen 

att den drabbade patienten vore yngre. Det bemötande som resultatet visar att många har 

upplevt påvisar att ett onödigt lidande hos patienten skapas. Arman (2012 s. 189) 

förklarar att ett vårdlidande uppstår då patienternas behov och förväntningar inte 

överensstämmer med den attityd som vården utförs med. Söderhamn, Lindencrona och 

Gustavsson (2001, s. 228) föreslår i sin artikel att redan under 

sjuksköterskeutbildningen bör det finnas ett tydligare fokus på den äldre patienten och 

vården kring dem för att förbättra nya sjuksköterskors attityder gentemot 

patientgruppen. Detta kan vi hålla med om, i synnerhet då en så stor del av de patienter 

vi kommer möta som sjuksköterskor tillhör denna åldersgrupp.  

 

Betydelse för vårdandet 

Det framkommer i resultatet att samtalet och att finnas där har en viktig betydelse, såväl 

under som efter en konfusion. Patienter söker förståelse och information kring vad de 

går och gått igenom, de har ofta ett behov av att genom samtal bearbeta sin konfusion 

med de känslor och upplevelser de bär på. Det kunde även ses att många patienter aldrig 

fick chansen till ett sådant samtal, trots en önskan. Andersson et al. (2002, s. 661) 

förslår att en uppföljning från vårdens sida bör göras för de patienter som varit drabbade 

av en konfusion där chansen skall ges att samtala om sina upplevelser. Om patienterna 

får konfrontera tanken på att ha varit drabbad av en konfusion kan det minska oron över 

vad som hänt men även rädslan över att kunna drabbas igen. Efter att ha gjort 

litteraturstudien förstår vi att en patient som genomlidit en konfusion har med sig 

mycket känslor, i synnerhet framträder skuld och skam men även obehagliga minnen 

som tungt att bära på. Därför tror vi att samtalet kan ha en avgörande roll för hur 

patienten kan gå vidare efter konfusionen och håller med Andersson et al. (2002) om att 

uppföljning av denna patientgrupp bör erbjudas. Vi tror även att det hade varit lämpligt 

att hinna sitta ner och prata med patienten om dess vårdtid och deras upplevelser innan 
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utskrivningen, i synnerhet kan det vara viktigt att tänka på då det ofta går fort efter att 

beslut är taget om att en patient skall skrivas ut.  

 

I bakgrunden beskrivs utifrån en studie gjord av Andersson, Hallberg och Edberg (2003, 

ss. 440-442) en strategi som kunde identifieras bland de deltagande sjuksköterskorna i 

syfte att skapa trygghet hos patienterna, vilket innebar att ta sig tid för närvaro, lyssna 

till uttryck och finnas där. Vi anser att det här förhållningssättet öppnar möjligheten för 

den goda vården och skall uppmuntras, för att uppnå det tror vi att dialog och reflektion 

kring ämnet är ett viktigt verktyg inom personalgrupperna.   

 

Då resultatet tyder på att konfusion är ett påfrestande tillstånd såväl under som efter 

sjukdomsförloppet, och att vården tycks vara av bristande kvalitet i vissa sammanhang, 

kan detta ses som en implikation för att ökad kunskap om tillståndet krävs. Likväl tror 

vi att en ökad förståelse för patientens upplevelser möjliggör en större ödmjukhet i 

mötet med de drabbade patienterna. Genom att synliggöra denna patientgrupp är vår 

förhoppning att konfusion tas på större allvar och att mer fokus läggs på att dels 

förebygga en uppkomst men även lindra lidandet när väl ett konfusionstillstånd uppstått. 

Vi tror att mer forskning krävs inom området, det skulle vara intressant att se ytterligare 

forskning av internationell karaktär. Vidare kan det ses av intresse att forskning görs 

med fokus på uppföljning av patienter efter en konfusion.   

 

Ett konfusionstillstånd ökar såväl sjuklighet och dödlighet bland patienter samt 

förlänger vårdtiderna (Thahal & Medcalf 2010, s. 191). Ses detta ur ett perspektiv av 

hållbar samhällsutveckling går det att föra ett resonemang kring vikten av att förebygga 

konfusion, dels med avseende på samhällsekonomi och belastning på sjukvården, i och 

med vårdtillfällen och därmed kostnader som kan undvikas. Vi tror även att det är av 

stor vikt att dessa patienter fångas upp och erbjuds hjälp med avseende på de 

konsekvenser en konfusion kan ge för den äldre patientens psykiska välmående. 

Partridge et al. (2013, s. 807) förklarar att konfusionstillstånd ökar risken att drabbas av 

psykiska besvär senare. Socialstyrelsen (u.å) skriver att en femtedel av Sveriges 

befolkning över 65 år idag lider av psykisk ohälsa, vilket idag klassas som en av landets 

stora folksjukdomar. Att bekämpa folksjukdomar kan betraktas som en viktig del i att 

gynna den hållbara utvecklingen. Enligt Pellmer, Wramner och Wramner (2012 s. 206) 

går folkhälsan och den ekonomiska utvecklingen hand i hand, där bägge utgör viktiga 

aspekter i den hållbara samhällsutvecklingen. Därav tror vi att det finns stora vinster i 

att förebygga ohälsa hos äldre.  

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att patienter upplevde sig vara i en främmande värld, utan att bli sedd 

och betrodd av vårdpersonal, utifrån detta är det viktigt att bekräfta patientens känslor 

och dess verklighet. Patienter beskrev sig även ensamma i sin situation. Därav är det av 

stor vikt att inte se förbi patienterna i deras problematik, att vara närvarande och nära 

kan inge trygghet, även om det sker i tystnad. Att hålla vårdande samtal med patienterna 

om deras upplevelser bör göras då det kan ha en stödjande och stärkande effekt för 

patientens hälsa och välbefinnande. Det ger även en förståelse för vad patienterna gått 

igenom. Då känslor av skuld och skam är vanligt förekommande efter en konfusion kan 

det vårdande samtalet även användas för att avlasta från dessa. Som följd av de 
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konsekvenser en konfusion kan medföra hade ett uppföljande möte varit att 

rekommendera för att minska lidande i efterhand. Det borde som en konsekvens av 

bristande bemötande och kunskap erbjudas kompentensutveckling inom området, med 

såväl fokus på vård av äldre som information om konfusion och hur vård bör bedrivas i 

samband med tillståndet. Detta skulle kunna möjliggöra en ökad kvalité i samband med 

vårdandet vid en konfusion.  
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Bilaga 1 – Sökhistorik 

Nr. Databas Sökord Avgränsningar Sökresultat 

1 Cinahl Delirium AND 

experience AND 

elderly 

År 2005-2016 

Peer reviewed 

Age 65 +  

11 träffar 

11 uteslöts efter titel 

 0 valda artiklar 

2 Cinahl Delirium AND 

experience  

År 2005-2016 

Peer reviewed  

Age 65 +, Age 80+ 

28 träffar 

21 uteslöts efter titel 

4 uteslöts efter abstract 

 3 valda artiklar 

3 Cinahl Delirium AND 

experience 

År 2000-2016 

Peer reviewed 

Age 65 +, Age 80 +  

31 träffar 

23 uteslöts efter titel 

4 uteslöts efter abstract 

3 dubbletter 

 1 vald artikel 

4 Cinahl Acute confusion* AND 

patient experience 

AND Elderly OR old 

OR aged 

År 2005-2016 

Peer reviewed 

 

22 träffar 

21 uteslöts efter titel 

 1 vald artikel 

5 Cinahl Acute confusion* AND 

patient experience 

AND Elderly OR old 

OR aged 

År 2000-2016 

Peer reviewed 

 

33 träffar 

28 uteslöts efter titel 

2 uteslöts efter abstract 

1 dubblett 

 2 valda artiklar 

 

6 PubMED Deliri* AND lived 

experience AND older 

 

 

4 träffar 

2 uteslöts efter abstract 

2 dubbletter 

 0 valda artiklar 

7 PubMED Acute confusion* AND 

elderly 

År 2000-2016 

Age 65+, Age 80+ 

Journal Article 

110 träffar 

108 uteslöts efter titel 

2 uteslöts efter abstract 

 0 valda artiklar 

8  Cinahl Delirium OR 

confusion* AND 

Nursing care OR 

nursing AND Patient 

experience OR lived 

experience 

År 2000-2016 

Age 65+ 

Peer reviewed 

55 träffar 

48 uteslöts efter titel 

3 uteslöts efter abstract 

4 dubbletter 

 0 valda artiklar 

9 PsycINFO Delirium AND 65 and 

older AND patient 

experience 

År 2000-2016 

Peer reviewed 

66 träffar 

59 uteslöts efter titel 

4 uteslöts efter abstract 

2 dubbletter  

1 uteslöts efter genomläsning 

 

 Manuell sökning efter genomgång av artiklar samt litteraturöversikter ledde till 

ytterligare en (1) artikel samt en (1) avhandling inom området 
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Bilaga 2 – Artikelöversikt 

Författare/Årtal/Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Andersson, Norberg & 

Hallberg, 2002, Acute 

confusional episodes in 

elderly orthopaedic 

patients: the patients’ 

actions and speech, 

International journal of 

nursing studies  

Syftet var att belysa 

mönstret i en episod av 

konfusion med avseende 

på innehållet i patientens 

handlingar och tal.  

En observationsstudie där 

51 patienter mellan 67-96 

år observerats under en 

konfusion på en 

ortopedavdelning. Patienter 

gav samtycke att om en 

konfusion skulle inträffa 

fick observation ske. 

Diagnos om konfusion 

ställdes utefter DSM-IV 

och patienter med 

psykiatrisk diagnos eller 

kommunikationssvårigheter 

exkluderades. Data 

analyserades enligt 

manifest och latent 

innehållsanalys.  

Studien visade att 

patienten hade en vilja 

att återta kontroll under 

konfusionen och dess 

medvetenhet om 

tillståndet varierade. 

Patienten kunde även 

se sig från ett ”utifrån-

perspektiv”.  

Andersson et al., 2002, 

The meaning of acute 

confusional state from the 

perspective of elderly 

patients, International 

journal of geriatric 

psychiatry 

Syftet var att belysa den 

levda erfarenheten av att 

ha varit i ett akut 

konfusionstillstånd, 

berättat av äldre patienter 

inom ortopedisk vård.  

En kvalitativ intervjustudie 

och fortsättning på en 

större studie med fokus på 

äldre i konfusionstillstånd 

(Andersson et al. 2001). 

Studien omfattar 50 

deltagare mellan 67-96 år, 

urvalet bygger på 

deltagarna i tidigare studie. 

Data analyserades enligt 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod.    

Tre teman 

identifierades: att 

försöka förstå 

upplevelsen av 

konfusion, att möta 

dåtid och nutid i en 

värld av fantasier som 

upplevdes som 

verklighet, konfrontera 

tanken att ha varit i en 

konfusion.  

Claesson Lingehall et al., 

2015, Experience of 

undergoing cardiac 

surgery among older 

people diagnosed with 

postoperative delirium: 

one year follow-up, BMC 

Nursing  

 

Syftet var att belysa 

erfarenheter av att 

genomgå hjärtkirurgi 

bland äldre människor 

diagnostiserade med 

postoperativ delirium, 

genom en uppföljning ett 

år senare. 

En kvalitativ intervjustudie 

med semistrukturerade 

frågor. Enskilda intervjuer i 

patientens hem. Deltagare 

rekryterade från en studie 

som utgjordes av patienter 

som genomgått 

hjärtkirurgi. Totalt 49 

deltagare i åldern 71-91, 

alla diagnostiserade med 

delirium enligt DSM-IV. 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes för dataanalys. 

Studiens viktigaste 

fynd riktar sig dels mot 

upplevelsen av att 

genomgå hjärtoperation 

och dels mot att 

uppleva delirium, fyra 

teman identifierades 

totalt: känna sig 

dränerad på livskraft, 

känna sig fångad i en 

konstig värld, bli mött 

respektlöst, känna sig 

trygg.   
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Författare/Årtal/Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Fagerberg & 

Jönhagen, 2002, 

Temporary confusion: 

a fearful experience, 

Journal of psychiatric 

and mental health 

nursing 

Syftet var att beskriva, 

utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv, hur 

äldre människor upplevde 

fenomenet att vara tillfälligt 

förvirrad och bemötandet i 

samband med detta, samt 

hur den äldre människan 

resonerade i beskrivandet av 

erfarenheten.  

En kvalitativ intervjustudie med 

en fenomenologiskt ansats. 

Rekrytering skedde i samband 

med återbesök hos en av 

författarna, vilken var deras 

läkare. Deltagarna var fem 

personer mellan 68-90 år. 

Patienterna skulle haft en 

diagnostiserad och behandlad 

konfusion. Förelåg demens skedde 

exkludering. Data analyserades 

genom en fenomenologisk metod.   

Resultatet i studien 

beskriver 

upplevelsen av 

konfusion som att 

känna sig hotat och 

misstänksam samt 

vilja fly från 

erfarenheten. 

Känslor av skuld och 

skam identifierades, 

även att bli 

förnedrad. 

Deltagarna sökte 

förståelse i 

upplevelsen och 

kände rädsla att 

drabbas igen.  

McCurren & Cronin, 

2003, Delirium: Elder 

tell their stories and 

guide nursing 

practice, Medsurg 

Nursing 

Syftet var att beskriva 

delirium som fenomen 

baserat på den levda 

erfarenheten hos äldre som 

vårdas på sjukhus. 

En beskrivande studie med 

fenomenologisk ansats baserad på 

intervjuer. Data analyserades 

genom en fenomenologisk metod. 

Deltagare rekryterades från 

medicin-kirurgiska avdelningar, 

de skulle ha haft en dokumenterad 

och diagnostiserad delirium som 

de kunde minnas. Patienter med 

kommunikationssvårigheter och 

demens exkluderades. Deltagarna 

utgjordes av 14 personer i åldern 

65-88 år.  

Studien visade att 

deltagarna minns 

konfusionen som en 

hemsk värld med 

misstolkningar, 

hallucinationer, 

paranoia och förlust 

av kontroll. 

Patienten reagerade 

ofta med ilska, oro 

eller frustration.  

Pollard, Fitzgerald & 

Ford, 2015, Delirium: 

the lived experience of 

older people who are 

delirious post-

ortopaedic surgery, 

International journal 

of mental health 

nursing 

Syftet var att utforska och 

berätta om äldre 

människors erfarenheter av 

delirium efter ortopedisk 

kirurgi.  

En beskrivande kvalitativ studie 

baserad på semistrukturerade 

intervjuer. Rekrytering skedde på 

en ortopedisk avdelning av 

patienter med diagnostiserad 

delirium enligt DSM-IV. Patienter 

med demens och psykiatriska 

diagnoser exkluderades. Elva 

personer deltog i åldern 54-87 år. 

En dataanalysprocess enligt 

grounded theory användes.   

Studiens resultat 

visar ett 

känslomässigt 

lidande hos 

patienterna under 

delirium, och där 

ånger, skuld och 

skam upplevdes efter 

tillfrisknande.  
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Författare/Årtal/Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Stenwall et. al. 2008, The 

older patient’s experience 

of encountering 

professional carers and 

close relatives during an 

acute confusional state: An 

interview study, 

International journal of 

nursing studies 

Syftet var att förstå 

erfarenheterna av att möta 

vårdare och nära anhöriga 

hos patienter drabbade av 

konfusion.  

En intervjustudie där 

deltagare rekryterades från 

två geriatriska avdelningar, 

patienterna var 

diagnostiserade med 

konfusion enligt DSM-IV 

och tillfrisknat från denna. 

Deltagarna var sju stycken 

mellan 78-98 år. Data 

analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys.  

Tre teman identifierades 

i studiens resultat, att 

känna sig ensam i sin 

verklighet, strävan efter 

att förstå och känsla av 

deltagande i möte. 

Mötet med vårdare och 

närstående skapar starka 

känslor.  

Stenwall, 2009, Ett 

ögonblick i sänder – mötet 

vid akut 

förvirringstillstånd, äldre 

patienters, närståendes och 

professionella vårdares 

perspektiv 

 

I avhandlingen behandlas 

delstudie IV – Mötet med 

vårdare och närstående ur 

patienter med ACS 

perspektiv 

Syftet var att öka 

kunskapen om mötet ur 

patienten med akut 

konfusionstillstånd genom 

att studera dialogen och 

vad som sker i mötet med 

vårdare och närstående.  

En kvalitativ fallstudie med 

induktiv ansats byggd på 

ostrukturerade 

observationer. 

Datainsamling skedde 

genom bandinspelade 

dialoger, observationer och 

fältanteckningar. Data 

analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys. I 

studien deltog två patienter, 

fyra närstående och 28 

vårdare där alla 

rekryterades från en 

geriatrisk avdelning. 

Resultatet av denna 

delstudie visade dels på 

att vara utelämnad åt 

andra för att göra sig 

förstådd i mötet men 

även att uppleva olika 

verkligheter och ha 

olika fokus i mötet.  

Sörensen Duppils & 

Wikblad, 2006, Patients’ 

experiences of being 

delirious, Journal of 

clinical nursing 

Syftet var att beskriva 

patientens upplevelse av att 

vara i en Konfusion.  

En intervjustudie som 

rekryterade deltagare som 

utvecklat delirium under 

sjukhusvistelse. 15 

personer mellan 70-92 år 

intervjuades, utan kognitiva 

nedsättningar vid 

deltagande. Data 

analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys.   

Resultatet visade på att 

delirium upplevdes som 

en plötslig förändring 

av verkligheten med 

dramatiska scener som 

kunde ge upphov till 

starka känslor som 

rädsla, panik och ilska, 

detta beskrevs som att 

drömma i ett vaket 

tillstånd.   
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Bilaga 3 – Kvalitetsgranskning av artiklar 

Artikel Metodval Är syfte 

beskrivet? 

Patient-

karakteristiska 

(Antal/Ålder/ 

man-kvinna) 

Presenteras 

kontexten? 

Finns etiskt 

resonemang? 

Urval: 

- Relevant? 

- Strategiskt? 

Tydligt 

beskrivet: 

- Urval? 

- Datainsamling? 

- Analys? 

Giltighet: 

- Begripligt 

resultat? 

- Datamättnad? 

- Analysmättnad? 

Kommunicerbarhet: 

- Tydligt resultat? 

- Resultat i 

förhållande till 

teoretisk referensram? 

- Genereras teori? 

Bedömning 

av kvalitet 

(Hög/ 

medel/låg) 

Andersson, 

Norberg &  

Hallberg 

2002 

Observations- 

studie 

JA 51 deltagare 

67-96 år 

12♂/39♀ 

JA NEJ -JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

HÖG 

Andersson  

et al., 2002 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

JA 50 deltagare 

67-96 år 

11♂/39♀ 

JA JA -JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

HÖG 

Claesson 

Lingehall 

et al., 

2015 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

JA 49 deltagare 

71-91 år 

39♂/17♀ 

JA JA -JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-NEJ 

-JA 

HÖG 

Fagerberg 

& 

Jönhagen 

2002 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

JA 5 deltagare 

68-90 år 

4♂/1♀ 

NEJ NEJ -JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-NEJ 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

MEDEL 

McCurren 

& Cronin, 

2003 

Beskrivande  

kvalitativ 

studie 

JA 14 deltagare 

65-80 år 

10♂/4♀ 

JA NEJ -JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-VET EJ 

-NEJ 

-JA 

-JA 

-JA 

MEDEL 

Pollard, 

Fitzgerald 

& Ford, 

2015 

Beskrivande  

kvalitativ 

studie 

JA 11 deltagare 

54-87 år 

3♂/8♀ 

JA JA -JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-VET EJ 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

HÖG 
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Artikel Metodval Är syfte 

beskrivet? 

Patient-

karakteristiska 

(Antal/Ålder/ 

man-kvinna) 

Presenteras 

kontexten? 

Finns etiskt 

resonemang? 

Urval: 

- Relevant? 

- Strategiskt? 

Tydligt 

beskrivet: 

- Urval? 

- Datainsamling? 

- Analys? 

Giltighet: 

- Begripligt 

resultat? 

- Datamättnad? 

- Analysmättnad? 

Kommunicerbarhet: 

- Tydligt resultat? 

- Resultat i 

förhållande till 

teoretisk referensram? 

- Genereras teori? 

Bedömning 

av kvalitet 

(Hög/ 

medel/låg) 

Stenwall 

et. al. 

2008 

Kvalitativ 

intervjustudie 

JA 7 deltagare 

78-98 år 

3♂/4♀ 

JA JA -JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-VET EJ 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

HÖG 

Sörensen 

Duppils & 

Wikblad, 

2006 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

JA 15 deltagare 

70-92 år 

4♂/11♀ 

JA JA -JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

-VET EJ 

-JA 

-JA 

-JA 

-JA 

HÖG 

 
Stenwall 2009 (Ett ögonblick i sänder – mötet vid akut förvirringstillstånd, äldre patienters, närståendes och professionella vårdares perspektiv: 

delstudie IV – Mötet med vårdare och närstående ur patienter med ACS perspektiv) Har ej granskats enligt denna modell då den inte publicerats 

som en vetenskaplig artikel utan data tagits från avhandlingen. Som en godkänd avhandling bedömer vi dock kvaliteten som hög.  


