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Sammanfattning    
Delirium är vanligt förekommande bland intensivvårdspatienter. Forskning visar att upp 
till 87 % av patienterna inom intensivvården drabbas av delirium. Delirium förekommer 
i tre olika former, hyperaktivt, hypoaktivt och en mixad form. Delirium innebär ett stort 
lidande inte bara för patienten utan också för de närstående. Intensivvårdssjuksköterskan 
har en viktig uppgift i att identifiera och lindra delirium. Kända riskfaktorer för att 
utveckla delirium är, hög ålder, genomgången hjärtkirurgi, smärta och sederande 
läkemedel. Det finns ett flertal bedömningsinstrument som hjälp för 
intensivvårdssjuksköterskan att screena patienter för delirium. Delirium är en allvarlig 
komplikation som kan ge förlängd vårdtid och ökad risk för mortalitet. Syftet med 
litteraturstudien är att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan minska lidandet hos 
patienter som drabbas av delirium i samband med intensivvård. Vetenskapliga artiklar 
har granskats genom en litteraturstudie. Vid analys av artiklarna utkristalliserades två 
huvudteman, Icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder och förebyggande 

omvårdnadsåtgärder. Intensivvårdssjuksköterskan kan genom att anpassa vårdmiljön 
runt patienten med reducering av ljud, ljus och andra störmoment reducera förekomst av 
delirium. Mobilisering, reorientering och kognitiv stimulans är andra 
omvårdnadsåtgärder som kan lindra delirium. Att ständigt arbeta med att fortbilda 
vårdpersonal i delirium och att arbeta utifrån evidensbaserad omvårdnad är av stor vikt 
ur både patientperspektiv och samhällsperspektiv. 
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INLEDNING 

I vårt arbete som intensivvårdssjuksköterskor på en thoraxintensivvårdsavdelning 
kommer vi dagligen i kontakt med patienter som genomgått någon form av hjärtkirurgi. 
På den intensivvårdsavdelning (IVA) där vi arbetar utförs cirka 1000 stycken 
hjärtkirurgiska operationer per år. Övervägande del av patienterna är 65 år och äldre. 
Vården på IVA är utvecklad för att ge patienterna bästa möjlighet till överlevnad då 
många av kroppens vitala funktioner som andning och cirkulation är svårt sviktande. 
Patienterna är uppkopplade till mycket medicinteknisk utrustning, sammantaget handlar 
det om många apparater och det kan vara mycket påfrestande att vara patient i den miljön. 
Vi har i vårt arbete uppmärksammat att det ofta förekommer att patienterna hamnar i ett 
delirium postoperativt. Studier visar att upp till 87 % av de patienter som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning kan drabbas av delirium (Rivosecchi, Smithburger, Svec, 
Campbell & Kane-Gill 2015, s. 39). Detta innebär att en stor patientgrupp drabbas av 
delirium per år. Vid delirium utsätts patienten för stor belastning både fysiskt och psykiskt 
vilket innebär ett stort lidande inte bara för patienten utan även för närstående. Delirium 
kan uppträda i olika former, en del patienter blir oroliga och ibland även agiterade medan 
somliga blir apatiska.  Riskerna är stora för komplikationer i samband med delirium, detta 
kan leda till förlängd vårdtid och på sikt en ökad kostnad för samhället. 
Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig uppgift att kunna identifiera och lindra 
delirium. Genom en litteraturstudie vill vi studera omvårdnadsåtgärder som kan lindra 
lidandet hos patienter som drabbas av delirium i samband med intensivvård.  
 

BAKGRUND 

Att vårdas och att ge vård på en intensivvårdsavdelning  
Patienterna som vårdas på IVA kan på grund av sin sjukdom eller skada uppleva stor 
belastning fysiskt och psykiskt. Medicinsk intensivvård och avancerad omvårdnad har av 
vissa patienter beskrivits som tortyr (Stubberud & Gulbrandsen, 2009, s. 32). Patienterna 
utsätts kontinuerligt för negativa stimuli i form av smärta, störande ljud, apparatur som 
larmar och så vidare. Patientens förmåga att kommunicera och fatta egna beslut är 
begränsad av den vårdsituation patienten befinner sig i och patienten är helt beroende av 
andra människors omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskans uppgifter blir att upptäcka, 
förebygga och lindra delirium genom att vidta olika omvårdnadsåtgärder så att patienten 
klarar av att bemästra sin livssituation och minska patientens lidande (Stubberud & 
Gulbrandsen, 2009, s. 32).  Många situationer i vården kan åstadkomma lidande även för 
närstående. Grundinställningen hos intensivvårdssjuksköterskan bör vara att lindra 
lidande vilket bland annat görs genom att vara närvarande, uppmuntra, stödja och trösta 
(Eriksson 1994, ss. 85-96). 
Lidandet i vården beskrivs av Eriksson (1994, ss. 82-83) i tre olika former 
 

1. Sjukdomslidande. Det lidande som upplevs i samband med 
sjukdom och behandling. 

2. Vårdlidande. Det lidande som upplevs i relation till den specifika 
vårdsituationen 

3. Livslidande. Det lidande som upplevs i relation till det egna unika 
livet- att leva och att inte leva. 
 



 2 

Eriksson (1994, ss. 85-97) menar att om vårdgivaren försöker förstå de olika formerna av 
lidande kan det ge vårdgivaren en möjlighet till att känna igen dem och eventuellt kunna 
lindra lidandet i konkreta vårdsituationer. Lidandet för patienten kan lindras genom olika 
handlingar från vårdpersonalen, det kan handla om att göra något konkret för patienten 
eller att bara finnas till hands. Lidandet kan lindras genom att patienten känner sig 
delaktig och får svar på sina frågor vilket leder till minskad oro och ängslan hos patienten. 
Patienten måste få bekräftelse och känsla av att vara förstådd. Vårdlidande handlar enligt 
Eriksson om vårdetik och om god vård. ”Då vården har sin grund i kärlek till och ansvar 

för den andre, kan vi rätt långt eliminera det onödiga lidandet i vården” (Eriksson, 1994, 
s. 98). 
 
Intensivvårdssjuksköterskan har ansvar för patienten 24 timmar om dygnet och då skall 
patientens alla behov tillgodoses, det innebär allt från skötsel av patientens personliga 
hygien till den avancerade omvårdnad och medicinska behandling som patientens 
tillstånd kräver. Intensivvård beskrivs som en av de mest tekniska 
omvårdnadsspecialiteterna. Intensivvårdssjuksköterskans stora utmaning blir att 
balansera mellan teknik och mänsklighet (Stubberud & Gulbrandsen, 2009, s. 25). 
Intensivvårdspatienten befinner sig i en utsatt situation med låg grad av autonomi och 
med minskad möjlighet till bevarad integritet. Intensivvårdssjuksköterskan är alltid i 
patientens närhet och skall motverka de negativa konsekvenserna av att vara i ett hjälplöst 
tillstånd. En relation utvecklas till både patient och närstående (Larsson & Rubertsson, 
2012, s. 733). 
 

Delirium 
Delirium är en tillfällig psykisk störning som ofta uppträder hos patienter som genomgått 
hjärtkirurgi (Koster, Hensens, Schuurmans & van der Palen 2012, s. 284). Delirium 
betyder enligt Svenska akademiens ordlista (2015), förvirringstillstånd med 
hallucinationer. Definitionen av delirium är en fluktuerande störning av medvetande och 
kognition med perceptiva rubbningar vilka uppträder under en kortare period, timmar – 
dagar samt fluktuerar under dagen (American Psychiatric Association 2013, s. 596). Detta 
tillstånd skall inte förväxlas med delirium efter alkoholkonsumtion. Studier har visat att 
trots att delirium ses som en komplikation som uppträder under kortare tid kan patienter 
som genomgått delirium ha kvarstående kognitiva besvär upp till tolv månader efteråt 
(Rudolph et. al. 2010, s. 644). Forskning visar att delirium kan vara svårdiagnostiserat då 
symptomen kan vara diffusa. Delirium förekommer i tre olika former, hyperaktiv, 
hypoaktiv och en mixad form. Hyperaktivt delirium kännetecknas av motorisk oro, rädsla 
och agitation. Hypoaktivt delirium kännetecknas av sänkt medvetandenivå. Patienten har 
en nedsatt förmåga att kommunicera samt svårt att hålla fokus och ter sig apatisk, den 
mixade formen är en blandning av ovan beskrivna former. I alla tre former förekommer 
vanföreställningar och hallucinationer i varierande grad. Patienternas hallucinationer kan 
vara av olika karaktär, de är ofta skrämmande och bidrar till att patienten känner sig 
misstänksam och otrygg med vårdpersonalen. Tillståndet kan komplicera utförandet av 
omvårdnadshandlingar om patienten vägrar medverka. Hypoaktivt delirium är vanligast 
förekommande och svårast att diagnostisera då symtomen ofta är vaga och lätta att förbise 
(Arend & Christensen 2009, s. 149; Cavallazzi, Saad & Marik 2012, ss. 1-3; Stubberud 
& Gulbrandsen 2009, ss. 149-152). Delirium innebär stort lidande inte bara för patienten 
utan även för närstående. Delirium är ett allvarligt tillstånd på grund av många negativa 
effekter för patienten så som förlängd vårdtid, samt ökad morbiditet och mortalitet som 
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följd. Tidig diagnos och lindring av delirium är viktigt för att minska patientens lidande 
(Koster et al. 2012, s. 285). Patientens nedsatta kognitiva förmåga kan leda till längre 
rehabilitering och ett ökat omvårdnadsbehov efter utskrivning från sjukhuset 
(Andrejaitiene & Sirvinskas 2011, s. 105). 
 

Riskfaktorer för uppkomst av delirium 

Det finns inga säkra metoder för att förutsäga eller förebygga postoperativt delirium. 
Koster et al. (2012, s. 285) beskriver i sin artikel de allvarligaste riskfaktorerna så som 
hög ålder, tidigare kognitiv nedsättning, sömnbrist, immobilitet, syn och/eller 
hörselnedsättning användning av narkosmedel och smärtstillande läkemedel samt 
hjärtkirurgi. Att drabbas av delirium postoperativt efter hjärtkirurgi kan påverka patienten 
på både kort och lång sikt enligt Groen, Banayan, Gupta, Xu & Bhalerao (2012, s. 589).  
Den största andelen av hjärtkirurgiska patienter är 65 år och äldre, och hjärtkirurgi ökar 
allt mer upp i åldrarna (Rudolph et. al. 2010, s. 643). Studier har visat att användningen 
av bensodiazepiner är en av de största riskfaktorerna för att utveckla delirium (McPherson 
et. al. 2013, s. 412). Sannolikheten för att delirium skall förekomma är större ju fler 
riskfaktorer som finns (Koster et al. 2012, s. 285). Groen et al. (2012, s. 589) beskriver 
riskfaktorer som förekommer pre, per och postoperativt. De preoperativa riskfaktorerna 
är nedsatt mental status, tidigare depression, genomgången TIA, elektrolytrubbningar, 
anemi, förmaksflimmer, perifer kärlsjukdom, alkoholintag och njursvikt. Peroperativt är 
följande riskfaktorer kartlagda, lågt hemoglobin, respiratorbehandling, stora doser 
opiater, lång kirurgitid och lång hjärtlungmaskintid. De postoperativa riskfaktorerna är 
nydebuterat förmaksflimmer, behandling med opiater/bensodiazepiner, låg hjärt-
minutvolym, ventilatortid mer än 24 timmar och störd sömn- vakenhetscykel.  
 

Bedömningsinstrument för delirium 

Det finns ett flertal bedömningsinstrument för att screena delirium. Sjuksköterskor och 
läkare underskattar delirium i avsaknad av bedömningsinstrument, men med hjälp av 
dessa skalor upptäcks även patienter med hypoaktivt delirium (Spronk, Riekerk, Hofhuis 
& Rommes 2009, s. 1278). Det finns ett flertal olika bedömningsinstrument som är 
validerade för bedömning av delirium hos den intensivvårdade patienten. De vanligast 
förekommande är Confusion Assesment Method for the ICU (CAM-ICU), Intensive Care 
Delirium Screening Checklist (ICDSC), och Nursing Delirium Screening Scale (Nu-
Desc). CAM-ICU är lätt att använda och tar endast några minuter att utföra. CAM-ICU 
har hög validitet och reliabilitet och används inom intensivvården sedan 1990. Fyra olika 
värden mäts. Akut påverkan på mental status eller ett fluktuerande förlopp, 
ouppmärksamhet, oorganiserat tänkande och varierade vakenhetsgrad. ICDSC bedömer 
patienten över tid och är en skala från noll till åtta poäng. De åtta symtomen är: förändrad 
medvetandenivå, ouppmärksamhet, desorientering, hallucination, psykomotorisk 
agitation/passivitet, olämpligt språk/humör, sömn/vakenhetsrubbningar och 
sömnfluktuation. Nu-Desc har också hög validitet och reliabilitet. Nu-Desc är lätt att 
implementera på avdelningen samt lätt att använda. Fem olika symptom mäts, 
desorientering, inadekvat beteende, inadekvat kommunikation, vanföreställningar-
hallucinationer, psykomotorisk förlångsamhet och har en max poäng på tio (Luetz et. al. 
2010, s. 412; Gusmau-Flores, Salluh, Chalhub & Quarantini 2012, ss. 7-10).  
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PROBLEMFORMULERING 

Delirium är vanligt förekommande hos patienter som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning. Det innebär att en stor patientgrupp riskerar att drabbas. Delirium 
förekommer i tre olika former, hyperaktivt, hypoaktivt och en mixad form. Den 
hyperaktiva formen är lättare att diagnostisera då patienten kan bli utåtagerande, ibland 
aggressiv, drar i slangar och infarter med mera. Den hypoaktiva formen av delirium 
beskrivs som tyst, patienten visar inga tydliga symptom och därigenom försvåras 
diagnostiken. Delirium skapar stort lidande hos patient och närstående med förlängda 
vårdtider och ökad risk för mortalitet som följd. Riskfaktorer för att utveckla delirium kan 
vara följande, hög ålder, genomgången hjärtkirurgi, psykisk ohälsa, nedsatt syn och 
hörsel, negativa stimuli så som smärta och sedativa läkemedel. Specifika 
omvårdnadsåtgärder kan hjälpa patienten att lindra delirium. Genom ökad kunskap kan 
intensivvårdssjuksköterskan lindra patienten och närståendes lidande vid delirium. Det 
finns intensivvårdsavdelningar som saknar vårdprogram för patienter som riskerar att 
drabbas av delirium. Vi har inte kunnat finna en sammanställning eller beskrivning av 
omvårdnadsåtgärder som lindrar delirium. Därför är det av betydelse att studera 
omvårdnadsåtgärder som kan lindra delirium hos patienter som vårdas på intensivvården.  
 

SYFTE 

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan minska lidandet hos patienter som 
drabbas av delirium i samband med intensivvård. 

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie enligt Axelssons modell (2012, ss. 203-220). Studien baseras 
på vetenskapliga artiklar med kvantitativ inriktning då vi inte fann några kvalitativa 
artiklar som svarade mot syftet. En litteraturstudie är lämplig att genomföra för att få en 
översikt av befintlig forskning inom ett specifikt område.  
  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Först gjordes en bred 
sökning för att få en uppfattning om hur mycket material det finns i ämnet. För att 
begränsa träffarna till det relevanta ämnet användes MeSH termer. Sökorden som 
användes var följande: Delirium, Critical care nursing, Intensive care units, Thoracic 

surgery. Sökningen begränsades till att gälla artiklar som publicerats de senaste fem åren 
samt var skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna skulle också vara peer reviewed. 
En manuell sökning gjordes genom granskning av referenslistor i valda artiklar och 
ytterligare tre artiklar hittades. Urvalet av artiklar gjordes genom en noggrann granskning 
av titlar och abstract. Totalt urval av datamaterial blev nio artiklar. Artiklarna är 
internationella och studierna genomfördes i Europa, Nord och Sydamerika samt Canada. 

Dataanalys 

Axelssons (2012, ss. 203-220) modell användes för att analysera den data som samlats in. 
De valda artiklarna lästes noga igenom för att få en helhetsbild av materialet. Artiklarnas 
resultat granskades därefter flera gånger och analyserades utifrån syftet. Färgmarkeringar 



 5 

och anteckningar i marginaler användes som hjälpmedel i granskningen. En 
sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval och resultat gjordes enligt ovan 
nämnda modell (se bilaga 1). Innehållet i resultatet granskades noggrant och ett flertal 
subteman utkristalliserade sig. Dessa subteman mynnade ut till två huvudteman. Med 
hjälp av dessa teman skapades en ny helhet i litteraturstudien. 
 

RESULTAT 

Resultatet baseras på nio artiklar som redovisas i bilaga 1. Det går inte att finna en enskild 
omvårdnadsåtgärd för att lindra delirium. Tillståndet är komplext och kräver en 
kombination av många olika omvårdnadsåtgärder tillsammans. Vid analys av artiklarna 
utkristalliserade sig två huvudteman som korrelerade väl med syftet att lindra lidande vid 
delirium. Dessa teman var, icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder och förebyggande 

omvårdnadsåtgärder.  
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Icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder 
 

Miljö 

Två av de granskade artiklarna belyser sömnens inverkan på utveckling av delirium, (Van 
Rompaey, Elsieviers, Van Drome, Fromont & Jorens  2012, s. 4; Kamdar et.al. 2013, ss. 

801-802). Intensivvårdsmiljön är full av ljud, ljus och störande moment. Dessa 
störmoment sker oavsett det är dag eller natt. Sömnbrist är en känd riskfaktor för 
utveckling av delirium. Van Rompaey et al. (2012, s. 3) jämför i sin studie en 
interventionsgrupp med en kontrollgrupp. I interventionsgruppen fick patienterna 
öronproppar och hjälp med att föra in dem i örat. Kontrollgruppen erbjöds inga 
öronproppar. Kamdar et. al. (2013, ss. 801-802) har genomfört ett liknade 
kvalitetsprojekt. Studien belyser hur teamet utvecklar en modell för att förbättra 
patienternas nattsömn på IVA. Utbildningsmetoden syftade till att ge personalen ökad 
kunskap om sömn och få hela teamet engagerat. Stor vikt lades vid att föra olika typer av 
protokoll. De omvårdnadsåtgärder som genomfördes var miljöinriktade.  
Kvalitetsprojektet bestod av tre delar där nattmiljön förbättrades genom reducering av 
ljud, ljus och onödiga larm. På dagtid utfördes handlingar för att säkerställa en så normal 
dygnsrytm som möjligt, exempelvis tillräckligt med ljusinsläpp och minimering av 
onödigt slumrande. På kvällen minimerades koffeinintaget, TV’n stängdes av och alla 
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patienter hade adekvat smärtlindring. Rumstemperaturen optimerades. Öronproppar, 
sovmask och lugnande musik erbjöds. Om patienten trots detta inte kunde somna 
administrerades sömntablett. Incidensen av delirium minskade i båda studierna efter 
genomförda interventioner, Van Rompaey et al. (2012, s. 4) fann 53 % lägre risk att 
utveckla delirium i interventionsgruppen och även Kamdar et. al. (2013, s. 804) kunde i 
sin studie påvisa att incidensen av delirium sjönk i samband med kvalitetsprojektet. 
Patienternas upplevda nattsömn skiljer sig dock åt i studierna där Kamdar et. al. (2013, s. 
804) inte kan påvisa en signifikant förbättring i upplevd nattsömn vilket däremot 
patienterna i Van Rompaeys (2012, s. 5) studie gjorde. 
Intensivvårdsmiljöns utformande är svår att påverka för sjuksköterskan då det ofta vårdas 
flera patienter på samma sal med mycket störande moment i form av larm från 
övervaknings utrustning och övrig medicinteknisk utrustning. Arenson, MacDonald, 
Grocott, Hiebert & Arora (2013, s. 174) studerade miljöns påverkan på förekomsten av 
delirium hos patienter som vårdats i två olika intensivvårdsmiljöer. Den första miljön var 
fönsterlös och i avsaknad av avskildhet medan den andra miljön utgjordes av enkelrum 
med fönsterutsikt samt synlig klocka. Ingen signifikant skillnad i förekomst av delirium 
mellan de två studerade patientgrupperna kunde påvisas. Däremot sågs en skillnad där 
patienterna under 65 år hade en minskad duration av delirium i interventionsgruppen. 
 

Reorienteringsstrategi 

Reorienteringsstrategier som syftar till att fånga upp patienten i nuet och motverka 
utvecklingen av delirium har visat sig ha betydande effekt.  Colombo et. al. (2012, s. 
1030) påvisade hur ett reorienteringsprotokoll kunde minska förekomst av delirium. 
Studien innebar att vårdpersonalen direkt vid ankomst till IVA påbörjade en 
reorienteringsstrategi. Denna strategi innebar att patienten tilltalades med förnamn, 
informerades om var patienten befann sig på vilken vårdavdelning och vilket sjukhus med 
mera. Minnet stimulerades med frågor som rörde närståendes namn och dagens datum. 
En synlig klocka fanns på rummet och patienterna uppmuntrades att om möjligt läsa 
tidningar, böcker samt lyssna på musik eller radio. Störande ljud och ljus reducerades i 
största möjliga mån. Studien visade att reorienteringsstrategierna både skyddade mot 
uppkomst av delirium samt hade en signifikant reduktion av redan uppkommit delirium. 
Martinez, Tobar, Beddings, Valejo & Fuentes (2012, s. 63) tar i sin studie hjälp av 
närstående och låter dem genomföra en reorienteringsstrategi efter att de erhållit en kort 
undervisning i hur den skulle genomföras. Patienten hade tillgång till klocka samt 
kalender på rummet. Glasögon och hörapparater fanns tillgängligt vid behov. Foton på 
närstående sattes upp på rummet. Reorienteringstrategin som de närstående utförde 
bestod av att de informerade om dagens datum, tid och vad som hade hänt. De närstående 
beviljades även utökad besökstid till fem timmar.  Martinez et al. (2012, s. 631) visade på 
en signifikant skillnad där 13,3% av kontrollgruppen utvecklade delirium medan endast 
5,6 % av interventionsgruppen utvecklade delirium. 

Mobilisering 

Det förekommer flera faktorer i intensivvårdsmiljön som bidrar till immobilisering av 
patienten så som sedering, användning av aortaballongpump (IABP), femoraliskateter 
med mera. Mc Phearson et. al. (2013 s.408) visar i sin studie att detta ökar förekomst av 
delirium. Sedering bidrar till en mer immobiliserad patient. Needham et. al. (2010, s. 540) 
fann i sin studie att införandet av ett kvalitetsprojekt kunde sänka sedering och 
smärtlindringsdos och ändå bibehålla en bra patientkomfort. Patienterna blev piggare och 
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alertare och klarade av mobilisering i allt högre grad. Detta ledde i sin tur till minskad 
förekomst av delirium. Liknande resultat visar Schweickert et. al. (2009, s. 1879) som 
påvisade att sederingsstopp i kombination med sjukgymnastik och arbetsterapi ledde till 
färre ventilatordagar. Durationen av delirium halverades i interventionsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. Vid utskrivning uppvisade interventionsgruppen snabbare 
återhämtning av fysisk och psykisk hälsa jämfört med kontrollgruppen. 
 

Förebyggande omvårdnadsåtgärder 
 

Reducering av riskfaktorer 

För att kunna lindra delirium krävs det att sjuksköterskan har kunskap att uppmärksamma 
de patienter som riskerar att utveckla delirium. Med stöd av bedömningsinstrument för 
att screena delirium samt kunskap om vilka riskfaktorer som är de vanligaste 
prediktorerna för delirium kan intensivvårdssjuksköterskan identifiera och lindra 
delirium i ett tidigt stadium.  

Ålder över 65 år är en av de riskfaktorer för utveckling av delirium som förekommer 
oftast i litteraturen.  Ålder är en riskfaktor som inte går att påverka. 
Intensivvårdssjuksköterskan kan med stöd av sin kunskap om den ökade risken för 
delirium hos äldre tidigare uppmärksamma och screena för delirium hos äldre patienter.  
Upptäckt av delirium leder till att intensivvårdssjuksköterskan tidigt kan utföra 
förebyggande omvårdnadsåtgärder. Arenson et al. (2013, ss. 174-175) har studerat 
riskfaktorer hos hjärtkirurgiska patienter och fann att postoperativ stroke, TIA, ventilator 
behandling mer än 24 timmar, ålder över 65 år, dubbelingrepp, tidigare bruk av 
bensodiazepin, behov av blodtransfusion, samt postoperativ njursvikt ökade risken för 
delirium.  

Intensivvårdsmiljön är som tidigare konstaterats en stressande miljö att vistas i. Van 
Rompaey et al. (2012, s. 4) genomförde en intervention där öronproppar erbjöds till 
patienterna för att reducera ljud och störmoment och öka sömnkvaliteten. Risken för att 
utveckla delirium minskade i interventionsgruppen. Studien visade även att de patienter 
som fick delirium och som sovit med öronproppar inte utvecklade delirium lika tidigt som 
kontrollgruppen. Att erbjuda patienter öronproppar än en enkel omvårdnadsåtgärd som 
inte kostar mycket men kan ge stor vinst då man minskar frekvensen av delirium.  

Skattningssinstrument 

Delirium kan vara svårt att diagnostisera, framförallt den hypoaktiva formen kan vara 
svår att upptäcka. Colombo et. al. (2012, s. 1026) beskriver att den hypoaktiva formen 
förblir oupptäckt i 66-84% av fallen. Ökad kunskap hos vårdpersonalen gör att delirium 
upptäcks i allt större grad och omvårdnadsåtgärder kan utföras för att lindra patientens 
lidande.  
 
Skrobik, Ahern, Leblanc, Marquis, Awissi & Kavanagh (2010, s. 453) studerar hur 
utbildning av personal i användning av olika skattingsprotokoll för smärta, agitation och 
delirium påverkar incidensen och behandling av delirium. Alla 
intensivvårdssjuksköterskor fick utbildning i skattning av smärta, sedering och delirium. 
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Interventionsgruppen fick signifikant mindre läkemedel, hade kortare respirator tid och 
kortare sjukhusvistelse än kontrollgruppen. Delirium förekom i båda grupperna men det 
var signifikant färre som uppvisade tecken på begynnande delirium i 
interventionsgruppen. Utbildningen av sjuksköterskorna ledde till att de patienter som 
uppvisade symptom på delirium så som hallucinationer försäkrades om att symptomen 
inte var på riktigt, de reorienterades även rutinmässigt. Dessa omvårdnadsåtgärder 
utfördes inte i kontrollgruppen.  Sjuksköterskorna upplevde att de efter utbildning och 
träning, fått en större förståelse för patienternas olika behov och kunde ge en mer 
individuell anpassad omvårdnad och behandling (Skrobik et. al. 2010, s. 454). 
 

Läkemedelsprotokoll 

I Needham et. al. (2010, s. 540) studie utbildades sjuksköterskorna fortlöpande vilket 
resulterade i ett ökat medvetande om delirium, nya rutiner, minskad användning av 
sederande läkemedel och individuellt anpassad dos analgetika samt ökad mobilisering 
som tillsammans minskade förekomsten av delirium. Fem av de granskade artiklarna tar 
upp bensodiazepiner som en prediktor för utveckling av delirium, (Arenson et al. 2013, 
ss. 174-175; Colombo et. al. 2012, s. 1030; Needham et. al. 2010, s. 540; McPherson et. 
al. 2013 s 408; Skrobik et. al. 2010 s 453). Intensivvårdssjusköterskan kan med stöd av 
detta påverka ordinerande läkare och efterfråga alternativ behandling. Om 
bensodiazepiner ändå ordineras kan sjuksköterskan med stöd av sin kunskap påverka 
dosen samt minimera bolusdoser. Skrobik et. al. (2010, s. 453) visar i sin studie att 
införandet av ett läkemedelsprotokoll kunde minska sedering i form av bensodiazepiner 
och opiater och därigenom minska förekomst av delirium liknande resultat presenterar 
McPherson et. al. (2013, s. 408) vilka fann att användning av bensodiazepiner ökade 
risken för utveckling av delirium med upp till tre gånger.     

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att skapa en överblick över aktuell forskning inom ämnet valdes och genomfördes en 
litteraturstudie. Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan lindra 
delirium hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. En kvalitativ 
intervjustudie hade ytterligare kunnat belysa vårt syfte genom att beskriva vilka 
omvårdnadsåtgärder intensivvårdssjuksköterskor vidtar i vården av deliriösa patienter. 
Då tiden är begränsad valdes en litteraturstudie vilket passar bra in inom ramen för en 
kandidatuppsats.   Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed, en 
manuell sökning utfördes också. Via vår artikelsökning fann vi en review artikel 
som belyste icke farmakologiska interventioner för att förebygga delirium (Rivosecchi et 
al. 2015,s.49). Då artikeln var en review kunde den inte användas i vårt resultat men vi 
kunde via artikeln identifiera flera av våra tidigare funna artiklar i referenslistan.  Detta 
styrkte våra artiklar och pekade på att de var relevanta för vårt ämne.  För att öka antalet 
sökträffar och komma så nära vårt primära syfte som möjligt användes sökord var för sig 
eller som en kombination. Studierna som redovisades i resultatet var genomförda mellan 
2009-2013, äldre artiklar exkluderades för att säkerställa att vår litteraturstudie baserades 
på så aktuellt material som möjligt.  En av litteraturstudiens artiklar som valdes ut via 
manuell sökning föll utanför den angivna tidsramen som nämnts i metodbeskrivningen, 
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denna artikel från 2009 exkluderades inte då den svarade väl mot vårt syfte. Artiklar 
skrivna på annat språk än engelska eller svenska exkluderades på grund av att författarna 
inte kunde tillgodogöra sig studierna. Artikelsökningen ledde inte till träff på några 
svenska artiklar vilket kan ses som en brist i vår litteraturstudie då kulturella skillnader 
kan påverka de omvårdnadsåtgärder som utförs.  Artiklarna är internationella vilket i sig 
är en styrka då det ger en global bild av delirium samt de omvårdnadsåtgärder som kan 
lindra delirium hos intensivvårdspatienten.  

Nio kvantitativa artiklar valdes slutligen ut då vi inte fann någon kvalitativ studie som 
matchade vårt syfte.  En kvalitativ studie hade kunnat öka kunskapen och ge ett annat 
perspektiv för att belysa vårt syfte. Studierna lästes och analyserades grundligt av båda 
författarna. Slutligen utkristalliserades två huvudteman enligt Axelssons (2012, ss. 203-
220) modell som skapade en ny struktur och en ny helhet.  

Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att belysa omvårdnadsåtgärder som kan lindra delirium hos 
intensivvårdspatienten. Litteraturstudien resulterade i två huvudteman där olika 
omvårdnadsåtgärder tillsammans minskar patientens lidande vid delirium.  Genom att 
intensivvårdssjuksköterskan vidtar olika omvårdnadsåtgärder och anpassar sitt 
förhållningssätt kan patientens lidande i samband med delirium reduceras. Det är tydligt 
att det inte finns en enskild omvårdnadsåtgärd som kan lindra patientens lidande i 
samband med delirium utan att det handlar om flera faktorer som alla tillsammans 
påverkar vårdsituationen som den deliriösa patienten befinner sig i. Vi väljer här att 
diskutera miljön på intensivvårdsavdelningen, reorienteringsstrategier, mobilisering samt 
hur ökad kunskap om delirium kan leda till minskat lidande för intensivvårdspatienten. 
Forskningen är enad om att det är en stor grupp patienter som drabbas av delirium i 
samband med intensivvård, detta medför ett ökat lidande för patienten som får en förlängd 
vårdtid och ökad risk för mortalitet, för samhället innebär den förlängda vårdtiden en 
ökad vårdkostnad. 
 

Miljö 

Intensivvårdsmiljön är komplex och full av störande moment i form av ljus, ljud och 
medicinskteknisk utrustning. Det är i dag högt tryck på intensivvårdsplatser och det är 
inte alltid lätt att skapa en bra miljö för patienten trots att det är personalens utgångspunkt. 
Det är ett högt patientflöde då det är en hög effektivitet i operationsprogrammen för att 
minska patienternas tid på väntelistan inför operation.   Sällan kan enkelsal erbjudas och 
avskildhet kan vara svårt att erbjuda patienten. I en av de granskade studierna 
framkommer det att fönsterutsikt och en synlig väggklocka underlättar i 
reorienteringsprocessen av intensivvårdspatienten (Colombo et. al. 2012, s. 1027). 
Deliriumfrekvensen är hög hos patienter som vårdas på IVA. Av de studier som granskats, 
Arenson et al. (2013, s. 174) kan dock inte några entydiga tecken ses på att enbart miljön 
i sig påverkar utvecklingen av delirium, detta resultat var överraskande då författarna 
hade förväntat sig att miljön var en av de största orsakerna till utveckling av delirium.  
Studier visar däremot att miljön i kombination med annan negativ stimulans som, 
svårighet att få en normal dygnsrytm, adekvat smärtlindring, störande ljudmoment kan 
påverka och öka frekvensen av delirium. Intensivvårdssjuksköterskans uppgift blir då att 
med hjälp av riktade omvårdnadsåtgärder försöka lindra delirium och minska lidandet för 
patienten. Det som praktiskt kan utföras för att förbättra patientens miljö är att minimera 
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de ljud som går att påverka genom att sänka till exempel larmnivå på 
övervakningsutrustning i patientens närhet. Öka ljusinsläpp på patientsalen under dagtid 
så att patienten upplever variation i ljus under dygnets timmar.   En omvårdnadsåtgärd 
som nämns i studierna är att erbjuda patienterna öronproppar till natten. Detta har visat 
sig ha en mycket god effekt och minskar risken att utveckla delirium med 53 % enligt 
Van Rompaey et al. (2012, s. 4). Utmaningen ligger i att medvetandegöra riskerna med 
delirium samt vilka omvårdnadsåtgärder som intensivvårdssjuksköterskan kan utföra på 
sin vårdavdelning. Implementeringen av att erbjuda öronproppar som en rutin till 
intensivvårdspatienter är en enkel omvårdnadsåtgärd som effektivt lindrar delirium. 
   

Reorienteringsstrategier 

Patienter som drabbas av delirium är i stor utsträckning inte orienterade till tid, rum och 
person. Det finns många orsaker till att patienterna utvecklar delirium, en starkt 
bidragande faktor inom intensivvård är att patienten inte upplever att de har tillräckligt 
med inflytande över eller möjlighet till att påverka den situation de befinner sig i. 
Patienterna kan få en stark känsla av maktlöshet, (Stubberud & Gulbrandsen, 2009, s. 
150) en övervikt av maktlöshet hos patienten kan leda till utveckling av delirium. Målet 
som intensivvårdssjuksköterska är att förhindra att patienten utvecklar delirium men som 
framkommit i vårt resultat är det inte alltid möjligt att undvika. Det är av stor vikt för 
patienten att få hjälp med att återvinna kontrollen över var de befinner sig och varför. 
Detta kan göras genom att intensivvårdssjuksköterskan besvarar frågorna, vem, vad, när, 
var, varför och hur för patienten (Colombo et. al. 2012, s. 1027). Reorienteringen bör ske 
minst en gång per skift.  Detta är en enkel omvårdnadsåtgärd att utföra och faller sig 
naturligt då intensivvårdssjuksköterskan påbörjar sitt arbetspass och ändå hälsar på 
patienten och dess närstående. Martinez et al. (2011, s. 630) belyser också vikten av att 
involvera de närstående i reorienteringsstrategier och visar i sin studie att information till 
närstående om vikten av att reorientera samt återknyta till verkligheten med hjälp av 
personliga ägodelar bidrar till att minska patientens delirium. Intensivvårdspatienten skall 
alltid bemötas med respekt och fokus på att bevara patientens integritet och autonomi. 

Mobilisering 

Kulturella skillnader i omvårdnad samt uppbyggnad av vårdsystem i olika länder kan 
påverka resultaten i de studerade artiklarna. Det faktum att vi inte har med någon svensk 
artikel i resultatet är en brist. Då artiklarna granskats har vi märkt skillnader i till exempel 
förekomst av mobilisering och träning av intensivvårdspatienten. Vår upplevda erfarenhet 
från svensk intensivvård är att stort fokus ligger på tidig mobilisering och aktivering av 
intensivvårdspatienten. Schweickert et. al. (2009, s. 1875) och Needham et. al. (2010, s. 
537) beskriver båda en situation där mobilisering inte förekommer som en daglig rutin, i 
och med studien implementerades mobilisering och aktivering på avdelningen. Detta är 
intressant och visar på olikheter och olika förutsättningar i olika länder.  
 

Kompetensutveckling 

Samtliga granskade artiklar visar på att kunskap och utbildning av personalen är av stor 
vikt för att öka medvetenheten om delirium och dess följder, särskilt som delirium är svårt 
att diagnostisera och lätt att missa för en sjuksköterska som inte har erfarenhet av att vårda 
denna typ av patient (Mc Pherson et. al. 2013, s. 408). Att som intensivvårds-
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sjuksköterska vara medveten om vilka de vanligaste riskfaktorerna är för att utveckla 
delirium, så som hög ålder, immobilisering med mera. Regelbundet screena för delirium 
med hjälp av ett validerat bedömningsinstrument, inneha kunskap om hur delirium yttrar 
sig och vilka reorienteringsstrategier som kan minska delirium är en viktig uppgift för 
intensivvårdssjuksköterskan då hon därigenom kan lindra patientens lidande. Eriksson 
(1994, ss.85-96) beskriver hur lidande förekommer i olika former, vårdlidandet uppstår 
då patientens värdighet kränks. Att kränka patientens värdighet innebär att patienten blir 
fråntagen möjligheten att helt och fullt vara människa. Kränkning av patientens värdighet 
kan ske genom konkreta åtgärder, till exempel nonchalans vid tilltal av patienten, 
patienten skall alltid bli tagen på allvar och patientens upplevelser skall betraktas som 
sanna. Vårdarens uppgift är att ge patienten möjlighet till att uppleva sin fulla värdighet 
och förhindra alla former av kränkning (Eriksson, 2015, ss. 82-83). Det är en stor 
utmaning för intensivvårdssjuksköterskan att vårda den deliriösa patienten som på grund 
av sitt tillstånd är helt utelämnad till vårdaren. Det krävs stor kunskap om hur delirium 
yttrar sig samt hur det på bästa sätt kan behandlas eller lindras med individuellt anpassade 
omvårdnadsåtgärder. Det vilar ett stort ansvar på alla intensivvårdsavdelningar att 
utarbeta en vårdkultur där patienten känner sig välkommen och respekterad, detta är enligt 
Eriksson (2015, ss. 82-83) en förutsättning för att kunna lindra vårdlidandet. 
 
Det finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset sedan en kort tid en utarbetad värdegrund 
som skall genomsyra all den vård som ges på sjukhuset. Värdegrunden lyder 
”tillsammans för patienten med patienten” (Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016). Det 
är starka ord som tydligt vägleder hur all vårdpersonal skall arbeta med omvårdnaden runt 
patienten. Värdegrunden belyser med sina få ord hur viktigt det är att arbeta utifrån varje 
enskild patients behov. Patienter som drabbats av delirium förekommer i stor utsträckning 
på Sahlgrenska sjukhuset och det skulle vara intressant att gå vidare med att utveckla en 
struktur för omhändertagandet av denna patientgrupp. En av de granskade artiklarna 
beskriver vikten av ett speciellt omvårdnadsprogram som kan användas på IVA vid vård 
av deliriösa patienter (Rivosecci et al. 2015, s. 48). 

Claesson Lingehall, Smulter, Olofsson & Lindahl (2015, ss. 4-5) har gjort en kvalitativ 
studie med intervjuer av äldre patienter som diagnosticerats med delirium efter 
hjärtkirurgi vilken belyser patienternas upplevelser och minnen efter att de haft delirium. 
Patienterna upplevde kraftig ångest och ibland skräck, de undrade om de höll på att bli 
galna. Flera av patienterna upplevde oro och obehagskänslor ett år efter de opererats, 
mycket på grund av att ingen informerat dem om vad delirium innebar och vad som skett 
med dem. Det är också viktigt att informera närstående om vad delirium som tillstånd 
innebär för att lugna och förklara, då tillståndet skapar oro även hos den som står patienten 
nära.  

Hållbar samhällsutveckling 

Utveckling av delirium hos intensivvårdspatienten leder till förlängd vårdtid inom 
intensivvården, längre rehabilitering och därigenom ökade samhällskostnader. Patienten 
kan ha kvarstående kognitiva besvär i upp till 12 månader efter utskrivning 
(Andrejejaitiene & Sirvinskas 2011, s. 105; Koster et al. 2012, s. 285).    Delirium 
förkommer inom alla vårdavdelningar men upp till 87 % av alla intensivvårdspatienter 
drabbas av någon form av delirium (Rivosecchi et al. 2015, s. 39). Det vore en stor vinst 
både ur ett patientperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv om alla 
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intensivvårdsavdelningar arbetade strukturerat och medvetet för att lindra delirium. Detta 
skulle kunna ske genom implementering av interventionsprotokoll för att lindra och 
reducera risk för delirium. Ett sådant protokoll kan till exempel innebära regelbunden 
utbildning av intensivvårdssjuksköterskan, mål för tidig mobilisering, kognitiv stimulans 
i kombination med reorientering samt involvering av närstående. 
Intensivvårdssjuksköterskans uppgift blir att som arbetsledare planera och driva 
omvårdnaden på ett sådant sätt att aktivitet och mobilisering främjas när så är möjligt. 
Närstående skall informeras om vad delirium innebär samt vad de kan göra för att hjälpa 
till exempel ta med fotografier eller andra familjära föremål till vårdavdelningen. 
Intensivvårdssjuksköterskan har också en viktig roll i att i samråd med ansvarig läkare 
avlägsna medicinteknisk utrustning som inte längre är i bruk, detta för att minska 
immobilisering. Larmgränser bör anpassas så att de är korrekt inställda och inte ger larm 
i onödan. Att erbjuda öronproppar till patienterna inför natten är en enkel och billig 
omvårdnadsåtgärd som kan ge stor vinst i ett större perspektiv med minskad frekvens av 
delirium, minskat lidande samt minskad vårdtid och därigenom lägre 
samhällsekonomiska omkostnader (Van Rompay et al.2012, s. 5).   

 

SLUTSATSER 

I litteraturstudien framkommer att delirium förekommer i hög grad hos 
intensivvårdspatienter. Intensivvårdspatienten har och utsätts för flera kända riskfaktorer 
som kan leda till delirium. Aktuell forskning indikerar att den mest effektiva behandling 
av delirium sker genom icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder då det saknas evidens 
för farmakologisk behandling. Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig funktion för att 
hjälpa patienten i en situation då de befinner sig ett tillstånd med sänkt autonomi. Det 
krävs både kunskap och erfarenhet av intensivvårdssjuksköterskan för att kunna 
identifiera patienterna som drabbas av delirium samt utföra individuellt anpassade 
omvårdnadsåtgärder så som förbättring av patientmiljö, reorientering och mobilisering.  
Intensivvårdssjuksköterskan finns ständigt i den deliriösa patientens närvaro och kan 
genom sina omvårdnadshandlingar minska patientens och närståendes lidande.  
 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

• Litteraturstudien belyser hur flera omvårdnadsåtgärder kan minska lidandet vid 
delirium. Det skulle vara en vinst för alla intensivvårdsavdelningar att utarbeta 
och implementera vårdprogram anpassade för den deliriösa patienten. Att arbeta 
utifrån ett vårdprogram med riktlinjer kan vara ett stöd för sjuksköterskan. 
Vårdprogrammet bör innehålla riktlinjer för screening av delirium minst en gång 
per arbetspass, reorienteringsstrategier samt hur anhöriga på bästa sätt kan 
involveras i vården av den deliriösa patienten. 

• Studiens resultat belyser vinsten av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i 
omvårdnaden av den deliriösa intensivvårdspatienten. Målet är att sjuksköterskor, 
undersköterskor, sjukgymnaster och läkare arbetar som ett team för att på bästa 
sätt utifrån var och ens profession minska lidandet hos patienten med delirium.  
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• I litteraturstudien framkommer hur kunskap och kompetensutveckling bidrar till 
förbättrad omvårdnad kring den deliriösa patienten. Verksamheter där 
intensivvård bedrivs bör eftersträva kontinuerlig utbildning och arbeta med 
kompetensutveckling som en pågående process. Litteraturstudien visar att 
sjuksköterskor efter utbildning och träning fått större förståelse för patienternas 
olika behov och därigenom kunnat ge en mer individuellt anpassad omvårdnad 
och behandling.  
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Bilaga 1 

 

Författare 
A�rtal Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Arenson et al. 
(2013) 

 
Effect of 
intensive care 
unit 
environment on 
in-hospital 
delirium after 
cardiac surgery. 

 
The Journal of 

Thoracic and 

Cardiovasular 

Surgery 

Att undersöka vilken 
effekt IVA-miljön har 
på utvecklingen av 
delirium efter 
hjärtkirurgi. 
Sekundärt syfte att 
identifiera 
riskfaktorer för 
utveckling av 
delirium hos den 
hjärtkirurgiska 
patienten. 

Metod: Retrospektiv observations 
studie uppdelad i två perioder. 
Studien pågick 2010/2011 mellan maj-
okt. En grupp patienter vårdades i 
konventionell ”IVA-miljö” och en 
kontrollgrupp som vårdats på en 
miljöanpassad IVA med mindre ljud, 
enkelsal, fönster och tillgång till synlig 
klocka. 
Urval: n=1010  
Alla patienter som genomgått 
hjärtkirurgi bedömdes och 
utvärderades var åttonde timma för 
delirium med hjälp av CAM-ICU och 
var fjärde timma med hjälp av RASS. 
 
 

Ingen signifikant skillnad i 
förekomst av delirium 
mellan de två grupperna. 
Tecken fanns på att IVA-
miljön har större 
påverkan på äldre än på 
yngre. De riskfaktorer 
som främst påverkade 
delirium var TIA, 
respiratortid >24h, ålder 
>65år, CABG + 
klaffkirurgi, 
bensodiazepiner, 
blodtransfusion och 
postoperativ njursvikt. 

Colombo et. al. 
(2012)  
 
A reorientation 
strategy for 
reducing 
delirium in the 
critically ill. 
Results of an 
interventional 
study. 
 
Minerva 

Anestesiologica 

 

Att undersöka 
förekomst av 
delirium. Studera 
riskfaktorer och dess 
inverkan på 
intensivvårds-
patientens prognos, 
samt utvärdera 
effekten av ett 
reorienteringsprotok
oll. 

Metod: tvåstegsstudie, med en 
observationsfas och en 
interventionsfas där patienterna 
genomgick en reorienteringsstrategi 
Fyra sjuksköterskor utbildades i att 
upptäcka delirium samt dokumentera 
data. Personalen tränades i att 
använda CAM-ICU.  
Urval: n=314 Patienter med tidigare 
kognitiva problem, demens, psykos 
eller resttillstånd efter stroke 
exkluderades. 
 

Reorienteringsstrategier 
reducerade förekomsten 
av delirium signifikant. 
De tydligast 
framträdande 
riskfaktorerna för 
utveckling av delirium var 
sedering med midazolam 
och opioider samt hög 
ålder.  

Needham et. al. 

(2010)   
Early Physical 
Medicine and 
Rehabilitation 
for Patients 

Att utvärdera 
effekten av ett 
kvalitetsprojekt 
innehållande fysisk 
träning och 
arbetsterapi för IVA 

Metod: Prospektiv studie under sex 
månader. Före/efter 
kvalitetsprojektet. 
Urval: n=57 som ventilatorbehandlats 
fyra dagar eller längre. 

Kvalitetsprojektet ledde 
till minskad sederingsgrad 
hos patienterna och ökad 
fysisk träning hos 
ventilatorbehandlade 
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With Acute 
Respiratory 
Failure: A 
Quality 
Improvement 
Project 

Arch Phys Med 

Rehabil 

patienten samt 
projektets påverkan 
på vårdtiden. 

patienter. Detta ledde till 
mindre förekomst av 
delirium och ökad fysisk 
funktion med förkortad 
IVA-tid och minskad total 
vårdtid.  
 
 
 

Kamdar et. 
al.(2013)  
 
The effect of a 
quality 
improvement 
intervention on 
perceived sleep 
quality and 
cognition in a 
medical ICU 
 
Critical Care 

Medicine 

 

Att undersöka om 
implementeringen 
av ett 
kvalitetsprojekt 
förbättrar sömnen 
på IVA. 

Metod: Interventionsstudie i 3 steg. 
Steg 1, 
miljöförändringar/miljöförbättringar. 
Steg 2, icke farmakologiska 
interventioner för att främja 
nattsömn.  
Steg 3, farmakologisk intervention för 
att främja nattsömn. 
Urval: n=300 patienter från jan-juli  
Ålder 18 år eller äldre som vårdas på 
medicinsk IVA.  

Ingen signifikant skillnad 
på upplevd nattsömn. 
Signifikant skillnad på den 
upplevda ljudnivån och 
på incidensen av delirium 
efter kvalitetsprojektet. 
 

Martinez et al. ( 
2012)  
Preventing 
delirium in an 
acute hospital 
using a non-
pharmacological 
intervention 
 
Age and ageing 

Utvärdera om en 
icke farmakologisk 
intervention utförd 
av närstående kan 
minska förekomst av 
delirum. 

Metod: Enkel blind, randomiserad 
kontrollerad interventionsstudie. 
Urval: n=287 Sep 2009- maj 2010. 
Äldre patienter med minst en 
riskfaktor för utveckling av delirium 

Den icke farmakologiska 
interventionen utförd av 
närstående reducerade 
risken i 
behandlingsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 

McPherson et. 
al. (2013) 
Delirium in the 
Cardiovascular 
ICU: Exploring 
Modifiable Risk 
Factors 
 
Critical Care 

Medicine 

 

Att studera 
prevalens och 
riskfaktorer 
associerade till 
utveckling av 
delirium hos 
kardiolog och 
hjärtkirurgiska 
patienter på IVA med 
hjälp av ett validerat 
instrument för att 
bedöma delirium.  

Metod: Prospektiv observationsstudie. 
Urval: n= 200 > 18 år med antingen 
kardiell diagnos eller efter hjärtkirurgi 
samt med förväntad vårdtid >24 tim. 

Förekomst av delirium var 
26 %. Majoriteten led av 
hypoaktiv delirium. 
Bensodiazepiner ökade 
risken för utveckling av 
delirium upp till 3 gånger. 
Immobilisering ökade 
risken för delirium. 
Hemodynamisk påverkan 
hade ingen effekt på 
utveckling av delirium. 

Van Rompaey 
et.al. (2012)  

The effect of 
earplugs during 

Att undersöka om 
användning av 
öronproppar leder 
till minskad 

Metod: Randomiserad blind studie 
med en försöksgrupp/kontrollgrupp.  

Framförallt den milda 
formen av delirium 
minskade i 
försöksgruppen. 15 % av 
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the night on the 
onset of 
delirium and 
sleep 
perception: a 
randomized 
controlled trial 
in intensive care 
patients 

Critical Care 

 

förekomst av 
delirium på IVA samt 
om användning av 
öronproppar leder 
till förbättrad 
sömnkvalitet på IVA. 

Urval: n=136 >18år förväntad vårdtid 
>24tim. Engelsk eller tysktalande med 
GCS minst 10. 

de med öronproppar 
utvecklade delirium mot 
40 % i kontrollgruppen. 
Ljudreduktion minskade 
risken för delirium med 
53 %. Patienter med 
öronproppar upplevde 
bättre sömn. Vinsterna 
med att använda 
öronproppar var störst 
under de två första 
dygnen. 
 

Schweickert et. 
al. (2009) 
Early physical 
and 
occupational 
therapy in 
mechanically 
ventilated, 
critically ill 
patients: a 
randomised 
controlled trial. 

The Lancet. 

Att ta reda på 
effekten av dagligt 
sedationsstopp 
kombinerat med 
fysisk träning och 
undersöka om 
interventionen 
påverkade fysisk och 
psykisk utgång hos 
IVA patienten. 

Metod: Randomiserad kontrollerad 
studie. Interventionsgruppen fick 
dagligt sedationsstopp och fysisk 
träning. Kontrollgrupp fick sedvanlig 
behandling på avdelningen.  
Urval: n=104. Sederade patienter över 
18år som ventilatorbehandlats < 
72tim och förväntades behandlas i 
respirator ytterligare 24tim.  

Sedationsstopp  i 
kombination med tidig 
mobilisering och 
sjukgymnastik ledde till 
snabbare återhämtning 
både fysiskt och psykiskt. 
Duration och förekomst 
av delirium reducerades. 
 

Skrobik et. al. 
(2012)  

Protocolized 
intensive care 
unit 
management of 
analgesia, 
sedation, and 
delirium 
improves 
analgesia and 
subsyndromal 
delirium rates. 

Anesthesia 

analgesia. 

 

Att undersöka om 
IVA personal som 
utbildas i 
användandet av ett 
protokoll som mäter 
smärta, agitation och 
delirium minskar 
läkemedelsanvändni
ng. Samt undersöka 
om 
läkemedelsreduktion 
leder till minskad 
förekomst av 
delirium, minskad 
läkemedelsorsakad 
koma och förbättrad 
prognos.  

Metod: Interventionsstudie med 
kontrollgrupp. Interventionsgruppen 
behandlas med stöd av ett protokoll 
samt med icke farmakologiska 
interventioner. Kontrollgruppen fick 
läkemedelsordinationer av läkare och 
erhöll ingen icke farmakologisk 
intervention.  
Urval: n =1214 Intensivvård >24tim  

Interventionsgruppen fick 
signifikant mindre 
läkemedel, kortare 
ventilatortid och kortare 
sjukhustid än 
kontrollgruppen. Delirium 
förekommer lika i båda 
grupperna men i 
interventionsgruppen var 
det signifikant färre som 
uppvisade tecken till 
begynnande delirium. 

 


