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Sammanfattning 

När avdelningssjuksköterskor tar emot patienter från intensivvårdsavdelningen (IVA) är 

han/hon beroende av relevant information vid överrapporteringen för att kunna ge 

optimal vård. För patienter som överflyttas från IVA till vårdavdelning kan det innebära 

stora utmaningar och de kan ha fortsatt påverkan av vårdtiden på IVA, även efter 

utskrivning. Delirium/akut förvirring är vanligt att patienter inom intensivvården 

drabbas av och kan orsaka ett lidande samt ge konsekvenser både på kort- och lång sikt. 

Det är då av betydelse att både avdelningssjuksköterskor som 

intensivvårdssjuksköterskor har kunskaper om delirium/akut förvirring. Detta för att 

kunna arbeta preventivt samt för att kunna identifiera, vårda och bemöta patienter som 

drabbats. Det innebär också att patientansvarig sjuksköterska dokumenterar och 

vidarerapporterar detta till mottagande enhet för att optimera patientsäkerheten i 

vårdkedjan, vilket även främjar kontinuiteten i vården och kan minska patienters 

lidande. Syftet var att undersöka avdelningssjuksköterskors kunskaper om diagnosen 

delirium samt deras erfarenheter av att vårda patienter som överflyttats från IVA till 

vårdavdelning och som i samband med detta uppvisat tecken på delirium/akut 

förvirring. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer som analyserades enligt en induktiv innehållsanalys. Resultatet beskriver 

avdelningssjuksköterskors kunskaper om delirium/akut förvirring och deras erfarenheter 

av att vårda patienter från intensivvården med delirium/akut förvirring. Det framkom att 

olika faktorer såsom kunskapsbrist, tidsbrist och överrapportering mellan IVA och 

vårdavdelning påverkade både upplevelsen och vårdandet av deliriösa/akut förvirrade 

patienter. Kunskapsbrist hos avdelningssjuksköterskor gällande delirium/akut förvirring 

kan medföra olika konsekvenser för såväl sjuksköterskor som drabbade patienter. 

Därför behöver detta ämne lyftas och uppmärksammas dels inom grundutbildningen till 

sjuksköterska men också inom sjukvården. 
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INLEDNING 

Att vara kritiskt sjuk och i behov av intensivvård och dessutom drabbas av 

delirium/akut förvirring medför ett stort lidande för patienter, som i värsta fall kan leda 

till total apati och känslor av hopplöshet. Det kan uttryckas som en total existentiell 

krisreaktion där livet sätts på sin spets (Granberg Axèll 2001, s. 24). Delirium, som är 

ett akut förvirringstillstånd, medför också en risk för längre vårdtider, ökad morbiditet 

och mortalitet samt kan ge en långvarig kognitiv nedsättning för patienter även efter 

utskrivning från sjukhuset (Barr, Fraser, Puntillo, Ely, Gélinas, Dasta, Davidson, 

Devlin, Kress, Joffe, Coursin, Herr, Tung, Robinson, Fontaine, Ramsay, Riker, Sessler, 

Pun, Skrobik & Jaeschke 2013, ss. 283-284).   

I arbetet att förebygga delirium/akut förvirring är det viktigt att ha kunskap om 

riskfaktorer, orsaker och hur tillståndet identifieras. Detta gäller för såväl 

intensivvårdssjuksköterskor som allmänsjuksköterskor, där båda yrkesgrupperna 

troligtvis kommer att möta patienter med tillståndet under sin yrkesverksamma tid. 

Författarna hade inte kunskap om delirium/akut förvirring hos intensivvårdspatienter 

innan de påbörjade sin specialistutbildning inom intensivvård och fick därför upp ett 

intresse för ämnet. Då delirium/akut förvirring är vanligt förekommande hos 

intensivvårdspatienter, upplevdes det som anmärkningsvärt att författarna inte kände till 

detta. De kände inte heller till om det fanns några skillnader mellan akut förvirring och 

delirium, vilket ledde till en nyfikenhet att undersöka avdelningssjuksköterskors 

kunskaper kring delirium/akut förvirring. Det var även av intresse att undersöka deras 

erfarenheter av att vårda patienter som uppvisat tecken på delirium/akut förvirring efter 

att ha överflyttats från IVA till vårdavdelning. 
 
 

BAKGRUND 

Sjuksköterskors upplevelser av att ta emot patienter från 

intensivvårdsavdelning till vårdavdelning 

Sjuksköterskor på vårdavdelning är i behov av relevant och korrekt information vid 

överrapporteringen från intensivvården och vad som efterfrågas i rapporten är beroende 

av t.ex. yrkeserfarenhet. Rapporten ger dem möjlighet att förbereda sig och skapa 

förutsättningar för att kunna ge en trygg vård till patienterna som de ska ta emot. Det 

anses även fördelaktigt om en vårdplan utformas för att få en bättre överblick av 

patientens vidare vårdbehov (Cognet & Coyer 2014, s. 296; Frølund & Beedholm 2013, 

ss. 11-12; James, Quirke & McBride-Henry 2013, s. 301). En utmaning för 

avdelningssjuksköterskor vid mottagandet av patienter är att både patienterna och deras 

närstående ibland kan ha förväntningar på vården som kan vara svåra att leva upp till 

(Cognet & Coyer 2014, s. 297; James, Quirke & McBride-Henry 2013, s. 302). Detta 

kan förebyggas genom att även anhöriga och patienter får relevant information inför 

överflyttning till vårdavdelning. En välplanerad överflyttning från intensivvården är av 

betydelse för sjuksköterskorna, då de kan uppleva att de saknar kompetens samt 

personalstyrka att vårda patienterna (Chaboyer, James & Kendall 2005, s. 18). 
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Patienters upplevelser av att överflyttas från intensivvårdsavdelning 

till vårdavdelning 

Att ständigt övervakas och att personal finns nära till hands kan upplevas som en 

trygghet men även som utlämnade och stressigt för patienter. Vilken uppfattning de har 

av intensivvården kan påverka upplevelsen av att överflyttas till vårdavdelning. 

Gemensamt för patienterna är behovet av information vid planeringen av 

överflyttningen från IVA till vårdavdelning, samt att de då önskar få information om 

vad som kommer att hända före, under och efter överflyttningen till vårdavdelningen 

När patienter överflyttats till vårdavdelning kan det innebära stora utmaningar för dem 

och de kan fortsatt påverkas av tiden på IVA, både på kort och på lång sikt. Patienter 

som har vårdats på IVA kan uppleva både psykiska och fysiska påfrestningar och det 

kan yttra sig som t.ex. förvirring, ångest och att de blir kroppsligt försvagade. Även 

miljöombytet och att byta vårdpersonal kan vara krävande för dem och att de kan vara 

oroliga inför vad som väntar på avdelningen. För att de ska känna trygghet blir 

relationen med vårdpersonalen betydelsefull. Det är då av vikt att sjuksköterskor ger 

relevant information och har en god kommunikation med dem (Chaboyer, James & 

Kendall 2005, s. 18; Forsberg, Lindgren & Engström 2011, ss. 113-114). 

 

Delirium och akut förvirring 

Äldre och kritiskt sjuka patienter är predisponerade för att drabbas av akut förvirring. 

Detta kan yttra sig som koncentrationssvårigheter, störd och långsammare 

tankeverksamhet med ett fluktuerande förlopp. De kan också ha minnessvårigheter och 

vara desorienterade. Akut förvirring benämns ibland som en mildare form av delirium 

och är oftast orsakat av någon toxicitet eller metaboliska förändringar. Delirium 

beskrivs som en mer tilltagen förvirring som även det sker med ett akut insjuknande. 

Insjuknandet och symtomen för dessa tillstånd beskrivs likartat i litteratur och forskning 

men till skillnad från akut förvirring är delirium en definierad diagnos med DSM-IV 

kriterier. Enligt The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) 

är kriterierna för delirium bl.a. medvetandepåverkan så som minskad medvetenhet om 

sin omgivning och svårigheter att koncentrera sig. Tillståndet karaktäriseras av en 

förändrad kognitiv förmåga i form av minnesstörning, desorientering, perceptuell 

störning och insjuknandet sker ofta inom timmar till någon dag (American Psychiatric 

Association 2002, s. 61). Akut förvirring är istället en term många sjuksköterskor 

använder sig av för att beskriva en hastigt insättande kognitiv nedsättning medan läkare 

oftare kallar å tillstånd för delirium (Bates & Bates 2013, s. 151; Granberg Axèll 2001, 

s. 11; Page & Ely 2011 ss. 7-11; Rapp 2001, s. 22). 

Delirium drabbar omkring en av sex patienter som vårdas på sjukhus. Äldre patienter 

drabbas i högre utsträckning och uppemot hälften av dem utvecklar tillståndet. För 

patienter inom intensivvården drabbas uppemot 80% av delirium, där 

ventilatorbehandlade patienter är särskilt utsatta (Girard, Jackson, Pandharipande, Pun, 

Thompson, Shintani, Gordon, Canonico, Dittus, Bernard & Ely 2010, s. 1516; Granberg 

Axèll 2001, s. 6; Ouimet, Kavanagh, Gottfried & Skrobik 2007, s. 71; Page & Ely 2011, 

s. 14-15). 
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Orsakerna bakom delirium är inte helt klarlagda men forskning tyder på att delirium 

orsakas av förändringar i hjärnans funktion och kan leda till en akut hjärndysfunktion. 

Detta beror troligtvis på ett flertal utlösande faktorer som exempelvis kemiska 

förändringar och syrebrist i hjärnan. Ju fler befintliga riskfaktorer patienter har desto 

större risk att drabbas. Utlösande och predisponerande faktorer för delirium kan vara 

svår smärta, aktuellt sjukdomstillstånd och tidigare sjukdomshistoria så som t.ex. 

demens, högt blodtryck samt alkoholmissbruk. Läkemedelsbehandling samt 

miljömässiga faktorer misstänks också bidra till uppkomst av delirium hos patienter 

som vårdas inom intensivvården (Barr et al. 2013, ss. 265, 283; Granberg Axèll 2001, 

ss. 8, 10; Rubertsson & Larsson 2012, s. 712; Ouimet et al. 2007, s. 68; Page & Ely 

2011, ss. 45, 72-75, 87-88; Vanderbilt Medical Center 2010).  

Delirium delas in tre former; en hyperaktiv form som innebär att patienter drabbas av 

akuta kognitiva förändringar så som osammanhängande tankar, agitation, 

medvetandepåverkan, förvirring och motorisk oro. En hypoaktiv form som 

karakteriseras av att patienter har få yttre symtom och istället avskärmar sig, har 

minskad motorisk aktivitet och kan få symtom som exempelvis nedsatt uppmärksamhet 

och minskat tal, vilket kan misstolkas som en depression. Patienter som drabbas av 

delirium kan även ha en blandform som innebär att de fluktuerar mellan den hypo- och 

hyperaktiva formen (Granberg Axèll 2001, s. 11; Rubertsson & Larsson 2012, s. 712; 

Page & Ely 2011, ss. 30-31, 40). Varaktigheten av delirium varierar vanligtvis från 

någon dag och upp till en vecka. För patienter som vårdas inom intensivvården kan 

tillståndet vara så länge som de har kvar den bakomliggande orsaken för insjuknandet. 

Detta kan till exempel vara en infektion. Det finns dock patienter som fortfarande lider 

av tillståndet en månad efter insjuknandet trots att bakomliggande orsak har behandlats 

(Page & Ely 2011, s. 24).  

 

Att drabbas av delirium 

Patienter har i efterhand beskrivit minnesförlust och skamkänslor inför hur deras 

beteende förändrades under det deliriösa tillståndet. Många patienter försökte hantera 

sin förvirring genom att dölja sina symtom för personalen. De kunde då uppvisa 

beteenden som tolkades att de var orienterade trots att de inte var det. Under tiden 

patienter befann sig i detta förvirringstillstånd upplevde de rädsla och maktlöshet. De 

kunde också uppleva att vårdpersonal var ett hot som de behövde försvara sig mot. 

Somliga patienter reagerade med att de blev fysiskt utåtagerande eller motsatte sig 

omvårdnadsåtgärderna. Vidare beskrev patienter behovet av att bli bemötta med 

omtanke och respekt. Vårdpersonalens bemötande varierade och detta påverkade hur 

patienter upplevde att de blev sedda (Granberg Axèll 2001, ss. 6-7, 24-25, 27; 

Whitehorne, Gaudine, Meadus & Solberg 2015, ss. 476-478). Att inte kunna 

kommunicera verbalt kunde också leda till rädsla i varierande grad. Ett hinder för detta 

kunde vara om patienter t.ex. var intuberade. De kunde också känna sig bortkopplade 

och upplevde en förlust av samhörighet, vilket kunde leda till känslor av utanförskap 

och otrygghet. Det var svårt att skapa sammanhang då patienter inte kunde avgöra vad 

som var verkligt eller overkligt. Detta kunde ge upphov till vanföreställningar och 

påverka patienters känslor under men även efter vårdtiden. De kunde också uppleva att 

personalen inte alltid hade tillräckliga kunskaper för att avgöra om patienter var 

orienterade i tid och rum. Även detta bidrog till att de inte kunde skapa ett sammanhang 



4 
 

i sin tillvaro. Efter att ha tillfrisknat var de rädda för att återinsjukna i tillståndet. De 

hade då känslor av skam och skuld men var även lättade att inte längre vara deliriösa 

(Granberg Axèll 2001, s. 6; Whitehorne, Gaudine, Meadus & Solberg 2015, ss. 476-

478; Pollard, Fitzgerald och Ford 2015, ss. 216-218).  

 

För patienter som under sin vårdtid utvecklat delirium kan konsekvenserna leda till en 

riskökning för mortalitet och morbiditet. Vårdtiderna och konvalescenstiden kan bli 

längre samt leda till större kostnader för samhället. Det kan också leda till ett längre 

lidande för patienterna relaterat till minskad livskvalitet och längre tid med emotionellt 

lidande i form av t.ex. ångest och depressivitet (Granberg Axèll 2001, s. 6; Barr et al. 

2013, ss. 283-284; Flagg, Cox, McDowell, Mwdose & Buelow 2010, ss. 260-261; Flynn 

Makic 2013, s. 404; Ouimet et al. 2007, s. 69; Orion Pharma AB 2013, ss. 4-5; Page & 

Ely 2011, ss. 24, 108 ; Van Rompaey, Shuurmans, Shortridge-Bagget, Trujien, 

Elseviers & Bossaert 2009, s. 3350). Det har visats att långvarigt delirium i sig är en 

enskild riskfaktor för långvarig kognitiv nedsättning hos patienter (Girard et al. 2010, s. 

1517). Detta innebär att patienter även kan lida efter att de tillfrisknat från delirium, 

vilket kan beskrivas som ett sjukdomslidande. Enligt Eriksson (2015, ss. 77-80) innebär 

detta att patienters lidande orsakats av sjukdom och behandling. Det kan även uppstå ett 

andligt och själsligt lidande som exempelvis kan röra sig om att patienter känner sig 

förnedrade eller upplever skam till följd av sjukdom och/eller behandling (ibid.). 

 

Prevention och behandling 

I arbetet med att förebygga delirium bör sjuksköterskor både inom intensivvård och på 

vårdavdelning ha kunskap om riskfaktorer som tros orsaka tillståndet. Detta för att 

kunna vidta relevanta åtgärder i syfte att förbättra patienters tillstånd exempelvis genom 

att förebygga dehydrering, sömnbrist samt att optimera miljön runt patienter. 

Sjuksköterskor bör finnas tillhands för- och orientera dem men även initiera tidig 

mobilisering samt rationalisera användningen av sedativa och smärtstillande farmaka 

(Barr et al. 2013, ss. 266, 283, 291-292; Hare, Wynaden, McGowan, Landsborough & 

Speed 2008, ss. 28-29; Heeder, Azocar & Tsai 2015, s. 403; Orion Pharma AB 2013, ss. 

7-13; Page & Ely 2011, ss. 144-151; Vanderbilt Medical center 2013). Enligt forskning 

har framförallt tidig mobilisering visat sig minska både förekomst och duration av 

delirium (Heeder, Azocar & Tsai 2015, s. 403). En viktig del i behandlingen av delirium 

är att behandla den bakomliggande grundorsaken där alla tänkbara orsaker bör beaktas 

så som exempelvis infektioner (Barr et al. 2013, s. 21; Page & Ely 2011, ss. 153-154). 

En annan del i behandlingen består av användning av läkemedel, där psykofarmaka är 

ett vanligt använt preparat (Heeder, Azocar & Tsai 2015, s. 403; Page & Ely 2011, ss. 

162-163). 

 

Studier har visat att upp emot tre fjärdedelar av äldre patienter som i samband med 

sjukhusvård drabbas av delirium inte upptäcks och diagnostiseras (Page & Ely 2012, s. 

16). För att kunna utföra rättvisa och adekvata bedömningar av patienters tillstånd krävs 

det att sjuksköterskor använder sig av validerade instrument. Det finns ett flertal 

validerade tester för att diagnostisera delirium hos patienter som inte vårdas på IVA 

som exempelvis CAM, confusion assesment method. För IVA-patienter finns det fyra 

tester som är validerade mot DSM-IV kriterierna, varav två kan användas på intuberade 
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patienter, CAM-ICU, confusion assesment method in the intensive care unit samt 

ICDSC, the Intensive Care Delirium Screening Checklist (ibid.). Genom att använda sig 

av validerade och pålitliga verktyg vid identifiering av delirium hos kritiskt sjuka 

patienter ökar chansen att tidigare upptäcka och behandla delirium. Samt möjligen 

också förbättra utfallet hos patienter som drabbats av tillståndet (Barr et al. 2013, s 283; 

Page & Ely 2011, s. 127). Det finns ytterligare verktyg att ta hjälp av i sitt dagliga 

arbete med funktionen att kartlägga riskfaktorer som tros orsaka delirium. Detta kan 

göras med hjälp av olika minnestekniker (Orion Pharma AB 2013, ss. 7-13; Vanderbilt 

Medical Center 2013), varav THINK är en av dessa tekniker där vardera bokstav 

representerar en eventuell bakomliggande orsak till delirium. Exempelvis står T för 

toxisk orsak i kroppen och relateras till tillstånd som exempelvis chock och organsvikt 

(Flynn Makic 2013, ss. 406-407; Orion Pharma AB 2013, ss. 6-8; Resnick 2013, s. 151; 

Vanderbilt Medical Center 2013). 

När intensivvårdssjuksköterskor identifierat tecken till delirium hos patienter är det 

viktigt att informationen medföljer till nästa vårdinstans. Detta för att bl.a. 

avdelningssjuksköterskor ska få ta del av denna information men även för att patienter 

skall få känna trygghet och kontinuitet samt ges en säker, god och adekvat vård (SFS 

1982:763). Informationen ska dokumenteras i journalen då det åligger i sjuksköterskors 

ansvar att föra journal gällande patienters tillstånd, behandling och utvärdering av 

åtgärder (SFS 2008:355). När patienter överflyttas mellan olika vårdgivare kräver det att 

kommunikationen dem emellan fungerar. Risken finns annars att det brister i 

informationsöverföringen vilket kan äventyra patientsäkerheten 

(https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/kommunikation). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Delirium är ett vanligt förekommande förvirringstillstånd hos patienter i samband med 

intensivvård. Det innebär att en stor del av de patienter som vårdas på IVA riskerar att 

drabbas av detta under vårdtiden. Ett framträdande symtom vid delirium är en akut 

insättande förvirring. Delirium/akut förvirring i samband med intensivvård innebär ett 

lidande för patienten. Då förloppet för delirium/akut förvirring kan variera medför det 

att tillståndet kan fortskrida under hela vårdkedjan från intensivvård till nästa 

vårdinstans. Det kan ge följder för patienter även efter utskrivning och kan orsaka ett 

ökat och mer långvarigt lidande samt ökad morbiditet- och mortalitet. Detta ställer krav 

på att sjuksköterskor, både inom intensivvård och på vårdavdelning, har kunskap om 

delirium/akut förvirring för att kunna förebygga och vårda patienter som drabbats. Det 

innebär också att sjuksköterskor tidigt bör kunna identifiera symtom på delirium/akut 

förvirring och utifrån dessa optimera vården kring patienter. Det är också viktigt för att 

kunna upprätthålla patientsäkerheten genom hela vårdkedjan samt för att minska 

vårdlidandet. En viktig del för patientsäkerheten är att informationsöverföringen mellan 

de olika vårdinstanserna fungerar optimalt vid överrapporteringstillfället. Dock är 

forskningen bristfällig kring informationsöverföring i samband med övertagande av 

patienter med delirium/akut förvirring från intensivvård till vårdavdelning. Forskning 

visar på att sjuksköterskor på vårdavdelning har varierande kunskaper och 

förhållningssätt för att identifiera, förebygga och vårda patienter med delirium/akut 

förvirring. Det finns dock få studier på avdelningssjuksköterskors kunskaper och 

https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/kommunikation
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erfarenheter i att vårda patienter som överflyttats från intensivvårdsavdelning med 

delirium/akut förvirring. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka avdelningssjuksköterskors kunskaper om diagnosen delirium 

samt deras erfarenheter av att vårda patienter som överflyttats från IVA till 

vårdavdelning och som i samband med detta uppvisat tecken på delirium/akut 

förvirring.  

 
 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes för denna studie då syftet 

var att studera sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter. Kvalitativ forskningsmetod 

är användbar då en djupare förståelse för- och tolkningar av hur människor uppfattar ett 

visst fenomen önskas (Jacobsen 2007, s. 56). Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte 

är även enligt Kvale och Brinkman (2009, ss. 39-41) att undersöka intervjupersonens 

levda vardagsvärld utifrån dennes perspektiv, därför ansågs intervjuer vara lämpliga för 

denna studie. Studiens analys genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys vilket 

innebar att innehållet från inhämtad data analyserades genom granskning och tolkning 

av texten (Polit & Beck 2012, s. 564). Den kvalitativa innehållsanalysen utfördes med 

en induktiv ansats d.v.s. tolkningen av texten skedde förutsättningslöst (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, s. 188). Då tidigare forskning var bristfällig och begränsad 

om det som ämnades undersökas, lämpade sig därför en induktiv ansats till skillnad från 

en deduktiv ansats då t.ex. en hypotes eller teori prövas mot tidigare forskning (Elo & 

Kyngäs 2008, ss. 109-112.) 

 

Urval 

I studien inkluderades två sjukhus i Västra Götaland och sammanlagt sex 

vårdavdelningar valdes ut. Samtliga tar emot patienter som vårdats på IVA. Genom 

godkännande av enhetscheferna erhölls tillstånd för insamling av material till studien 

(bilaga1). Kontakt skedde via mejl där information om studien bifogades (bilaga1) samt 

önskemål om hjälp med urval och spridning av informationen till vederbörande 

sjuksköterskor (bilaga 2). Genom enhetscheferna erhölls kontaktuppgifter på 

sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien och som föll inom 

urvalskriterierna. Dessa var en varierande grad av yrkeserfarenhet som sjuksköterska 

och ålder samt erfarenhet av att ha vårdat patienter från IVA. En provintervju samt åtta 

intervjuer genomfördes med totalt nio deltagare. Deltagarna var kvinnor i åldrarna 29-

43 år som hade yrkeserfarenhet från sju månader till sexton år. Alla arbetade som 

avdelningsssjuksköterskor men tre av dem studerade på specialistsjuksköterskeprogram 

inom anestesi, intensivvård och medicin när studien genomfördes. 
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Datainsamling  

Inför intervjuerna genomfördes en provintervju tillsammans för att lägga en gemensam 

grund för hur kommande intervjuer skulle genomföras. Övriga förberedelser skedde 

genom att formulera intervjufrågor relaterat till syftet i studien. Intervjufrågorna 

analyserades, utvärderades och sammanställdes i en öppen intervjuguide (bilaga 4) med 

tre områden som skulle beröras och användas som stöd under pågående intervjuer. 

Områdena var sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium/akut 

förvirring som överflyttats från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning, deras 

erfarenheter av överrapportering av patienter med delirium/akut förvirring samt deras 

kunskaper om diagnosen delirium. Frågorna var öppna och exempel på hur dessa kunde 

se ut var; 

Kan du berätta om din senaste upplevelse om när du vårdade en patient från 

intensivvården? 

Hur skulle du beskriva innebörden i en rapport från intensivvården gällande patienten 

du nyss beskrev? 

Om jag säger ordet delirium, vad tänker du på då? 

Författarna visste vad de ville fråga men hade inga förväntningar på vilka svar de skulle 

komma att erhålla. Intervjuerna var öppna på så vis att informanterna uppmuntrades att 

fritt berätta om sina upplevelser kring de ämnen som togs upp. Därmed kunde de bidra 

med så många detaljer och nyanseringar de önskade. Utifrån informanternas berättelser 

och de beskrivna händelserna ställdes följdfrågor med förhoppningen att intervjuerna 

skulle bli så givande och uttömmande som möjligt (Polit & Beck 2012, s. 537). Varje 

intervju avslutades med frågor kring informanternas kunskap om delirium/akut 

förvirring. Anledningen till att detta gjordes i slutet av intervjun var att författarna ville 

undersöka kunskapen kring delirium/akut förvirring hos informanterna utan att påverka 

deras berättelser om deras erfarenheter kring att vårda patienter från intensivvården med 

delirium/akut förvirring. 

Kontakt med informanterna skedde via mejl eller telefon och ett möte för intervjuerna 

bokades in med respektive informant. Intervjuerna skedde sedan på överenskommen 

plats. Inför varje intervju fick informanterna information om studiens syfte. Därefter 

fick de muntlig samt skriftlig information om att intervjuerna var frivilliga och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande. De fick sedan skriva på samtycket innan 

intervjun påbörjades. Intervjuerna varade mellan 36-80 minuter. Genom att spela in 

intervjuerna gavs en större frihet att koncentrera sig på intervjun och dess innehåll och 

den permanenta registreringen gav samtidigt möjlighet till att lyssna på materialet 

upprepade gånger vid transkriberingen (Kvale & Brinkman 2009, ss. 194-195). Därefter 

transkriberades intervjuerna där de översattes ordagrant till skrift inklusive 

upprepningar, pauser och skratt samt betoningar på intonationen (Kvale & Brinkman 

2009, s. 197). 

Dataanalys 

Efter att intervjuerna hade transkriberats inleddes analysens första fas med att materialet 

lästes igenom upprepade gånger för att bli bekant med innehållet. Anteckningar som 
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utmärkte textens innebörd gjordes var för sig under läsandets gång och skrevs ned i 

textens marginal. Detta är vad Elo och Kyngäs (2008, ss. 109-111) beskriver som öppen 

kodning (ibid.). Efter det jämfördes anteckningarna och varandras tolkningar av 

texterna. I analysprocessen försökte mönster identifieras och kartläggas för att sedan 

bilda olika koder och kategorier. Detta skedde i olika steg där meningsbärande enheter i 

texten identifierades. De meningsbärande enheterna i texten utgjorde grunden för 

analysen. Genom att göra texten kortare, abstrahera meningsenheterna men samtidigt 

bevara och lyfta innehållet skapades koder (Elo & Kyngäs 2008, ss. 109-111;Polit & 

Beck 2012, s. 564). I processen att skapa koder ur de meningsbärande enheterna 

överfördes texterna till ett dokument. Innehållet färglades både utifrån innebörden och 

vilken informant som sagt vad. Utifrån detta grupperades sedan koderna. Genom att 

organisera koder som var likartade bildades sedan subkategorier. De subkategorier som 

berörde samma ämnesområde bildade sedan kategorier som i sin tur mynnade ut i en 

övergripande huvudkategori för resultatet (Elo & Kyngäs 2008, ss. 109-111). I tabell 1 

presenteras ett exempel på hur analysprocessen gått tillväga där syftet har varit i åtanke 

och använts som vägledning under analysens alla delar. 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 
Kod Subkategori Kategori 

“Och sedan tycker jag 

att när man inte har 

den tiden och ge 

liksom patienten så tar 

det längre tid” 

(Informant X4) 

Sjuksköterskors upplevelser 

av tidsbrist. 
 

Tidens betydelse 
 

Faktorer som 

påverkar 

vårdandet av 

deliriösa/akut 

förvirrade 

patienter 
 

“Det är mycket 

sköterske, så massa 

grejer runt patienten, 

och då blir det ju att 

man är mer hos 

patienten så att det är 

en fördel” (Informant 

X7) 

Sjuksköterskors upplevelser 

av att ha tid. 
 

Tidens betydelse 
 

Faktorer som 

påverkar 

vårdandet av 

deliriösa/akut 

förvirrade 

patienter 

 

Etiska överväganden 

Inför studien fick berörda enhetschefer information om syftet och ett godkännande 

inhämtades från dem innan informanterna kontaktades. De fyra huvudkrav som 

Vetenskapsrådet (2012) har upprättat för att skydda individer som deltar i studier har 

följts under studiens gång. Kraven utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informanterna fick information om 

studiens syfte-, att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas. 

Informationen gavs både skriftligt och muntligt. Efter att informanterna fått 
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informationen och innan intervjuerna påbörjades fick de skriva på ett samtycke. 

Informanternas uppgifter har behandlats med största konfidentialitet. Informanterna har 

avidentifierats och både uppgifterna samt de inspelade intervjuerna har förvarats så att 

ingen obehörig har haft åtkomst till materialet. Materialet har sedan endast nyttjats till 

studiens syfte. 
 

Förförståelse 

Resultatet i en studie bör vara trovärdigt och sanningsenligt och utformas av hur 

forskaren har använt och tyglat sin förförståelse. De erfarenheter och kunskaper 

forskaren har om fenomenet som undersöks kan avspegla sig i analysen (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, ss. 196-197). Det går inte att undkomma att man som 

människa har en förförståelse då vi hela tiden ställs inför nya händelser och erfarenheter 

som formar oss samt hur vi sedan tolkar dem. En fingervisning i hur väl vi har tyglat vår 

förförståelse är t.ex. genom att lägga märke till hur ofta man känt sig överraskad av att 

motta en information under t.ex. ett samtal (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184-186). 

Inom kvalitativ forskning är det av vikt att forskarna konstant reflekterar över sin 

förförståelse och över arbetsförfarandet för att på så sätt minska riskerna att påverka 

resultatet (Polit & Beck 2012, ss. 179-180). I denna studie har det på förhand diskuterats 

och reflekterats ingående om syftet och förförståelsen innan datainsamlingen 

påbörjades. Vid genomförandet av intervjuguiden samt under intervjuerna försökte 

förförståelsen tyglas för att inte påverka informanterna. Författarna har under analysen 

diskuterat, reflekterat och intagit ett kritiskt förhållningssätt till resultatet, vilket också 

antagits under hela forskningsprocessen. 

 

 

RESULTAT 

Under analysen bildades sex subkategorier, två kategorier och en huvudkategori som 

presenteras i figur 1. Informanterna som deltog i studien var allmänsjuksköterskor som 

arbetade på vårdavdelningar. I resultatet benämns de som sjuksköterskorna och de 

patienter som beskrevs av sjuksköterskorna benämns som patienterna för att underlätta 

läsandet.
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Figur 1 

 

Att möta och vårda det okända 

I huvudkategorin framträdde det hur sjuksköterskorna saknade kunskap om delirium 

som diagnos men de hade erfarenheter av att möta och vårda patienter från 

intensivvården med delirium/akut förvirring. Då orsaken bakom patienternas beteende 

var oklar uppstod svårigheter i vårdandet, trots detta försökte sjuksköterskorna skapa 

förutsättningar för att kunna ge patienterna en god vård. 

 

Faktorer som påverkar vårdandet av deliriösa/akut förvirrade 

patienter 

Under intervjuerna med sjuksköterskorna framkom olika faktorer som de upplevde 

inverkade i vårdandet av de deliriösa/akut förvirrade patienterna. Att sakna kunskap om 

vad som orsakade patienternas förvirring var ett hinder i såväl mötet som i vårdandet av 

dem. Även tidsbristen upplevdes som ett hinder i vårdandet av patienterna och för att 

kunna ge en optimal vård visade sig rapporten vara betydelsefull. 

 

Att sakna kunskap  

Sjuksköterskorna relaterade delirium till ett förvirringstillstånd utlöst av 

missbruksproblematik som alkohol och droger. Uppfattningen var att patienterna kunde 

uppvisa ett aggressivt och våldsamt beteende. Sjuksköterskorna menade på att de inte 

mötte deliriösa patienter eftersom de inte vårdades på avdelningarna de arbetade på. De 

menade även på att de inte heller mött patienter från IVA med delirium. 

Sjuksköterskorna relaterade också delirium till ett psykotiskt, nästan maniskt tillstånd 

där patienterna gick in i sin egen värld. Vidare beskrevs det att delirium kunde ha med 

Att möta och 
vårda det 
okända

Faktorer som 
påverkar vårdandet 

av deliriösa/akut 
förvirrade patienter

Att sakna kunskap

Tidens betydelse
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mottagandet

Sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
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deliriösa/akut 

förvirrade patienter

Sjuksköterskors 
beskrivningar av att 
möta deliriösa/akut 
förvirrade patienter

Sjuksköterskors 
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vårda deliriösa/akut 
förvirrade patienter 

Ett vårdande 
förhållningssätt
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sänkt medvetandegrad att göra. Sjuksköterskorna gick inte djupare in på vad denna 

förvirring kunde innebära för patienterna. 

“Jag tänker på alkoholförvirring. Det är ju, jag tänker faktiskt på att man 

ser sådant som inte finns. Och att man skapar sig en egen, att man kommer i 

en egen värld som är borta, som psykos”.   (Informant X5) 

Det framkom även att sjuksköterskorna ibland upplevde att de saknar tillräcklig 

kunskap om hur de ska vårda samt bemöta deliriösa/akut förvirrade patienter. Detta 

önskade de påverka genom att exempelvis få utbildning i ämnet och att få avsatt 

arbetstid för att genomföra informationssökningar. Informanterna föreslog också att 

erhålla föreläsningar från IVA och att få in mer omfattande föreläsningar om 

deliriösa/akut förvirrade patienter i grundutbildningen till sjuksköterska. Men även att 

införa utbildning om ämnet som en del i introduktionen för nyanställda inom 

landstinget. Detta eftersom IVA-patienter efter utskrivning kan hamna på de flesta 

vårdavdelningar på sjukhuset. Sjuksköterskorna beskrev det som anmärkningsvärt att 

inte ha kunskap om delirium/akut förvirring hos IVA-patienter eftersom de ansåg att 

alla sjuksköterskor troligtvis kommer att vårda patienter som överflyttas från IVA till 

vårdavdelning med detta tillstånd. 

“Ja, det känns lite konstigt... //För uppenbarligen är det väldigt, väldigt bra 

att ha med sig när man tar emot en patient...// Ibland räcker det att man har 

hört någonting som gör att det ringer en klocka, en specifik ja vad ska man 

kalla det, term eller diagnos.”     (Informant X8) 

 

Tidens betydelse 

Att ha tid innebar för sjuksköterskorna möjligheter att skapa en bättre relation med 

patienterna, vilket också gav dem möjlighet att känna att de gjorde ett bra jobb. Det gav 

också känslor av meningsfullhet och tillfredsställelse när de kunde ge en god 

omvårdnad. Tiden var också avgörande för att kunna ta reda på orsaken till patienternas 

oro och förvirring. När sjuksköterskorna inte hade tid blev de stressade i sitt arbete. Det 

kunde leda till att de fick nedprioritera arbetsuppgifter som de inte hann utföra. Detta i 

sin tur kunde ha en negativ påverkan på patienternas återhämtning när och om de fick 

hoppa över vissa moment i omvårdnaden. Stressen påverkade sjuksköterskorna negativt, 

både fysiskt och psykiskt. Det kunde ge upphov till symtom som hjärtklappning, 

svettningar, trötthet och obehag men även känslor som ilska och irritation. Samtidigt 

kunde stressen även vara positiv då den gav fokus och insikt om behovet av att 

omprioritera deras arbetsuppgifter. 

“Men att ändå att man blir fokuserad på något sätt...// Man får ju ta det som 

är mest akut just då...// Man får ju lära sig att prioritera”.   (Informant X7)  

Tidsbristen gav också känslor av frustration då arbetsbelastningen var hög. 

Sjuksköterskorna kände då att det var svårt att ha kontroll över exempelvis 

patientsäkerheten. När de inte hann ge vård och bemötande av den kvaliteten de 

önskade ledde det ofta till att sjuksköterskorna fick skuldkänslor och började tvivla på 

sig själva men även på sitt yrkesval. Att inte kunna fullfölja sina arbetsuppgifter och 
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åtaganden gav känslor av misslyckande samt maktlöshet. De upplevde då att de inte 

levde upp till kraven och förväntningarna som de ansåg åligga i sjuksköterskerollen. 

Tiden för att reflektera fanns inte alltid i situationen med patienterna utan tankarna kom 

istället då arbetspasset var slut. Känslorna fick åsidosättas då de annars inte skulle orka 

arbeta kvar eftersom känslorna skulle bli en alltför tung börda att bära på. 

“Förtvivlad känner jag ju och otillräcklig och då oftast som man känner sig 

så, ska jag inte säga jag känner mig så att beror det på situationen som är 

eller beror det på att jag inte hanterar det?”    (Informant X5) 

En annan del som belystes var betydelsen av arbetskamrater när sjuksköterskorna 

upplevde tidspress. Att arbeta med erfarna kollegor ledde till att de kände sig tryggare 

och kunde lätta på sitt kontrollbehov då de kände tillit för kollegorna. Att arbeta med 

mindre erfarna kollegor gav behov av mer kontroll då sjuksköterskorna inte litade på 

deras kompetens i samma utsträckning, vilket i sin tur skapade mer stress. 

 

Förutsättningar för mottagandet 

Det var utifrån rapporten från IVA som sjuksköterskorna förberedde sig själva. Det var 

också utifrån den bilden som de förberedde miljön för patienterna som skulle överflyttas 

till deras vårdavdelning. Patienterna som överflyttades från IVA beskrevs ofta ha stora 

vård- och omvårdnadsbehov. Hade de då dessutom delirium/akut förvirring kunde de 

kräva stora resurser och mycket tid från sjuksköterskorna. Detta kunde också påverka 

fördelningen av resurserna, omprioritering av arbetsuppgifter och hur de anpassade 

miljön på avdelningen. De deliriösa/akut förvirrade patienterna kunde exempelvis 

behöva en strategisk placering på avdelningen för att underlätta tillsynen. Då var det 

särskilt betydelsefullt att sjuksköterskorna hade fått den information och kunskap om 

patienterna och om deras vårdbehov i rapporten för att kunna ge dem optimal vård. 

“...//Vet jag om att jag kommer få en orolig patient som kanske är motoriskt 

orolig eller är den bara sängliggandes men rörig i huvudet, alltså det är ju 

väldigt skillnad hur jag förbereder mig lokalmässigt...//” (Informant X2) 

Rapporten inhämtades och levererades både skriftligt och muntligt. Den muntliga 

överrapporteringen bidrog till möjligheten att ställa kompletterande frågor för att kunna 

skapa sig en bättre helhetsbild av patienterna. Rapporterna beskrevs för det mesta vara 

av god kvalitet men innehållet hade ofta ett för stort medicinskt fokus. Istället 

beskrev  sjuksköterskorna att de önskade en rapport som var innehållsmässigt anpassat 

och att de medicinska termerna förenklades efter det som var relevant för den fortsatta 

vården på avdelningen. Sjuksköterskorna berättade att de kunde sakna IVA-

sjuksköterskornas tolkningar och bedömningar av patienternas känslomässiga- och 

kognitiva status i rapporten. Det som framkom var om patienterna var orienterade eller 

inte vilket ibland upplevdes som otillräcklig information. Patienternas psykiska tillstånd 

var viktigt att få ta del av då det ansågs viktigt för planeringen av vården kring 

patienterna. Det framkom att sjuksköterskorna ibland under rapporten kände att IVA-

sjuksköterskorna hade en bredare och djupare kunskap och att de antog att 

sjuksköterskorna delade denna kunskapsnivå. Detta kunde leda till att sjuksköterskorna 

inte förstod hela innebörden i rapporten och på så vis gick miste om väsentlig 

information gällande patienterna. På grund av detta var det även önskvärt att få 
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vägledning i vilka tänkbara risker som fanns för de deliriösa/akut förvirrade patienterna 

då de menade på att IVA-sjuksköterskorna hade större expertis inom detta område. 

“...// det kan jag uppleva ibland är väl det att man använder lite för mycket 

uttryck som inte är relevant för oss att veta i rapport eller 

vårdtidssammanfattning...// Men det är väldigt specifikt för intensivvård...// 

        (Informant X6) 

 “...//Jag känner inte att vi riktigt har samma kunskapsnivå men de utgår 

ifrån att vi har det i sina rapporter...// Jag tänker att det vore bra om iva-

personalen skulle kunna påpeka vad som kan hända med just den här 

patienten eller vad risken ligger hos den...//”    (Informant X3) 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att möta och vårda deliriösa/akut 

förvirrade patienter 

Under intervjuernas gång beskrev sjuksköterskorna hur delirium/akut förvirring yttrat 

sig hos patienterna. I mötet med de deliriösa/akut förvirrade patienterna blev det en 

utmaning att inte kunna kommunicera med dem. Patienterna kunde upplevas som både 

inneslutna i sig själva och ibland som aggressiva. I mötet med patienterna med 

delirium/akut förvirring beskrev sjuksköterskorna även att deras förhållningssätt var 

betydelsefullt vid bemötandet. Det var även viktigt att kunna läsa av patienterna och att 

inge känslor av trygghet. För att kunna närma sig patienterna och vårda dem använde 

sig sjuksköterskorna av egen erfarenhet men också kollegor och patienternas närstående 

var viktiga för att möjliggöra en god vård. 

 

Sjuksköterskors beskrivningar av att möta deliriösa/akut förvirrade patienter 

I mötet med de deliriösa/akut förvirrade patienterna beskrev sjuksköterskorna att 

patienterna var kognitivt påverkade. De besvärades av minnesstörningar som visade sig 

genom att patienterna hade svårigheter med att sortera sina tankar. De kunde ha svårt att 

tillgodogöra sig information då de inte verkade förstå vad som sades till dem eller vad 

som hände runt omkring dem. Patienterna kunde också ha svårt att samarbeta med 

sjuksköterskorna då de hade svårt att ta emot instruktioner. Patienterna var förvirrade, 

hade svårigheter att orientera sig i tid och rum och de kunde då exempelvis uttrycka att 

de inte visste var de var eller vilken tid på dygnet det var etc. Dessutom upprepade sig 

patienterna ofta, pratade osammanhängande samt att det även ibland upplevdes som att 

de inte orkade lyssna på sjuksköterskorna. Många av patienterna beskrevs som 

motoriskt oroliga och hade svårt att vara stilla. De kunde också ringa ofta på larmet eller 

vandra runt på avdelningen. Vissa försökte klättra över grindarna i sängen och det hände 

även att någon föll ur sängen. Patienterna kunde också trassla in sig i saker eller bli 

plockiga i form av att de tog tag i exempelvis sängbord eller ryckte i infarter som t.ex. 

CVK (central venkateter). De kunde också bli aggressiva vilket kunde yttra sig i att de 

var högljudda och våldsamma mot materiella ting eller vårdpersonal. 

“...// De tar i saker runtomkring sängen som de kommer åt, larm på bordet, 

saker ramlar ned eller de försöker ta ner eller upp grinden eller ha benen i 

grinden, över grinden, försöker vända sig i sängen eller filten hamnar snett 
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eller saker hamnar i sängen som inte hör i sängen eller tvärtom när de 

slänger ut allt de har i sängen”.    (Informant X3) 

Patienterna kunde beskrivas som att de hade stängt av och att de var inneslutna. 

Sjuksköterskorna beskrev denna avstängdhet som att patienterna inte gav någon respons 

och ej heller sökte kontakt i mötet. Sjuksköterskorna kunde se i patienternas blick att de 

inte upplevdes närvarande. Det blev då svårt att kommunicera med dem och de 

uppfattades som känslolösa och apatiska. När de väl gav någon form av respons 

upplevdes patienterna långsamma och ofokuserade. En patient beskrevs som att denne 

försökte dölja sin förvirring och desorientering genom att försöka uppvisa ett adekvat 

intryck. Patienterna kunde också vara trötta, orkeslösa och somnolenta. Det tolkades 

som att de var ointresserade både av sig själva och av sin omgivning. Detta visade sig 

genom att patienterna inte öppnade ögonen när sjuksköterskorna kom in i rummet och 

inte tog någon notis av dem, vilket upplevdes som att patienterna avvisade 

sjuksköterskorna. Det beskrevs även att någon patient var ledsen och många av 

patienterna upplevdes även som nedstämda. 

“...//han blev väldigt innesluten minns jag...// Men han kunde ibland stirra 

liksom i väggen bara även om man kom in och sade hej...//Man kan säga att 

han var avidentifierad eller liksom opersonifierad....// När det var rond och 

så, så vet jag inte om han bara gav sken utav det, om han verkligen förstod 

allt som sades”.       (Informant X8) 
 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda deliriösa/akut förvirrade patienter 

I vårdandet av de deliriösa/akut förvirrade patienterna upplevde sjuksköterskorna det 

frustrerande och svårt att de inte kunde interagera med patienterna. Sjuksköterskorna 

kunde heller inte avgöra hur patienterna mådde när de inte fick tillgång till deras 

känsloliv. Sjuksköterskorna fick upprepa sig ofta och beskrev det som att de och 

patienterna pratade två olika språk med varandra. Dessa hinder i kommunikationen 

kunde skapa känslor av maktlöshet och otillräcklighet. 

“Det är som att man pratar två olika språk. Fast vi pratar, pratar samma”.  

(Informant X7) 

När patienterna uppträdde hotfullt och aggressivt var det krävande och det tog mycket 

energi från sjuksköterskorna. Det var svårt att både bemöta och vårda patienterna då 

deras beteende var oberäkneligt. De samarbetade inte och ansågs ibland vara en fara 

både för sig själva och för andra, vilket krävde en större närvaro och uppsikt från 

sjuksköterskorna. Det upplevdes ledsamt när patienterna inte lät sig vårdas samt att det 

kändes frustrerande då sjuksköterskorna led med dem. När sjuksköterskorna inte kunde 

nå fram genom olika omvårdnadshandlingar blev nästa steg att ge lugnande läkemedel 

trots att de inte visste om den bakomliggande orsaken till oron. I likhet med de 

situationer då sjuksköterskorna inte kunde nå fram till patienterna via kommunikationen 

väckte även det faktum att de inte visste hur de skulle vårda dem känslor av maktlöshet 

och otillräcklighet. 

“...// Nej, nej, det, man blir jätteledsen. ...// Vi kände för att kunna vårda 

honom så måste han sövas ner...//”.        (Informant X5) 
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Att vårda de deliriösa/akut förvirrade patienterna som var utåtagerande skapade också 

otrygghet och rädsla hos sjuksköterskorna. De upplevde då en osäkerhet i hur de skulle 

agera i situationen. Det kunde leda till att sjuksköterskorna istället höll avstånd till 

patienterna för att skydda sig själva. Det var även svårt att bemöta dem då de inte 

förstod orsaken till patienternas förvirrade tillstånd. Sjuksköterskorna betonade vikten 

av att ta reda på orsaken till- och om det fanns något fysiskt eller psykiskt samband med 

patienternas förvirringstillstånd. Det kunde upplevas lättare att acceptera när äldre 

patienter blev deliriösa/akut förvirrade jämfört med yngre då förvirringen upplevdes 

som mer skrämmande och onaturlig. 

“...//alltså han hade noll koll det hade han verkligen. Han var väldigt 

aggressiv och kastade flaskor och så...// Jag bemötte honom efter ändå men 

liksom då håller man ju lite avstånd..//.. Jo, men man var ju lite rädd, på sin 

vakt och man visste ju inte vad han kunde hitta på.”  (Informant X4) 

Det blev även en otrygghet och ovisshet i att vårda och bemöta patienterna som inte gav 

någon respons på hur de vill vårdas. Sjuksköterskorna upplevde det som att de blev 

avvisade och det kändes svårt. Det var lättare för dem att acceptera när patienterna var 

trötta av en anledning jämfört med när de stängde av och saknade vilja. Det upplevdes 

då av sjuksköterskorna att deras vård och omvårdnad blev mekaniska handlingar som 

om de gjorde arbetet för arbetets skull. När patienterna gav respons kändes det lättare 

eftersom de då kunde läsa av deras reaktioner och på så vis få en bekräftelse på sina 

vård- och omvårdnadshandlingar. Det var en viktig del för sjuksköterskorna att få 

vetskap om hur patienterna upplevde detta för att kunna respektera deras 

självbestämmande. Arbetet kändes mer meningsfullt, tillfredsställande och givande när 

de kunde interagera och samarbeta med patienterna, vilket också gav en bättre känsla i 

arbetet och skapade trygghet. Det blev även en känsla av befrielse när patienterna kunde 

uttrycka sina känslor och behov. 

“...//Man måste respektera, man får liksom inte göra saker om människor 

inte är med på det, men får man ingen respons ifrån dom så vet man ju 

inte...//”.       (Informant X4) 

Det var betydelsefullt för sjuksköterskorna då anhöriga var närvarande hos de 

deliriösa/akut förvirrade patienterna. Det gav sjuksköterskorna känslor av trygghet 

eftersom patienterna då inte lämnades ensamma. För patienterna som inte hade någon 

anhörig närvarande kunde sjuksköterskorna istället få skuldkänslor när de lämnade dem 

ensamma. De hade då inte samma kontroll över situationen som när någon ständigt var 

hos patienterna. Det kunde leda till att sjuksköterskorna började ifrågasätta sig själva 

och deras yrkesval eftersom de inte kunde ge den goda vården och omvårdnaden de 

ville och ansåg att patienterna hade behov av. Att vårda de deliriösa/akut förvirrade 

patienterna var både fysiskt- och psykiskt påfrestande men även resurskrävande. 

Sjuksköterskorna beskrev att de behövde kollegial avlastning för att orka ge den vård- 

och omvårdnad dessa patienter krävde. Det var viktigt för sjuksköterskorna att inte ge 

upp trots svårigheterna de upplevde. 

“...// Så där kände jag mig ganska trygg med att jag lämnade honom. Jag 

hade inte samma stressfaktor då i att engagera mig så mycket, för att han 
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hade en trygghet i dem (syftar på anhöriga). Den patienten gav mig inte 

dåligt samvete och skuld...//”.    (Informant X8) 

Det beskrevs att som ny sjuksköterska upplevdes det ibland svårare att vårda de 

deliriösa/akut förvirrade patienterna eftersom det då kunde vara svårt att både få en 

överblick över situationen och att prioritera. De var också rädda att de skulle missa 

något avgörande som kunde påverka patienterna i ett negativt avseende och det kunde 

då leda till att de i tankarna tog med sig arbetet hem. 

 

Ett vårdande förhållningssätt 

Det upplevdes viktigt att använda alla sina sinnen i mötet med patienterna. Det krävdes 

att sjuksköterskorna kunde läsa av dem och deras behov samt att se hela människan. 

Enligt sjuksköterskorna utvecklades förmågan med tiden, att förhålla sig till, vårda och 

bemöta de deliriösa/akut förvirrade patienterna. Med erfarenheten utvecklades därmed 

även förmågan att bemästra krävande situationer. För att kunna ge en god vård beskrevs 

behovet av att ha självkännedom i mötet med patienterna. Sjuksköterskorna menade 

bl.a. att det var viktigt att kunna se sina begränsningar och att ha självinsikt när man inte 

behärskade situationen längre. I detta fall ansågs det av värde att kunna ta hjälp av 

kollegor från en annan yrkesprofession, som t.ex. läkare och kuratorer. Detta var något 

som flera av sjuksköterskorna tog upp under intervjuerna. 
 

“...// Man försöker ju ändå göra ett jobb och något man kan, och kan man inte så 

får man ta in hjälp...// Alltså de kan ju ha upplevt något helt annat än vad vi kan 

läsa oss till...//” .     (Informant X1) 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att vara lugn och tydlig. Både i ord och i sitt 

kroppsspråk men även i sina omvårdnadshandlingar för att inte förvärra patienternas 

förvirring. Lugnet var även viktigt för att skapa trygghet och inge hopp hos patienterna. 

Hopp var viktigt för deras motivation och för att inge en förtröstan i nuet och för 

framtiden. Sjuksköterskorna var lyhörda och de fick anpassa sitt sätt att kommunicera 

utifrån patienternas behov. För patienterna som var desorienterade försökte 

sjuksköterskorna skapa ett sammanhang, reorientera genom förklaringar och ge 

förenklad information. Samtidigt som de fick upprepa informationen ofta försökte 

tillrättavisningar undvikas eftersom patienterna inte alltid hade förmågan att 

tillgodogöra sig informationen. 

“...//När en patient är förvirrad och inte riktigt vet var de är då är det ju 

bättre att vara lite mer alltså inte tala om för dem hela tiden, ”Nej nu har 

du fel”...// för att det är ju ofta i de här tillstånden så hjälper det inte och 

förklara för dem för dem tar inte till sig det”.  (Informant X7) 

 Sjuksköterskorna provade sig fram och försökte anpassa vården efter de behov som de 

kunde bedöma. Detta genom att exempelvis ge patienterna utrymme om de så önskade 

och inte forcera fram svar eller handlingar hos dem. De ville gärna aktivera patienterna 

men förstod samtidigt att det ibland räckte med att ge dem tid och försöka igen vid ett 

senare tillfälle. Målet var att ge en god vård- och omvårdnad och att hjälpa patienterna i 

deras förvirring. För att göra detta krävdes det enligt sjuksköterskorna att de visade sig 

tillgängliga genom tät tillsyn och att de tog sig tid för patienterna. Det var även viktigt 
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att upprätta en relation och en hörnsten för att möjliggöra en fungerande relation var att 

skapa tillit och trygghet hos patienterna. För att göra detta bjöd sjuksköterskorna in 

patienterna till en dialog för att göra dem delaktiga i sin vård. Det var viktigt att finnas 

där och visa medkänsla. Genom att patienterna blev sedda och bekräftade av 

sjuksköterskorna skapades ytterligare förutsättningar för en god relation. Vidare i 

processen att skapa tillit och en fungerande relation behövde sjuksköterskorna även vara 

trygga i sin yrkesroll. En känsla av trygghet var även en viktig förutsättning för att 

patienterna skulle få möjlighet att slappna av. Just tid till lugn och ro var något 

sjuksköterskorna uttryckte att patienterna behövde för att återhämta sig. Att det 

gavs  utrymme åt patienterna och att de inte pressades till samtal, vilket gav dem 

möjlighet att öppna sig i deras egen takt. 

“...//Jag tror att har man en väldig oro av att man själv tycker att det är 

svårt och obehagligt, om man inte förstår vad man gör, så tror jag att de 

oroskänslorna förs över till patienten. Patienten blir mer orolig och svår att 

hantera. Att dom som vårdar ger patienten trygghet.”  (Informant X9) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Inför studien har författarna reflekterat och diskuterat innebörden i begreppen 

delirium/akut förvirring. Eftersom de själva saknade kunskap om tillstånden och deras 

skillnader ansågs det väsentligt att klargöra detta inför datainsamlingen. Under arbetets 

gång har litteratursökningar genomförts ett flertal gånger på begreppen delirium och 

akut förvirring hos intensivvårdspatienter. Dessa har visat att det inte finns någon tydlig 

avgränsning mellan tillstånden, vilket har belysts i bakgrunden. Litteratursökningarna 

var vägledande vid formuleringen av syftet men också i hur forskningsämnet närmades 

under intervjuerna. Initialt var tanken att studien skulle fokusera enbart på 

sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter som kommit från IVA med 

delirium. Eftersom det under forskningsprocessen framträdde att sjuksköterskorna 

saknade kunskap om diagnosen delirium, modifierades studiens syfte till att också 

inkludera vård av patienter med akut förvirring. Då det inte finns någon tydlig 

avgränsning mellan delirium/akut förvirring enligt litteraturen (Bates & Bates 2013, s. 

151; Granberg Axèll 2001, s. 11; Page & Ely 2011 ss. 7-11; Rapp 2001, s. 22) och då 

varken IVA eller vårdavdelningarna på dessa sjukhus som inkluderats i studien ej 

screenar för delirium, gjordes valet att sammanlänka delirium och akut förvirring som 

ett tillstånd. Denna modifiering bidrog till att tillvarata och belysa sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda en sårbar patientgrupp. 

Det finns ingen fastslagen regel om antalet informanter i kvalitativa intervjuer men det 

varierar oftast från fem till tjugofem intervjuer. Lämpligt antal informanter avgörs av 

vad som ämnas undersöka. Ett litet antal informanter kan medföra att resultatet inte blir 

överförbart och ett för stort antal kan istället medföra svårigheter att göra en djupare 

analys då data kan bli svårhanterbar (Kvale & Brinkman 2009, s. 129-130; Polit & Beck 

2012, s. 521). På grund av tidsramen och utifrån syftet reglerades antalet informanter till 

nio sjuksköterskor. Detta för att tiden inte ansågs tillräcklig för att inkludera ytterligare 
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informanter samt för att hinna bearbeta och analysera data. Eftersom studien hade en 

bestämd tidsram för genomförandet gjordes ett ändamålsenligt urval av informanter. 

Det innebar att informanter valdes utifrån vad som bäst gynnade studien (Polit & Beck 

2012, s. 517). Detta gjordes med hjälp av enhetscheferna på avdelningarna som valde ut 

vissa av informanterna utifrån inklusionskriterierna. Trots detta stöttes hinder på i 

samband med urvalet, dels genom att några avdelningar avböjde medverkan och dels för 

att det var svårt att få återkoppling från enhetscheferna. Detta i sin tur fördröjde 

datainsamlingen och påverkade urvalets storlek negativt till en början. Efter 

godkännande från enhetscheferna gjordes valet att kontakta några av informanterna på 

egen hand för att utöka urvalet utifrån kravet om minst antal informanter.  

Ett av inklusionskriterierna inför urvalet var att sjuksköterskorna skulle ha vana av att 

vårda patienter som överflyttats från intensivvården. Detta ansågs relevant, då syftet 

bl.a. var att undersöka avdelningssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som 

överflyttats från IVA till vårdavdelning och som i samband med detta uppvisat tecken 

på delirium/akut förvirring. De informanter som exkluderades var sjuksköterskor som 

inte hade vårdat patienter från intensivvården. Urvalet styrdes utifrån önskemål om en 

varierad kunskapsnivå och erfarenhet hos informanterna för att öka spridningen och 

överförbarheten i resultatet. Detta gjordes genom att välja sex olika avdelningar på två 

sjukhus. Målet var även att få informanter i olika åldrar och med varierande antal år som 

yrkesverksamma sjuksköterskor. Författarna har reflekterat över hur resultatet och om 

det hade påverkats, om de även haft informanter av det manliga könet samt informanter 

i övre medelåldern med i studien. Hade resultatet blivit mer överförbart och trovärdigt 

då? 

Då syftet delvis var att undersöka informanternas kunskaper om delirium/akut förvirring 

valdes att inte avslöja vad tillståndet innebar för att inte påverka deras svar. För att ta 

del av informanternas erfarenheter av att vårda patienter med delirium/akut förvirring 

som överflyttats från intensivvården fick informanterna fritt beskriva sina upplevelser. 

Informanterna kom under intervjuernas gång självmant in på beskrivningar av att vårda 

patienter som varit deliriösa/akut förvirrade. Varpå fler och ingående följdfrågor ställdes 

om sjuksköterskornas erfarenheter utifrån intervjuguidens tre områden. Frågorna kring 

kunskap om delirium som diagnos ställdes i slutet på intervjuerna för att inte påverka 

informanternas berättelser. Då det ämnades att undersöka informanternas kunskaper och 

erfarenheter utifrån de tre valda områdena ansågs semi-strukturerade intervjuer vara 

motiverat att använda i studien. I efterhand har detta metodval diskuterats och öppna 

intervjuer ansågs därför inte lämpliga utifrån syftet eftersom en viss struktur ansågs vara 

behjälplig då utvalda områden skulle undersökas. 

Författarna såg sin oerfarenhet inom intervjuteknik som en svaghet. De försökte väga 

upp detta genom att vara pålästa inom forskningsämnet samt medvetandegöra sina 

svagheter både för sig själva och för varandra. Tidigare erfarenhet av att intervjua 

saknades och det var därför viktigt att studera intervjuteknik för att förbereda sig inför 

kommande intervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 98) kan intervjuarens teknik 

och kunskaper inom ämnet spela en avgörande roll för det resultat intervjuerna mynnar 

ut i (ibid.).  

Förförståelsen har diskuterats, ifrågasatts och lyfts under hela arbetets gång med syftet 

att hålla sig kritiska till studien och för att öka resultatets trovärdighet (Jacobsen 2007, 
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ss. 174-175). Ett tecken på att författarna lyckades tygla sin förförståelse var att de blev 

förvånade av berättelserna under intervjuerna genom att de fick ta del av nya perspektiv 

på fenomenet de undersökte (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184-186). Målet var att 

skapa en trygg och bekväm miljö för informanterna och bemöta dem med respekt och 

nyfikenhet. Under intervjuerna visade författarna sitt intresse för informanternas 

berättelser genom kroppsspråk och betoningar, vilket i litteraturen anses vara ett positivt 

sätt att visa sitt intresse på (Jacobsen 2007, ss. 101-102). Trots att intentionen med 

intervjuerna var god kunde det inte garanteras att informanterna hade upplevt det på det 

viset. Detta då det fanns utrymme för omedveten tolkning hos informanterna om hur de 

uppfattade intervjuarnas förhållningssätt och situationen de befann sig i (Patel & 

Davidson 2003, s. 71), vilket kan uppfattas som en svaghet i studien. 

Under analysens olika faser har data diskuterats, reflekterats över och ifrågasatts. På så 

vis har även olika infallsvinklar och tolkningsmöjligheter ifrågasatts och diskuterats vid 

resultatets utformning, vilket har givit större noggrannhet och ökat tillförlitligheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Läsaren ges också en möjlighet till 

inblick i informanternas levda erfarenheter genom citat som presenterats i resultatet 

(Polit & Beck 2012, ss. 689-690). Därmed ges också möjlighet att självständigt bedöma 

studiens trovärdighet och giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 197-

198). Att öppet redovisa tillvägagångssättet och ge läsaren en bild av hela 

forskningsprocessen anses vara en styrka i kvalitativ forskning och ökar trovärdigheten i 

studien (Patel & Davidson 2008, s. 106). 

I studien har de etiska riktlinjerna följts. Samtycke har inhämtats både muntligt- och 

skriftligt från informanterna. Hur mycket information som var lämpligt att ge 

informanterna innan intervjuerna diskuterades gemensamt samt med handledare för att 

inte ge en för utförlig information som kunde inverka på informanternas berättelser. Det 

var samtidigt viktigt att inte utelämna information av betydelse för dem (Kvale & 

Brinkman 2009, ss. 87-88). Konfidentialiteten har efterföljts då allt material 

avidentifierades samt att inga obehöriga har haft tillgång till materialet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet kan sammanfattas med att det saknas kunskap hos sjuksköterskorna gällande 

delirium som diagnos. De hade erfarenhet av att vårda patienter från intensivvården med 

delirium/akut förvirring och de beskrev under intervjuerna hur de under mötet upplevt 

patienterna. Sjuksköterskorna berättade också om deras erfarenheter av att vårda 

patienterna. Det framkom också i resultatet att både tiden, överrapporteringen samt att 

sjuksköterskornas förhållningssätt var betydande i vårdandet av de deliriösa/akut 

förvirrade patienterna. 
 

Att sakna kunskap 

Delirium/akut förvirring kan drabba patienter i samband med intensivvård. Det används 

olika typer av benämningar för tillståndet dels utifrån vad som tros vara den 

bakomliggande orsaken men också utifrån vilket kontext man arbetar inom som 

vårdpersonal. Det används benämningar som t.ex. IVA-syndrom, akut 

förvirringstillstånd och alkoholdelirium vilket kan ge utrymme för feltolkningar. 



20 
 

Oavsett orsak till uppkomsten av delirium bör tillståndet beaktas som allvarligt (Page & 

Ely 2011, ss. 9-11).  Under intervjuerna har sjuksköterskorna berättat om sina 

erfarenheter av att vårda deliriösa/akut förvirrade patienter från intensivvården. Mot 

bakgrund av att delirium i studier (Girard et al. 2010, s. 1516; Granberg Axèll 2001, s. 

6; Ouimet et al. 2007, s. 71; Page & Ely 2011, s. 14-15) har visat sig vara relativt 

vanligt kan det antas att sjuksköterskorna i denna studie troligtvis har mött patienter 

med delirium. Då de visade sig sakna kunskap om delirium som diagnos samt att den 

kunskap de hade visade sig bygga på föreställningar som inte alltid var grundade i 

evidens, hade sjuksköterskorna därför svårt att identifiera tillståndet. De kunde därför ej 

heller reflektera över möjligheten att intensivvårdspatienterna de har mött kan ha haft 

delirium. Den bild de flesta hade om tillståndet var att det var en typ av förvirring som 

var kopplat till och utlösts av någon form av missbruk, psykos eller 

medvetandesänkning. 

 

Hur tidsbristen påverkar sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara tidskrävande och stressigt att vårda 

deliriösa/akut förvirrade patienter. Tid som de berättade ofta saknades för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Nilsson, Rasmussen och 

Edvardsson (2016, s. 50) menar att de resurser sjuksköterskor har tillgång till på sin 

arbetsplats inte alltid täcker de behov som deliriösa/akut förvirrade patienter kräver. 

Detta ställer högre krav på sjuksköterskorna eftersom det blir de som får försöka att, 

trots bristande resurser, ge en så meningsfull och säker vård som möjligt. Tidsbrist 

tillsammans med det ökade ansvaret på sjuksköterskorna ger en högre belastning som 

kan medföra att deras hälsa påverkas negativt (ibid.). Detta är även något som resultatet 

i denna studie visat då sjuksköterskorna beskrev hur stressen gav dem fysiska och 

psykiska symtom. Stress kan vara positivt i den bemärkelsen att den kan öka 

prestationsnivån något. Dock gäller det bara till en viss gräns då stress i högre nivåer får 

en motsatt effekt och istället kan vara ansträngande och ge upphov till emotionell 

utmattning (McIntosch & Sheppy 2012, s. 36). 

 

Rapportens och överlämnandets betydelse för vårdandet 

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev rapporterna som betydelsefulla inför 

förberedelsen och mottagandet av patienter från IVA, vilket också bekräftats i tidigare 

forskning (Cognet & Coyer 2014, s. 296; James, Quirke & McBride-Henry 2013, s. 

301). De upplevde att patienterna från IVA kunde vara både resurs- och tidskrävande, 

särskilt om de dessutom var deliriösa/akut förvirrade. Sjuksköterskorna beskrev att 

rapporten ibland var bristfällig och inte alltid blev komplett då det sällan rapporterades 

om patienternas känslomässiga tillstånd och kognitiva status. De ansåg också att det var 

nödvändigt med en rapport där innehållet var anpassat både utifrån deras 

informationsbehov men också utifrån deras kunskapsnivå. Det var även önskvärt att 

sjuksköterskorna från IVA skulle vägleda dem i eventuella nuvarande- framtida eller 

kvarvarande risker i patienternas vård. Detta är något som kan vara utmanande för IVA-

sjuksköterskor då de inte alltid har en förståelse och kunskap om hur andra vårdenheter 

utformar vården för sina patienter (James, Quirke & McBride-Henry 2013, s. 301). Lin, 

Chaboyer, Wallis och Miller (2013, s. 1062) visar i sin studie att vårdpersonalens 
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begränsade kommunikation mellan enheterna kan leda till avsaknad av förståelse för hur 

varandras verksamheter fungerar, men också i hur de prioriterar samt tar beslut vid 

överflyttningen av patienter (ibid.). Arnold och Mitchell (2008, ss. 31, 33) beskriver att 

när det inom akutsjukvård fokuseras på kontaktorsak vid överrapportering försummas 

patienters kognitiva status. En rak och god kommunikation är nödvändig för att 

förebygga missförstånd samt att motverka att information försvinner vid 

överrapportering mellan vårdenheter. Vidare är det viktigt att kommunikationen och 

samarbetet fungerar mellan vårdenheterna samt att dokumentationen av patienter är 

fullständig. Detta då konsekvenserna vid bristande informationsöverföring bl.a. kan leda 

till en längre vårdtid framförallt för de äldre patienterna (ibid.). 
 

Sjuksköterskors behov av att kunna identifiera delirium/akut förvirring 

Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevt patienter de mött med delirium/akut förvirring. 

I dessa beskrivningar framkom det att förvirringen kunde ta sig olika uttryck hos 

patienterna. Symtomen som beskrevs i resultatet kan härledas till delirium och dess 

subtyper. Framförallt till den hyper- och hypoaktiva formen. För att kunna identifiera de 

olika formerna av delirium är det en förutsättning att sjuksköterskor känner till hur de 

olika symtomen yttrar sig. En deliriös patient som är hypoaktiv kan misstolkas för att 

vara nedstämd medan en hyperaktiv patient oftare upptäcks eftersom symtomen då är 

mer framträdande och utåtagerande och därmed lättare att lägga märke till (Page & Ely 

2011, s. 31). När och om sjuksköterskor har kunskap om subtyperna ger det dem större 

möjlighet att screena patienter mer utförligt och kan leda till tidigare upptäckt och 

behandling av patienter som drabbats av tillståndet (Mandebvu & Kalman 2015, s. 318, 

321). I litteraturen nämns att det också är viktigt att särskilja delirium från diagnoser 

som depression och demens. Tillstånden kan likna varandra men också överlappa 

varandra och det är då av vikt att ha kunskap om de olika tillstånden samt vad som 

skiljer dem åt. Detta eftersom till skillnad från demens, är symtomen vid delirium och 

depression reversibla och därmed möjliga att förebygga och behandla (ibid.). 

 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda deliriösa/akut förvirrade patienter 

 

Det var både fysiskt- och psykiskt krävande för sjuksköterskorna att vårda och bemöta 

patienterna. Sjuksköterskorna beskrev också att det var särskilt svårt att vårda och 

bemöta patienterna som visade aggressivitet och de patienterna som upplevdes svåra att 

få kontakt med. Sjuksköterskorna blev osäkra på hur de skulle närma sig och vårda 

dessa patienter, vilket skapade känslor som bl.a. otrygghet och frustration. Nilsson, 

Rasmussen och Edvardsson (2016, s. 50) beskriver att när patienter krävde mindre 

uppmärksamhet upplevdes det mindre belastande för sjuksköterskorna. Detta ledde till 

att de negativa känslorna uteblev. Detta skiljer sig från resultatet i denna studie där 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna som var tysta och avstängda väckte negativa 

känslor hos dem. Att vårda patienter med kognitiv nedsättning kan upplevas som 

påfrestande och mer komplext än att vårda andra patienter (Clissett, Porock, Harwood & 

Gladman 2013, ss. 1822-1823). 

Att vårda agiterade patienter kan ge upphov till fler negativa än positiva känslor i form 

av exempelvis irritation, ångest, rädsla och stress hos sjuksköterskor. Känslorna kan ge 

en ökad belastning i arbetet och påverka hur de utför sina arbetsuppgifter (Poole & Mott 
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2003, ss. 310- 311). Om kraven som ställs är för höga kan de minska sjuksköterskors 

förmåga att agera på ett lämpligt sätt. I vissa fall kan påfrestningarna leda till att 

personalen sätter sina egna behov före patienters och därmed ger en sämre vård (Clissett 

et al. 2013, s. 1824; McIntosch & Sheppy 2012, s. 36). Även okunskap och brist på 

rutiner hos sjuksköterskor kan påverka hur de upplever vårdandet. När sjuksköterskor 

exempelvis upplever frustration blir det en utväg att ge lugnande läkemedel för att 

kunna vårda agiterade patienter. Okunskap kan också äventyra patientsäkerheten men 

också säkerheten för sjuksköterskorna själva (Poole & Mott 2003, ss. 310- 311). Poole 

och Motts (2003, ss. 310-311) resultat överensstämmer med de känslor 

sjuksköterskorna i denna studie berättade om. 

 

När de emotionella påfrestningarna blir långvariga kan det innebära för sjuksköterskor 

att de tappar den personcentrerade vården i mötet med patienter. Samtidigt förlorar de 

då sitt professionella förhållningssätt och påfrestningarna kan på sikt leda till utbrändhet 

(Clissett et al. 2013, ss. 1823-1826; McIntosch & Sheppy 2012, s. 36). När 

sjuksköterskor inte reflekterar över och åsidosätter sina känslor och tankar kan det vara 

en form av försvarsmekanism för att hantera krävande arbetssituationer. Kan ökad 

kunskap om delirium/akut förvirring då minska förekomsten av negativa känslor och ge 

vägledning i hur sjuksköterskor ska arbeta kring patienter med delirium/akut förvirring? 

Mc Donnell och Timmins (2012, s. 2493) undersökte sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med delirium. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever det väldigt 

svårt och utmanande att vårda hyperaktiva patienter, vilket kan jämföras med denna 

studie där sjuksköterskorna också upplevde det särskilt svårt att vårda aggressiva och 

utåtagerande patienter med delirium/akut förvirring. Vidare påpekar Mc Donnell och 

Timmins (2012, s. 2493) att utbildning till sjuksköterskor kan hjälpa dem i att vårda och 

bemöta patienter med delirium. Detta i sin tur kan minska känslan av subjektiv börda 

(ibid.). Utbildning kan även påverka attityden hos vårdpersonal gentemot patienter med 

delirium samt hur de vårdar och bemöter dem (Price 2004, s. 138). 
 

Ett vårdande förhållningssätt 

Trots att sjuksköterskorna saknade kunskap om delirium som diagnos gjorde de sitt 

bästa för att ge en god vård- och omvårdnad. Sjuksköterskorna har genom 

grundutbildningen och vårdvetenskapen inhämtat kunskap för att möta den unika 

människan. Genom erfarenheter har de utvecklat förmågan att vårda patienter i olika 

situationer. I mötet med de deliriösa/akut förvirrade patienterna använde 

sjuksköterskorna sig både av sina tidigare erfarenheter samt sina tysta kunskaper för att 

läsa av och tillgodose patienternas behov. Detta bekräftar vad tidigare forskning visar 

gällande sjuksköterskors tillvägagångssätt i mötet med patienter vars beteenden kan 

vara svårtolkade (Stenwall, Sandberg, Jönhagen Eriksdotter & Fagerberg 2007, ss. 518-

519). Sjuksköterskor använder sig själva då som ett redskap när de försöker nå fram till 

och vägleda patienterna. Med sina förvärvade erfarenheter och kunskaper försöker de ge 

den omvårdnad som patienterna kräver exempelvis genom att skapa en lugn och trygg 

miljö för patienterna samt att upprätta en vårdande relation (ibid). 

Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av att inneha självkännedom i vårdandet av de 

deliriösa/akut förvirrade patienterna. Detta för att se sina egna begränsningar men också 

för att ha insikt om när de behövde ta kollegial hjälp för att hantera krävande situationer. 
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Vad kan självkännedom innebära för vårdandet? Enligt Chinn och Kramer (2008, ss. 

133-135) innebär självkännedom att vara äkta och närvarande i vårdandet. Det 

möjliggör utvecklingen som människa och sjuksköterska. Förmågan att reflektera är 

också en viktig ingrediens i självkännedom, vilket kan ske på egen hand men även 

tillsammans med andra och möjliggör skapandet av genuina relationer (ibid.). 
 

Kunskapens betydelse 

Sampaio och Sequiera (2015, ss. 100-101) undersökte både grund- och vidareutbildade 

sjuksköterskors kunskap om och bemötande av patienter med akut och kronisk 

förvirring. Studiens slutsats är att det finns ett behov av att uppmärksamma förvirring 

som ett område där sjuksköterskors interventioner kan göra skillnad. Behovet innefattar 

även införandet av ett instrument exempelvis CAM och CAM-ICU, för att öka 

diagnostiken av delirium (ibid.). Ettema, Van Harten, Hoogerduijn, Hoekstra och 

Schuurmans (2014, ss. 1356-1357, 1359) undersökte allmänsjuksköterskors 

uppfattningar gällande delirium hos äldre patienter. Sjuksköterskorna hade en viss 

kunskap om prevention, symtom, diagnostik och behandling av delirium. Dessutom 

hade de antingen riktlinjer eller protokoll att använda sig av i sitt arbete gällande 

symtom, screening och behandling av delirium. Trots detta underskattades förekomsten 

av delirium och de utnyttjade inte verktygen som de hade till sitt förfogande. 

Konsekvenserna av sjuksköterskornas underskattning av delirium hos patienter ledde till 

att de inte genomförde rutinmässiga screenings för delirium på deras arbetsplats. Det 

ledde också till att de underskattade förekomsten av delirium hos patienter på deras 

vårdavdelning (ibid.)  Hur kommer det sig att sjuksköterskorna inte genomförde 

rutinmässiga screenings trots kunskap om delirium samt hur man diagnostiserar och 

behandlar delirium? Behövs det en ökad medvetenhet och utbildning om betydelsen av 

identifiering av patienter som drabbats av delirium? Studier har visat att ökad kunskap 

kan ge en medvetenhet om varför det är viktigt att identifiera patienter som riskerar att 

drabbas av delirium. Detta kan då öka och förbättra sjuksköterskornas förmåga att 

förebygga, identifiera och behandla patienter med delirium (Tabet, Hudson, Sweeney, 

Sauer, Bryant, Macdonald & Howard 2005, s. 155 ;Mc Donnell & Timmins 2012, ss. 

2493, 2495; Steis, Shaughnessy & Gordon 2012, ss. 17-20). Ökad kunskap hos 

sjuksköterskor om delirium skulle också kunna leda till en minskad förekomst av 

tillståndet hos äldre medicinpatienter (Tabet et al. 2005, s. 154; Page & Ely 2011, s. 

145; Wand, Thoo, Scuriaga, Ting, Baker & Hunt 2014, s. 979). Genom att 

implementera ett systematiskt arbetssätt för prevention av delirium kan det också 

förbättra utfallet hos patienter som redan drabbats av akut sjukdom med kognitiv 

påverkan (Hasemann, Tolson, Godwin, Spirig, Frei & Kressig 2016, s. 36).  

Delirium innebär ett lidande för de patienter som drabbas och om sjukvården kan arbeta 

preventivt med att motverka delirium skulle lidandet för patienterna troligtvis kunna 

lindras eller undvikas. Vårdlidande är då människor blir lidande till följd av vårdens 

genomförande eller utebliven vård samt relaterat till brister i vårdens organisation 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 214-217; Eriksson 2015, ss. 81-82). Det kan ske 

exempelvis genom att vårdpersonal inte ser patienter som individer och på så vis 

kränker deras värdighet men det kan också ske genom att vårdpersonal inte har förmåga 

att bedöma vad patienter behöver. I föreliggande studie framkom hur sjuksköterskornas 

bristande kunskaper riskerade att leda till att patienterna med delirium/akut förvirring 
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inte fick den vård de hade rätt till. På detta sätt kunde kunskapsbristen bidra till ett 

vårdlidande. Med livslidandet menar Eriksson (2015, ss. 87-92) att patienters situation, 

sjukdom, ohälsa och lidande berör hela deras liv. Det innebär att livslidande är det 

lidande som sätts i relation till vad det innebär att leva för patienterna. En förändring i 

deras liv, ett fysiskt lidande eller kanske en rubbad identitet, ja människors hela 

livssituation kan påverkas och bli lidande av många olika faktorer. Vårdpersonal har ett 

stort ansvar och kan lindra patienters lidande genom att skapa en vårdkultur där de 

känner sig välkomna, respekterade och vårdade samt att de blir bekräftade och bemötta 

med värdighet. Det är också viktigt att patienter får den vård och behandling som 

sjukdomen och patienterna som individer behöver (Eriksson 2015, ss. 87-92). 

Är det delirium ett område som är lågprioriterat inom sjukvården och i så fall vad beror 

det på? Beror det på sjuksköterskors attityder gentemot delirium/akut förvirring?  Enligt 

Teodorczuk, Reynish och Milisen (2012, ss. 2-3) kan underdiagnostik och 

lågprioritering av delirium bero på okunskap och ignorans hos vårdpersonal. Det kan 

även bero på svagt organisatoriskt ledarskap där t.ex. ekonomin kan vara en bidragande 

faktor till varför diagnostiseringen och förbättringsarbetet kring delirium inte 

prioriteras. En annan trolig orsak kan vara att delirium förankras både inom psykiatrin- 

och den somatiska vården och därmed riskerar att falla mellan stolarna. 

 

Slutsats och klinisk implikation 

Studiens resultat visade att avdelningssjuksköterskorna i studien saknade kunskap om 

diagnosen delirium. Att vårda patienter från intensivvården med delirium/akut 

förvirring upplevdes svårt för sjuksköterskorna och det krävde både tid- och resurser. 

För att optimera vården för deliriösa/akut förvirrade patienter och att främja 

arbetsmiljön för sjuksköterskor behöver ett förändringsarbete ske inom sjukvården. Dels 

skulle större fokus behöva läggas på delirium/akut förvirring redan i grundutbildningen 

till sjuksköterska. Detta skulle då troligtvis ge nyutexaminerade sjuksköterskor en bättre 

grundförutsättning i arbetet för att ge dessa patienter en adekvat vård. Det är också 

viktigt att lyfta ämnet och att utbilda även erfarna sjuksköterskor samt annan 

vårdpersonal. Detta exempelvis genom temadagar, föreläsningar och 

kompetensutbildning inom landstinget men även med praktisk träning och upprepning 

av den teoretiska utbildningen regelbundet. Med en ökad kunskap finns förutsättningar 

för att sjuksköterskor skulle bli bättre rustade i att både vårda och hantera krävande 

situationer som kan uppstå i vårdandet av patienter med delirium/akut förvirring. 

Det vore bra om sjuksköterskor i grupp under arbetstid kunde få möjlighet att reflektera 

över sin arbetssituation. Detta för att möjliggöra en utveckling som sjuksköterska och 

person men också för att öka sin självmedvetenhet. Det skulle eventuellt också leda till 

minskad psykisk påfrestning genom att sjuksköterskorna får dela med sig av sina 

känslor och att få återkoppling på dessa (Chambers, Kantaris, Guise & Välimäki 2015 s. 

293; Gustafsson & Fagerberg 2004, s. 275). Det skulle kunna leda till en 

sammansvetsning i arbetsgrupper. 

Likväl som att ankomstprover och vitalparametrar mäts skulle det troligtvis vara 

gynnsamt att utvärdera och dokumentera patienters kognitiva status vid inläggning på 

t.ex. IVA men också på andra avdelningar. På så vis skulle vårdpersonal även få ett 
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utgångsvärde gällande detta och ha något att jämföra med om komplikationer som 

exempelvis delirium/akut förvirring skulle uppstå. En annan del i ett förbättringsarbete 

skulle kunna vara att sjuksköterskor på IVA rutinmässigt använder sig av något av de 

validerade instrument som finns för att upptäcka delirium hos patienter. Vid 

identifiering av delirium på IVA bör detta sedan vidarebefordras i den överrapportering 

som sker till vårdavdelning. Detta för att arbetet med vård-och behandling av delirium 

skall kunna fortsätta. Men det hade också varit betydelsefullt att upprätta ett 

förbättringsarbete på vårdavdelningar exempelvis i form av implementering av rutiner 

och screeningsinstrument för delirium. Detta som ett led i preventionsarbetet mot 

delirium inom sjukvården. 

Samarbetet mellan IVA och vårdavdelningar skulle kunna förbättras förslagsvis genom 

att införa hospiteringsdagar på varandras vårdenheter och på så vis få en insyn i 

respektive verksamheter. Med en ökad förståelse för varandras verksamheter skulle det 

kunna leda till ökade kunskaper i hur vården kring patienter på olika vårdinstanser 

fungerar. Detta skulle ev. gynna bl.a. rapporteringen när patienter överflyttas från IVA 

till vårdavdelning. Men framförallt skulle det troligtvis på sikt också ha en positiv effekt 

på patienternas vårdtid och hälsa. 

Det skulle också vara önskvärt om det fanns enhetliga nationella riktlinjer för delirium 

som vårdpersonal skulle kunna använda som ett stöd i sitt arbete. Men även att det 

utvecklades ett kvalitetsregister (Gustafson & Olofsson 2010, s. 375). Det har visat sig 

att användningen av kliniska riktlinjer lett till förbättringar inom vården (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani 2011, s. 31). Med enhetliga riktlinjer samt ett kvalitetsregister 

skulle sjukvården kunna förbättra den evidensbaserade vården samt främja kontinuiteten 

i vårdkedjan, vilket i slutändan eventuellt skulle kunna leda till att fler aktivt börjar 

arbeta preventivt mot delirium/akut förvirring. 
 

Hållbar utveckling 

Genom att bredda och öka blivande samt nuvarande sjuksköterskors kunskaper om 

delirium och dess konsekvenser och genom att implementera ett systematiskt arbetssätt 

kring delirium skulle det sannolikt påverka förekomsten och durationen av tillståndet. 

Detta i sin tur skulle kunna påverka vårdtider positivt och därmed även vårdkostnader 

(Zaubler, Murphy, Rizzuto, Santos, Skotzko, Giordani, Busdami & Inouye 2013, ss. 

222-223). Genom att införa ett interventionsprogram på en medicinavdelning i syfte att 

förebygga delirium reducerades antalet episoder med delirium hos patienter signifikant. 

Totalt antal dagar med delirium hos patienter minskades också, vilket ledde till kortare 

vårdtider med en signifikant kostnadsbesparing (ibid.). Interventionsprogram i 

förebyggande syfte mot delirium har även visats vara framgångsrika i andra studier 

gällande reduktion av vårdkostnader och vårdtider (Akunne, Davis, Westby & Young 

2013, s. 193; Leslie & Inouye 2011, ss. 241-242; Lee & Kim 2014, s. 4). Om 

sjukvårdens kostnader kan reduceras kan också de samhällsekonomiska kostnaderna 

minska. Ett preventivt arbete som reducerar förekomsten av delirium kan 

förhoppningsvis också minska lidandet både hos patienter men också hos de anhöriga 

som många gånger drabbas. I det stora hela kan det antas att ett preventivt arbete skulle 

kunna gynna både på individ- och samhällsnivå.  
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Ansökan om tillstånd 

Till: Vederbörande enhetschef 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur 

sjuksköterskor på vårdavdelning erfar att vårda patienter med delirium som uppstår i 

samband med intensivvård. 

Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd hos patienter som vårdas inom 

intensivvården och förloppet kan variera. För patienterna kan det innebära att tillståndet 

fortskrider under hela vårdförloppet från intensivvårdstiden till nästa vårdinstans, samt 

kan ha följder efter utskrivning. Följderna av delirium kan orsaka ett ökat lidande, ökad 

morbiditet- och mortalitet för patienterna. För att kunna förebygga och vårda patienter 

med delirium krävs det kunskap om tillståndet. Det krävs även en förmåga av 

sjuksköterskor att tidigt kunna identifiera symtom på delirium och utifrån dessa 

optimera vården av patienten. Därför är det viktigt att såväl intensivvårdssjuksköterskan 

som allmänsjuksköterskan erhåller kompetens i att vårda patienter som löper risk för 

eller patienter som redan utvecklat delirium. Detta är också viktigt för att kunna 

upprätthålla patientsäkerheten genom hela vårdkedjan samt för att minska vårdlidandet. 

En viktig del i att upprätthålla patientsäkerheten är att informationsöverföringen mellan 

de olika vårdinstanserna fungerar optimalt. Förhoppningen är att detta examensarbete 

ska kunna bidra till kunskapsutveckling hos sjuksköterskor om delirium hos patienter 

som vårdats i samband med intensivvård. 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ innehållsanalys och datainsamling kommer att 

ske som semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna beräknas ta cirka en timma. 

Deltagarna ska arbeta som allmänsjuksköterskor på vårdavdelning. Datainsamlingen 

planeras vid fyra avdelningar på två sjukhus i Västra Götalands region. Sammanlagt 

planeras åtta intervjuer. Det är önskvärt att informanterna har en varierande erfarenhet 

som verksamma sjuksköterskor dvs. vi önskar ett urval med både noviser såväl som 

erfarna sjuksköterskor. Dock är det ett nödvändigt kriterie att vederbörande har 

erfarenhet av vårda patienter som överflyttas från intensivvården till vårdavdelning. 

Deltagarnas informerade samtycke inhämtas muntligt och skriftligt. Uppgifter som kan 

identifiera deltagare tas bort i transkriberingen av materialet. Ingen obehörig har tillgång 

till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 

avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.    



 
 

Vi hoppas att ni enhetshetschefer har möjlighet att hjälpa oss i kontakten med era 

medarbetare och att ni kan vidarebefordra bifogat informationsbrev till dem. Vi hoppas 

att på så vis få kontakt med sjuksköterskor som genom sin erfarenhet av att vårda 

patienter som kommer från intensivvården kan bidra med kunskap till vår studie. 

Våra intervjuer planeras att starta under vecka 3 2016. Vi skulle vara tacksamma om ni 

kunde återkoppla via mejl med kontaktuppgifter på era medarbetare som är intresserade 

av att delta i vår studie. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till 

undertecknade. Vi skulle vara tacksamma för snabb återkoppling. 

 

 

 

 

Student    Student   Handledare  

Maria Cepeda Mangerao  Pia Ryyttäri    Elisabeth Lindberg 

xxxxxx@hotmail.se  xxxxxx@student.hb.se xxxxxx@hb.se 
0735-XXXXXX   0709-XXXXXX  033-XXXXXX 
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Information till dig som allmänsjuksköterska med erfarenhet av att vårda 

patienter som överflyttats från IVA. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. Syftet med detta examensarbete är att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med delirium som kommer från 

intensivvårdsavdelning till vårdavdelning 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ innehållsanalys och datainsamling kommer att 

ske som intervjuer. Intervjuerna beräknas ta cirka en timma. Intervjuerna kommer att 

spelas in och analyseras. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort i 

transkriberingen av materialet. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet.  

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Samtycke inhämtas dels 

skriftligt via detta formulär samt muntligt. 

Du har av din enhetschef erhållit detta informationsbrev. Vid intresse att ställa upp i vår 

studie så meddela din enhetschef. Vi kommer sedan att kontakta dig via telefon eller 

mejl. Intervjuerna beräknas att starta vecka tre och pågår fram till vecka fyra 2016. 

Vid frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar. 

 

Student    Student   Handledare  

Maria Cepeda Mangerao  Pia Ryyttäri    Elisabeth Lindberg 

xxxxxx@hotmail.se  xxxxxx@student.hb.se xxxxxx@hb.se 

0735-XXXXXX   0709-XXXXXX  033-XXXXXX  
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Insamling av samtycke från deltagare 

Jag har erhållit både muntlig och skriftlig information om den aktuella studien och jag 

har fått möjlighet att ställa frågor om studien. Jag har dessutom fått en kopia på den 

skriftliga informationen samt en kopia på godkännandeblanketten. Mitt deltagande är 

frivilligt och jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta det utan att ange 

någon orsak.  

 

Jag ger härmed mitt samtycke till mitt deltagande i denna studie och studenterna har 

min tillåtelse att publicera intervjun i sin kommande magisteruppsats. 

Datum: 

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande: 
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Intervjuguide: Exempel på intervjufrågor utifrån de tre valda områdena 

 

Erfarenhet av att vårda: 

Kan du berätta om din senaste 

vårdupplevelse av en patient som kom 

från intensivvårdsavdelningen? 

Hur upplevde du att det kognitiva 

tillståndet har varit hos patienten du 

beskriver? 

Exempel på följdfrågor: 

Kan du berätta om fler tillfällen? 

Vad menar du med...? 

Hur bemöter du detta? 

Vad upplevde du då? 

Kan du utveckla….? 

 

 

Rapportering: 

Hur skulle du beskriva överrapportering 

av patienter som kommer från 

intensivvården? 

Vad brukar rapporten innehålla? 

Vad är viktigt för dig som sjuksköterska 

att få reda på vid en överrapportering för 

att kunna ge en god vård åt dessa 

patienter? 

Vad behöver du som sjuksköterska för 

att skapa dig en helhetsbild av patienten? 

Hur brukar patientens kognitiva status 

beskrivas i rapporten? 

 

I slutet av intervjun: 

Kunskap: 

Om jag säger delirium, vad tänker du på 

då? 

Har du någon erfarenhet av delirium? 

Har du erfarenhet av att vårda någon 

patient med delirium från IVA? 

När du möter dessa patienter, vilken 

kunskap använder du då dig av? Hur har 

du tillägnat dig denna kunskap? 

Vad behöver du för kunskap för att vårda 

dessa patienter? 

Om du fick bestämma/påverka hur skulle 

du vilja öka din kunskap? 

 


