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SAMMANFATTNING 

 

Åtskilliga studier har visat att delirium inom intensivvård är vanligt förekommande. Så många 

som 80 procent av alla vuxna patienter som behandlas med respirator på en 

intensivvårdsavdelning drabbas av någon form. Risken att en intensivvårdspatient utvecklar 

ett delirium kan minskas genom att sjuksköterskan har i åtanke och försöker hantera och 

behandla de riskfaktorer patienten har men för att upptäcka och behandla ett delirium måste 

patienten screenas regelbundet. Det finns validerade instrument och behandling som gör det 

möjligt att såväl förebygga som upptäcka och behandla ett delirium. Trots det är det inte 

ovanligt att ett delirium passerar oupptäckt på IVA.  

Syftet med studien var att belysa varför patienter med ett delirium inte identifieras av 

intensivvårdssjuksköterskan och vilka konsekvenser ett oupptäckt delirium kan medföra för 

patienten.    

 

Metoden som användes var en allmän litteraturöversikts.   

Resultatet visade att delirium är vanligt förekommande och kan innebära stora konsekvenser 

för de patienter som drabbas av ett delirium. Det finns en kunskapslucka hos 

intensivvårdssjuksköterskan om delirium och dess konsekvenser. Många sjuksköterskor 

efterfrågar utbildning om delirium då flera beskriver att de aldrig fått någon undervisning i 

ämnet. Det saknas även kunskap hos intensivvårdssjuksköterskan om vilka konsekvenser ett 

delirium kan innebära för patienterna i såväl det akuta skedet som efter IVA.  

Studien pekar även på att det finns en bristande tilltro och kunskap om screeninginstrument. 

Det behövs mer utbildning och riktlinjer om hur de olika screeninginstrumenten ska användas 

och då inte enbart vid implementeringen.  

Slutsats: Det finns en kunskapslucka hos intensivvårdssjuksköterskan beträffande delirium 

och dess konsekvenser men även en bristande tilltro till de screeninginstrument som finns. 

Studien visade att ett delirium kan innebära risker för patienten med komplikationer såväl 

under som efter intensivvårdsbehovet men även en ökad dödlighet men genom att arbeta 

evidensbaserat kan vi minska ett onödigt lidande hos intensivvårdspatienten.  

 

 

 

Nyckelord: Delirium, intensivvårdspatient, screening, konsekvenser, 

intensivvårdssjuksköterska
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INLEDNING 

Delirium, konfusion och akut förvirringstillstånd är synonymer som Hippokrates redan 400 år 

f.Kr använde sig av för att beskriva ett syndrom som kunde drabba människor (Basun, 2013). 

Sjukdomsbilden beskrevs som ett tillstånd som kunde förknippas med feber, trauma och 

lunginflammation och ofta ledde till döden. Lyckades patienten komma till ro och somna var 

det emellertid ett gott tecken och betydde att patienten hade en chans att överleva (Caraceni & 

Grassi, 2003). 

Inom intensivvård har det visat sig att delirium är allmänt förekommande och så många som 

åtta av tio patienter kan vara drabbade i någon form (Desai, Chau & George, 2013). Studier 

har även visat att för varje dag som en patient har ett oupptäckt eller obehandlat delirium ökar 

mortaliteten med 10 procent (Barr et al., 2013). Delirium kan drabba vem som helst och är i 

grunden reversibelt och därmed möjligt att behandla men om det inte upptäcks eller behandlas 

tillräckligt snabbt kan det leda till en permanent nedsatt hjärnfunktion (Wahlund, Nilsson & 

Wallin, 2011).  

Avsikten med den här uppsatsen var att undersöka varför patienter med ett delirium inte 

identifieras av intensivvårdssjuksköterskan och vilka konsekvenser ett oupptäckt delirium kan 

medföra för patienten. Boström, Nordström och Wilde Larsson (2017) menar att syftet med 

vård och omvårdnad är att bota sjukdom men även att förebygga lidande därför är det viktigt 

att den vård som ges verkligen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dock drabbas 

patienter av oönskade vårdskador, en del vars förekomst skulle kunna minska genom att 

sjuksköterskan använder evidensbaserad kunskap inom vården.  

BAKGRUND 

Delirium – definition 

Delirium kommer från det latinska ordet delirare som betyder galen, försämrad eller dum 

(Bourne, 2008). Det är ett förvirringstillstånd som även benämns som konfusion och är 

vanligtvis kortvarigt men kan vara ihållande med ångest, rastlöshet, hallucinationer, 

vanföreställningar, feltolkning av händelser och situationer (Egidius, 2008). 

Nationalencyklopedin definierar delirium som ett allvarligt förvirringstillstånd med 

obehagliga hallucinationer (Delirium, 1995).  

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) beskriver akut förvirring som 

”plötslig debut av en reversibel störning med påverkan på medvetandegrad, uppmärksamhet, 

kognition och uppfattningsförmåga som utvecklas under en kort tid” (Herdman & Kamitsuru, 

2015, s. 137). Flera olika termer har använts för att beskriva förvirring då såväl symtom som 

orsaken till en akut förvirring kan skifta men den internationellt överenskomna termen är 

delirium (Wahlund et al., 2011).  

Enligt amerikanska psykiatriska föreningens diagnostiska handbok DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder, fourth revision) (DSM-IV-TRÂ, 1994, refererat av 

Larsson & Lundgren, 2010) måste följande symtom uppträda för att diagnosen akut delirium 

ska kunna ställas: 

A. En medvetandestörning med nedsatt förmåga att fokusera och växla uppmärksamhet 

mot olika faktorer i omgivningen. 

B. Minst två av följande: 

1. Störningar i förmågan att uppfatta något i form av misstolkningar, inbillningar 

eller hallucinationer 

2. Tal som då och då är osammanhängande. 

3. Störning av sömn-vakenhetscykeln med sömnproblem och trötthet dagtid. 
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4. Ökad eller minskad psykomotorisk aktivitet. 

C. Desorientering och försämrat minne som inte kan förklaras med demenssjukdom. 

D. Symtomen utvecklas under kort tid (timmar-dagar) och har en benägenhet att variera i 

styrka under dagen. 

E. Det finns stöd för att det är en direkt fysiologisk orsak eller ett tillstånd som kan vara 

den utlösande omständigheten (Larsson & Rundgren, 2010, s. 216-217).   

När dessa symtom uppträder samtidigt tyder det på att personen drabbats av ett akut delirium. 

Intensivvård och intensivvårdspatienten – definition 

Svenska intensivvårdsregistret [SIR] beskriver intensivvård som en vårdnivå med avancerad 

behandling och övervakning av svårt sjuka patienter som sviktar i kroppens mest 

fundamentala funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Patienten är ofta 

uppkopplad till olika medicinskteknisk apparatur som behövs för kontinuerlig övervakning 

men även undersökningar och omvårdnad av ständigt närvarande personal (Svenska 

intensivvårdsregistret, u.å.). 

Patofysiologi 

Delirium på IVA kan bero på en rad olika orsaker. De kan vara fysiska, psykiska, metabola 

och läkemedelsorsakade men även en kombination av dem alla (Larsson & Rundgren, 2010). 

Det finns också faktorer som anses vara predikterande faktorer och således innebära en ökad 

risk för att utveckla ett delirium såsom hög ålder, respiratoriska sjukdomar, alkoholmissbruk, 

syn- och hörselproblem samt demens (Arumugam et al., 2017). 

Trots att det är ett vanligt tillstånd är kunskapen om patofysiologin fortfarande svag. Det finns 

teorier om att orsaken bland annat kan vara en brist eller störd metabolism av acetylkolin. I 

hjärnan förekommer acetylkolin i hjärnbarken där den verkar upprätthålla den normala 

elektriska aktiviteten och därmed vakenhet (Arumugam et al., 2017). Den hypotesen stöds av 

forskning som visat att när yngre och friska personer får läkemedel (antikolinergika) som 

sänker nivån av acetylkolin i hjärnan kraftigt så kan förvirring uppkomma (Basun, 2013). En 

annan signalsubstans som tros inverka när ett delirium utvecklas är gammaaminosmörsyra 

(GABA) som är en av de signalsubstanser som förflyttar korttidsminnet till långtidsminnet. 

Även immunsystemet misstänks ha en inverkan vid uppkomst av delirium. Teorin är att 

cytokinerna som frigörs vid en inflammation ökar genomsläppligheten i blod-hjärn barriären 

och på så vis kan det bli en omedelbar toxisk effekt på nervcellerna (Arumugam et al., 2017). 

Sömnstörningar kan också orsaka neurologiska problem som delirium och det gör 

intensivvårdspatienten extra utsatt. En hypotes är att patientens rapid-eye-movment sömn 

[REM] som är en del av sömncykeln blir påverkad. Det är först efter ungefär nittio minuter in 

i sömncykeln som REM sömnen infinner sig och det är då den psykologiska återhämtningen 

sker med bland annat minnesinlagringen (Barr et al., 2013; Tembo & Parker, 2009). 

Sammantaget kan det här innebära att ett delirium inte är ett tillstånd utan ett slutgiltigt 

symtom för en rad olika transmittorförändringar i hjärnan oberoende av patientgrupp (Basun, 

2013). 

Riskfaktorer 

Delirium på intensivvårdsavdelningar är vanligt över hela världen, studier har visat att 20–80 

procent av alla intensivvårdspatienter drabbas av någon form (Desai et al., 2013). Ski and 

O'Connell (2006) registrerade att det finns ett antal riskfaktorer som anses förknippade med 

delirium där den mest styrkta är ålder men även polyfarmaci (mer än fyra olika läkemedel 

samtidigt), malnutrition, uttorkning, infektion, nedsatt kognitiv förmåga, demens och inte 

minst sömnstörning ökar risken för att utveckla delirium. 
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En intensivvårdspatient kan behöva sederas för att tolerera den avancerade vård som måste 

ges men forskning har visat att speciellt bensodiazepiner medför en ökad risk för att utveckla 

ett delirium. Därav finns nu rekommendationer att inte använda bensodiazepiner i sederande 

syfte (Barr et al., 2013). Brummel och Girard (2013) menar att ofta kan man inte hitta en 

enskild faktor som är orsaken till ett delirium utan många gånger är det just patientens 

sårbarhet som är anledningen. Det innebär att redan när patienten kommer till IVA kan ett 

delirium vara på uppsegling. Patienten kanske har flera olika riskfaktorer sedan tidigare 

utöver en pågående infektion som nu förvärrats så att intensivvård krävs. Pandharipande et al. 

(2017) visade emellertid i sin studie att bensodiazepiner var den enskilt största orsaken till att 

en patient riskerade att utvecklade ett delirium. 

I litteraturen kan man således finna ett stort antal riskfaktorer som kan innebära en ökad risk 

för intensivvårdspatient att utveckla ett delirium. Desai et al. (2013) beskriver att det finns ett 

flertal studier som försökt urskilja vilka riskfaktorerna är men på grund av att de haft alltför 

olika studiedesign har man inte lyckats nå konsensus. Riskfaktorerna brukar emellertid delas 

upp i två kategorier, predisponibla faktorer och utlösande riskfaktorer. Predisponibla faktorer 

är för patienten utmärkande riskfaktorer och de har en benägenhet att vara faktorer som inte 

går att göra något åt men kan vara en hjälp vid identifiering av riskpatienten. En systematisk 

review artikel (Van Rompaey, Schuurmans, Shortridge-Baggett, Truijen & Bossaert, 2008) 

hittade tjugofem sådana riskfaktorer som signifikant ökade risken att drabbas av delirium. De 

var bland annat respiratoriska sjukdomar, hög ålder, alkoholproblem och demens. Utlösande 

riskfaktorer är mer sådant som kan åtgärdas och är mer relaterade till omgivningen eller 

förknippad till det akuta sjukdomstillståndet (Desai et al., 2013). Exempel på utlösande 

faktorer är immobilisering, elektrolytrubbningar, infektioner, feber, hypotension, metabolisk 

acidos och läkemedel för sedering och smärtstillning (Van Rompaey et al., 2008).  

PRE-DELIRIC är en prediktionsmodell utvecklad av van den Boogaard, Schoonhoven, van 

der Hoeven, van Achterberg, och Pickkers (2012) och är specifikt framtagen för 

intensivvårdspatienter. Genom att värdera de riskfaktorer patienten har med sig till IVA finns 

det möjlighet att redan vid inskrivning bedöma risken för om patienten riskerar att utveckla ett 

delirium.  

Symtom 

En patient med delirium befinner sig i ett inre kaos som kan innebära en otillräcklig förmåga 

att orientera sig och förstå omgivningen men även svårigheter att förstå andras beteende. Det 

gör att ett delirium kan gestalta sig på flera olika sätt (Basun, 2013). Det är inte ovanligt att ett 

delirium förbises hos patienten eller misstolkas som en demens eller depression. En orsak är 

att symtomen för alla tre diagnoserna kan påminna om varandra men även att de kan 

förekomma samtidigt (Ski & O'Connell, 2006). En demens är dock irreversibel med en total 

intellektuell funktionsnedsättning medan konfusion i grunden är reversibel (Larsson & 

Rundgren, 2010). Krenk och Rasmussen (2011) beskriver att det utmärkande för ett delirium 

är att det finns en underliggande orsak och om ett delirium upptäcks och orsaken behandlas 

löser det i regel de kognitiva symtomen.  

 

Delirium brukar klassificera enligt tre olika typer som stödjer sig på patientens 

psykomotoriska aktivitet: 

1. Hypoaktivt delirium där patienten avskärmar sig, ofta störd koncentration och 

uppmärksamhet. 

2. Hyperaktivt delirium som kan innebära motorisk oro med ångest och vrede.  

3. En blandform, ett så kallat ”mixat delirium” där patienten växlar mellan hypo- och 

hyperaktivitet  

(Barr et al., 2013; Desai et al., 2013; Ski & O'Connell, 2006). 
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De mest förekommande formerna av delirium är hypoaktivt och mixat delirium, de 

hyperaktiva är mer ovanliga och ses i mindre än fem procent av fallen (Elliott, 2014). Trots 

det är det patienter med ett hyperaktivt delirium som har störst chans att upptäckas då 

patienten kan ha symtom som ilska, paranoida vanföreställningar, oönskat beteende som 

exempelvis att försöka dra invasiva infarter och sonder samt aggressivitet (Boot, 2012). 

Patienter som däremot drabbas av det mest förekommande, ett hypoaktivt delirium blir i upp 

till två tredjedelar av fallen oupptäckt då symtomen kan vara lugn men oföretagsam, minskad 

medvetenhet, apatisk och inåtvänd eller förvirring (van Eijk et al., 2009). Ett hypoaktivt 

delirium tycks även innebära en sämre prognos jämfört med de andra (Pandharipande et al., 

2017). Sömnstörningar är det mest förekommande symtomet i alla tre formerna men om det är 

orsakat av ett delirium eller om sömnstörningen är ett tidigt symtom är emellertid fortfarande 

oklart (Barr et al., 2013; Pandharipande et al., 2017). 

Diagnostisering av ett delirium 

Risken att intensivvårdspatienten utvecklar ett delirium kan minskas genom att 

sjukvårdspersonalen har i åtanke de riskfaktorer patienten har men för att upptäcka och även 

behandla ett delirium måste patienten screenas. The American College of Critical Care 

guidelines (Barr et al., 2013) rekommenderar att den vuxna intensivvårdspatienten ska 

bedömas frekvent för delirium. Den inrådan bygger bland annat på studier som visat att för 

varje dag som patienten har ett delirium ökar risken för död med 10 procent (Barr et al., 

2013). För att få bäst uppfattning om patientens mentala status bör patienten bedömas en gång 

per pass under hela dygnet då ett delirium inte är konstant utan fluktuerande (Vanderbilt 

University Medical Center [VUMC] for Health Services Research, u.å.).  

De instrument som anses mest valida och giltiga för vuxna internationellt är The Confusion 

Assessment Method for the ICU allmänt benämnd som CAM-ICU samt Intensive Care 

Delirium Screening Checklist som förkortas till ICDSC (Barr et al., 2013). I Sverige finns det 

emellertid tre instrument som är validerade och översatta till svenska, CAM-ICU av Larsson, 

Axell & Ersson (2007), ICDSC av Neziraj, Sarac Kart & Samuelson (2011) och slutligen The 

Nursing Delirium Screening Scale som förkortas till Nu-DESC av Lingehall, Smulter, 

Engstrom, Gustafson & Olofsson (2013).  

The Confusion Assessment Method for the ICU - CAM-ICU 

Bedömningen enligt CAM-ICU utförs genom att sjuksköterskan bedömer fyra olika kriterier 

av patientens mentala status. Den första är om förvirringen är akut och/eller om den varierar 

över dygnet. Den andra bedömer patientens reaktionsförmåga närmare bestämt 

uppmärksamhet och koncentration. Tredje kriteriet baseras på om patienten har 

osammanhängande eller ostrukturerade tankar och till slut huruvida patienten kan göra saker 

på uppmaning (Larsson et al., 2007).  

Intensive Care Delirium Screening Checklist - ICDSC 

Ett observationsinstrument där bedömningen baseras på de senaste tjugofyra timmarna där 

sjuksköterskan har en checklista med åtta punkter som poängsätts. Punkterna är: nivån av 

medvetande, uppmärksamhet, orientering till tid och rum, hallucinationer, psykomotorisk 

agitation eller passivitet, olämpligt språk eller humör, störd sömn eller vakenhet och till sist 

symtomflukation (Neziraj et al., 2011). 
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The Nursing Delirium Screening Scale - Nu-DESC 

Det bygger på förekomst eller frånvaro av fem olika symtom. Det första är desorientering 

och/eller förvirring, det andra om patientens beteende är inadekvat i relation till hennes 

situation. Det tredje är om patientens kommunikation är adekvat eller ej. Det fjärde om 

patienten ser eller hör saker som inte existerar och till sist om patienten är psykomotoriskt 

långsam (Lingehall et al., 2013). 

Interventioner för att behandla och/eller minska varaktigheten av ett delirium  

Åtskilliga studier visar att det viktigaste är att upptäcka patienter som har eller håller på att 

utveckla ett delirium genom att screena upprepade gånger varje dag. Det är främst den icke 

farmakologiska behandlingen som har effekt både i fråga om förebyggande interventioner 

som behandling av ett delirium men det finns farmakologiska alternativ (Allen & Alexander, 

2012; Banh, 2012; Barr et al., 2013).  

Icke farmakologisk behandling 

Forskning har visat att tidig och regelbunden mobilisering av intensivvårdspatienter både 

minskar durationen av ett delirium men även att det har en preventiv effekt och minskar 

risken att utveckla ett delirium (Barr et al., 2013). En så kallade ”wake-up” intervention när 

all sedering stängs av för att också titrera lägsta möjliga sederingsdos har också visat sig ha en 

positiv effekt på patientens psykologiska funktion. Orsaken är att det även innebär en 

möjlighet för patienten att bli orienterad till tid och rum (Banh, 2012; Rivosecchi, 

Smithburger, Svec, Campbell & Kane-Gill, 2015). Kognitiv stimulering genom att tilltala 

patienten med namn och upprepa tid, datum, var hon är och vad som görs kan ha en positiv 

effekt på patientens minne (Rivosecchi et al., 2015). Sömnbrist har en stark korrelation till 

delirium. Därför är det av stor betydelse att patienten får sova, exempelvis genom att se till att 

det är tyst och mörkt runt patienten (Banh, 2012).  

Farmakologisk behandling 

Det finns endast svaga eller mycket svaga rekommendationer vad gäller farmakologisk 

behandling för att förebygga eller behandla delirium (Barr et al., 2013; Rivosecchi et al., 

2015). Barr et al. (2013) har i sina guidelines beskrivit att bensodiazepiner som tidigare ofta 

användes som sedering kan medföra en ökad risk för att utveckla delirium hos vuxna 

intensivvårdspatienter. De rekommendationerna tydliggörs särskilt i en nyligen publicerad 

studie av Marra, Ely, Pandharipande och Patel (2017). Dexmedetomidine, ett läkemedel för 

sedering kan vara bättre men även det är osäkert. När det handlar om opioider och delirium 

råder det osäkerhet men det poängteras att det är viktigt att patienten är adekvat smärtstillad. 

Marra et al. (2017) understryker även vikten av att först skatta smärtan innan smärtstillning 

ges då det finns en korrelation mellan smärta och delirium. Genom att korrekt bedöma och 

behandla smärta kan delirium också förebyggas. Haloperidol som är ett antipsykotiskt 

läkemedel kan användas när patienten har ett delirium och är agiterad eller en fara för sig 

själv men även det saknar evidens för att behandla ett delirium (Barr et al., 2013; Marra et al., 

2017). 

Teoretisk referensram 

All sjukvård ska utgå från de sex kärnkompetenser som är personcentrerad vård, säker vård, 

informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. Evidensbaserad 

vård [EBV] innebär att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Av 

den anledningen valdes EBV för att undersöka om sjuksköterskan arbetar efter den vetenskap 

och beprövad erfarenhet som finns i fråga om delirium hos intensivvårdspatienten.  Leksell 

och Lepp (2013) skriver att kärnkompetenserna togs fram 2002 i och med en utvärdering från 

en konferens i USA där ledare, experter från hälso- och sjukvården samt representanter från 
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utbildning, politik och industrin träffades. Analysen efter konferensen visade att 

vårdpersonalen inte är tillräckligt förberedda för de utmaningar som kommer inom vården. 

Vård som tidigare inte ens var möjlig kan nu ges polikliniskt, moderna behandlingar och 

läkemedel gör att tillstånd som tidigare endast kunde lindras nu kan botas. Därmed blev det 

nödvändigt med nya kompetenser så att fel som begås minskar och därmed även vårdlidandet 

men också för att förbättra kvaliteten och säkerheten i den vård som erbjuds. Resultatet 

sammanfattades i kärnkompetenserna där en av dem är evidensbaserad vård. Att arbeta enligt 

EBV innebär att arbetet bedrivs utifrån bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet där 

kunskapen ska vila på en vetenskaplig grund som dessutom ska uppdateras kontinuerligt 

(Leksell & Lepp, 2013).  

Evidensbaserad vård har ett tydligt fokus på åtgärder i vården, det innebär att de åtgärder som 

används för att identifiera, förebygga, lindra, behandla och utvärdera omvårdnadsproblem ska 

vara vetenskapligt styrkta. I dagens högspecialiserade vård tar sjuksköterskan dagligen ett 

antal beslut om olika omvårdnadsåtgärder för att patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande. 

Inom vår vårdkultur är det även vedertaget att sjuksköterskor frågar kollegor om råd då de har 

tilltro för varandras kunskap och det går snabbt men råden de får är kanske inte alltid 

välgrundade (Edberg, 2013). EBV beskriver Bohlin och Sager (2011) är tänkt att fungera som 

ett formellt stöd och kan hjälpa sjuksköterskan att göra rätt bedömning och därmed möjlighet 

att stödja sig på mer än sin egen och eventuell kollegas erfarenhet. Willman (2016) skriver att 

EBV på så vis blir både ett förhållningssätt såväl som en process. Det medverkar till att bland 

annat förenkla spridningen av metoder som bevisats vara effektiva men även att upptäcka 

kunskapsluckor. Omvårdnadsforskningens avsikt blir följaktligen att förbättra metoder för att 

bevara och återställa patientens hälsa och välbefinnande. En hörnsten inom evidensbaserad 

vård är de systematiska litteraturöversikterna som skapar riktlinjer men det räcker inte att 

enbart sammanställa riktlinjer. De ska finnas som ett grund för vårdinsatser vid specifika 

kliniska tillstånd och därmed ge kunskap om hur man bör agera och varför vissa uppgifter och 

åtgärder ska utföras. Socialstyrelsen skriver att genom förklara innehållet i olika insatser, vad 

det förväntas ge och på vilken kunskapsgrund besluten är tagna blir även motiven till ett 

beslut mer tydliga och kan öka motivationen. En person som uppfattar en insats som 

betydelsefull blir sannolikt mer motiverad att följa en ordination eller delta i en behandling 

(Socialstyrelsen, u.å.). 

Att arbeta evidensbaserat ses ibland som ett resultat av det ökade kravet på effektivitet men 

det fordras för att bevara, utveckla och utvärdera kvalitén i vården och därmed även 

sjuksköterskans insats (Edberg, 2013). Sjuksköterskan har en skyldighet att tillämpa 

evidensbaserad vård så att vård och omvårdnad överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Trots det finns det stora variationer både utomlands och i Sverige på hur det utförs. 

Konsekvenserna blir att en del åtgärder som utförs egentligen inte är effektiva och kan till och 

med kan vara skadliga för patienten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Syfte och 

frågeställning har utgått från den teoretiska referensramen och användes sedermera som grund 

för resultatdiskussionen.  

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är; främja hälsa, förhindra sjukdom, 

återställa hälsa och mildra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). I dessa 

ansvarsområden ingår att sjuksköterskan ska identifiera, förebygga och behandla ett delirium. 

Studier har visat att delirium är vanligt förekommande (Parker et al., 2015) och så många som 

80 procent av alla vuxna patienter som behandlas med respirator på en intensivvårdsavdelning 

drabbas av någon form. För att upptäcka men även för att behandla ett delirium måste alla 
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patienter screenas (Barr et al., 2013). Resultatet från flera studier har dock konstaterat att det 

inte är ovanligt att ett delirium passerar oupptäckt på IVA (Elliott, 2014; van Eijk et al., 

2009). Det finns såväl validerade instrument som behandling som gör det möjligt att både 

förebygga, upptäcka och behandla ett delirium men trots att det finns evidens och guidelines 

att vuxna intensivvårdspatienter ska screenas utförs det inte rutinmässigt. Det är därför viktigt 

att belysa varför patienter med ett delirium inte identifieras av intensivvårdssjuksköterskan 

och vad det får för konsekvenser för patienten.  

SYFTE 

Syftet var att belysa varför patienter med ett delirium inte identifieras av 

intensivvårdssjuksköterskan och vilka konsekvenser ett oupptäckt delirium kan medföra för 

patienten.    

METOD 

Arbetet inleddes med en allmän informationssökning om delirium. Friberg (2017) beskriver 

det som ett sätt att skapa en översikt och en grund över det valda problemområdet och sedan 

möjliggör en avgränsning så att en problemformulering kan utformas. Informationssökningen 

utmynnade i en allmän litteraturöversikt vilket innebär en sökning där alla steg redogörs 

noggrant. Såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar kan sökas för att beskriva och kartlägga 

redan befintlig kunskap. Analysen görs sedan genom att kritiskt granska och analysera 

vetenskaplig litteratur inom ett begränsat område som sedan sammanställs. På så vis går det 

att inom det specifika området skapa en överblick av det kunskapsläge som finns idag men 

även vilken kunskap som kan saknas.   

Urval 

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed som innehåller medicinrelaterade 

vetenskapliga artiklar inom både medicin och omvårdnad och CINAHL som inriktar sig på 

omvårdnad och rehabilitering. De avgränsningar som gjordes var tiden då artiklarna skulle 

vara publicerade mellan åren 2007–2017. De skulle även vara skrivna på engelska och vara 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och av det skälet begränsades sökningarna i CINAHL 

även till peer reviewed. I resultatdelen valdes Review artiklar bort då resultatet enbart ska 

innehålla orginalartiklar. Inklusionskriterierna var vuxna intensivvårdspatienter över 18 år där 

screeningen utförs av en sjuksköterska och konsekvenser av ett delirium på IVA. 

Exklusionskriterierna var patienter under 18 år, patienter utanför intensivvårdsavdelningar, 

vård av patienter som haft delirium samt jämförelse av olika screeninginstrument. 

Med hjälp av bibliotekarie och PICO metoden (Population, Intervention, Control och 

Outcome) valdes sökorden. I form av MeSH-termer blev sökorden som användes: Intensive 

care unit, delirium, nursing och nurses. CINAHL headings som användes var Intensive care 

unit och delirium dock ej nursing då det resulterade i att flera artiklar som behandlade syftet 

uteslöts. I såväl PubMed som CINAHL användes screening som fritextord för att hitta artiklar 

där sjuksköterskan screenar eller inte screenar efter patienter med delirium. De boeleska 

operatorerna som använts för att kombinera sökorden var AND och OR.  

Sökningen i PubMed resulterade i totalt 193 artiklar. Utifrån frågeställningen och syfte lästes 

alla rubriker och därmed kunde artiklar som utgick från behandling av delirium, vård av 

patienter som haft delirium, jämförelse av olika screeninginstrument samt patienter under 

arton år exkluderas. Det kvarstod då 59 abstract som alla lästes och utifrån dem valdes 24 

artiklar ut som kunde svara mot frågeformuleringen. En första granskning resulterade i att 

ytterligare fyra artiklar togs bort då en handlade om patienter utanför intensivvårds-
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avdelningar och de andra tre var översiktsartiklar. I PubMed gav Related articles-funktionen 

ytterligare nio tänkbara artiklar vilket medförde att totalt tjugonio artiklar valdes från den 

databasen (Tabell 1).  

Resultatet från sökningen som gjordes i CINAHL ledde till att 11 artiklar togs bort. Orsaken 

var att fyra artiklar fanns med i den redan gjorda sökningen i PubMed och därmed dubbletter. 

En artikel handlade om patienter utanför IVA, en var ”Letters to the editor” och ytterligare 

fem var Review artiklar. Det totala antalet artiklar från CINAHL blev därmed tre stycken 

(Tabell 2). 

Datainsamling 

Tabell 1. Sökning i PubMed 2017-12-07 

 Sökord  Antal 

träffar  

Limits Antal 

träffar 

Relevanta 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

#1 “intensive care unit” 

[MeSH Terms] OR” 

intensive care unit"[All 

Fields] OR ICU OR 

"intensive care" OR 

"critical care"[All Fields] 

302 324      

#2 "delirium"[MeSH Terms] 

OR "delirium"[All 

Fields] 

14 624      

#3 "screening"[All Fields] 507 958      

#4 "nursing"[MeSH Terms] 

OR "nursing"[All Fields] 

OR "nurses" [MeSH 

Terms] OR "nurses" [All 

Fields] OR "nurse"[All 

Fields] OR nurse’s [All 

Fields] OR nurses'[All 

Fields] 

767 567      

#5 #1 AND #2 2657      

#6 #1 AND #2 AND #3 334      

#7 #1 AND #2 AND #3 

AND #4 

144      

#8    10 år 129    

#9   Engelska 119 39 24 20 

#10 Related article-function      9 
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Tabell 2. Sökning i CINAHL 2017-12-07 

 Sökord Antal 

träffar 

Limits Antal  

träffar 

Relevanta 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

#1 (MH "Intensive Care 

Unit") OR TX 

"intensive care unit" 

OR TX ICU OR TX 

"intensive care" OR 

TX "critical care" 

145 171      

#2 (MH "Delirium") OR 

TX delirium 

5460      

#3  TX screening 83 559      

#4 #1 AND #2 897      

#5  #1 AND #2 AND #3 98      

#6   10 år 93    

#7   Akademisk 

Tidskrift 

74 20 14 3 

Därefter gjordes en granskning av studiernas kvalitet utifrån en bedömningsmall. Författarens 

analys av datan illustreras i  Figur 1: Datainsamling. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga 2. 

Dataanalys 

Analysen utgick från Fribergs (2017) modell där materialet ska bearbetas systematiskt genom 

att alla artiklar läses flera gånger. Därmed kan artikelns helhet förstås och en noggrann analys 

av innehållet kan utföras utifrån varje enskild artikel. Det första steget enligt Friberg (2017) är 

att identifiera de artiklar som svarar på syftet. Analysen av artiklarna fortsätter därefter genom 

att identifiera likheter och skillnader mellan de olika studierna. I och med det blir det också 

möjligt att skapa teman och/eller kategorier som sedan utformas till resultatet.  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska men genom att läsa alla artiklar flera gånger 

minimerades risken att författaren skulle missförstå deras innehåll och resultat. Första steget 

för att möjliggöra en analys av studierna bestod av att författaren färgmarkerade resultaten 

utifrån artiklarnas konklusioner och på så vis utkristalliserades olika subteman. Steg två 

innebar att de olika färgmarkeringarna sammanställdes och därmed kunde författaren 

identifiera likheter och skillnader i resultaten från de olika studierna. Steg tre och därmed sista 

delen av analysen resulterade i att tre olika teman kunde formuleras; kunskap och kännedom 

om delirium, inställning till screeninginstrument samt konsekvenser av ett delirium. 
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Figur 1: Datainsamling 

          

            Utgår 

• 2 saknade etiskt tillstånd. 

• 3 var om patienter både på 

och utanför IVA. 

• 2 var specifikt inriktade på      

                det egna landets guidelines.  

• 6 behandlade mer olika    

                screeningprotokoll och  

                implementering. 

• 1enkätstudie hade en 

svarsfrekvens under 30 %  

Artiklar som granskas enligt SHH mall för 

kvalitetsbedömning - 18 st. 

     

             Utgår 

Kvalitativ studie kvalitet I - 4st                                              1 fanns redan med i bakgrunden,  

kvalitet II – 2st             inriktning mot hela pers. gruppen.  

Retrospektiv studie kvalitet I – 2st            

           kvalitet II – 2st 

Kliniskt kontrollerad studie kvalitet I – 4st 

                             kvalitet II – 3st = 17 st.  
 

 

Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetik är till för att försäkra människovärdesprincipen, alla människors lika värde 

men även för att se till att forskningens anseende och allmänhetens förtroende för forskning 

och utbildning skyddas och bevaras (Henricson, 2012). Även litteraturstudier kräver 

trovärdighet därför finns ett krav om etik och hederlighet. Det innebär en försäkran om att 

resultatet varken är fabricerat, vilselett eller plagierat så att förtroendet för forskaren och 

forskarvärldens studier och resultat inte skadas (Olsson & Sörensen, 2011). I de studier och 

artiklar som används i den här litteraturstudien har inget lagts till, ändrats eller tagits bort. 

RESULTAT 

Syftet var att belysa varför patienter med ett delirium inte identifieras av 

intensivvårdssjuksköterskan och vilka konsekvenser ett oupptäckt delirium kan medföra för 

patienten. Resultatet utmynnade i totalt 17 artiklar, sex kvalitativa och 11 kvantitativa med 

spridning från hela världen. Analysen av artiklarna resulterade slutligen i tre teman: Kunskap 

och kännedom om delirium, Inställning till screeninginstrument och slutligen Konsekvenser 

av ett delirium. 

Kunskap och kännedom om delirium 

En amerikansk studie som gjordes av Devlin et al. (2008) undersökte hur sjuksköterskor på 

IVA bedömde delirium. Sjuksköterskor från 16 intensivvårdsavdelningar fick rangordna vad 

de bedömde som viktigast att utvärdera hos intensivvårdspatienten. Högst prioritet fick 

Lästa artiklar i fulltext 32 st. 

 



 

 

12 

 

medvetandegraden (44%) därefter smärta (23%), felaktig placering av invasiv anordning 

(21%), oro (9%) och sist delirium där tre procent ansåg det som mest viktigt att bedöma. 

Nästan alla (98%) svarade att de alltid gjorde en bedömning av patientens sederingsnivå. 

Sederingsprotokollet som användes inkluderade även en utvärdering av delirium, mindre än 

hälften svarade att de regelbundet screenade för delirium. Av de som svarade på enkäten sa 12 

procent av de tillfrågade att sederingsprotokollet saknade en bedömning av delirium. 

Resultatet visade att de sjuksköterskor som aldrig eller sällan screenade för delirium inte 

betraktade delirium som ett problem (Devlin et al., 2008). Flera andra studier har också 

konstaterat att intensivvårdssjuksköterskor inte ser delirium som vanligt förekommande och 

att det finns en bristande kännedom (Oosterhouse et al., 2016; Selim & Ely, 2017; Xing, Sun, 

Jie, Yuan & Liu, 2017).  

Selim och Ely (2017) visade i sin studie att mer än två tredjedelar av sjuksköterskorna på IVA 

ansåg att delirium är underdiagnostiserat. Rutinmässig screening för delirium utfördes av en 

tredjedel (26,8%) av sjuksköterskorna. Inget standardiserat instrument användes vid 

screeningen utan sjuksköterskorna utgick från sin kunskap och erfarenhet. Liknande resultat 

kom Xing et al. (2017) fram till i sin studie där en majoritet av de tillfrågade höll med om att 

delirium på IVA innebar en längre vårdtid och även en ökad risk för mortalitet. En av fyra 

(25,6%) screenade rutinmässigt för delirium. Validerade instrument användes sällan, 17,8 

procent ansåg att en utvärdering av medvetande betecknades som en samtidig screening för 

delirium. På frågan om en rutinmässig screening för delirium bör implementeras svarade en 

majoritet (84,2%) ja. Även Glynn och Corry (2015) visade att en övervägande del (95%) av 

sjuksköterskorna betraktade ett delirium som ett allvarligt problem men två av tio (19,9%) såg 

på det som en normal komplikation till intensivvård. När de tillfrågades hur de bedömde 

förekomsten av delirium sa nästan hälften (44,4%) att de analyserade patienternas förmåga att 

följa uppmaningar och om patienten var agiterad. Flera uppgav att de inte kände till 

bedömningsinstrumenten CAM-ICU (32,5%) och ICDSC (39,7%). Liknande siffror om 

instrumenten kunde även Devlin et al. (2008) se i sin studie sju år tidigare. 

Andrews, Silva, Kaplan och Zimbro (2015) resultat visade att efter implementering av CAM-

ICU steg incidensen av delirium från 10,9 procent till 14,1 procent. När journalerna 

granskades beskrevs en betydande andel patienter (60%) som icke möjliga för screening med 

CAM-ICU. Av dessa gick det att utläsa utifrån sjuksköterskornas journalanteckningar att 40 

procent av patienterna hade ett förändrat mentalt status som kunde tyda på ett delirium 

(Andrews et al., 2015). Resultatet från en australiensk studie visade att oftast var det 

sjuksköterskan som upptäckte och dokumenterade tecken på delirium men endast en tredjedel 

av patienterna fick diagnosen delirium (Heriot et al., 2017). Liknande resultat fick 

Oosterhouse et al. (2016) där visade studien att sjuksköterskorna sällan använde termen 

delirium för att identifiera vad som sker med patienten utan istället synonymer som akut 

konfusion, psykos och oro.  

Resultatet i Selim och Ely (2017) studie visade att kunskapen om delirium ökade signifikant 

om deltagarna på samma gång fick se en definition av ett delirium jämfört med om endast 

frågor om delirium ställdes. Utbildningsnivån hos såväl sjuksköterskor som läkare hade 

betydelse för vilken kännedom som fanns om delirium. När en definition av delirium fanns 

med ökade åsikten markant om att delirium kan förebyggas samt att tillstånd som sepsis, 

Acute respiratory distress syndrome [ARDS] och njursjukdom är viktiga riskfaktorer för att 

utveckla delirium. I en studie från Kina (Xing et al., 2017) svarade över 90 procent av de 

tillfrågade att de ansåg sig ha kunskap om både symtomen och vad ett delirium är. När de 

sedan tillfrågades om vilka huvudsymtomen var svarade 23,8 procent att kognitiva problem 

var det enda huvud symtomet. Resultatet visade att 44,3 procent av de i tillfrågade betraktade 
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delirium som ovanligt. Om ett delirium uppträdde sa över hälften (51,3%) att ett hyperaktivt 

delirium var det mest förekommande.  En av tio ansåg att hypoaktiva delirium var mer 

frekventa. Mer än hälften (60%) betraktade delirium som en normal del av att vårdas på IVA 

(Xing et al., 2017).   

Även Glynn och Corry (2015) beskriver i sin studie att av de tillfrågade var över hälften 

(57%) osäkra eller ansåg att delirium inte kunde förebyggas. När Oosterhouse et al. (2016) 

gjorde sin intervjustudie visade resultatet att endast sju procent kunde identifiera ett 

hypoaktivt delirium hos en äldre patient och nio av tio sjuksköterskor i undersökningen valde 

att endast dokumentera symtomen i journalen. Var det istället en patient med ett hyperaktivt 

delirium valde nästan hälften (47%) att informera läkaren och kunde då samtidigt erhålla en 

läkemedelsordination.  

En kanadensisk studie av Hickin, White och Knopp-Sihota (2017) undersökte huruvida en 

riktad utbildning om screening och delirium hade någon inverkan på sjuksköterskornas 

uppfattning och inställning till delirium och validerade screeninginstrument. De granskade 

även om det påverkade hur frekvent intensivvårdspatienter utvärderades för delirium. 

Resultatet visade att efter utbildningsinsatsen ökade screeningen signifikant för att sedan avta 

efterhand. Deras slutsats blev att utan utbildning och repetitionstillfällen bibehålls inte 

kunskapen på sikt. Även Xing et al. (2017) beskriver i sitt resultat att nästan hälften (45,4%) 

av de sjuksköterskor och läkare som tillfrågades i studien angav att det var länge sedan de fått 

någon utbildning om delirium men att majoriteten (87,7%) önskade det. Glynn och Corry 

(2015) såg att en övervägande del (63,6%) av intensivvårdssjuksköterskorna var överens om 

att tillgänglig evidens stödjer rutinmässig screening för delirium men endast 17,9 procent 

screenade för delirium. Fyra procent av sjuksköterskorna angav att det var viktigt att screena 

för delirium.  Åtta av tio sjuksköterskor (79,5%) angav att de aldrig deltagit i någon 

utbildning beträffande delirium. Samma sak beskriver Devlin et al. (2008) då flera (37%) av 

de tillfrågade sjuksköterskorna sa att de aldrig fått någon utbildning om hur en bedömning för 

delirium utförs och om utbildning förekommit var det mest troligt att de skett utanför arbetet.  

Inställning till screeninginstrument 

Resultatet från en dansk studie av Oxenbøll-Collet, Egerod, Christensen, Jensen och Thomsen 

(2016) beskriver att ett problem flera sjuksköterskor uppgav vid användning av CAM-ICU 

var att screeningen för delirium upplevdes som om de förhörde patienten istället för att vara 

en del av patientvården. Det fanns en oro att frågorna kunde upplevas som potentiellt 

besvärande och medföra en känsla av skam när det användes för såväl patienten som familjen 

men även vårdpersonalen. När patienten utvärderas huruvida det finns osammanhängande 

tankar eller ej med frågor som ”kan en sten flyta och väger ett kilo mer än två kilo” uppgav 

sjuksköterskorna att de haft patienter som reagerat med förvåning men även ilska. Resultatet 

från Oxenbøll-Collet et al. (2016) i likhet med Oosterhouse et al. (2016) beskriver att 

sjuksköterskorna erfor en oangenäm känsla att utföra screeningen i närvaro av patientens 

familj med anledning av att de upplevde sig oprofessionella när de frågorna ställdes. 

Frågeställningarna upplevdes även kunna påverka patientens känsla av värdighet om patienten 

inte visste svaret på någon fråga.  

Oxenbøll-Collet et al. (2016) beskriver även att det fanns en misstro till CAM-ICU från såväl 

sjuksköterskor som läkare då upplevelsen ibland var att resultatet inte överensstämde med den 

kliniska bedömning som precis hade utförts. Sammantaget gjorde det att screeningen för 

delirium med CAM-ICU fick en lägre prioritet jämfört med andra instrument och 

vårdåtgärder. Resultatet från Andrews et al. (2015) uppvisar också en bristande på tilltro till 

CAM-ICU hos sjuksköterskorna i deras studie.  
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Oxenbøll-Collet et al. (2016) studie beskriver att sjuksköterskor uppgav en farhåga med att 

utföra en bedömning av patientens mentala status hos patienter med pågående sederingen. 

Orsaken var att det fanns en oro beträffande patientens sanna vakenhet i samband med så 

kallade Wake-up tester. Sjuksköterskorna beskrev ett scenario där en bedömning av patienten 

enligt CAM-ICU visade delirium men i själva verket kanske inte patienten var tillräckligt 

vaken för att kunna förstå och svara när instrumentet användes. En del sjuksköterskor ansåg 

även att testet tog för lång tid, speciellt den del när koncentrationsförmågan kontrolleras 

genom att patienten kramar handen vid en specifik bokstav. Det gjorde CAM-ICU för 

omständlig och därmed fanns det en risk att bedömningen blev felaktig enligt 

sjuksköterskorna (Oxenbøll-Collet et al., 2016).  

CAM-ICU bedömdes av de danska sjuksköterskorna i undersökningen som potentiellt 

olämplig. En påverkan på medvetandet kunde bero på annat såsom en ackumulering av given 

sedering, en psykos eller att patienten utsattes för en bedömning när sjukdomen i sig gjorde 

henne för svag att svara korrekt. Sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna att om CAM-ICU på 

grund av patientens tillstånd gav ett falsk positiv svar som pekade på delirium kunde det 

resultera i en omotiverad behandling med Haldol. Tveksamheten till CAM-ICU innebar att 

screeningen för delirium enbart utfördes av en del sjuksköterskor om det ordinerades. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att ofta föredrog läkaren att själv tala med patienten och göra 

en egen bedömning för delirium (Oxenbøll-Collet et al., 2016). Sjuksköterskans upplevelse av 

brist på respons från läkaren men även upplevelsen att inte läkaren använder deras bedömning 

i sin beslutsprocess sågs även i andra studier (Andrews et al., 2015; Glynn & Corry, 2015; 

Oosterhouse et al., 2016). Resultatet från Xing et al. (2017) studie kunde visa att när frågan 

om vem som var ansvarig för att bedöma förekomsten av ett delirium ställdes ansåg mer än 

hälften (56,6%) av sjuksköterskorna att det var läkaren ansvar.  

Den mest förekommande orsaken till att inte screena för delirium var att patienten var 

intuberad och därmed ansågs det svårt att utföra bedömningen. CAM-ICU instrumentet 

betraktades även vara för komplext samt att det innebar svårigheter att utföra en fullständigt 

bedömningen hos en sederad patient (Andrews et al., 2015; Devlin et al., 2008; Glynn & 

Corry, 2015; Xing et al., 2017). Screeninginstrumentet ICDSC beskrevs ha liknande 

komplexitet och svårigheter av Devlin et al. (2008) och Xing et al. (2017). Resultatet i Xing et 

al. (2017) studie visade även på anledningar som tidsbrist och bristfällig kunskap om hur 

instrumenten ska användas.  

Konsekvenser av ett delirium 

Selim och Ely (2017) undersökte vilken kunskap som fanns om delirium på 

intensivvårdsavdelningar i Egypten med hjälp av ett frågeformulär. En tredjedel (32%) ansåg 

att delirium var associerat med långsiktiga kognitiva brister. Drygt en av tio (14%) svarade att 

delirium var av stor betydelse och kunde påverka den äldre patientens prognos efter 

intensivvården. Mer än hälften (63,1%) av respondenterna betraktade delirium som en normal 

del av intensivvård men att delirium kunde innebära en ökad risk för skador hos patienten som 

oplanerad extubering och en vägran från patienten att ta mediciner. Även Xing et al. (2017) 

studie visade att mer än hälften (60%) av de tillfrågade ansåg delirium som ett normalt 

tillstånd vid intensivvård. Nästan alla ansåg att om patienten fick delirium var det förknippat 

med längre tid i ventilator (88%), längre tid på sjukhus (78%) samt en ökad mortalitet 

(77,5%).  Likaså en irländsk studie visade att nästan alla sjuksköterskor (98%) ansåg att 

delirium hade betydelse för både den äldre och den yngre kritiskt sjuka IVA patienten. Även 

där menade majoriteten (91,4%) att delirium förlängde ventilatortiden, påverkade den 

kognitiva förmågan och 76,2 procent instämde med att det ökade mortaliteten (Glynn & 

Corry, 2015).  
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Mortalitet 

Resultatet av ett flertal studier uppvisar att en patient som drabbats av delirium också har en 

ökad risk för död (Abelha et al., 2013; Pauley et al., 2015; van den Boogaard, Schoonhoven, 

van der Hoeven, van Achterberg & Pickkers, 2012; Van Rompaey et al., 2009). 

Resultatet av en holländsk studie (van den Boogaard et al., 2012) visade att patienter med ett 

delirium hade sex gånger så hög risk för död på IVA i motsats till de som inte drabbats av ett 

delirium. Av de patienter som låg två dagar eller mer på intensiven utvecklade mer än hälften 

(56%) ett delirium och 26 procent av de som låg kortare tid. Abelha et al. (2013) visade i sitt 

resultat att den grupp som utvecklade ett delirium på IVA postoperativt (16%) hade en högre 

mortalitet men även högre sjukhusmortalitet (innan utskrivning från sjukhus). Resultatet 

visade även att vid sex månaders uppföljning var dödligheten högre hos de patienter som haft 

delirium jämfört med de som inte utvecklat ett delirium.  

 

En koreansk studie (Moon, Piao, Jin & Lee, 2014) med över 3000 inkluderade 

intensivvårdspatienter konstaterade att delirium på IVA var associerat med högre sjukhus 

mortalitet. Även 30-dagarsmortaliteten var två gånger så hög hos patienter med delirium 

jämfört med de som ej haft ett delirium på IVA. Van Rompaey et al. (2009) kunde i sin studie 

visa att nästan en av fem (19%) patienter på IVA drabbades av delirium. Risken för död inom 

tre månader var även 4,3 gånger så hög om delirium uppkommit i jämförelse med patienter 

som inte drabbats av delirium på IVA. Resultatet från en amerikansk studie på hjärtintensiven 

(Pauley et al., 2015) visade att en av fem patienter (20,3%) drabbades av delirium. De såg 

även en stark koppling mellan delirium och mortalitet både på IVA men även 

sjukhusmortalitet. Den äldre patientgruppen (≥ 80år) studerades av Heriot et al. (2017) och 

även där visade resultatet en högre 90-dagars mortalitet jämfört med de som inte haft delirium 

på IVA.  

 

Antal dagar på sjukhus, Lenght of stay [LOS] 

Moon et al. (2014) kunde visa i sin studie att ett delirium på IVA är en stark prediktor för att 

patienten kommer att vara i behov av både längre tid på intensivvårdsavdelningen men även 

längre tid på sjukhus och därmed innebära en ökad sjukhuskostnad. Patienter som drabbades 

av delirium hade i den studien ett medelvärde på 7,7 dagar på IVA jämfört med 3,2 dagar för 

patienter utan delirium. För en patient som drabbats av ett delirium ökade tiden på sjukhus 

med 10 dagar.  Flera andra studier visade också att patienter med ett delirium på IVA hade 

såväl längre tid på IVA som LOS (Heriot et al., 2017; Pauley et al., 2015; van den Boogaard 

et al., 2012; Yamaguchi, Tsukioka & Kishi, 2014). Moon et al. (2014) konstaterade i sin 

studie att ett delirium var associerat med mer frekvent återinskrivning till IVA under samma 

vårdperiod däremot visade det sig att de patienter som inte drabbats av delirium många gånger 

hade upprepade vårdtillfällen.   

 

Komplikationer på IVA 

Van den Boogaard et al. (2012) studie av 1613 intensivvårdspatienter demonstrerade att det 

var signifikant högre risk att en patient med delirium drog ut någon invasiv kateter. Mest 

förekommande var gastroenteral sond (51%) som behövs för näringstillförseln och därefter 

endotracheal tub (28%) som fordras för respiratorbehandling. En patient med delirium innebar 

också längre tid med respiratorbehandling jämfört med patienter utan delirium. Resultatet i 

Balas, Happ, Yang, Chelluri och Richmond (2009) studie visade att en patient som drabbades 

av delirium på IVA hade en betydande större risk att drabbas av komplikationer jämfört med 

den grupp patienter som inte utvecklade delirium. De svårigheter som tillstötte var oftast 

kardiopulmonella som arytmier och pneumoni men även svårigheter att klara sig utan 

respirator och därför behov av reintubering (Balas et al., 2009). 
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Allmän daglig livsföring [ADL] 

En japansk studie från 2015 såg en incidens på 63,3 procent av delirium på IVA. När den 

kognitiva förmågan kontrollerades i samband med utskrivning från sjukhus visade det sig att 

de patienter som drabbats av ett delirium oftare hade en försämrad intellektuell förmåga 

jämfört med de som inte råkat ut för ett delirium (28% vs. 3,4%). Hur stor försämringen blev 

kunde kopplas samman med hur lång tid patienten haft ett delirium (Sakuramoto, Subrina, 

Unoki, Mizutani & Komatsu, 2015). Abelha et al. (2013) jämförde också om det fanns någon 

skillnad i ADL efter att patienten lämnat IVA hos patienter med och utan delirium. Resultatet 

visade att delirium var en oberoende riskfaktor för att behöva hjälp efter utskrivning från IVA. 

I flera andra studier har resultaten visat på en ökad risk för att inte kunna skrivas ut till 

hemmet efter att ha drabbats av ett delirium utan istället sågs ett behov av annan vårdinstans 

och rehabilitering (Moon et al., 2014; Pauley et al., 2015; Yamaguchi et al., 2014). En 

amerikansk studie av Balas et al. (2009) visade om patienten drabbats av ett delirium på IVA 

var risken 7,2 gånger så stor att patientens skrevs ut till annan instans än hemmet.  

Livskvalitet 

Resultatet i Abelha et al. (2013) studie visade att sex månader efter utskrivning från IVA 

rapporterade de patienter som drabbats av ett delirium lägre poäng vad gäller livskvalitet 

(enligt en hälsoenkät SF-20 eller SF-36) speciellt fysisk, socialt och vitalt jämfört med 

kontrollgruppen som inte haft delirium. Samma resultat såg Van Rompaey et al. (2009) både 

vid tre och sex månaders kontroll. Vid sex månader bedömde de patienter som inte haft 

delirium på IVA sin livskvalitet likvärdigt med de som inte varit inskrivna på sjukhus. 

Däremot hade de patienter som varit drabbade av delirium angivit lägre poäng i alla 

mätområden men signifikant lägre i frågor om dagliga aktiviteter, arbete och hushållsgöromål.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet att genomföra en litteraturöversikt gjordes då syftet var att belysa varför patienter med 

ett delirium inte identifieras av intensivvårdssjuksköterskan och vilka konsekvenser ett 

oupptäckt delirium kan medföra för patienten.  

   

Studien har styrkor såväl som svagheter. En svaghet är att det är första gången författaren 

skriver en litteraturöversikt och att det är gjort som ett enskilt arbete. Frånvaron av 

diskussionsmöjlighet kan medföra att bearbetningen och analysen av artiklarna blir alltför 

ensidig och kvaliteten därmed kan påverkas. En styrka är att det är ett aktuellt ämne och det 

bedrivs forskning i stor omfattning över hela världen. Det möjliggjorde en jämförelse inte 

bara från Europa utan även med såväl Nordamerika som Asien. Resultatet är även begränsat 

till enbart orginalartiklar från vetenskapliga tidskrifter där den äldsta publicerades för 10 år 

sedan.  

Beträffande den vetenskapliga klassificeringen av de inkluderade artiklarna i resultatdelen 

hade det mest fördelaktiga varit att någon annan kursdeltagare också värderat kvaliteten på 

några av dem för att säkerställa tillförlitligheten och att bedömningen är korrekt. Det kan 

därmed ses som en svaghet då artiklarna endast är bedömda utifrån författarens perspektiv och 

till följd av det alltför subjektiv granskning. Forsberg och Wengström (2016) skriver att 

studier som väjs till en litteraturstudie ska vara såväl trovärdiga som pålitliga. Författaren 

bedömer att de kriterierna har uppnåtts då Sophiahemmet Högskola yrkar på att minst 15 

vetenskapliga artiklar ska ingå. Totalt 17 artiklar inkluderades i den aktuella litteraturstudien 

varav 10 bedömdes ha hög kvalitet (I) och sju stycken av medelkvalitet (II).  
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Forsberg och Wengström (2016) fortsätter med att trovärdigheten i en studie ökar om 

tillvägagångssättet beskrivs detaljerat och att en litteraturundersökning av hög kvalitet måste 

vara möjlig att återskapa om någon annan vill göra samma studie. Metoden har därför 

beskrivits noggrant och alla steg i förloppet kan följas i kronologisk ordning.  

En svaghet är att det första urvalet av de vetenskapliga artiklarna i första hand baserades på 

artikelns titel. En styrka är därför att databassökningen gjordes med hjälp av bibliotekarie som 

kunde se till att inga accidentella begränsningar gjordes i samband med sökningen och att de 

boeleska operatorerna användes korrekt. Bibliotekarien bidrog även till reliabiliteten genom 

hjälp att ta fram adekvata sökord som svarade på syftet och att det skulle bli en så heltäckande 

databassökning som möjligt. Dock kan det inte uteslutas att relevanta artiklar valts bort om 

inte rubriken haft en tydlig koppling till ämnet. Den begränsningen kan ha påverkat den här 

litteraturundersökningens resultat då en medförfattare kunde ha tolkat rubrik och abstrakt 

annorlunda. 

De valda sökorden är relaterade till syftet men det är inte omöjligt att andra kombinationer av 

sökord än de nu valda hade kunnat ge ett annat resultat på sökningen. Validitet stärks här av 

att alla studier i resultatet undersöker delirium hos en intensivvårdspatient som också befinner 

sig på en intensivvårdsavdelning. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av de artiklar som författaren har analyserat tyder på att det finns en kunskapslucka 

hos intensivvårdssjuksköterskan beträffande delirium men även bristande kunskap om varför 

det är viktigt att screena patienterna för delirium. Nyligen publicerade Marra et al. (2017) de 

senaste evidensbaserade guidelines ”ABCDEF bundle in Critical Care” som bland annat 

innehåller riktlinjer för bedömning, förebyggande åtgärder och behandling av delirium. De 

beskriver att mer än 80 procent av alla patienter utvecklar ett delirium under sin 

sjukhusvistelse. Majoriteten uppstår på intensivvårdsavdelningar och inträder oftast andra till 

tredje dagen på IVA. Trots det konstaterar den här studien att ett stort antal sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningarna inte är av samma åsikt utan anser att delirium inte är vanligt 

förekommande (Glynn & Corry, 2015; Selim & Ely, 2017; Xing et al., 2017). Varför det ser 

ut så här inte helt säkerställt men två stora problem som även den här litteraturstudien pekar 

på är både problematiken med bristande kunskap om delirium men även huruvida en 

bedömning av patientens mentala status överhuvudtaget görs på IVA. En förklaring kan vara 

att tidigare var alla patienter som var i behov av respirator djupt sövda och en kontinuerlig 

bedömning av patientens mentala status var inte möjlig. Först i slutet av förra seklet började 

man ifrågasätta om den sortens regim var rätt behandling (Kress, Pohlman, O'Connor & Hall, 

2000; Strom & Toft, 2014). Idag är istället målet att intensivvårdspatienten ska ha den 

sederingsnivå som krävs för att ha en tillfredställande komfortnivå och en säker vård (Svenska 

intensivvårdsregistret, u.å.). Intensivvårdspatienter världen över är nu mer vakna och möjligen 

är det också en anledning till att de studier som gjorts runt om i världen om delirium nu 

kommer fram till liknande resultat. Det kan även vara en tänkbar förklaring till den 

kunskapsbrist som finns om såväl delirium som screening och varför många sjuksköterskor 

beskriver att de aldrig fått någon undervisning i ämnet. 

Ytterligare en orsak till den kunskapsbrist som finns om delirium kan vara att den vård som 

tidigare inte ens var möjlig nu kan ges både på grund av nya läkemedel men även nya 

behandlingsmetoder (Leksell & Lepp, 2013). De patienterna som vårdas på IVA idag har 

därmed åtskilliga riskfaktorer som kan öka risken för delirium. Ett annat skäl till 

kunskapsluckan kan vara att hos sjuksköterskor finns inte samma tradition att föra ut ny 

forskning som inom läkargruppen. Läkarna diskuterar och förmedlar ny kunskap med hjälp av 
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exempelvis ”journal club” där tid både schemaläggs och avsätts specifikt för detta ändamål. 

Kunskap och nya rön behöver spridas från centralt håll men som sjuksköterska bör det även 

finns ett egenansvar att arbeta evidensbaserat. Willman (2016) skriver att sjuksköterskor har 

ingen vana av att se sitt yrke som ett akademiskt yrke eller att se omvårdnad som en 

intellektuell process men det måste förändras då omvårdnad är en vetenskaplig disciplin. 

Finns inte kännedomen om ett potentiellt problem blir det omöjligt att förebygga eller bedöma 

förekomsten av ett delirium. Det kan vara en förklaring till att såväl Glynn och Corry (2015) 

som Xing et al. (2017) fann att många sjuksköterskor på IVA anser att om ett delirium 

förekommer är det en normal företeelse kopplat till intensivvård. 

Vården ska bygga på evidens och all evidens visar på vikten av att upptäcka patienterna som 

har eller håller på att utveckla ett delirium. Det enda sättet det är möjligt är att patientens 

mentala status utvärderas flera gånger per dag. Delirium är på samma sätt som smärta och 

medvetande nivå inte ett statiskt tillstånd hos en akut sjuk patient och därför bedöms 

medvetande och smärta fortlöpande enligt protokoll. Det ses som en självklarhet och är en 

etablerad omvårdnadsåtgärd enligt den evidensbaserade vård som ska utövas. Lika viktigt är 

det att bedöma förekomsten av delirium då konsekvenserna av ett delirium kan bli förödande 

för patienten. Resultatet av den här litteraturstudien har visat att delirium innebär både ökad 

mortalitet och förlängd vårdtid men också en ökad risk för kognitiv påverkan även efter 

patienten skrivs ut från sjukhuset. Det stämmer väl överens med Wahlund et al. (2011) som 

skriver att idag får upp till en tredjedel av alla patienter som drabbas av delirium aldrig 

tillbaka sin tidigare kognitiva funktion till fullo och att det finns en stark misstanke att 

delirium kan innebära inledningen till en demensutveckling.  

Emellertid är det inte förvånande att screeningen för delirium inte ses som en prioriterad 

handling då flera studier visar att vårdpersonalen på IVA har både bristfällig kunskap om 

vilka konsekvenser det kan innebära för intensivvårdspatienten i såväl det akuta skedet som 

tiden efter IVA. Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att som sjuksköterska finns ett 

ansvar att tillämpa evidensbaserad vård men det finns också lagstadgat. Enligt 1§, kap.6, i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har hälso- och sjukvården en skyldighet att se till att 

vården är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Syfte med Patientsäkerhetslagen är 

att främja en hög patientsäkerhet där målet är att så få patienter som möjligt ådrar sig en 

vårdskada. Vårdskada definieras i SFS 2010:659 som ett lidande, kroppslig eller psykisk 

skada eller sjukdom som kunde undvikits om lämpliga åtgärder följts. Genom att 

sjuksköterskan rutinmässigt screenar patienterna för delirium blir det möjligt att upptäcka ett 

delirium i ett tidigt skede. Därmed finns möjlighet att inte bara minska det psykiska lidandet 

hos patienten utan även senare kognitiva problem och inte minst den ökade mortalitetsrisken 

som skildrats i den här litteraturstudien. 

Flera studier har visat att tilltron och viljan att använda screeninginstrument såsom CAM-ICU 

är låg hos sjuksköterskor. En anledning som uppges är att resultatet inte har upplevts stämma 

överens med den kliniska bedömningen (Andrews et al., 2015; Oosterhouse et al., 2016; 

Oxenbøll-Collet et al., 2016). Ett annat skäl som kom fram i den här litteraturstudien är 

sjuksköterskans upplevelse av att läkaren inte använder sig av den utförda bedömningen utan 

vill göra en egen värdering (Andrews et al., 2015; Glynn & Corry, 2015; Oosterhouse et al., 

2016; Oxenbøll-Collet et al., 2016) därmed blir det inte så konstigt att screening för delirium 

får lägre prioritet speciellt om det även upplevs svårt med frågor som uppfattas som 

obekväma av sjuksköterskan (Oxenbøll-Collet et al., 2016). Möjligen är det en förklaring till 

Selim och Ely (2017) som i sitt resultat kom fram till att endast en tredjedel av 

sjuksköterskorna rutinmässigt screenade intensivvårdspatienten för delirium trots att en stor 

del av sjuksköterskorna ansåg att delirium var underdiagnostiserat.  
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Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att flera studier (Devlin et al., 2008; Glynn & 

Corry, 2015; Andrews et al., 2015; Xing et al., 2017) visat att instrumenten ansetts såväl svåra 

att använda som alltför komplexa. Resultatet från Oxenbøll-Collet et al. (2016) och 

Oosterhouse et al. (2016) studier visade även att när sjuksköterskorna utförde screeningen 

upplevde de sig oprofessionella men även att delar av screeningen skapade en känsla av ett 

förhör. Väsentliga hinder som alla snarare stjälper användningen av ett screeinginstrument än 

gynnar det. Om det är instrumenten i sig eller orsaken går att finna i hur utbildningen och 

implementeringen skett kan dock inte den här studien svara på. Tyvärr saknas även en 

jämförelse av screeninginstrumentet Nu-DESC gentemot de andra validerade instrumenten i 

den här litteraturöversikten och det är något som kan vara värdefullt att framtida studier 

granskar.  

Med evidensbaserad omvårdnad ligger tyngdpunkten på att granska resultat som har 

avgörande betydelse för patienten som överlevnad, graden av funktionsnedsättning, 

upplevelse av hälsa, välbefinnande och livskvalitet (Willman, 2016). Den här litteraturstudien 

visar att ett delirium kan innebära stora risker för patienten inte minst en ökad risk för död 

men även komplikationer såväl under som efter intensivvårdsbehovet. All evidens pekar på att 

en patient med begynnande eller pågående delirium kan upptäckas om sjuksköterskan 

screenar regelmässigt. I Barr et al. (2013) guidelines finns starka rekommendationer att vuxna 

intensivvårdspatienter ska bedömas upprepade gånger varje dygn för delirium och det finns 

flera validerade instrument som är översatta till svenska. Resultatet av den här studien tyder 

dock på att så inte görs och att även om det finns välgjorda kliniska riktlinjer centralt så krävs 

det att det också förankras i hela personalgruppen. När det finns brister i både kunskap och 

förståelse angående en åtgärd kommer den troligen inte att prioriteras precis som flera studier 

visat i den här litteraturstudien. Socialstyrelsen skriver, för att säkerställa att de metoder och 

instrument som ska användas också används med varaktighet och så som det var avsett krävs 

kunskap. Det kan uppnås genom att förklara innehållet i åtgärderna, vad det förväntas ge och 

på vilken grund kunskapen vilar därmed blir också beslutet mer tydligt. När en människa 

uppfattar en åtgärd som betydelsefull blir hon sannolikt mer motiverad att följa en ordination 

eller delta i en behandling (Socialstyrelsen, u.å.). 

Ett delirium innebär som den här studien visat en ökad risk för död inte bara på IVA utan 

även efteråt. Utöver det kan ett delirium även innebära en förlängd tid på IVA men även en 

ökad risk för att inte kunna återgå till hemmet efter utskrivning från sjukhus. När det handlar 

om intensivvård håller kvalitetsindikatorerna på att förändras. Det primära är inte alltid IVA 

mortalitet längre utan också det som händer efteråt både vad gäller patientens fysiska tillstånd 

men även det psykiska resultatet för patienten. Flera studier visade att patienter som drabbats 

av delirium på IVA poängsatte sin livskvalitet lägre jämfört med de som inte hade drabbats 

(Abelha et al., 2013; Van Rompaey et al., 2009). En nyligen publicerad studie av Parker et al. 

(2015) visade att en av fem intensivvårdspatienter som skrevs ut från IVA led av 

posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] som är en fördröjd eller långvarig reaktion på en 

traumatisk händelse eller situation. Flera patienter beskrev både obehagliga och skrämmande 

minnen från sin vistelse på IVA. Vid uppföljning ett år senare hade så många som 25 procent 

fortfarande problem med PTSD. Det kan möjligen vara en förklaring till resultatet i Moon et 

al. (2014) studie som visade att en patient som drabbats av ett delirium var associerat med mer 

frekvent återinskrivning till IVA under samma vårdperiod medans patienter som inte drabbats 

av delirium många gånger hade upprepade vårdtillfällen istället. Kanske är det så att en 

patient som drabbats av ett delirium så långt det är möjligt undviker sjukvården på grund av 

de obehagliga och skrämmande minnen som för alltid finns kvar hos patienten.  
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Delirium är ett komplext tillstånd både att upptäcka och förebygga. Att arbeta evidensbaserat 

innebär att vi arbetar utifrån en gemensam grund, den vård som intensivvårdspatienten 

erhåller ska inte baseras på vad den personal som för tillfället arbetar anser är rätt eller fel. 

Socialstyrelsen beskriver i Kunskapsguiden som är en nationell plattform inom 

evidensbaserad praktik att ambitionen ska vara att varje patient ska få den insats som är mest 

lämpad. Det är oetiskt att göra något enbart på grund av att man tror något är bra om det 

samtidigt finns åtgärder som har vetenskapligt stöd och bevisligen har fördelaktiga effekter, 

därför ska vi arbeta evidensbaserat (Socialstyrelsen, u.å.). 

Slutsats 

Den här litteraturöversikten kan bidra till ökad kunskap om varför få vuxna 

intensivvårdspatienter screenas för delirium på IVA. Studien visar att delirium är vanligt 

förekommande och kan innebära stora konsekvenser för de patienter som drabbas av ett 

delirium. Det förefaller som det finns en kunskapslucka hos intensivvårdssjuksköterskan om 

delirium och dess konsekvenser. Många efterfrågar utbildning om delirium då flera beskriver 

att de aldrig fått någon undervisning i ämnet. Det saknas även kunskap hos 

intensivvårdssjuksköterskan om vilka konsekvenser ett delirium kan innebära för patienterna 

då många sjuksköterskor sällan får vetskap om vad som händer med patienterna efter 

utskrivning från IVA.  

Utöver kunskapsluckan visar den här studien att det finns en bristande tilltro och kunskap om 

screeninginstrument. Det behövs mer utbildning och riktlinjer om hur de olika instrumenten 

ska användas och då inte enbart vid implementeringen. En rutinmässig screening för delirium 

av alla patienter på IVA hade kunnat innebära att fler patienter uppmärksammas och 

diagnostiseras tidigare. Ett delirium kan leda till både ökad morbiditet som mortalitet men 

genom att arbeta evidensbaserat kan vi minska ett onödigt lidande hos intensivvårdspatienten.   

Dessutom finns det såväl en betydelsefull omvårdnadsaspekt som en samhällsrelevans för att 

upptäcka och förebygga delirium hos intensivvårdspatienten. Idag behandlar vi patienter i allt 

från dagar till flera månader på IVA men om vi inte screenar för delirium och därmed missar 

det, vilket liv räddar vi patienten till? Om det är så att ett delirium kan innebära begynnelsen 

av en demensutveckling kanske patienten aldrig kan återgå till sitt arbete eller leva det liv han 

hade före intensivvården. En annan aspekt är även bristen på intensivvårdsplatser vilket 

medför att alla inte kan erbjudas plats på IVA utan platserna måste prioriteras till de som är 

svårast sjuka. Samhällsekonomiskt har den här litteraturöversikten även visat att ett delirium 

är en stark prediktor för att patienten kommer att behöva längre tid på IVA men även en ökad 

risk för komplikationer vilket därmed innebär en ökad sjukhuskostnad.  
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som var utformad för 

att utvärdera 

förloppet av ett 

delirium hos den 

äldre patienten (≥65 

år) på en kirurgisk 

IVA under 4 mån 

2004 

Ursprungsstudien 

n=259 (145)  

 

Inkluderade 

n=114 

 

 

 

 

 

31,3% av alla 

patienter hade 

komplikationer 

under sin IVA 

vistelse. Det var 

oftast 

kardiopulmonella 

som pneumoni. Det 

var en stark 

koppling mellan 

delirium och 

komplikationen. En 

patient som haft 

delirium var mer 

trolig att bli 

utskriven till annat 

ställe än hem trots 

att majoriteten 

bodde hemma före 

IVA behovet. 

 

I/ 

Retrospektiv 

studie 

 

(R) 

 

 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga IV (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Devlin, J. W, 

Fong, J. J, 

Howard, E. P, 

Skrobik, Y, 

McCoy, N, 

Yasuda, C och 

Marshall, J. 

 

2008 

 

USA 

Att identifiera 

nuvarande praxis 

och kännedom hos 

IVA sjuksköterskor 

angående 

bedömning av 

delirium och vilken 

prioritering det hade 

i jämförelse med 

kontroll av sedering. 

Assessment of 

delirium in the 

intensive care 

unit: nursing 

practices and 

perceptions 

En enkät med slutna 

frågor som kunde 

besvaras via mail 

eller papper 

skickades till SSK på 

16 intensivvårdsavd. 

på 5 akutsjukhus 

 

 

n=601 (270) 3% ansåg att delirium 

var det mest viktiga att 

screena IVA patienten 

för. Sedering ansågs 

som mest prioriterat av 

44%. Praxis och 

utvärdering av 

delirium varierar stort 

trots att det fanns 

guidelines för sedering 

som även uppmuntrar 

till utvärdering av 

delirium.  

 

I/ 

Kvalitativ studie 

 

(K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga V (XVII) 
 

 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Glynn, L, och 

Corry, M. 

 

2015 

 

Irland 

Att undersöka IVA 

sjuksköterskans 

uppfattning om 

delirium hos den 

kritiskt sjuka 

patienten. Bilda en 

uppfattning om 

monitorering/ 

screening av 

delirium är en del av 

den nuvarande 

behandlingen på 

Irland. 

Intensive care 

nurses’ opinions 

and current practice 

in relation to 

delirium in the 

intensive care 

setting. 

En deskriptiv 

kvantitativ 

studie som 

gjordes med 

hjälp av en 

enkät. 

Deltagarna var 

sjuksköterskor 

på IVA på 2 

sjukhus. 

n=216 (65)  

 

Sjukhus 1 – 31 st. 

Sjukhus 2 - 120 st. 

Majoriteten ansåg att 

delirium var ett 

allvarligt problem 

och att det var ett 

under diagnostiserat 

problem som 

behövde medicinsk 

behandling. 17,9% 

screenade 

patienterna för 

delirium. En 

majoritet av SSK 

svarade att de aldrig 

haft ett 

utbildningstillfälle 

om delirium eller 

läst en artikel om 

det.  

 

II/ 

Kvalitativ 

studie 

 

(K) 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga VI (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Heriot, N. R, 

Levinson, M. R, 

Mills, A. C, 

Khine, T. T, 

Gellie, A. L och 

Sritharan, G. 

 

2017 

 

Australien 

Att fastställa 

incidensens för 

delirium hos den 

äldre (≥80 år) IVA 

patienten. 

Kontrollera 

incidensen av 

delirium genom att 

jämföra vad som 

står i journalen och 

DSM-IV 

kriterierna för 

delirium. 

Undersöka vilka 

som fått en klinisk 

diagnoskod med 

ICD-10. 

Diagnosing 

delirium in very 

elderly intensive 

care patients. 

En retrospektiv 

studie där 

materialet 

hämtades från en 

tidigare studie om 

livskvalitet hos 

IVA patienter ≥80 

år. Studien pågick 

under 3 år 

 

Ursprungsstudie 

n= står ej 

 

 

n=348  

 

 

 

 

 

Delirium hos 

patienter kunde 

utläsas i 11 

respektive 29% i 

materialet. Den 

högsta siffran var 

från journalen och 

den lägre från ICD-

10. Oftast var det 

en SSK som hade 

skrivit om det i 

journalen. Patienter 

med delirium hade 

högre 90 dagars 

mortalitet. De 

patienter som hade 

delirium enligt alla 

tre jämförelser hade 

både längre 

sjukhusvistelse och 

längre IVA tid. 

 

II/ 

Retrospektiv 

studie 

 

(R) 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga VII (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Hickin, S. L, 

White, S och 

Knopp-Sihota, 

J. 

 

2017 

 

Kanada 

Att fastställa vilken 

effekt utbildning 

har på SSK när det 

gäller kunskap om 

delirium, kunskap 

och uppfattning om 

ett validerat 

screeninginstrument 

samt screening på 

IVA. 

Nurses' knowledge 

and perception of 

delirium screening 

and assessment in 

the intensive care 

unit: Long-term 

effectiveness of an 

education-based 

knowledge 

translation 

intervention. 

En 

kvasiexperimentell 

singel grupp studie 

med en 

undersökning 

(frågeformulär) före 

och efter 

utbildningen för att 

fastställa om 

interventionen med 

utbildning till IVA 

SSK är mer 

långsiktigt effektivt. 

Dvs gruppen utsätts 

för en påverkan.  

 

n= 130  

 

Inlämnade 

frågeformulär 

Baseline: 84 st. 

 

3 mån: 53 st. 

 

18 mån: 60 st. 

 

 

Kunskapsnivån 

ökade signifikant 

från baseline till 

3 månader men 

ökningen fanns 

inte kvar efter 18 

mån. Screening 

för delirium 

ökade efter 

utbildning.  

II/ 

En kliniskt 

kontrollerad 

studie/Clinical 

controlled trial  

 

(CCT) 

 

 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga VIII (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Moon, K. J, 

Piao, J, Jin, Y 

och Lee, S. M 

 

2014 

 

Korea 

Vilken påverkan 

har delirium för 

intensivvårds-

patienter i Korea. 

Vilken incidens 

och hur påverkar 

det mortalitet, 

återinläggning, 

LOS, och 

sjukvårdskostnad.   

Is delirium an 

unrecognized 

threat to patient 

safety in Korean 

intensive care 

units? 

En prospektiv studie 

där konsekutiva 

patienter >18 år som 

skrevs in på en 

medicinsk- eller 

kirurgisk IVA från 

sept-09 till april-12 

inkluderades. 

Screeningen gjordes 

med CAM-ICU 

1ggr/dag 

n= 4026(925)  

 

Bortfall pga. 

exklusionskriterier 

som demens, 

behov av 

isoleringsrum, 

kunde inte utföra 

CAM-ICU pga. 

RASS < 3. 

 

 

 

 

 

Av de 3101 

inkluderade fick 

20,5% delirium. 

Delirium är 

associerat med 

högre sjukhus 

mortalitet, längre 

IVA vård och 

sjukhusvistelse, 

oftare 

återinskrivning 

till IVA samt en 

högre 

vårdkostnad.  

 

II/ 

En kliniskt 

kontrollerad 

studie/Clinical 

controlled trial  

 

(CCT) 

 

 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga IX (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Oosterhouse, K. 

J, Vincent, C, 

Foreman, M. D, 

Gruss, V. A, 

Corte, C och 

Berger, B. 

 

2016 

 

USA 

Att utforska hur 

IVA 

sjuksköterskan 

identifierar 

delirium. Vilka 

åtgärder de skulle 

vidta för patienter 

med symtom av 

ett delirium och 

hur de tror de 

skulle bedöma 

och behandla ett 

delirium.  

Intensive care unit 

nurses´ beliefs 

about delirium 

assessment and 

management. 

En deskriptiv kvalitativ 

tvärsnittsstudie. 

Deltagarna fick först 

svara på fyra olika 

”delirium scenarion” för 

att se hur de 

identifierade, agerade 

och prioriterade 

patienterna. Därefter 

intervjuades SSK om två 

av fallen. En 83 årig 

patient med ett 

hypoaktivt delirium och 

en 29 årig patient med ett 

mixed-delirium för att få 

fram hur de tror de skulle 

agera enligt teorin om 

planerat beteende dvs. 

går beteenden att 

förutsäga via tre 

prediktorer: attityd, 

subjektiv norm och 

upplevd beteendekontroll  
 

n=30 (0) Ofta kan SSK 

inte identifiera 

ett delirium. För 

att beskriva det 

används för det 

mesta synonymer 

ex. förvirring. 

Däremot ser de 

oftast symtom 

som kan kopplas 

till delirium. Hur 

de agerar beror 

på hur patientens 

beteende är och 

därför prioriteras 

inte patienten 

med ett 

hypoaktivt 

delirium 

II/ 

Kvalitativ studie 

 

(K) 

 

 



     Artikelmatris Bilaga X (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Oxenbøll-Collet, 

M, Egerod, I, 

Christensen, V, 

Jensen, J och 

Thomsen, T. 

 

2016 

 

Danmark 

Att identifiera och 

förstå SSK och 

läkares 

professionella 

barriärer till att 

använda CAM-

ICU på fyra 

danska 

intensivvårds 

avdelningar. 

Nurses and 

physicians' 

perceptions of 

Confusion 

Assessment 

Method for 

the intensive 

care unit for 

delirium 

detection: 

focus group 

study. 

En kvalitativ 

multicenterstudie 

med focus grupper 

där 

semistrukturerade 

frågor används.  

 

9 fokusgrupper från 

4 olika 

intensivvårdsavd.  5 

grupper med enbart 

SSK och 4 med 

enbart läkare 

intervjuades  

n= 34  

 

SSK: 20 st. 

Läkare: 14 st. 

De kom fram tre huvudteman 

ur intervjuerna. 

1. Att utföra screening gav 

problem med den 

professionella SSK rollen och 

upplevelsen påverkade 

vården. Att screena kändes 

som ett förhör.  

2. Är CAM-ICU tillförlitligt. 

Samma metod på vakna såväl 

som på lätt sederade 

patienter. Upplevelse av att 

CAM-ICU kanske inte var 

validerad på den senare 

gruppen.  

3. Kliniska konsekvenser. 

Finns ingen evidens för 

behandling än och det 

orsakade frustration. SSK 

upplevde irritation när inte 

screeningen resulterade i 

något och gjorde det därmed 

enbart när det efterfrågades.  

Fanns även behov av 

guidelines för hur patienten 

ska informeras om 

screeningen. 

 

I/ 

Kvalitativ 

studie 

 

(K) 



     Artikelmatris Bilaga XI (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Pauley, E, 

Lishmanov, A, 

Schumann, S, 

Gala, G. J, van 

Diepen, S och 

Katz, J. N. 

 

2015 

 

USA 

Att kartlägga 

förekomsten av 

delirium hos kritiskt 

sjuka på 

hjärtintensiven samt 

bedöma prognosen 

efter ett delirium på 

hjärtintensiven 

Delirium is a 

robust predictor 

of morbidity and 

mortality among 

critically ill 

patients treated in 

the cardiac 

intensive care 

unit. 

En retrospektiv 

studie där man 

granskade 

journalerna under 

dec -12 till mars -

14. Alla patienter 

>18 år på 

hjärtintensiven 

med en primär 

kardiovaskulär 

diagnos 

inkluderades.  

 

n= 670(80)  

 

Endast de som 

hade en 

dokumenterad 

CAM-ICU 

inkluderades. 

 

 

 

 

20,3% av 

populationen fick 

diagnosen 

delirium utifrån 

CAM-ICU. Den 

gruppen var äldre 

och mer allvarligt 

sjuka. De hade 

även längre IVA 

tid och högre 

mortalitet. 

I/ 

Retrospektiv 

studie 

 

(R) 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga XII (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Sakuramoto, H, 

Subrina, J, 

Unoki, T, 

Mizutani, T och 

Komatsu, H. 

 

2015 

 

Japan 

Att undersöka om 

hypotesen att ett 

svårare 

(längre/kraftigare) 

delirium på IVA är 

associerat med 

försämrad kognitiv 

förmåga när 

patienten skrivs ut 

från sjukhus. 

Severity of 

delirium in the 

ICU is associated 

with short-term 

cognitive 

impairment. A 

prospective 

cohort study. 

En prospektiv 

studie under 6 

mån 2009. Alla 

patienter som låg 

≥48h på IVA 

screenades med 

hjälp av ICDSC 

skalan. Den 

kognitiva 

förmågan 

kontrollerades 

2dgr efter IVA 

och sedan var 7:e 

dag fram till 

patienten skrevs ut 

från sjukhuset 

n=100(21) 

 

Bortfall pga. 

exklusionskriterierna 

som demens, död, 

hjärnskada  

 

 

 

 

 

63,3% av 

patienterna 

utvecklade 

delirium. De 

hade en högre 

förekomst av 

försämrad 

kognitiv förmåga 

vid utskrivning. 

Längden på ett 

delirium är 

associerat med 

patientens 

kognitiva 

förmåga när hon 

skrivs ut från 

sjukhuset.   

 

I/ 

En kliniskt 

kontrollerad 

studie/Clinical 

controlled trial  

 

(CCT) 

 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga XIII (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Selim, A. A 

och Wesley 

Ely, E. 

 

2017 

 

Egypten 

Att undersöka 

intensivvårdspersonalens 

medvetenhet och 

förfarandet vad gäller 

delirium. 

Delirium the under-

recognized 

syndrome: survey of 

healthcare 

professionals' 

awareness and 

practice in the 

intensive care units. 

En studie av 

tvärsnittstyp.  

Sjuksköterskor 

och läkare från 11 

intensivvårdsavd. 

i Egypten fick 

besvara en 

semistrukturerad 

enkät dvs. den 

inleddes med 

öppna frågor.  

n= 215(47)  

 

SSK: 116 st. 

Läkare: 52 st. 

Kännedomen om 

delirium gav ett 

medianvärde på 

64,4%. Kunskapen 

var signifikant lägre 

om inte definitionen 

på ett delirium 

angavs samtidigt.  

26,8% av de 

tillfrågade screenade 

för delirium 

regelbundet men 

använde inget 

screeninginstrument. 

För att behandla 

delirium använde 

52,4 % sedering och 

10,7% använde 

Haldol. 

 

I/ 

Kvalitativ 

studie 

 

(K) 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga XIV (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

van den 

Boogaard, M, 

Schoonhoven, L, 

van der Hoeven, J. 

G, van 

Achterberg, T och 

Pickkers, P 

 

2012 

 

Holland 

Att fastställa 

incidensen och 

durationen av 

delirium samt 

per definition av 

subtyper och 

IVA diagnos. 

Kontrollera 

kortsiktiga 

konsekvenser 

som timmar i 

ventilator, 

reintubering och 

tid på IVA 

jämfört med 

patienter utan 

delirium på 

IVA. 

Incidence and 

short-term 

consequences of 

delirium in 

critically ill 

patients: A 

prospective 

observational 

cohort study 

En prospektiv 

observationsstudie 

under 1år där 

konsekutiva 

patienter 

inkluderades och 

systematiskt 

screenades för 

delirium på en 

intensivvårdsavd. 

n= 2116(503)  

pga. 

exklusionskriterier 

som delirium vid 

ankomst, ingen 

dokumenterad 

CAM-ICU, 

vårdtid <12h 

 

 

 

 

26% av patienterna 

utvecklade delirium. 

Högst incidens hade 

neurologiska 

patienter. Mixed 

delirium var den mest 

förekommande och 

minst hyperaktivt 

delirium. Durationen 

var i median 2 dygn. 

Patienter med 

delirium hade fler 

ventilatortimmar, 

större risk för att dra 

ut infarter och de 

hade även längre IVA 

tid. Patienten med 

delirium hade 6 ggr 

så hög risk att dö 

jämfört med de utan 

delirium. 

 

I/ 

En kliniskt 

kontrollerad 

studie/Clinical 

controlled trial  

 

(CCT) 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga XV (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Van Rompaey, 

B, Schuurmans, 

M. J, 

Shortridge-

Baggett, L. M, 

Truijen, S, 

Elseviers, M 

och Bossaert, L. 

 

2009 

 

Belgien 

 

Att studera vilken 

inverkan ett 

intensivvårdsdelirium 

har långsiktigt vad 

gäller mortalitet och 

livskvalitet 3 och 6 

månader efter 

utskrivning från IVA 

Long-term 

outcome after 

delirium in the 

intensive care 

unit. 

En prospektiv 

studie där 

konsekutiva 

patienter 

inkluderades under 

2 mån 2006.  

 

Livskvalitet följdes 

upp med 

frågeformuläret 

SF-20 

n= 105 (27) 

 

3 mån 78 (2)  

6 mån 76 (0) 

 

 

 

19% av patienter fick 

delirium. Patienter 

med delirium hade en 

högre mortalitet. 

Patienter som haft ett 

delirium gav lägre 

poäng på alla frågor 

vid bedömning av 

livskvalitet jämfört 

med dem utan 

delirium. 

I/ 

En kliniskt 

kontrollerad 

studie/Clinical 

controlled trial  

 

(CCT) 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga XVI (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Xing, J, Sun, 

Y, Jie, Y, 

Yuan, Z och 

Liu, W. 

 

2017 

 

Kina 

Att bedöma kunskap, 

attityder och 

behandling av 

delirium på IVA av 

SSK och läkare samt 

granska upplevda 

barriärer vad gäller 

övervakning och 

screening av delirium 

i Kina. 

Perceptions, 

attitudes, and 

current practices 

regards delirium 

in China: A 

survey of 917 

critical care 

nurses and 

physicians in 

China. 

En deskriptiv 

studie. Under 2 

månader delades 

en enkät ut till 

personal på IVA 

på 74 Sjukhus.  

n= 1156 (239)  

 

SSK: 519 st. 

Läkare: 398 st. 

Studien kom fram 

till att 14,7% ansåg 

att delirium var 

vanligt. 88% ansåg 

att delirium innebar 

en förlängd 

sjukhusvistelse. 

Screening utfördes 

rutinmässigt av 

25,6%. Brist på bra 

screeninginstrument 

och tidsbrist var 

den vanligaste 

barriären. 45,4% sa 

sig inte fått någon 

utbildning om 

delirium på IVA.  

 

I/ 

Kvalitativ studie 

 

(K) 

 

 

 

 

 

 



     Artikelmatris Bilaga XVII (XVII) 
 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Syfte Titel Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Yamaguchi, 

T, Tsukioka, 

E och Kishi, 

Y. 

 

2014 

 

Japan 

 

Att undersöka 

vilken inverkan ett 

delirium har för en 

intensivvårdspatient 

i Japan 

Outcomes after 

delirium in a 

Japanese 

intensive care 

unit. 

En prospektiv 

studie där 

konsekutiva 

patienter som 

skrevs in på en 

intensivvårdsavd. 

screenades med 

ICDSC skalan för 

delirium 

n=181(55)  

 

Bortfall pga. 

exklusionskriterierna 

som demens, RASS 

<3 

 

 

 

 

 

27,8% utvecklade 

delirium. Delirium 

var en prediktor 

för ökad risk för 

död, längre IVA 

vård och 

sjukhusvistelse. 

Delirium var också 

en självständig 

riskfaktor för att 

patienten efter 

utskrivning från 

IVA behöver extra 

hjälp i vardagen. 

 

I/ 

En kliniskt 

kontrollerad 

studie/Clinical 

controlled trial  

 

(CCT) 



Bilaga 2      
 

 

 

  

 

Bedömningsunderlag 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). och Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011).  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

  


