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SAMMANFATTNING 

Delirium är ett allvarligt tillstånd som patienter inom palliativ vård kan drabbas av. Det 

kan ge sig i uttryck på olika sätt, såsom hallucinationer, aggressioner, misstänksamhet och 

vanföreställningar, men även påverkan på patientens medvetenhet, tänkande, minne och 

beteende. Delirium kan misstolkas för demens, fatigue eller depression. Fysiska 

bakomliggande orsaker kan ge upphov till tillståndet vilket kan vara skrämmande för den 

sjuke, men även för närstående och för vårdpersonal då man inte kan påvisa vad patienten 

drabbats av. Om delirium och dess bakomliggande orsaker identifieras kan tillståndet 

behandlas på ett adekvat sätt istället för att riskera bli obehandlat, misstolkat eller i vissa 

fall felbehandlat. Sjuksköterskor som arbetar nära patienten har en viktig roll genom att 

observera och identifiera tillståndet men även uppmärksamma riskfaktorer som kan orsaka 

delirium. Regelmässig screening efter delirium med hjälp av ett validerat 

bedömningsinstrument är sällan förekommande inom palliativ vård men önskvärt enligt 

forskning.  

 

Syftet med studien var att undersöka bedömningsinstrument som används för att identifiera 

delirium i palliativ vård. 

 

Metoden som valdes för studien var en vetenskaplig litteraturöversikt där författarna 

strävar efter att arbeta med systematik. Databaserna CINAHL complete, MEDLINE, 

PsycINFO, PubMed samt SweMed+ genomsöktes systematiskt med valda sökord vilket 

resulterade i att 18 artiklar som styrdes av problemformuleringen och syftet inkluderades i 

studien. Sammanlagt nämns 11 olika bedömningsinstrument i artiklarna. Övervägande 

artiklar beskriver instrumenten mer eller mindre i sin metoddel. Sex studier beskriver 

vårdpersonalens uppfattningar om instrumenten och 13 studier jämför och bedömer 

instrumentens validitet gentemot ett annat instrument. 

 

Resultatet visade att det fanns ett flertal instrument som används för att identifiera delirium 

inom palliativ vård men endast sex av bedömningsinstrumenten var validerade inom detta 

område. Confusion Assessment Method och the Nursing Delirium Screening Scale var 

validerade och översatta till svenska, men ej validerade inom palliativ vård i Sverige. 

Bedside Confusion Scale, Buffalo Delirium Scale, Delirium Observation Screening Scale 

och Memorial Delirium Assessment Scale var validerade inom palliativ vård men finns 

dock inte översatta till svenska ännu. Överlag upplevde inte sjuksköterskorna det 

betungande att screena efter delirium. Medvetenhet om tillståndet skapades när ett 

bedömningsinstrument användes.  

 

Slutsatsen visar att bedömningsinstrumenten var utformade på varierande sätt, genom 

observationer, genom intervjuer, att man testar patienten på olika vis eller att patienten 

själv skattar sitt tillstånd. Flertalet av instrumenten var utformade för att sjuksköterskan ska 

kunna göra bedömningen. Vissa instrument ställer diagnos medan andra mäter graden eller 

intensiteten av delirium. Det krävdes utbildning och träning i användningen av 

instrumenten för att bedömningen skulle bli så korrekt som möjligt. Vetskap och tillgång 

till ett enkelt validerat bedömningsinstrument där sjuksköterskan kan identifiera delirium 

kan gynna både patienter i palliativ vård samt deras närstående.  

 

Nyckelord: palliativ vård, delirium, bedömningsinstrument, sjuksköterska 

 



ABSTRACT            

Delirium is a serious condition that is known to be common in palliative care. 

Characteristic of delirium is hallucinations, aggressions, suspicion and delusional but it 

also affect the patient's level of consciousness, thinking, memory and behavior. Delirium 

can be misinterpreted for dementia, fatigue or depression. Delirium causes great distress 

for both the patient and the relatives as well as the nursing staff. If delirium and its 

underlying causes are identified the condition and its symptoms can be treated in an 

adequate way instead of remain untreated, misinterpreted or in some cases mistreated. 

Nursing staff who work bedside has an important role in recognition and assessment of the 

condition but also to pay attention to risk factors who can cause delirium. Unfortunately 

routine screening for delirium with a validated assessment tool rarely exists in palliative 

care.  

 

The aim of the study was to examine assessment tools used to identify delirium in 

palliative care.  

 

The method used was a scientific literature review where the authors aimed to work with 

systematics. A systematic literature search was carried out with adequate terms using the 

databases CINAHL complete, MEDLINE, PsycINFO, PubMed and SweMed+ which 

resulted in 18 included articles. A total of 11 assessment tools are mentioned in the articles. 

A majority of the articles describes the assessment tools in the method. Six of the studies 

describe the nursing staffs’ perception of the assessment tools and 13 of the studies 

compare and evaluate the validation of the assessment tools.  

 

The result showed that there were a number of instruments used to identify delirium in 

palliative care, but only six of the assessment tools  were validated in this area. Confusion 

Assessment Method and The Nursing Delirium Screening Scale are translated into 

Swedish and validated in Sweden but not in Swedish palliative care. The assessment tools 

Bedside Confusion Scale, Buffalo Delirium Scale, Delirium Observation Screening Scale 

and Memorial Delirium Assessment Scale whom are validated in palliative care is not yet 

translated into swedish. Overall, the nurses did not experience any burden of screening for 

delirium. Awareness of the state was created when an assessment tool was used.  

 

The conclusion shows that the assessment tools are of different characters, some are based 

on observations, others on interviews or on testing the patient in different ways to 

determine if the patient is delirious. Most of the instrument was made to make the 

assessment bedside by nurses. Some of the assessment tools are diagnostic while others 

determine the severity of delirium. Training were required in the use of the instruments to 

make the assessment as correct as possible. Knowledge and access to a simple validated 

assessment tool where nurses can identify delirium may be beneficial for both end-of-life 

patients and the family.  

 

Keywords: palliative care, delirium, assessment tool, nurse 
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BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av hela människan vid svår obotbar sjukdom. Det 

övergripande målet är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dess 

närstående, samt sträva efter att främja välbefinnandet genom att den sjuke får behålla sin 

värdighet och känna att livet är meningsfullt trots svår sjukdom (Regionala cancercentrum 

i samverkan, 2016). Världshälsoorganisationen WHO:s definition av palliativ vård lyder: 

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och de närstående genom att förebygga och lindra lidandet med hjälp av tidig 

upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

existentiella problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom” (WHO, 

2017). Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som “hälso- och sjukvård i syfte att 

lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 

skada. Palliativ vård innebär också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov samt ett organiserat stöd till närstående”. Enligt WHO:s och 

Socialstyrelsens definition ska palliativ vård erbjudas alla som behöver det, oavsett ålder 

och diagnos. Tidigare har den palliativa vården mest handlat om patienter med 

cancersjukdomar, men det finns även patienter med andra diagnoser som har behov av 

palliativ vård, såsom hjärtsvikt, amyotrofisk lateral skleros (ALS), kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL), AIDS och terminal njursvikt (Socialstyrelsen, 2013). Även personer 

med demenssjukdomar har behov av palliativ vård trots sitt långsamma förlopp och det kan 

vara svårt att avgöra när livets slutskede närmar sig (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016).  

 

Allmän och specialiserad palliativ vård 

Regionala cancercentrum i samverkan (2016) belyser två nivåer av palliativ vård då 

situationen kan se olika ut för patienter inom den palliativa vården. En del kan ha en 

stillsam symtombild med få behov där patienten endast behöver allmän palliativ vård. Den 

vården ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande 

kunskaper och kompetens i palliativ vård. Den allmänna palliativa vården ska kunna ges 

överallt, på akutsjukhus, inom kommunal vård och omsorgsboenden eller i hemmet. Andra 

patienter kan ha komplicerade symtom eller problem eller där livssituationen medför 

särskilda behov som kräver en mer specialiserad palliativ vård. Den vården ges av personal 

med särskild kunskap samt kompetens i palliativ vård och medicin. Ett specialiserat 

palliativt team bestående av läkare, sjuksköterska och kurator med tillgång till annan 

personal, t ex undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller dietist som samarbetar. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att den specialiserade palliativa vården ska kunna ges 

inom slutenvård, kommunala vård och omsorgsboenden samt i hemmet med stöd från 

hemsjukvård och palliativa team där samverkan mellan vårdgivarna är nödvändigt för en 

god palliativ vård. Patienter som är i behov av den specialiserade palliativa vården kan 

även vårdas på palliativa vårdenheter samt hospice. 

 

Tidig och sen palliativ fas 

Det kan vara svårt att förutspå hur lång tid en svårt sjuk person har kvar att leva. Det är den 

sjuke som har kännedom om sin kropp och sin hälsa på bästa sätt, vilket innebär att 

delaktighet är en väsentlig förutsättning. Patient och dess närstående ska inkluderas i den 

vård och behandling som utförs i så hög utsträckning som möjligt (Willman, 2013). 

Socialstyrelsen (2013) beskriver den palliativa vården som en process där gemensamma 

begrepp skapar förutsättningar för en god samverkan. I den palliativa vården används 
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begreppen tidig och sen palliativ fas (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; 

Socialstyrelsen, 2013). I den tidiga fasen som kan vara lång inriktar sig vården på 

livsförlängande behandling och att bromsa sjukdomsförloppet samtidigt som man strävar 

efter tillfredsställande livskvalitet och en god symtomlindring. Denna fas kan börja redan 

när patienten får sin diagnos. I den sena palliativa fasen fortskrider sjukdomen och den 

livsförlängande behandlingen gagnar inte längre patienten. Det kan vara svårt att bestämma 

exakt när vården ska inriktas från att vara livsförlängande till att vara lindrande. 

Övergången från tidig till sen fas sker successivt och den sena fasen kan innefatta dagar, 

veckor eller någon månad beroende på hastigheten i sjukdomsförloppet (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2013). Det kan vara den ansvariga 

läkaren som tar initiativet för att avbryta en pågående behandling eller det kan vara 

patientens vilja i samråd med läkaren då allvarliga symtom eller biverkningar av en 

behandling uppkommer (Willman, 2013). Även närstående kan ha synpunkter och åsikter 

om när behandlingen ska avbrytas (Socialstyrelsen, 2013). När vården ändrar riktning 

uppstår brytpunkter i sjukdomsprocessen. I den palliativa processen sker flertalet 

brytpunkter där återkommande samtal mellan personal och patienten och de närstående är 

av största vikt. Här är målet god symtomlindring och bästa möjliga livskvalitet. 

 

Symtomkontroll 

Den palliativa vården lutar sig mot fyra hörnstenar; symtomlindring, teamarbete, 

kommunikation samt stöd till närstående (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; 

Socialstyrelsen, 2013). Genom att arbeta strukturerat, förebyggande och försöka ligga 

steget före kan en god symtomlindring uppnås i livets slutskede. Symtomkontroll i palliativ 

vård kräver en omfattande och holistisk bedömning med god kommunikation (Nunn, 

2014). Samarbete i team runt patienten är nödvändigt där dialog inom teamet, med patient 

och de närstående är centralt. Patienter inom den palliativa vården kan drabbas av olika 

symtom där symtomlindring inbegriper både fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov (Socialstyrelsen, 2013). Smärta är ett vanligt problem där symtomkontroll är av stor 

vikt för patientens välmående. Patienten kan lida av oro och ångest. Trötthet kan vara ett 

svårt symtom. Matleda, illamående, kräkningar och förstoppning kan uppkomma, likaså 

andfåddhet och andnöd (Karlsson, 2013; Nunn, 2014). Alla besvär eller svårigheter som 

sjukdomen kan medföra är lika viktiga att symtomlindra och det är angeläget att ta reda på 

bakomliggande orsaker för att kunna ge bästa möjliga behandling. Ett tillstånd som är ett 

vanligt problem i livets slutskede är förvirringstillstånd, även kallat konfusion eller 

delirium, vilket innebär samma omständighet, dvs. akut hjärnsvikt. När hjärnan sviktar 

försämras förmågan att bearbeta intryck, upprätthålla fokus och koncentrationen. Man kan 

se det som att hjärnans buffert är nedsatt och medvetandegraden är begränsad. Oftast är 

hjärnsvikten påverkad av en somatisk sjukdom (Strang, 2012).  

 

Delirium som begrepp 

Delirium är den engelska termen för akut förvirring. Ibland används även begreppet 

konfusion som en beskrivning av tillståndet men alla begreppen är i stort sett utbytbara och 

kan ersätta varandra, men delirium är det medicinska fackordet (Strang, 2012). Moyer 

(2011) beskriver att termen delirium kommer från det latinska ordet delirare vilket innebär 

att bli galen eller rasande. Delirium är inte en sjukdom i sig utan ett syndrom eller tillstånd 

relaterat till en akut hjärndysfunktion med bakomliggande orsaker (Bush, Tierney & 

Lawlor, 2017). Världshälsoorganisationen WHO:s klassificeringssystem för olika 

diagnoser ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems-tenth revision) är översatt till svenska av socialstyrelsen och heter ICD-10-SE. 
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Här återfinns koder av delirium beroende på dess orsak. Inom den palliativa vården 

klassificeras delirium som ospecificerat delirium (Socialstyrelsen, 2017).  

Delirium kännetecknas som en akut störning av medvetandenivån med ett förvirrat 

tänkande, störd uppmärksamhet, desorientering i tid, rum och sammanhang som fluktuerar 

över dygnet (De La Cruz et al., 2015; Senel et al., 2017). Svårighetsgraden kan variera från 

mild till ett mer svårartat och komplicerat tillstånd och uppstår i regel plötsligt. När 

delirium framkallas av alkohol eller andra psykoaktiva substanser är benämningen delirium 

tremens. I svenskt språkbruk förknippas ofta delirium med denna term och begreppen 

konfusion eller förvirring upplevs mer neutralt i andra sammanhang. Andra beteckningar i 

klassificeringssystemet är delirium utan underliggande demens, delirium med 

underliggande demens samt specificerat delirium som t ex kan uppkomma postoperativt 

(Socialstyrelsen, 2017). The American Psychiatric Association (APA) definierar delirium 

med somatisk orsak enligt det psykiatriska diagnossystemet DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition) och beskriver delirium främst som en 

störning av medvetenhet, uppmärksamhet och kognition vars förlopp utvecklas under kort 

tid, vanligen timmar eller dagar och att tillståndet fluktuerar (American Psychiatric 

Association: Practice guideline for the treatment of patients with delirium, 1999). Patienter 

som är i riskzonen för att drabbas av delirium är de som nyligen genomgått kirurgi, 

patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar, äldre patienter, patienter med 

underliggande demens, patienter med ett pågående eller tidigare alkohol eller 

drogmissbruk, patienter med någon form av kognitiv skada i centrala nervsystemet, 

cancerpatienter samt patienter i livets slutskede (American Psychiatric Association: 

Practice guideline for the treatment of patients with delirium, 1999; Beary, 2013; Moyer, 

2011). 

 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering för palliativ 

omvårdnad (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & svensk 

sjuksköterskeförening, 2008) beskriver att sjuksköterskan självständigt ska kunna 

identifiera omvårdnadsbehov, bedöma hälsotillstånd, planera och utföra 

omvårdnadsåtgärder samt dokumentera händelser, genomföranden och utvärderingar. 

Genom att ha medicinska kunskaper om bakomliggande orsaker till specifika symtom vid 

svår obotbar sjukdom finns möjlighet att sjuksköterskan i samarbete med vårdteamet kan 

förebygga, behandla och/eller lindra symtom hos patienter i palliativ vård. Sjuksköterskan 

ska ha förmåga att utöva individanpassad vård utifrån patientens resurser och tillstånd samt 

göra riskbedömningar. Kunskap om övergång från tidigt palliativt skede till sent palliativt 

skede är betydelsefullt samt kunskaper om aktuella läkemedel inom palliativ vård. 

Friedrichsen (2012) belyser hur sjuksköterskan i den palliativa vården är en del av teamet 

runt patienten där en av sjuksköterskans främsta uppgifter är att bedöma vilka behov 

patienten har, samt i största möjliga mån sträva efter att arbeta förebyggande för att 

förhindra att symtom uppkommer. Nunn (2014) beskriver att sjuksköterskan som är den 

som är närmast patienten och ska ha förmåga att se konsekvenser av olika symtom för att 

kunna bedöma dem på ett adekvat sätt.  

 

Sjuksköterskans identifiering av delirium 

Sjuksköterskan som spenderar mer tid vid patientens sida än läkaren har en viktig roll i 

identifierandet av delirium eller andra symtom. Hen har en frekvent och kontinuerlig 

kontakt med patienten vilket ger möjlighet att observera fluktuerande uppmärksamhet hos 

patienten, grad av medvetenhet och kognitiv funktion (Lacko, Bryan, Dellasega & Salerno, 

1999). Close (2012) beskriver hur sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller att 
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förebygga, bedöma och identifiera delirium i palliativ vård. Det finns forskare som 

rekommenderar att sjuksköterskan rutinmässigt ska använda sig av korta standardiserade 

screeningverktyg dagligen, eller var 8:e timme som en effektiv och billig metod för att 

bedöma kognitiv status eller diagnostisera delirium hos sårbara patienter (Milisen, Steeman 

& Foreman, 2004). Genom att sjuksköterskan använder bedömningsinstrument finns 

möjlighet att identifiera symtom samt spara tid (Friedrichsen, 2012). 

 

Validering av bedömningsinstrument 

Med hjälp av ett bedömningsinstrument kan tillförlitlig och betydelsefull information 

samlas in som ett underlag för värdering av en patients hälsotillstånd. Ett 

bedömningsinstrument är ett formulär med frågeställningar eller ämnen som ska besvaras, 

observeras eller skattas. Att systematiskt ställa frågor eller observera ökar förutsättningen 

för att bedömningen ska bli mer relevant än om en enskilds egen uppfattning, kunskap eller 

förförståelse ska bedöma en situation (Socialstyrelsen, 2012). Att validera ett 

bedömningsinstrument innebär att testa, att styrka eller att verifiera metoden och det är en 

process som inbegriper en strukturerad bedömning, analys, värdering och dokumentation 

av tillvägagångssättet. Det är ett sätt att kvalitetssäkra vården samt metodutveckla olika 

förfaringssätt. Man kan också säga att det handlar om att bedömningsinstrumentet ska mäta 

det som det avser att mäta (Socialstyrelsen, 2012). Ett bedömningsinstrument bör ha varit 

föremål för någon uppskattning av tillförlitlighet för att göra metoden giltig (Brown & 

Degner, 2001). Många studier använder ett redan validerat verktyg eller instrument för att 

jämföra och utvärdera om det bedömningsinstrument man använder i studien är tillämpbart 

och kan valideras. 

 

Förekomst av delirium i palliativ vård 

Delirium är ett vanligt och komplext neuropsykiatriskt tillstånd hos svårt sjuka patienter 

och förknippas med hög sjuklig och dödlighet (Bush et al., 2017; De La Cruz et al., 2015; 

Lawlor & Bush, 2014; Robinson, 2011). Vid inskrivning till specialiserad palliativ vård 

lider 13-42 procent av patienterna av delirium (Bush et al., 2017; De La Cruz et al., 2015; 

Hosie, Davidson, Agar, Sanderson & Phillips, 2013; Irwin et al., 2008; Mercadante et al., 

2017; Plaschke et al., 2016). Under vårdtiden drabbas cirka 45 procent av patienterna med 

avancerad cancer av delirium och det förekommer ofta i livets slutskede hos dessa 

patienter (Caraceni & Simonetti, 2009; Lawlor & Bush, 2014; LeGrand, 2012; Senel et al., 

2017). Inom palliativa vårdenheter kan sannolikheten för att utveckla delirium vara så hög 

som 88 procent belyser Close (2012). Uldall, Ryan, Berghuis och Harris (2000) beskriver i 

sin studie att delirium förknippas med döden hos patienter med AIDS och under 

studieperioden var dödligheten 100 procent bland patienter med delirium och 63 procent 

bland dem utan delirium. 

 

Delirium är reversibelt i ungefär 50-66 procent av episoderna inom palliativ vård (Bush et 

al, 2017; Robinson, 2011). Hos patienter som har upprepade episoder av delirium minskar 

chansen för reversibilitet jämfört med patienter med endast singel episod av delirium. Den 

genomsnittliga varaktigheten för delirium som kan återgå är ungefär tre och en halv dagar 

medan den genomsnittliga varaktigheten för delirium som är irreversibel är något längre, 

cirka sex dagar. I ett irreversibelt delirium tillstånd förekommer oftare utlösande faktorer 

som respiratoriska infektioner, pulmonella cancersjukdomar och metaboliska faktorer. 

Psykoaktiva läkemedel, hyperkalcemi och dehydration som utlösande faktorer är associerat 

med reversibilitet vid delirium (Bush et al., 2017; Lawlor, Gagnon et al., 2000). 

Förekomsten av delirium veckor eller timmar innan dödsfall är upp till 88 procent hos de 

med avancerad cancer (Hosie et al., 2013). 
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Olika typer av delirium 

Man skiljer på olika typer av delirium inom palliativ vård (Close, 2012; Robinson, 2011; 

Senel et al., 2017). Den hyperaktiva formen är den som utmärker sig tydligast. Den 

kännetecknas av aggressivitet, ångest, hallucinationer, ökad vakenhet, rastlöshet, 

misstänksamhet, oro och ibland vanföreställningar där patienten ser och hör saker som 

upplevs hotfullt. Patienter med hyperaktivt delirium har ofta störningar i sömnrytmen med 

levande drömmar, onormala tankar och humörförändringar (Caraceni & Simonetti, 2009). 

Hypoaktivt delirium är mer diskret och svårare att upptäcka än den hyperaktiva varianten 

(Senel et al., 2017; Strang, 2012). Hypoaktivt delirium är den vanligaste varianten som 

dessutom associeras till hög dödlighet. Patienten är tystlåten, svarar med latens, upplevs 

som slö och glömsk. Den hypoaktiva formen kan missas eller misstolkas för fatigue, 

depression och hos äldre patienter kan symtomen missuppfattas och tolkas som en 

begynnande demens (De La Cruz et al., 2015; Robinson, 2011; Senel et al., 2017; Spiller & 

Keen, 2006). Close (2012) beskriver hur den hypoaktiva formen är lätt att missbedöma i en 

palliativ kontext då det kan misstolkas för en depression eller utmattning. Den tredje 

varianten av delirium är en mixad variant där patienten växlar från hypoaktivt till 

hyperaktivt tillstånd vilket kan komma och gå hastigt (Robinson, 2011; Senel et al., 2017; 

Strang, 2012). Litteraturen beskriver även subsyndromalt delirium där tillståndet inte 

uppfyller alla definierade kriterierna som används för att diagnostisera tillståndet men där 

närvaro av ett eller fler kriterier tyder på en viss situation och att det finns en viss risk för 

att delirium kan utvecklas (Lawlor & Bush, 2014; Spiller & Keen, 2006). 

 

Bakomliggande orsaker 

Det finns oftast en fysisk orsak bakom tillståndet. Patofysiologiskt är omständigheten 

komplex och inte fullt ut förstådd. Men en obalans i dopamin-kolinerga systemet i hjärnan 

kombinerat med sårbarheten hos den svårt sjuka patienten är en potentiell riskfaktor (Bush 

et al., 2017; Caraceni & Simonetti, 2009; LeGrand, 2012). Vid delirium vid avancerad 

cancersjukdom kan specifika tumörer härledda faktorer såsom cytokiner och endogena 

substanser vara involverade (Leonard, Agar, Mason & Lawlor, 2008). Allmänna 

infektioner, feber, uttorkning, nedsatt nutrition, högt eller lågt blodsocker, hypoxi, 

läkemedel, leverpåverkan eller elektrolytrubbningar kan förorsaka delirium (LeGrand, 

2012; Robinson, 2011). Urinretention, förstoppning eller en störd nattsömn kan också ge 

upphov till delirium (Neefjes et al., 2017; Senel et al., 2017). De La Cruz et al. (2015) 

beskriver även att smärta är en vanlig förekommande orsak till delirium.  

 

Demens och delirium kan förväxlas då de har liknande symtom, men en demens utvecklas 

över tid medan delirium uppkommer akut och plötsligt (Caraceni & Simonetti, 2009; 

Hardy & Brown, 2015; LeGrand, 2012). Tillståndet kan inte förklaras av en demens, men 

en demenssjukdom kan finnas i anamnesen och göra situationen än mer komplicerad. 

Ibland kan en förflyttning mellan olika vårdavdelningar orsaka delirium, framförallt om 

patienten sedan tidigare har en underliggande svår sjukdom där äldre, sköra, dementa och 

hospitaliserade patienter är i riskzonen att drabbas (Bush et al., 2017; Hendry et al., 2016). 

Intrakraniella belastningar av hjärnan såsom stroke, hjärnmetastaser eller annan hjärnskada 

kan bidra till delirium hos den döende patienten (Caraceni & Simonetti, 2009; LeGrand, 

2012). 

 

Konsekvenser av missad diagnos 

Oidentifierad, misstolkad och obehandlat delirium kan vara en känslomässig påfrestning 

för patient, familj men även vårdpersonal (Bruera et al., 2009; Finucane, Lugton, Kennedy 

& Spiller, 2017; Senel et al., 2017). Många patienter som minns episoden av delirium 
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beskriver upplevelsen som uppskakande eller obehaglig (Bruera et al., 2009; Senel et al., 

2017). De har även högre grad av oro, primärt associerad med psykomotorisk agitation, 

vanföreställningar och tids- och rums desorientering (Bruera et al., 2009). Även familj och 

vårdpersonal anger allvarlig oro relaterad till delirium. För familjen kan det handla om 

ångest och oro över att den närstående inte är sig själv (Agar et al., 2011; Brajtman, 2005; 

Brajtman, Higuchi & McPherson, 2006) eller förlusten av den närstående före döden 

(Finucane et al., 2017). LeGrand (2012) beskriver hur familjemedlemmar som såg delirium 

hos sin sjuka närstående upplevde tillståndet som ett multidimensionellt lidande samt att 

deras närstående kämpade för att inte dö. Vårdpersonal uppger en ökad arbetsbelastning, 

vilket kan leda till en konflikt mellan att tillhandahålla adekvat vård för den konfusoriska 

patienten och samtidigt hinna med andra patienter (Agar et al., 2011).  

 

Oidentifierat eller obehandlat delirium kan leda till ekonomiska konsekvenser genom 

längre sjukhusvistelser (Milisen et al., 2004; Neefjes et al., 2017), fallolyckor, onödiga 

undersökningar eller felmedicinering (Bush et al., 2017). Behandlingsregimen gällande 

delirium och demens är helt olika men då tillstånden kan påminna om varandra med 

liknande symtom är det viktigt att rätt behandling ges. Close (2012) beskriver att patienter 

med hyperaktivt delirium är i riskzonen för fall eller annan typ av skador på grund av 

psykomotorisk oro och aktivitet. Tillståndet kan påverka patientens dygnsrytm med ökad 

vakenhet nattetid och dåsighet dagtid (Moyer, 2011).  

 

Delirium kan försvåra kommunikationen mellan patient och vårdpersonal gällande smärta 

eller andra symtom som behöver tolkas och utvärderas menar Leonard et al. (2008) som 

vidare beskriver att patientens beslutskapacitet i livets slutskede kan påverkas. Även Close 

(2012) uppmärksammar att smärta är svårare att behandla hos patienter med delirium och 

att patienten kan ha svårt att fatta olika val angående sin vård. De La Cruz et al. (2015) och 

Senel et al. (2017) påtalar hur viktiga samtal i livets slutskede kan kompliceras eller 

fördröjas, vilket kan bidra till en stressfaktor för patient, anhöriga och vårdpersonal. 

Steinhauser et al. (2000) beskriver att en av svårigheterna med vården vid livets slut är att 

ta hänsyn till aspekter av vården som inte är intuitivt lika viktig för vårdpersonalen som för 

patienten eller dess anhöriga. I kontrast till vårdpersonal, anser patienter att mental 

medvetenhet är viktigt vid livets slut (Steinhauser et al., 2000). Studier visar att patienter 

som lider av delirium har betydligt kortare överlevnad jämfört med patienter som inte lider 

av delirium (De La Cruz et al., 2015; Lawlor, Gagnon et al., 2000; Plaschke et al., 2016).  

 

Identifiering av delirium i palliativ vård 

Barnes, Kite och Kumar (2010) och Beary (2013) beskriver i sina studier att delirium kan 

överskuggas av andra namn såsom förvirring och desorientering vilket kan leda till att 

tillståndet inte upptäcks och behandlas. Smith och Adcock (2012) påtalar i sin studie att 

vårdpersonal ofta dokumenterade synonymer när symtom av delirium påvisades. Även 

Hosie, Agar, Lobb, Davidson och Phillips (2014) nämner i sin studie att sjuksköterskor 

som benämner patienters förekomst av delirium med “terminal rastlöshet” är mindre 

benägna att åta sig vidare utredning av den bakomliggande orsaken. Leonard et al. (2008) 

belyser i sin studie att dåliga definierade termer såsom rastlöshet, förvirring och aggression 

bör undvikas.  

 

Det finns ofta brister i identifiering, dokumentation samt uppföljning av delirium i palliativ 

vård vilket kan leda till inkonsekvent tillhandahållande av passande interventioner till 

patienter som är drabbade (Barnes et al., 2010; Fang et al., 2008). Förekomsten och 

frekvensen av delirium hos patienter i palliativ vård påtalar behovet av kontinuerlig 
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screening (Hosie et al., 2013; Mercadante et al., 2017). De La Cruz et al. (2015) och Bush 

et al. (2017) belyser att rutinmässig screening för högriskpatienter bör förekomma då det 

skulle öka upptäckten av delirium. Oligario, Buch och Piscotty (2015) beskriver att ett 

bedömningsinstrument är av stor betydelse för upptäckten av delirium eftersom subjektiva 

bedömningar sällan stämmer överens med objektiva bedömningar. Användningen av ett 

bedömningsverktyg kan vara fördelaktigt för att ställa diagnos (Brown & Hardy, 2016). 

Regionala cancercentrum i samverkan (2016) beskriver att det finns ett fåtal 

bedömningsinstrument som är utvecklade och praktiskt användbara i palliativ vård och 

som dessutom är översatta till svenska. Caraceni och Simonetti (2009) lyfter fram att det 

finns en uppsjö av bedömningsinstrument som är potentiellt användbara men de mest 

intressanta och praktiskt användbara är begränsade till några få. De påtalar att en formell 

bedömning av kognitiv funktion hos patienter som utvecklar akuta mentala förändringar är 

nödvändigt och en rutinmässig bedömning av patienter med hög risk att utveckla delirium 

skulle vara önskvärt. När delirium väl identifierats i den palliativa vården är det lättare att 

hantera svåra symtom både för vårdpersonalen men även för de närstående (Gagnon, 

Allard, Mâsse & DeSerres, 2000).  

 

Problemformulering 

Delirium är ett vanligt och komplext tillstånd som kan drabba patienter som vårdas på 

sjukhus, i hemmen eller på olika boenden (äldreboende, sjukhem, korttidsplatser eller 

liknande). Upp till 40 procent av patienter som skrivs in i på en palliativ vårdenhet 

uppvisar någon form av delirium och mer än 80 procent av patienter med cancer utvecklar 

delirium de sista dagarna i livet. Tillståndet kan vara skrämmande för den sjuke som ibland 

kan minnas episoden av akut förvirring, men även skrämmande för anhöriga. Personal kan 

känna vanmakt eller frustration över situationen och patienten riskerar bli felbehandlad 

eller bli utan behandling. Delirium i palliativ vård är ett allvarligt tillstånd som kan leda till 

komplikationer, såsom ett ökat lidande för patient och anhöriga och ökade 

sjukhuskostnader. Behov av identifiering och tidig diagnostisering är därför betydelsefullt. 

Tillståndet kan underskattas eller underdiagnostiseras av vårdpersonal. I vissa fall 

observeras eller dokumenteras inte tillståndet alls av sjuksköterskan. Det kan lätt 

misstolkas för en demens, ilska, ångest eller bara förbigås. En regelmässig screening med 

hjälp av bedömningsinstrument som kan identifiera patienter med delirium i palliativ vård 

är sällan förekommande trots att studier påtalar behovet. Av litteraturen framkommer att 

det inte finns någon samsyn i dagsläget om vilket instrument som är effektivast, men 

samtidigt visar forskning att bedömningsinstrument är viktigt för att upptäcka symtom, 

förebygga och behandla delirium adekvat i större utsträckning. Vetskap om de verktyg 

eller instrument som kan påvisa att patienten drabbats av delirium är viktiga att känna till 

för sjuksköterskor i palliativ vård vilket framstår som bristfälligt i nuläget. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka bedömningsinstrument som används för att identifiera 

delirium i palliativ vård. 

 

Frågeställningarna var: 

• Vilka uppfattningar har vårdpersonal om bedömningsinstrumenten? 

• Hur är instrumenten validerade? 
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METOD 
Design och ansats 
Det finns varierande metoder för forskare att undersöka verkligheten där olika antaganden 

om kunskap ligger till grund. Vetenskapens uppgift är att konstatera objektiva fakta om 

“hur det är” inte “hur det bör vara”. Val av design görs utifrån vilket perspektiv och 

forskningsfråga forskaren har samt erfarenhet och egen kunskapssyn. Men även utifrån 

möjligheter, resurser och underlag som finns för att kunna verkställa studien (Forsberg & 

Wengström, 2013).  
 

Metoden som valdes för denna studie var en vetenskaplig litteraturöversikt där författarna 

strävat efter att arbeta med systematik. En väl genomförd litteraturöversikt upptäcker om 

det finns luckor eller motsägelser i forskningen eller huruvida en replikation med en ny 

population är nästa steg. Syftet med en litteraturöversikt är att summera och kritiskt 

bedöma den befintliga forskningen samt visa det nuvarande stadiet av kunskap, inte bara 

beskriva vad forskare har kommit fram till (Polit & Beck, 2017). Författarna till denna 

litteraturöversikt valde att beskriva kunskapsläget genom att systematiskt söka material 

samt kritiskt granska den litteratur som inkluderades i studien. Precis som Polit och Beck 

(2012) beskriver hur en litteraturöversikt ska baseras på originalartiklar så var det även 

författarnas avsikt. Som teoretisk referensram var det bärande begreppet delirium i palliativ 

vård. 
 

Urval 
Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades för att inte begränsa någon 

forskningsmetod. Eftersom syftet med litteraturöversikten var att beskriva 

bedömningsinstrument för delirium inom palliativ vård innefattar alla studierna som 

inkluderades någon typ av bedömningsinstrument som använts för att identifiera delirium i 

palliativ vård. De två frågeställningarna begränsade dock inkluderingen av artiklar 

eftersom att studierna, förutom att innefatta någon typ av bedömningsinstrument, även 

skulle innefatta vårdpersonalens upplevelser av bedömningsinstrumentet eller validering av 

instrumentet.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) finns inga regler för hur många studier som ska 

ingå i en litteraturöversikt. Men för att kunna summera den totala evidensen bör all 

relevant forskning inom området inkluderas. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

vara skrivna på svenska, norska eller engelska och de skulle vara peer-reviewed. Enligt 

Polit och Beck (2017) har artiklar som är peer-reviewed ett betydligt högre värde än 

artiklar publicerade utan peer-review. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan år 2007-2017 och de skulle ha gjort tydliga etiska 

överväganden eller vara granskade av en etisk kommitté. Exklusionskriterier var titlar samt 

abstract på artiklar som inte svarade mot något av syftet samt de olika frågeställningarna. 

Artiklar som handlade om delirium och bedömningsinstrument för delirium som inte 

använts för att identifiera delirium inom palliativ vård exkluderades likväl som artiklar av 

typen review.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en allmän fritextsökning för att undersöka om det fanns 

tillräckligt med material inom det område som valts för litteraturöversikten. Författarna 

fann flera artiklar gällande bedömningsinstrument som identifierar delirium inom palliativ 

vård. De databaser som sedan systematiskt genomsöktes med de utvalda sökorden var 

CINAHL complete, MEDLINE, PsycINFO, PubMed och SveMed+. Alla dessa databaser 
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är användbara inom omvårdnadsforskning. Databaserna har olika system för indexering, 

vilket innebär att sökstrategin måste anpassas efter varje databas för att kunna utnyttja den 

maximalt. Den systematiska litteratursökningen kan inte baseras på en enda databas enligt 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) vilket innebar att författarna använde 

sin kunskap om vilka databaser som var aktuella. 

 

Sökord som användes och kombinerades på olika vis i den systematiska sökningen var 

palliative care, end-of-life, hospice care, terminal care, delirium, confusion, terminal 

restlessness, assessment, screening scale, screening tool, assessment tool och assessment 

scale eftersom dessa sökord täcker in nyckelorden i syftet. Det var viktigt att begränsa 

söktermerna då det kan ha en väsentlig betydelse i slutresultatet (Polit & Beck, 2012). För 

många sökord kan begränsa träffarna och sökningen kan bli alltför avgränsad. I 

databassökningarna kombinerades sökorden med den så kallade booleska operatoren AND. 

I databasen PubMed användes MeSh-termer (Forsberg & Wengström, 2013). I övriga 

databaser gjordes endast fritextsökningar. Databassökningarna ska ha en hög sensitivitet 

och hög specificitet vilket innebär att alla sökord som har betydelse för 

problemformuleringen inkluderas och att sökord som inte är relevanta undviks. Den höga 

sensitiviteten innebär att alla relevanta referenser insamlas och den höga specificiteten 

innebär att icke relevanta referenser till stor del utesluts. Eftersom författaren själv kan 

utesluta material vid den fortsatta granskningen är det viktigare med hög sensitivitet än hög 

specificitet vid databassökningarna (Willman et al., 2016). Författarna försökte nå så hög 

sensitivitet som möjligt i databassökningen genom att välja de sökord beskrivna ovan som 

baserade sig på syftet till litteraturöversikten. Dock valde författarna att inte sträva efter 

hög specificitet för att inte omedvetet exkludera relevanta studier genom att exempelvis 

använda för många sökord eller begränsa sökningarna med inklusionskriterier vilket kan 

minska antalet träffar i databaserna. Författarna valde således att själva utesluta studier 

som inte uppfyllde inklusionskriterierna efter att databassökningarna genomförts.  

 

Antal abstracts på potentiellt relevanta artiklar som författarna var för sig läste igenom var 

298 stycken i den primära sökningen. De abstract som verkade besvara 

litteraturöversiktens syfte sparades efter gemensam värdering. Sortering och exkludering 

av abstract var ett tidskrävande arbete och under denna fas exkluderade författarna abstract 

som inte överensstämde med syftet för litteraturöversikten eller inklusionskriterierna samt 

de artiklar som var dubbletter. Artiklarna som valdes ut, laddades hem eller beställdes på 

biblioteket och lästes igenom i sin helhet enskilt av författarna, för att sedan diskuteras så 

att författarna gemensamt kunde bedöma vilka artiklar som besvarade litteraturöversiktens 

syfte och uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

Författarna till litteraturöversikten hade en flexibel inställning till datainsamlingen och 

tänkte kreativt kring idéer för nya källor med information. Det innebar att ny information 

söktes tills sökstrategierna gav överflödig information om studier att inkludera. Därför 

utfördes även en genomgång av tillämpliga studiers referenser vilket kan bidra till 

ytterligare forskning inom samma område. Här hittade författarna ytterligare fem tänkbara 

artiklar varav tre stycken inkluderades i litteraturöversikten. Dessa studier återfanns inte 

under databassökningen eftersom de inte innehöll samma indexord som 

databassökningarna. Sökningarna presenteras i Tabell 1 (Bilaga 1).  

 

Av de 47 artiklar som lästes i sin helhet exkluderades fyra stycken som var brev, posters 

till kongresser eller manuskript. 11 stycken artiklar av typen reviews exkluderades. 12 

stycken artiklar bedömdes inte svara mot litteraturöversiktens syfte och två artiklar som 
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svarade mot litteraturöversiktens syfte exkluderades på grund av att populationen i 

artiklarna inte uteslutande var patienter i palliativ vård. 18 artiklar inkluderades i 

litteraturöversikten och presenteras i en artikelmatris, Tabell 2, (Bilaga 2). Matrisen skapar 

en översiktsbild över artiklarna där författare, publiceringsårtal, syfte, metod, 

undersökningsgrupp och resultat presenteras. Ett par av de inkluderade artiklarna saknade 

en tydlig beskrivning över det bedömningsinstrument som använts i studien, så författarna 

valde att söka vidare i referenserna till dessa artiklar för att få fram en bättre beskrivning av 

det valda bedömningsinstrumentet eftersom det var en del av syftet till denna 

litteraturöversikt.  

 

Alla bedömningsinstrumenten var inte heller validerade inom palliativ vård och då 

presenteras valideringen i resultatet med hänvisning till originalartikeln. De extra 

originalartiklar som författarna inkluderat i resultatet för att få en tydligare beskrivning 

både av bedömningsinstrument och validering är inte inkluderade i flödesschemat över 

urvalsprocessen, Figur 1. 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

 
 

Dataanalys 

En innehållsanalys av de inkluderade artiklarnas resultat genomfördes enligt Forsberg och 

Wengströms (2013) beskrivning. De inkluderade artiklarna lästes och texten bearbetades 

flera gånger för att författarna skulle förstå innehållet samt skapa sig en helhetsbild av 

dem. De engelska ord som inte förstods översättes i svensk-engelskt lexikon. Författarna 

diskuterade sedan de inkluderade artiklarnas resultat tillsammans för att minimera risken 

att egna värderingar, tolkningar och förförståelse skulle skapa bias. De delar av artiklarnas 

innehåll som svarade mot frågeställningarna markerades och återkoppling till syftet 

genomfördes genom hela processen. Författarna strävade efter att identifiera 

beröringspunkter, likheter och olikheter mellan de olika bedömningsinstrumenten som 
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påträffades i artiklarna men även utforska hur vårdpersonalens överensstämmelse, åsikter 

och uppfattningar om de olika instrumenten verkade. Artikelmatrisen är en del av resultatet 

av litteraturöversikten och utgör underlag för slutsatserna. Utifrån artikelmatrisen har 

författarna gjort sin tolkning och sammanställning av resultaten. Arbetet avslutas med att 

författarna sammanför resultatet till slutsatser.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Polit och Beck (2012) beskriver att forskarens förförståelse, vilket innebär att forskarens 

erfarenheter eller kunskap gällande forskningsområdet ska redovisas. Forskaren behöver 

därför ta ställning till sin egen förförståelse och inte ha förutfattade meningar eller 

fördomar i tolkningsprocessen. Artiklar kan dessutom feltolkas och behöver läsas flera 

gånger vilket författarna gjorde samt diskuterade artiklarna sinsemellan så att texten 

uppfattats lika, författarna har under hela processen varit medvetna om sina förförståelser i 

ämnet och försökt att bortse från dessa. Polit och Beck (2012) beskriver dessutom att 

kvalitén på artiklarna måste värderas för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Detta 

valde dock författarna att inte göra eftersom ingen artikel skulle exkluderas på grund av låg 

kvalitet. Författarna frångick de etiska aspekterna genom att inkludera två artiklar som inte 

hade beskrivit om de gjort några etiska överväganden eller blivit godkända av en etisk 

kommittee. Dessa två artiklar rapporterade om genomförda förbättringsarbeten där 

enheterna hade implementerat användandet av ett bedömningsinstrument för delirium. Då 

artiklarna ansågs ha betydelsefullt innehåll för syftet och författarna bedömde utifrån 

studiernas genomförandebeskrivning att förbättringsarbetena genomförts på ett beprövat 

sätt, genom verktyget PDSA (Plan-Do-Study-Act) som kan användas vid kvalitets och 

förbättringsarbete i en organisation, inkluderades dessa. Författarna presenterar och 

redovisar alla artiklar som ingått i studien, inte bara de artiklar som stödjer forskarens egna 

åsikter. Data har inte plagierats, manipulerats eller förvrängts då fusk och ohederlighet inte 

får anträffas inom forskning. Forskningsetik vid litteraturstudier handlar till stor del om 

resultatet som offentliggörs, hur kvalitén och trovärdigheten i studien är samt hur man 

dokumenterar och arkiverar sitt material på ett betryggande sätt. Data har inte undanhållits 

avsiktligt från resultatet i denna litteraturöversikt utan all relevant data presenteras. Det är 

den enskilda forskaren i en studie som bär det yttersta ansvaret för att forskningen är av 

god kvalitet och att den är etiskt försvarbar (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

RESULTAT 

Resultatet av den systematiska litteratursökningen omfattar 18 artiklar som är publicerade 

mellan 2000-2017. De inkluderade artiklarna (se matris, Bilaga 2) består av en kvalitativ 

artikel, 15 kvantitativa artiklar, samt två stycken artiklar där författarna genomför 

förbättringsprojekt. Studierna härstammar från sju länder. Australien (n=4), Belgien (n=1), 

Irland (n=2), Kanada (n=1), Spanien (n=2), Storbritannien (n=2) och USA (n=6). 

Sammanlagt nämns 11 olika bedömningsinstrument i artiklarna och majoriteten av 

studierna beskriver instrumenten i artikeln, en översikt över instrumenten presenteras i en 

matris (Tabell 3). 13 studier jämför olika bedömningsinstrument gentemot varandra för att 

bedöma ett instrumentets validitet eller användbarhet inom palliativ vård (Tabell 4) och sex 

studier beskriver vårdpersonalens uppfattningar om instrumenten (Tabell 5). Alla studier är 

utförda inom en palliativ kontext. 
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Tabell 3. Översikt över de olika bedömningsinstrumenten, gällande tidsåtgång, instruments design och syfte, beskrivning och bedömning, om instrumentet är validerat 

inom palliativ vård samt om träning och/eller utbildning krävs av vårdpersonalen. 
 Tidsåtgång Typ Syfte Beskrivning/utförande Bedömning Validerad 

inom 

palliativ 

vård 

Kräver 

träning/ 

utbildning 

4 AT Några 

minuter 

Test av 

patient 

Identifiera 

delirium 

eller 

kognitiv 

försämring 

4 delar bedöms, observeras och poängsätts: patientens 

vakenhet, om patienten kan tala om hur gammal hen är, 

när och var hen är född samt var hen befinner sig. 

Patienten ska räkna upp månaderna baklänges och 

vårdpersonalen ska bedöma huruvida patientens 

kognitiva tillstånd fluktuerat se senaste 2 veckorna 

(Bellelli et al., 2014; McLullich 2016). 

Poäng >4 = stor möjlighet att 

patienten har ett delirium 

0 poäng = delirium utesluts 

1-3 poäng = risk att patient har ett 

delirium eller kognitiv försämring, 

fler tester bör utföras. Demens kan ej 

uteslutas. 

Nej 

Validerad 

bland äldre 

patienter 

inneliggande 

på sjukhus 

(Bellelli et 

al., 2014) 

Nej 

BCS 2 minuter Test av 

patient 

Identifiera 

delirium 

Testet består av två delar. Patientens medvetenhetsnivå 

eller vakenhet klassificeras som normal, hypoaktiv eller 

hyperaktiv. Patienten ska sedan på tid ange årets 

månader i omvänd ordning med start från december 

(Stillman & Rybicki, 2000) 

Normal vakenhet = 0 poäng. 

Hyperaktiv eller hypoaktiv = 1 

poäng.  

Om patienten tvekar eller dröjer med 

svaret i mer än 30 sekunder fast hen 

ändå anger rätt månad ger det 1 

poäng. Om patienten utelämnar en 

månad är det ytterligare 1 poäng, 2 

missade månader ger 2 poäng. Tre 

eller fler utelämnanden av månader 

ger 3 poäng och om patienten inte 

klarar av testet alls ger det 4 poäng. 

Poängen från de två delarna läggs 

samman. Totalpoäng på 0 betraktas 

som normal, 1 poäng på gränsen till 

förvirrad och vid poäng mellan 2-5 

anses patienten vara förvirrad. 

Ja Minimal 

BDS Några 

minuter/dag 

under 1 

vecka 

Observation 

av SSK och 

skattning av 

patient 

Screening 

för 

riskfaktorer 

som orsakar 

delirium 

Instrumentet består av 10 delar som bedömer sömn, 

känslomässiga och kognitiva faktorer. Det som skattas 

är: Om patienten vaknar på natten, hur minnet är, 

förvirring, hallucinationer, personlighetsförändring, 

patientens uppmärksamhet, agitation, kognitiva problem, 

sömnstörningar och livliga drömmar. Den sista variabeln 

bedömer hur patienten själv upplever att sömnkvaliteten 

varit under en vecka (Breier et al., 2017). 

Sjuksköterskan fyller i ett formulär 

ihop med patient och dess närstående 

som ska skatta hur ofta de olika 

symtomen uppstår på en femgradig 

likert skala med start från dag 0 till 

dag 7. Den sista variabeln graderas på 

en 4 gradig likert skala från väldigt 

dåligt till väldigt bra. 

Ja Nej 
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Forts. Tabell 3. Översikt över de olika bedömningsinstrumenten, gällande tidsåtgång, instruments design och syfte, beskrivning och bedömning, om instrumentet är 

validerat inom palliativ vård samt om träning och/eller utbildning krävs av vårdpersonalen. 
 Tidsåtgång Typ Syfte Beskrivning/utförande Bedömning Validerad 

inom palliativ 

vård 

Kräver 

träning/ 

utbildning 

CAM Några 

minuter 

Observation 

av SSK 

Identifiera 

delirium 

Ursprungsversionen innehåller nio variabler. Inom den 

palliativa vården används en förenklad variant, Short 

CAM. Den innehåller fyra variabler: 

1. akut debut och fluktuerande förlopp. 

2. ouppmärksamhet (patienten hänger inte med). 

3. desorienterat tänkande (patienten håller inte tråden). 

4. ändrad vakenhetsgrad (ändrat sömnmönster) 

(Barahona et al., 2017; Harrison et al., 2016; Rainsford 

et al., 2014; Rao et al., 2011; Ryan et al., 2009; Sands 

et al., 2010). 

Vid jakande svar på 1+2 och antingen 

på 3 eller 4 så bedöms patienten ha 

ett delirium. 

Ja Ja 

DI 10–15 

minuter 

Observation 

och test 

Mäter 

svårighetsgr

ad av 

delirium 

Metoden baseras endast på observationer av den 

individuelle patienten utan ytterligare information från 

anhöriga, annan vårdpersonal eller patientens 

medicinska journal. Det är sju komponenter man tittar 

på: Störning av uppmärksamhet, tankar, medvetenhet, 

orientering, minne, perception samt psykomotorisk 

aktivitet (McCusker et al., 2004). 

Poängen sätts mellan 0-3 där 0 är 

frånvaro av delirium, till 3 som är den 

högsta poängen. Den totala poängen 

kan variera från 0 till 21 där högre 

sammanlagd poäng indikerar på en 

större svårighetsgrad av delirium. 

Nej 

Validerad 

bland äldre 

personer med 

och utan 

demens 

(McCusker et 

al., 2004) 

Ja 

DOS 5 minuter Observation 

av SSK 

Identifiera 

delirium 

Instrumentet består av 13 komponenter av patientens 

beteende: 

1. Slumrar till under samtal eller aktivitet. 

2. Är lätt att distrahera med stimuli från omgivningen. 

3. Kan upprätthålla uppmärksamheten under ett samtal 

eller en handling. 

4. Avslutar inte en fråga eller ett svar. 

5. Ger svar som inte passar till frågan. 

6. Reagerar långsamt vid instruktioner. 

7. Tycks vara någon annanstans. 

8. Vet vilken del av dagen det är. 

9. Kommer ihåg den senaste händelsen. 

10. Är plockig, har oordning, är rastlös. 

11. Drar i katetrar, nålar osv. 

12. Är plötsligt och/eller väldigt känslosam. 

13. Ser personer eller saker som är någon eller något 

annat. 

För att skattningen ska vara optimal bör mätningen 

verkställas tre gånger under ett dygn; dag, kväll och 

natt (Detroyer et al., 2014); Jorgensen et al., 2017). 

Alla 13 observationer har tre 

alternativ; aldrig, ibland/alltid eller 

oförmögen. Siffran 0 definieras som 

normalt beteende. Siffran 1 definieras 

som avvikande beteende. 

Totalpoängen är medelvärdet av de 

tre poängen vid varje skift, där 

slutresultatet sammanställs efter 24 

timmar. 

Poäng på 3 eller mer indikerar på 

delirium. 

Ja Ja 
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Forts. Tabell 3. Översikt över de olika bedömningsinstrumenten, gällande tidsåtgång, instruments design och syfte, beskrivning och bedömning, om instrumentet är 

validerat inom palliativ vård samt om träning och/eller utbildning krävs av vårdpersonalen. 
 Tidsåtgång Typ Syfte Beskrivning/utförande Bedömning Validerad 

inom palliativ 

vård 

Kräver 

träning/ 

utbildning 

DRS-

R98 

15–20 

minuter 

Observation

er och test 

utförs av 

läkare  

Ställer 

diagnos och 

mäter 

svårighetsgr

ad av 

delirium 

Det är en skala med 16 faktorer som ska betygsättas där 

13 av dessa mäter svårighetsgrad och tre punkter ställer 

diagnos. Svårighetsgraden bedöms med hjälp av att 

mäta; sömnstörningar, perceptuell störning och 

hallucinationer, illusioner, påverkbarhet, språk, 

processavvikelser i tanken, motorisk agitation, 

långsamma rörelser, orientering, uppmärksamhet, 

korttidsminne, långvarigt minne och 

visualiseringsförmåga. 

De diagnostiska kriterierna innefattar: Symtom som 

kommer hastigt, om symtomen fluktuerar samt om 

patienten har någon fysisk avvikelse, dvs. infektion, 

feber, elektrolytrubbning osv (Noguera et al., 2014; 

O´Sullivan et al., 2015; Rainsford et al., 2014). 

De 13 faktorerna kan 

mätas/poängsättas separat eller ihop 

med de diagnostiska kriterierna. 

Deras summa utgör svårighetsgraden 

och ju högre poäng indikerar svårare 

delirium. 

Men för att diagnostisera delirium 

måste de 3 diagnostiska faktorerna 

även vara uppfyllda. 

Nej 

Validerad 

bland vuxna 

personer 

inlagda på 

sjukhus 

(Trzepacz et 

al., 2001) 

Ja 

MDAS 10–15 

minuter 

Test av 

patient 

Mäter 

svårighetsgr

ad av 

delirium 

Skalan har 10 punkter och består av en kombination av 

kognitiva och neuropsykiatriska delar:  

1.medvetenhet 

2.orientering 

3.korttidsminne 

4.sifferkombinationer 

5.uppmärksamhet 

6.organisatoriskt tänkande 

7.perceptuell störning 

8.vanföreställningar 

9.psykomotoriska aktiviteter 

10.sömnmönster 

(Barahona et al., 2017; De La Cruz et al., 2014; Lawlor 

et al., 2000; Noguera et al., 2014; O´Sullivan et al., 

2015) 

Punkterna betygsätts på en 4 gradig 

skala från 0 (ingen) till 3 (svår) där 

man fångar både beteendestörningar 

och kognitiv nedsättning.  Högsta 

möjlig poäng är 30.  Ju högre poäng 

desto högre svårighetsgrad av 

delirium. 

Ja Ja 
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Forts. Tabell 3. Översikt över de olika bedömningsinstrumenten, gällande tidsåtgång, instruments design och syfte, beskrivning och bedömning, om instrumentet är 

validerat inom palliativ vård samt om träning och/eller utbildning krävs av vårdpersonalen. 
 Tidsåtgång Typ Syfte Beskrivning/utförande Bedömning Validerad 

inom 

palliativ 

vård 

Kräver 

träning/ 

utbildning 

MMSE 5–10 

minuter 

Test av 

patient 

Mäter 

kognitiva 

funktioner, 

ej specifikt 

för delirium 

Instrumentet bedömer flera olika komponenter hos 

patienten; orientering, korttidsminne, uppmärksamhet, 

koncentration, språk och läsförmåga, förmåga att skriva 

och förmåga att följa instruktioner (Folstein, Folstein & 

McHugh, 1975). 

Patienten svarar på ett antal frågor 

som poängsätts med 0 poäng eller 1 

poäng. Den totala poängsumman kan 

som högst bli 30. Poäng på 24 eller 

lägre indikerar på kognitiv svikt. 

Dock kan vissa omständigheter 

påverka resultatet negativt och 

ytterligare utredning behöver utföras. 

Nej 

Validerad i 

olika 

population

er med 

kognitiva 

nedsättnin

gar 

(Folstein et 

al., 1975). 

Ja 

Nu-

DESC 

Några 

minuter 3 

gånger/dag 

Observation 

av SSK 

Identifiera 

delirium 

Sjuksköterskan ska dokumentera vid varje arbetspass, dag, 

kväll och natt om hen identifierat förekomst eller frånvaro 

hos patienten inom fem olika områden:  

1. Desorientering/förvirring där patienten inte är orienterad 

till tid och rum. 

2. Inadekvat beteende relaterat till situationen. 

3. Inadekvat kommunikation relaterat till situationen.  

4. Illusioner/hallucinationer.  

5. Psykomotorisk latens, dvs. att patienten har en fördröjd 

reaktion av stimuli eller ger ett fördröjt svar. 

(De La Cruz et al., 2014; Hosie, Lobb et al., 2016). 

Sjuksköterskan poängsätter med 

siffrorna 0-2 där 0 innebär att 

symtomet aldrig förekommer under 

just det passet, siffran 1 betyder att 

symtomet förekommer någon del av 

arbetspasset men i lindrig grad och 

siffran 2 betyder att symtomet 

förekommer under någon del av 

arbetspasset och var mycket uttalat 

eller störande. Den totala 

bedömningen baseras på 24 timmar 

och maxpoängen är 10. Om poängen 

överstiger 2 vid något av passen 

anser man att patienten har delirium. 

Ja Minimal 

SQiD Några 

minuter 

Observation 

av anhöriga 

Komplement 

till övriga 

verktyg 

Med den här metoden ställer man endast en fråga till 

patientens anhöriga eller vänner: “Tycker du att (patienten 

namn) har varit mer förvirrad den senaste tiden?” (Sands et 

al., 2010). 

Ett positivt svar kan inte bedöma om 

patienten har delirium men det kan 

starta en utvidgad utredning med 

ytterligare instrument. 

Nej Nej 
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Bedömningsinstrumenten som identifierades var utformade på olika vis. De flesta 

instrument byggde på observationer av patienten ihop med någon form av frågor, skattning 

eller test utfört av en sjuksköterska där bedömningen poängsattes på olika sätt. Single 

Question in Delirium (SQiD) som endast bestod av en enkel fråga ställd till närstående var 

det bedömningsinstrument som avvek mest från de andra instrumenten. Flertalet studier 

använde bedömningsinstrumentet Confusion Assessment Method (CAM). CAM var ett 

observationsverktyg där bedömningen kan utföras av sjuksköterskan eller annan 

vårdpersonal bedside, men användningen av verktyget krävde utbildning och regelbunden 

träning vilket flera studier belyste (Harrison et al., 2016; Porteous et al., 2016; Rao, Ferris 

& Irwin, 2011; Ryan et al., 2009). I studien av Sands, Dantoc, Hartshorn, Ryan och Lujic 

(2010) hade CAM endast 40 procents känslighet när personal utan träning använde 

instrumentet och i studien av Ryan et al. (2009) förbättrades bedömningen med hjälp av 

CAM avsevärt efter att personalen hade fått en utökad och förbättrad träning. Resultatet i 

studien av Rao et al. (2011) där personalen på ett hospice använde CAM för att identifiera 

delirium fanns ingen skillnad i bedömningen beroende på vem i personalstyrkan som 

utförde den.  

 

Buffalo Delirium Scale (BDS) var både ett observationsverktyg samt en skattning av 

patienten som utfördes en gång i veckan av sjuksköterskor som arbetade i patientens 

hemmiljö (Breier et al., 2017). Användningen av BDS kan hjälpa till att skilja mellan 

delirium och demens beskriver författarna i denna studie samt identifiera riskfaktorer för 

delirium. 4 Assessment Test (4AT) var både ett observationsverktyg samt ett test av 

patienten. Det ansågs vara ett enkelt, snabbt och användbart verktyg för att bedöma 

patientens kognitiva status av sjuksköterskor inom en hospice verksamhet (Baird & Spiller, 

2017). The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) var ett observationsverktyg där 

sjuksköterskan vid varje arbetspass identifierade förekomst eller frånvaro av delirium hos 

patienter på en palliativ vårdavdelning (Hosie, Lobb, Agar, Davidson, Chye & Phillips, 

2015). Delirium Observation Screening Scale (DOS) var ett användarvänligt 

bedömningsinstrument där sjuksköterskan både observerade patienten bedside, men ställde 

även ett antal frågor till patienten. Patienter i ett sent palliativt skede exkluderades från 

studien då det ansågs alltför betungande att delta (Detroyer et al., 2014). Både Nu-DESC 

och DOS baserades på 24 timmar där bedömningen skulle verkställas tre gånger/dygn för 

att bli så optimal som möjlig. 

 

Bedside Confusion Scale (BCS) visade sig vara ett enkelt bedömningsinstrument som 

testade patienten och som kunde användas rutinmässigt av sjuksköterskor inom palliativ 

vård (Stillman & Rybicki, 2000). BCS var särskilt användbart vid längre sjukhusvistelse 

och sjukdom, då det verkade spegla kliniska framsteg eller försämring beskriver författarna 

till studien. Tre bedömningsinstrument kunde mäta svårighetsgraden av delirium. Det var 

Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) som både som testar patienten och mäter 

svårighetsgraden av delirium (Lawlor, Nekolaichuk et al., 2000). Delirium Index (DI) 

baserades på observationer men mäter även svårighetsgraden av symtom från delirium 

(Detroyer et al., 2014). Delirium Rating Scale- Revised (DRS-R98) mäter svårighetsgraden 

men ställer även diagnos. Bedömningen ska utföras av en läkare (O´Sullivan et al., 2015; 

Rainsford, Rosenberg & Bullen, 2014). 

 

Det framgick att upptäckten av delirium ökade vid ankomsten till vårdavdelningen när man 

tog hjälp av ett bedömningsinstrument jämfört med en klinisk bedömning. I studien av 

Rainsford et al. (2014) var 22 av 51 patienter drabbade enligt de validerade 

bedömningsinstrumenten CAM och DRS-R98 varav 11 patienter hade ett hypoaktivt 
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delirium och fem stycken patienter hade ett subsyndromalt delirium. Enligt den kliniska 

bedömningen var 15 patienter drabbade av delirium. När ett validerat 

bedömningsinstrument användes ökades upptäckten av delirium med 13,7 procent jämfört 

med kliniska bedömningar (Rainsford et al., 2014). Den kognitiva bedömningen av 

patienter ökade från 0 procent till 76 procent med hjälp av bedömningsinstrumentet 4AT i 

studien av Baird och Spiller (2017). 

 

Validering och jämförelser mellan bedömningsinstrument  

 

 

 

Validering av Confusion Assessment Method i palliativ vård 

Confusion Assessment Method (CAM) var ett validerat bedömningsinstrument för att 

identifiera delirium inom palliativ vård enligt flera studier. I studien av Ryan et al. (2009) 

visade resultatet att utföraren av bedömningen behövde vara skicklig för att säkerställa rätt 

bedömning av patienten och för att validiteten skulle öka. CAM visade låg sensitivitet (50 

Tabell 4. Översikt av vilket bedömningsinstrument som beskrivs och valideras eller jämförs i respektive artikel 

Bedömnings-

instrument 

4AT BCS BDS CAM DI DOS DRS-

R98 

MDAS MMSE Nu-

DESC 

SQiD 

Barahona, 

Pinhao, 

Galindo & 

Noguera 

(2017) 

       X    

Breier et al. 

(2017) 
  X         

De la Cruz et 

al. (2014) 
       X  X  

Detroyer et al. 

(2014) 
     X      

Hosie et al. 

(2016) 
         X  

Jorgensen, 

Carnahan & 

Weckmann 

(2017) 

     X      

Lawlor et al. 

(2000) 
       X    

Noguera et al. 

(2014) 
       X    

O'Sullivan et 

al. (2015) 
       X    

Rainsford, 

Rosenberg & 

Bullen (2014) 

   X        

Ryan et al. 

(2009) 
   X        

Sands, 

Dantoc, 

Hartshorn, 

Ryan & Lujic 

(2010) 

   X       X 

Stillman & 

Rybicki 

(2000)

  

 X          
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%) under pilotstudien. Felen som begicks i pilotstudien var att bedömaren i 50 procent av 

fallen misslyckades att uppskatta närvaron av en akut förändring i patientens mentala status 

samt patientens ouppmärksamhet i 75 procent av fallen. I 100 procent av fallen 

misslyckades bedömaren att uppmärksamma att patienten hade oorganiserade tankar och i 

80 procent av fallen misslyckades bedömaren att identifiera att patientens medvetandenivå 

var förändrad. I huvudstudien hade deltagarna fått en utökad och förbättrad träning i 

bedömningsinstrumentet och då blev resultatet annat. Kapaciteten av verktyget förbättrades 

avsevärt. Sensitiviteten ökade från 50 procent till 88 procent. Specificitet var densamma i 

pilotstudien och studien (100 %) (Ryan et al., 2009). Sands et al. (2010) jämförde CAM 

med en psykiatrisk intervju som visade att CAM hade en sensitivitet på 40 procent och 

specificitet på 92 procent när användaren inte hade någon som helst träning eller utbildning 

i bedömningsinstrumentet.  

 

Rainsford et al. (2014) använde två validerade bedömningsinstrument för delirium, CAM 

och Delirium Rating Scale-Revised-98 (DRS-R98) i sin studie. 43,1 procent screenades 

positivt för delirium och 39,2 procent screenade positivt på båda instrumenten. En patient 

med en positiv CAM och negativ DRS-R98 hade väldigt milda symtom vilket tyder på 

subsyndromal delirium. En annan patient, med positivt DRS-R98 och negativ CAM, 

rapporterade hallucinationer och vanföreställningar och sömnstörningar men under 

screeningen var hen alert och visade inga problem med uppmärksamheten. I ett fall där 

patienten så småningom diagnostiserades med hyperkalcemi upptäckte screeningtestet ett 

utvecklande delirium före det uppmärksammades av vårdpersonalen (Rainsford et al., 

2014).  

 

Validering av Bedside Confusion Scale i palliativ vård 

Stillman och Rybicki (2000) konstaterade i sin studie att Bedside Confusion Scale (BCS) 

var ett validerat bedömningsinstrument när CAM användes som en referens. Studien fann 

att BCS hade en sensitivitet på 100 procent och en specificitet på mellan 53,8-84,6 procent. 

Specificiteten hos BCS steg ju svårare delirium patienten bedömdes ha. Resultatet visade 

ingen signifikant korrelation mellan ålder, kön eller ras och sannolikheten av en positiv 

BCS. Dock fann man en lätt trend för att äldre patienter hade högre poäng på BCS 

beskriver Stillman och Rybecki (2000).  

 

Validering av Buffalo Delirium Scale i palliativ vård 

Studien av Breier et al. (2017) påvisade att Buffalo Delirium Scale (BDS) som 

bedömningsinstrumentet var validerat inom palliativ vård. Studien beskriver att 

användningen av BDS kan hjälpa till att skilja delirium från demens i ett tidigt skede och 

där interventioner eller behandling kan sättas in. Tre faktorer identifierades: kognitiva 

problem, ångest och sömnproblem, där ångest korrelerade med delirium (p=<0,01) och 

demens kopplades samman med kognitiva problem (p=<0,01). Korrelationen mellan BDS 

variabler (r=0,82) och bedömningarna av delirium och demens stödjer validiteten av BDS.  

 

Validering av Delirium Observation Screening Scale i palliativ vård 

Jorgensen, Carnahan och Weckmann (2017) beskriver att Delirium Observation Screening 

Scale (DOS) visade sig vara korrekt i sin bedömning av delirium av patienter med palliativ 

diagnos som vårdades i hemmen. I denna studie jämfördes DOS med DRS-R98 som 

visades vara en majoritet av överensstämmande resultat. I hela 92 procent gav DRS-R98 

och DOS överensstämmande resultat. DOS hade en sensitivitet på 97 procent och en 

specificitet på 89 procent. Av de icke överensstämmande resultaten var fem falskt positiva 

och en var falskt negativt. Tre falskt positiva uppfyllde kriterierna för subsyndromal 
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delirium. I studien av Detroyer et al. (2014) där DOS jämförs och valideras med CAM och 

Delirium Index (DI) på en palliativ vårdavdelning menar författarna till den studien att 

DOS var validerat inom palliativ vård. Detroyer et al. (2014) redogör i sin studie att DOS 

hade en sensitivitet på 81,8 procent och en specificitet på 96,1 procent. 

Överensstämmelsen mellan DOS och CAM i att upptäcka delirium hos patienter och icke 

deliriösa patienter var också god, 95 procent. För gruppen patienter som bedömdes lida av 

delirium (n=13) var korrelationskoefficienten mellan DOS och Delirium Index (DI) r=0,73 

(p<0.01). 

 

Validering av Memorial Delirium Assessment Scale i palliativ vård 

Några studier nämner Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) som golden standard 

för att bedöma delirium inom palliativ vård samt för att jämföra och validera med andra 

studier. Studien av Barahona, Pinhao, Galindo och Noguera (2017) visade att den spanska 

versionen av MDAS sensitivitet var 92,6 procent och specificiteten 71,8 procent när den 

jämfördes med kliniska kriterier för delirium och screening instrumentet CAM. Man fann 

ingen signifikant skillnad mellan förekomsten av delirium hos patienter med avancerad 

cancer som vistades på hospice jämfört med patienter med avancerad cancer som vistades 

på ett allmänt sjukhus (p=0,38), man fann inte heller någon signifikant skillnad i 

medelvärdet av MDAS poängen (p=0,16) (p<0,001). I studien av Lawlor, Nekolaichuk et 

al. (2000) diagnostiserades 71 patienter med delirium med hjälp av DSM-IV och av dessa 

skattades 79 procent med MDAS. Korrelationen mellan skalornas kriterier sträckte sig från 

måttlig till låg (r=0,68–0,02). Ett större prov av genomförda MDAS bedömningar (n=330) 

visade en hög sensitivitet (98 %) och specificitet (96 %). Studien visade även att MDAS 

endast hade en måttlig korrelation (r=0,55) med Mini-Mental State Exam (MMSE). 

Noguera et al. (2014) beskriver i sin studie att MDAS har en god intern överensstämmelse. 

Korrelationen mellan MDAS och DRS-R98 var r=0,80 (r>0,70 var signifikant). 

Korrelationen mellan MDAS och MMSE var r=-0,74 (r< -0,70 var inte signifikant). 

 

O´Sullivan et al. (2015) jämförde MDAS och DRS-R98 inom en palliativ population där 

resultatet visade en övergripande hög överensstämmelse mellan de vanligaste faktorerna 

man bedömer med båda instrumenten. 77 konsekutiva patienter med DSM-IV bedömt 

delirium ingick i studien och bedömningen upprepades under en tre dagars intervall. 27 

procent (21/77) hade en anamnes av långvarig kognitiv försämring eller demens. 

Korrelationskoefficienten för MDAS och DRS-R98 var 0,84 (p<0,001) vilket indikerar en 

betydande överensstämmelse mellan de två instrumenten. Vidare jämfördes instrumenten 

mellan de två skalorna separat hos patienter med demens och patienter utan kognitiva 

problem. Hos patienter med demens förblev överensstämmelsen betydande (r=0,88) mellan 

instrumenten och även för gruppen utan demens förblev överensstämmelsen betydande 

(r=0,84). Överensstämmelsen mellan instrumentens faktorer var hög, med undantaget för 

de faktorer som mäter desorganiserat tänkande och uppmärksamhet, där 

överensstämmelsen var lägre men fortfarande klar och i hög grad statistiskt signifikant 

(p<0,001). 

 

Validering av Nursing Delirium Screening Scale i palliativ vård 

De La Cruz et al. (2014) jämförde instrumentet Nursing Delirium Screening Scale (Nu-

DESC) mot MDAS som användes som den gyllene standarden. 44 procent (34/78) av 

patienterna screenades positiva för delirium med MDAS och 42 procent screenades 

positiva för delirium med Nu-DESC av sjuksköterskor. När anhöriga använde verktyget 

screenades endast 24 procent av patienterna och 15 procent screenades positivt för 

delirium. Studien visade att Nu-DESC hade en sensitivitet på 63 procent och specificitet på 
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67 procent jämfört med MDAS när en sjuksköterska använde instrumentet. När en anhörig 

använde instrumentet hade Nu-DESC en sensitivitet på 35 procent och en specificitet på 80 

procent. I studien av Hosie et al. (2016) bedömdes 16 patienter lida av delirium (Nu-DESC 

>2). Alla patienter som screenats positivt för delirium genomgick sedan läkarens 

bedömning av DSM kriterier för delirium. Av dessa patienter hade 34 procent positiv Nu-

DESC och 19 procent av patienterna mötte DSM kriterier för delirium. 
 
Jämförelser av Singel Question in Delirum i palliativ vård 

SQiD var inte ett validerat bedömningsinstrument. Men resultatet i studien av Sands et al. 

(2010) belyser att SQiD som en enkel fråga till närstående vid inskrivningen till en 

palliativ vårdavdelning kan starta en vidare utredning med ytterligare 

bedömningsinstrument om svaret är positivt. I studien jämfördes frågan med CAM, 

MDAS, MMSE samt med en psykiatrisk intervju med patienten. Jämfört med intervjun 

hade SQiD en sensitivitet på 80 procent och specificitet på 71 procent. SQiD 

överensstämmelse med CAM var 67 procent, med både en sensitivitet och specificitet på 

67 procent. SQiD överensstämmelse med MDAS var 60 procent, med en specificitet på 64 

procent, sensitiviteten kunde inte beräknas eftersom det inte var några sanna positiva 

MDAS bedömningar. SQiD överensstämmelse med MMSE var 58 procent, med en 

sensitivitet på 50 procent och specificitet på 59 procent.  

 

Vårdpersonalens uppfattningar om bedömningsinstrument   

 

 

Användbarhet och mervärde 

I kvalitetsförbättringsprojektet av Harrison et al. (2016) genomförde 24 sjuksköterskor (av 

26) en utbildning i användningen av CAM. De flesta sjuksköterskor samtyckte starkt eller 

samtyckte till att de hade fått tillräcklig träning och kunskap för att genomföra en 

bedömning med hjälp av instrumentet. 46 procent av sjuksköterskorna samtyckte starkt 

eller samtyckte att CAM var användbart för att identifiera symtom av delirium och 33 

procent samtyckte att CAM gav dem mervärde i sin omvårdnadspraxis. I studien av 

Porteous et al. (2016) undersöktes personalens uppfattningar om Short CAM (en förenklad 

variant av Confusion Assessment Method) inom palliativ vård. 79,4 procent av personalen 

upplevde att screening efter delirium var viktigt och endast 3,2 procent tyckte inte att 

screening var viktigt. 59,3 procent upplevde inte att screening med Short CAM var 

betungande medan 25,9 procent tyckte att det var något betungande. Två av personalen 

(7,4 %) upplevde bedömningsinstrumentet som extremt betungande. Majoriteten av 

Tabell 5.  Översikt av vilka artiklar som beskriver vårdpersonalens uppfattningar om respektive 

bedömningsinstrument. 

Bedömnings-

instrument 

4AT BCS BDS CAM DI DOS DRS-

R98 

MDAS MMSE Nu-

DESC 

SQiD 

Baird & 

Spiller (2017) 
X   X        

Detroyer et al. 

(2014) 
     X      

Harrison et al. 

(2016) 
   X        

Hosie et al. 

(2015) 
         X  

Porteous et al. 

(2016) 
   X        

Rao, Ferris & 

Irwin (2011) 
   X        
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personalen (59,3%) ansåg dock att Short CAM inte bedömde närvaron av delirium 

tillräckligt noggrant medan 40,7 procent av personalen upplevde att Short CAM ofta 

bedömde närvaron av delirium tillräckligt noggrant. Resultatet i en studie av Rao et al. 

(2011) där personalen på ett hospice skulle screena efter depression och delirium dagligen 

ansåg personalen att det var lättare att screena efter depression än delirium. Personalen 

använde CAM för att identifiera delirium och man såg ingen skillnad i bedömningen 

beroende på vem i personalstyrkan som utförde den. Personalen tyckte inte att det var 

betungande att screena efter delirium utan konstaterade att screeningen var lätt att 

genomföra. De flesta i personalen menade att man hade saknat ett verktyg för att screena 

efter patientens mentala tillstånd och att det borde vara standard inom palliativ vård. Det 

som ansågs betungande handlade mer om datainsamlingen än den praktiska användningen 

beskriver Rao et al. (2011).  

 

Enkla och tydliga instrument  

Baird och Spiller (2017) genomförde ett kvalitetsförbättringsprojekt där vårdpersonalen 

fick välja mellan att använda Short CAM eller 4 AT som bedömningsinstrument under 

projektet. Tre av fyra personer föredrog 4 AT framför Short CAM eftersom det upplevdes 

enklare att fylla i och mindre öppet för tolkning. Alla fyra deltagare upplevde att 4 AT gick 

snabbare att använda än Short CAM och metoden krävde ingen särskild träning av 

utföraren. Resultatet visade att personalens medvetenhet om delirium ökade. Projektet 

utmynnade även i att en checklista för delirium utvecklades och att 4 AT vid inskrivningen 

till hospice införlivades i det övriga pappersarbetet. Sjuksköterskorna som deltog i studien 

av Detroyer et al. (2014) höll mestadels med om att konceptet av DOS variabler var 

tydliga, kompatibla med språket som används i praktiken, samt fritt från värderingar och 

uppfattningar. Majoriteten av sjuksköterskorna (90%) höll vidare med om att skillnader i 

svarsalternativen mestadels var tydliga. Alla sjuksköterskorna höll mestadels med om att 

de hade tillräckligt med kunskap från träning och erfarenhet för att kunna utvärdera 

bedömningsinstrumentet. De flesta sjuksköterskor ansåg att DOS var ett behändigt 

instrument som adderar värde till deras kliniska verksamhet beskriver Detroyer et al. 

(2014).  

 

Utmaningar och svårigheter 

I studien av Hosie et al. (2015) upplevde deltagarna Nu-DESC som ett kortfattat och enkelt 

verktyg. De flesta tyckte att Nu-DESC var rimlig att använda på deras enhet och de ansåg 

att verktyget kan ingå i den dagliga symtomscreeningen. Men en rad praktiska utmaningar 

att använda Nu-DESC i denna kliniska miljö fanns, såsom att bestämma den bästa tiden för 

att genomföra bedömningen under arbetsskiftet och om en ytterligare screening skulle vara 

nödvändig vid någon förändring i patientens kliniska tillstånd. Sjuksköterskorna ställdes 

även inför frågan; hur bedömer jag patienten om denne är oemottaglig eller medvetslös och 

de upplevde att det ibland var svårt att bedöma om det var delirium eller demens som 

patienten var drabbad av. Sjuksköterskorna upplevde att de hade olika uppfattningar om 

vissa frågor i bedömningsunderlaget vilket gjorde att man bedömde olika och efterlyste 

därför tydliggörande av vissa variabler. Sjuksköterskorna pekade även på ett behov för 

praktiska instruktioner, helst sådana man kan bära med sig, så som små laminerade kort. 

De menade även att bättre instruktioner kan hjälpa sjuksköterskor att först överväga en 

mängd olika omvårdnadsinterventioner för patienten förutom medicinering. Det var även 

osäkerhet kring objektiviteten i bedömningarna. Den individuella sjuksköterskans 

uppfattning om skattningen stämde inte alltid överens med en annan sjuksköterskas 

uppfattning. Deltagarna var medvetna om komplextiviteten och påverkan som co-

morbiditet, tidigare kognitiv försvagning och/eller irreversibel sjukdomsprognos. 
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Sjuksköterskorna upplevde att uppföljningen av screeningen ibland negligerades. Läkarna 

var inte informerade om Nu-DESC så fynden av screeningen diskuterades inte med den 

behandlande läkaren. Sjuksköterskorna efterlyste information om hur resultatet av 

screening instrumentet skulle användas av läkarna (Hosie et al., 2015). 

 

Medvetenhet, motstånd och villighet till användning 

De som var villiga att använda Nu-DESC uttryckte att verktyget hade ökat deras 

övergripande medvetenhet om delirium, inklusive den hypoaktiva typen. Sjuksköterskor 

med kortare yrkeserfarenhet uppskattade ett strukturerat verktyg jämfört med vissa 

deltagare som uttryckte att bra sjuksköterskor inte behövde använda Nu-DESC för att 

identifiera när patienter lider av delirium. Utan grundläggande kunskap om delirium och 

om hur och varför man bör kunna identifiera det är det en stor risk att det kommer att 

finnas kvar ett motstånd mot att rutinmässigt använda screeningverktyg som Nu-DESC. 

Trots träning och intermittent användande var misstolkningarna av syftet med Nu-DESC 

vanligt, flertalet deltagare såg på verktyget främst som en övervakning av misstänkt eller 

bekräftad delirium, vilket skadar deras vilja att använda verktyget i ett vidare syfte. 

Sjuksköterskornas villighet att använda Nu-DESC påverkades av hens uppfattning av sitt 

eget behov av att använda ett screeningverktyg för delirium. En kombination av stolthet 

och stort självförtroende i ens kunskaper var potentiella barriärer för implementering av 

Nu-DECS som ett screeninginstrument som används rutinmässigt. Dessa sjuksköterskor 

erkände dock det potentiella värdet för mindre erfarna sjuksköterskor och/eller för att 

tillhandahålla ett register över förändringar i patientens status över tid (Hosie et al., 2015). 

 

Etiskt dilemma 

I den palliativa kontexten debatterade flera runt värdet av att alla patienter genomgick 

screening för delirium. En del sjuksköterskor funderade över värdet av att screena patienter 

som lider av irreversibelt delirium. Medan andra sjuksköterskor argumenterade mot 

antagandet att delirium är ofrånkomligt och inte behandlingsbart. Diskussionen mellan 

sjuksköterskorna visade skilda uppfattningar om möjligheter för interventioner som kan 

framgångsrikt behandla delirium, underlätta symtom och distress samt att underskattad 

och/eller missbedömning av symtom från delirium fortsätter att hindra sjuksköterskors 

respons (Hosie et al., 2015). 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Design och ansats 

Initialt sökte författarna material om förekomst och identifiering av delirium i palliativ 

vård. Fakta om tillståndet och dess orsaker studerades i litteratur och vetenskapliga artiklar 

och en problemformulering utformades successivt under detta arbete. Utifrån 

problemformuleringen växte ett syfte med frågeställningar fram. Problemet och syftet 

ansågs som lagom brett för att hitta lämplig mängd data där frågeställningarna 

kompletterade kunskapen runt bedömningsinstrumenten. En litteraturöversikt ansågs mest 

passande för att ta reda på befintlig forskning om de bedömningsinstrument som används 

för att identifiera delirium i palliativ vård. Om en studie med annan design och ansats valts 

hade syftet inte varit detsamma och således inte heller resultatet. Att en relevant metod i 

förhållande till forskningsfrågan har använts ökar tillförlitligheten i studien (Willman et al., 

2016). Frågeställningen där författarna efterfrågar vårdpersonalens uppfattningar om 

bedömningsinstrument för delirium i palliativ vård hade kunnat passa en annan lämplig 

design, t ex en kvalitativ intervjustudie, fokusgruppsintervjuer eller standardiserade 
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enkätfrågor. Det fanns dock inget underlag för att kunna verkställa en sådan studie då 

bedömningsinstrument för delirium inom palliativ vård inte användes på de tilltänkta 

vårdenheterna. Valet av en litteraturöversikt styrktes ytterligare. Frågeställningen om hur 

instrumenten var validerade lämpades bäst att undersöka via en litteraturöversikt med 

tanke på tidigare bakgrundsfakta. Forskningsprocessen innebar ett induktivt arbetssätt där 

författarna gick från delar till helhet för att nå en slutsats och där litteraturöversikten gav en 

överblick över kunskapsläget och kunskapsluckor identifierades (Forsberg & Wengström, 

2016). Genom en litteraturöversikt påvisade resultatet ny användbar kunskap och 

information inom palliativ vård.  

 

Urvalskriterier 

Författarna hade som inklusionskriterier, innan datainsamlingen genomfördes, att studierna 

skulle vara publicerade mellan år 2007-2017 samt att de skulle ha gjort tydliga etiska 

överväganden. Efter att datainsamlingen var genomförd valde författarna att utöka 

publiceringsårtalen till 2000-2017 då två artiklar som ansågs relevanta för studien annars 

skulle ha exkluderats. Dessa två studier jämförde ett bedömningsinstrument med ett annat 

inom palliativ vård vilket kan vara ett sätt att utvärdera samt validera om 

bedömningsinstrumentet är kliniskt tillämpbart inom populationen. Då forskning är 

färskvara kan det dock ses som en svaghet att inkludera studier som inte är publicerade 

under de senaste tre till fem åren (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriteriet att 

studierna skulle ha gjort tydliga etiska överväganden frångicks också eftersom författarna 

valde att inkludera två artiklar där man rapporterade om förbättringsprojekt som 

genomförts där man inte gjort några etiska överväganden. De artiklarna inkluderades då 

studierna ansågs ha relevans för litteraturöversikten och de var dessutom ganska nyligen 

publicerade och ansågs som färskvara inom forskning. Den ena av dessa två studier var 

dock en mycket liten studie med få deltagare vilket kan påverka trovärdigheten för ett 

resultat (Willman et al., 2016).  

 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller 

norska. Under datainsamlingen hittades bara artiklar skrivna på engelska. 

Språkavgränsningen exkluderade inga artiklar då alla artiklarna som påträffades i 

databassökningarna var skrivna på engelska. Enligt Willman et al. (2016) bör 

inklusionskriterierna vara preciserade före litteratursökningens start eftersom en 

modifiering av kriterierna i efterhand kan påverka sökningens validitet. I denna 

litteraturöversikt modifierades inklusionskriterierna efter att litteratursökningen genomförts 

vilket kan ses som en svaghet, men inga begränsningar utifrån inklusionskriterierna 

användes vid sökningen, utan författarna exkluderade artiklar som inte matchade 

inklusionskriterierna först efter genomläsning av artikeln i sin helhet.  

 

Datainsamlingsmetod 

Sökorden till databassökningen, som baserades på syftet, diskuterades mellan författarna 

och de sökord som sedan användes bedömdes räcka för att täcka in sökningarna. Om fler 

sökord använts fanns en risk för att minimera antalet träffar ytterligare. För att undvika ett 

snedvridet urval är det enligt Willman et al. (2016) viktigt att kombinera olika söktermer 

och indexord så att så mycket litteratur som möjligt täcks in. Då författarna inte fysiskt 

kunde arbeta tillsammans pga. distans mellan bostadsorter gjordes sökningar separat vid ett 

flertal tillfällen men även gemensamt via internet vid ett par tillfällen. Det uppfattades 

lättare när författarna kunde arbeta med sökningarna samtidigt då artiklar och abstracts 

kunde diskuteras direkt om de skulle avfärdas eller sparas. Författarna genomförde väldigt 

många sökningar (78 stycken) och dessa hade kunnat minskas av om författarna använt 
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den booleska operatoren OR. Detta valdes dock bort eftersom antalet träffar blev för stort 

för att författarna skulle kunna gå igenom alla med tanke på tidsramen för denna 

litteraturöversikt. Att författarna valde att ha en låg specificitet på litteratursökningen 

genom att inte ange inklusionskriterier medförde att författarna fick en väldigt stor mängd 

data att sortera igenom. Att ange inklusionskriterier redan i stadiet för databassökningen 

skulle dock ha medfört att ett antal artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt i 

sådana fall skulle ha exkluderats. Antalet träffar i databassökningarna hade kunnat 

begränsas genom att författarna använt ämnesord även i övriga databaser, inte bara i 

PubMed. Ämnesord användes inte på grund av författarnas ovana och okunskap att söka i 

dessa databaser vilket kan ses som en svaghet.  

 

Det stora antalet abstract och titlar som författarna gick igenom vid databassökningarna 

kan vara till nackdel för studien och författarna kan oavsiktligt missat någon artikel som 

kunnat vara relevant på grund av eventuell ouppmärksamhet ju länge databassökningarna 

pågick. Samtidigt har båda författarna gått igenom databassökningarna på var sitt håll och 

gemensamt diskuterat fram vilka artiklar som skulle inkluderas vilket är en styrka. En 

granskning som genomförs av minst två oberoende granskare som sammanför sina resultat 

får större tyngd enligt Willman et al. (2016). Trots att databassökningarna i denna 

litteraturöversikt var systematiska och sökorden som författarna använde var specifika för 

ämnet utesluter det inte att andra relevanta studier utelämnats. Enligt Willman et al. (2016) 

ska en litteraturöversikt inkludera all tillgänglig forskning inom ett visst område. För att 

litteraturöversikten ska uppnå hög trovärdighet ska metoden för datainsamlingen ske på ett 

systematiskt sätt. En hög specificitet i sökningen uppnås när relevant data hittas.  

 

Databaserna som använts vid litteratursökningen var CINAHL complete, MEDLINE, 

PsycINFO, PubMed och SveMed+. Trots att dessa databaser är de mest användbara för 

omvårdnadsforskning utesluter det inte att andra relevanta studier utelämnats. Enligt 

Willman et al. (2016) är det viktigt att söka litteratur från flera olika källor för att undvika 

ett snedvridet urval. När författarna under datainsamlingen läste titlarna på studierna för att 

avgöra vilka abstract som skulle genomläsas kan en tolkning ha skett som medfört 

exkludering av studier som kunnat ingå i översikten. De artiklar som verkade intressanta 

sparades i ett Google dokument och lästes i sin helhet av båda författarna. Här kunde 

författarna diskutera huruvida artikeln passade in på studiens syfte eller ej. 

 

En svaghet i litteraturöversikten kan vara att ett par artiklar inte beskrev 

bedömningsinstrumenten tillräckligt utförligt och tydligt vilket gjorde att författarna fick 

söka efter primärkällan för att få en tydligare beskrivning av bedömningsinstrumentet. De 

artiklarna ingick inte i resultatet av sökningarna men artiklarna presenteras ändå i 

resultatdelen för att öka trovärdigheten i studien. Alla bedömningsinstrumenten som 

identifierades i artiklarna var inte validerade inom palliativ vård och då presenteras 

valideringen i resultatet med hänvisning till originalartikeln. 

 

De artiklar som författarna inte kunde komma åt på egen hand via databaserna hjälpte 

sjukhusbiblioteket i Skövde till med att beställa hem kostnadsfritt. En styrka i denna 

litteraturöversikt är att alla artiklar som svarade mot översiktens syfte inkluderats, ingen 

artikel har exkluderats på grund av kostnader eller att de inte fanns att få tag på i full text. 

En studie som inte hade publicerats inkluderades också i studien. Artikeln var accepterad 

av tidskriften och publicerades under mars 2018. Två av studierna som inkluderades hade 

samma författare. Studierna hade olika syften och använde sig av olika metoder för att 

svara på sin forskningsfråga och inkluderades därför i översikten. En författare återkom i 
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flera av de inkluderade artiklarna men angavs inte som huvudförfattare i någon av 

studierna. Enligt Vetenskapsrådet (2011) kan reliabiliteten på studien påverkas om stort 

fokus läggs på ett fåtal författares studier och deras förförståelse om ämnet.  

 

Dataanalysmetod 

Ett tydligt beskrivet utförande av sökning och metod innebär att studien kan upprepas, 

vilket ökar trovärdigheten enligt Polit och Beck (2017). Den analysmetod som författarna 

valde att använda i litteraturöversikten kan användas både på kvalitativa och kvantitativa 

studier.  

 

Författarna behärskar det engelska språket tillräckligt väl för att kunna förstå abstracten för 

att göra en tillfredsställande första bedömning av artiklarna, men då författarna inte 

dagligen arbetar med att översätta från engelska till svenska och har utfört översättningarna 

själva kan dock inga garantier ges att översättningen är korrekt utförd, vilket bör ses som 

en svaghet i analysen. Även författarnas låga kunskaper i statistik kan ses som en svaghet i 

litteraturöversikten eftersom det kan leda till att data eventuellt misstolkats under analysen. 

Under hela analysarbetet har författarna oberoende av varandra granskat och analyserat de 

inkluderade studierna för att sedan gemensamt diskutera och jämföra resultat. Likheter och 

väsentliga delar identifierades i dataanalysen av vårdpersonalens uppfattningar och 

strukturer, innehåll och förtydliganden mellan de olika bedömningsinstrumenten kunde 

urskiljas under analysmetoden. Fynden har sedan jämförts mot varandra och 

sammanställts.  

 

Även resultat som inte stämde överens med författarnas förförståelser har inkluderats för 

att inte ge ett vinklat resultat. Enligt Polit och Beck (2017) och Willman et al. (2016) är 

detta en styrka för att en litteraturöversikt ska uppnå hög trovärdighet. Till följd av att 

författarna kontinuerligt genom analysen återgått till originalkällorna för att försöka 

undvika egna tolkningar av resultatet under arbetets gång kan enligt Polit och Beck (2017) 

hög bekräftbarhet uppnås och därmed ökar även trovärdigheten. Inga svenska eller 

nordiska artiklar återfanns i resultatet vilket kan tyda på att forskning runt ämnet är 

eftersatt i Sverige och Norden. USA och Australien var de länder som författarna fick flest 

träffar på. Detta kan påverka generaliserbarheten och den kliniska tillämpbarheten 

eftersom instrumenten som används ofta är översatt till det egna språket. En validering av 

den spanska versionen av MDAS blir till exempel svår att tillämpa i Sverige. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har varit medvetna om sina förförståelser under hela arbetet och försökt minska 

risken av att dessa påverkat resultatet genom att först individuellt granska och analysera 

arbetet för att sedan sammanställa resultatet tillsammans. Av de 18 inkluderade artiklarna 

har 16 gjort tydliga etiska överväganden eller blivit godkända av en etisk kommitté, något 

som Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar att studier som inkluderas i en 

litteraturöversikt bör ha gjort. Att inte alla studier som ingår i litteraturöversikten gjort 

etiska överväganden ses som en svaghet. Författarna valde att inte göra någon 

kvalitetsbedömning av de inkluderade studierna eftersom litteraturöversiktens syfte var att 

beskriva olika bedömningsinstrument och att inga artiklar skulle exkluderas även om de 

hade låg kvalitet. I efterhand kan det ses som en svaghet att de studier som validerar 

bedömningsinstrumenten inte är kvalitetsgranskade.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka bedömningsinstrument som används 

för att identifiera delirium i palliativ vård. 

 

Av resultatet framkommer det att ett flertal olika bedömningsinstrument används inom 

palliativ vård för att bedöma om patienten har drabbats av delirium. Med tanke på hur 

många olika bedömningsinstrument som påträffades i litteraturöversikten så verkar det inte 

finnas någon enhetlig eller strukturerad bedömning av delirium inom palliativ vård, vilket 

även Caraceni och Simonetti (2009) bekräftar. Resultatet visar att det finns flera 

screeningverktyg och bedömningsinstrument som har utformats för att administreras av 

sjuksköterskor, framförallt där inte läkarna besöker patienten frekvent och nästan alla de 

bedömningsinstrument som identifierades i litteraturöversikten kan användas bedside av 

sjuksköterskan. Det framkommer även att bedömningsinstrumenten är utformade på olika 

vis, vilket tyder på att det finns anledning, men även möjlighet att använda sig av olika 

metoder beroende på i vilken palliativ fas patienten befinner sig i. Instrument som 

observerar patienten, såsom CAM, DOS och Nu-DESC, kan lämpa sig i sen palliativ fas 

medan de instrument där patienten ska svara på frågor eller testas på olika sätt kan passa 

bättre i en tidigare fas, exempelvis 4 AT, BCS, DI, MDAS och MMSE. DOS innehåller 

dock ett antal frågor som kan vara ansträngande för patienten att svara på enligt Detroyer 

et al. (2014).  

 

Resultatet visar att de olika verktygen för att identifiera delirium har olika för- och 

nackdelar som man måste ta hänsyn till innan de används. Även syftet med bedömningen 

bör styra valet av instrument. Vissa verktyg, som CAM, DOS, Nu-DESC och SQiD är 

verktyg som inte måste involvera patienten med direkta frågor eller test, vilket kan vara bra 

om patienten inte har ork. Även Leonard et al. (2014) beskriver att Nu-DESC, SQiD eller 

CAM är idealiska använda då det endast krävs ett kort test av uppmärksamhet och att 

instrumenten kan effektivt screena för delirium. De flesta 

observationerna/frågeställningarna i BDS, CAM och DOS passar bäst när patienten är 

verbal medan Nu-Desc och SQiD kan utföras utan patientens medverkan. Något som bör 

tas i beaktning är att alla instrument som baserar sig på observationer blir en bedömning 

som utförs av olika individer med olika förutsättningar. Mossello et al. (2017) beskriver att 

sjuksköterskans förmåga att korrekt identifiera delirium beror i huvudsak på dennes 

förmåga att identifiera dagliga kognitiva fluktuationer.  

 

I denna litteraturöversikt framkommer det att de bedömningsinstrument som innehöll 

någon typ av test som patienten ska genomföra kan sätta patienten i underläge och riskera 

att förnedra patienten om denne inte klarar uppgiften. Testen handlar bland annat om att 

räkna månaderna baklänges, ange tid och datum, var man befinner sig osv. Dessa 

instrument medför en högre belastning för patienten jämfört med instrumenten som 

fokuserar på observationer. Instrument som kräver deltagande från patienten kan ställa till 

med svårigheter eftersom en förutsättning för att bedömningarna ska kunna genomföras är 

patientens deltagande. Detta blir väldigt tydligt i studien av Hosie et al. (2016) där MDAS 

inte kunde genomföras eftersom patienten inte ville, orkade eller var oförmögen att prata. 

För patienter som befinner sig i den palliativa vården är detta vanligt förekommande 

symtom. En barriär som sjuksköterskor påtalar är att användandet av kognitiva 

bedömningsinstrument kräver långa utfrågningar eller tester av patienter som ofta anses 

vara alltför betungande för patienter inom palliativ vård som ofta är sköra och lider av 

fatigue (Hosie, Lobb et al., 2014; Nunn, 2014). Det var stora skillnader i hur lång tid det 
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tog att utföra en bedömning med hjälp av de olika instrumenten, från ett par minuter till ca 

20 minuter vilket kan vara betydande för sjuksköterskan som kan ha ont om tid. 

 

Att gradera eller mäta delirium kan vara värdefullt för att utvärdera en intervention eller för 

att kunna förhindra, följa eller förutsäga förlopp (Lawlor, Nekolaichuk et al., 2000). 

Riskfaktorer för att drabbas av delirium hos sårbara patienter, som uttorkning, nedsatt 

nutrition, smärta, störd nattsömn, urinretention och förstoppning (De la Cruz, 2015; Le 

Grand, 2017; Neefjes et al., 2017; Robinson, 2011; Senel et al., 2017 bör undvikas i största 

möjliga mån och bedömningsinstrument BDS utvecklades just för att uppmärksamma 

riskfaktorer (Breier et al., 2017). Tidigare studier har funnit att med tidig identifiering finns 

möjlighet att snabbt hantera och behandla de underliggande medicinska orsakerna, 

tillhandahålla snabba implementeringar av interventioner samt minska svårighetsgraden 

och varaktigheten av tillståndet (Moyer, 2011). De bedömningsinstrument som är bäst 

lämpade för att mäta svårighetsgraden av delirium är MDAS och DRS-R98 enligt Leonard 

et al. (2014). DRS-R98 kan dock även användas för att diagnostisera delirium av läkare. 

 

Av resultatet framkommer att betydelsen av utbildning i handhavandet av 

bedömningsinstrumenten är viktig för att bedömningen ska bli så felfri som möjligt. 

Träning att förstå och använda själva screening instrumentet är värdefullt för att kunna 

göra en korrekt bedömning. Flera studier påtalar att validiteten för bedömningen ökade 

markant om vårdpersonalen fått utbildning och träning. CAM är ett verktyg som flera 

studier påpekar är viktigt att man får träning och utbildning i samt erfarenhet av att 

använda för att bli skicklig i bedömningen. Fadul, Kaur, Zhang, Palmer och Bruera (2007) 

belyser att adekvat träning i bedömningsinstrument och en manual för utförandet är 

förutsättning för att förbättra upptäckten av delirium. Ibland upplevde sjuksköterskor att de 

hade olika uppfattningar i bedömningsunderlaget vilket gjorde att man bedömde olika. Här 

vore en form av instruktion eller handbok värdefullt. Vilket verktyg som används för 

identifiering av delirium bör styras av nivån av träning som vårdpersonalen behöver för att 

använda verktyget korrekt, men även hur lätt verktyget administreras och den potentiella 

nivån av börda bedömningen orsakar för patient och anhöriga enligt Leonard et al. (2014). 

Vilket instrument som passar ens egen verksamhet är upp till enhetens eget beslut. Men att 

välja ett instrument som är validerat och erkänt av professionen kan vara att föredra.  

 

I denna litteraturöversikt framkommer att en del sjuksköterskor med större erfarenhet och 

utbildning ansåg att de inte behöver använda screeningverktyg för att identifiera delirium, 

något som en studie av Oligario et al., (2015) motsäger. Studien visar att subjektiva 

bedömningar av sjuksköterskor saknar överensstämmelse med ett validerat 

bedömningsinstrument i 40 procent av fallen. Sjuksköterskornas utbildningar och antalet år 

av erfarenhet förbättrade inte sjuksköterskans förmåga att subjektivt bedöma delirium. 

Socialstyrelsen (2012) beskriver att ett bedömningsinstrument ger förutsättningar för att en 

bedömning ska bli mer relevant än om en enskilds uppfattning eller förförståelse gör en 

skattning av en patient. Hosie, Agar et al. (2014) beskriver också att sjuksköterskor har 

svårt att sätta ord på förändringar de uppmärksammar hos patienter, vilket gör det svårt att 

länka observationerna till en potentiellt delirium diagnos. Att endast 40 procent av de 

subjektiva bedömningarna stämmer överens med objektiva bedömningar tyder på att det 

finns ett behov av att förbättra enhetligheten och kontinuiteten av bedömningar av delirium 

(Oligario et al., 2015). I resultatet framkommer att förekomsten av delirium ökar när 

screeninginstrument användes jämfört med kliniska bedömningar för att man helt enkelt 

upptäckte tillståndet något som både Bush et al. (2017) och Brown och Hardy (2016) 

påtalar i sina studier. 
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Det visades att sjuksköterskor inte använde systematiska och strukturerade verktyg för att 

identifiera delirium regelmässigt (Hosie, Agar et al., 2014; Hosie, Lobb et al., 2014) och 

det framkom även olika uppfattningar bland sjuksköterskorna huruvida ett 

bedömningsinstrument ger mervärde i omvårdnaden. Men i studien av Hosie, Lobb et al. 

(2014) efterfrågades strukturerade verktyg och sjuksköterskor tror att införandet av 

screeningsverktyg för delirium och omvårdnadsplaner i den kliniska verksamheten skulle 

resultera i ökad identifiering och bedömning av delirium. Vilket bekräftas i studien av 

Oligario et al. (2015) där resultatet visade att ett bedömningsinstrument var betydelsefullt 

för att bedöma delirium hos patienter i livets slutskede med en underliggande demens 

vilket kan vara en utmaning med endast en klinisk bedömning. 

 

Genom användandet av ett screeningverktyg kan personalen få ett ökat självförtroende i 

sina bedömningar av delirium som kan ge känslan av att de är kompetenta nog att tolka 

aspekter av deras patienters psykiska och mentala status på ett mer meningsfullt sätt, vilket 

sedan kan innebära en förbättrad omvårdnad (Barnes et al., 2010). Moyer (2011) 

uppmärksammar att det är betydelsefullt att ha baskunskap om patientens kognitiva 

utgångspunkt i bedömningen av delirium. Effektiva strategier för att upptäcka och bedöma 

delirium anser sjuksköterskor vara att bygga upp nära relationer och kommunikation 

mellan sjuksköterskor, patienter, anhöriga och läkare (Hosie, Agar et al., 2014). Även 

Hosie, Lobb et al. (2014) beskriver att involvera anhöriga anses viktigt för 

sjuksköterskorna eftersom deras observationer bidrar med värdefulla insikter om 

förändringar i patientens medvetenhet, kognition och uppfattning, vilket bidrar till tidigare 

identifiering och bedömning av symtom av delirium. Genom att ställa frågan “Tycker du 

att (patienten namn) har varit mer förvirrad den senaste tiden?” är det ett enkelt sätt att 

involvera anhöriga eller vänner. 

 

I föreliggande litteraturöversikt framkommer att sjuksköterskorna upplevde att resultaten 

och uppföljningen av screeningen åsidosattes eftersom kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna var bristfällig, och att det saknades information och kunskap om hur 

resultatet av screeningen skulle användas. Hosie, Lobb et al. (2014) beskriver att om 

teammedlemmar inte respekterar varandras kliniska observationer förhindrar det känslan 

av självförtroende och effektivitet i sin identifiering och bedömning av delirium. 

Ömsesidig respekt mellan teammedlemmar möjliggör effektivare identifiering och 

bedömning av delirium. Att sjuksköterskorna deltar i multidisciplinära möten ger 

möjligheter för dem att kommunicera deras observationer av patienten. I studien av 

Brajtman et al. (2006) beskriver sjuksköterskor att deras kollegor är värdefulla källor av 

personligt och professionellt stöd. Hinder som sjuksköterskor ställs inför är att bedöma den 

bästa tiden för att genomföra screeningen och hur man bedömer medvetslösa patienter. 

 

I litteraturöversikten framkommer det att sjuksköterskor identifierade luckor i deras 

kunskap om delirium och det bidrog till osäkerhet, rådvillhet och fördröjning av passande 

interventioner. Delirium är ett vanligt symtom inom palliativ vård men har inte någon stor 

plats i utbildningen i palliativ vård enligt Hosie, Agar et al. (2014) och Hosie, Lobb et al. 

(2014). I studien av Brajtman et al. (2006) anger sjuksköterskor att ytterligare kunskap om 

delirium skulle förbättra deras förmåga att tillhandahålla en “god död”. Ökad kunskap och 

praktiska färdigheter i identifiering, diagnostisering och behandling av delirium ses som 

grundläggande för att kunna förstå utveckling och processen av delirium. Sjuksköterskor 

påpekade även att denna kunskap var viktig för att förbättra deras förmåga att identifiera 

delirium i ett tidigare skede (Brajtman et al., 2006). I en studie av LaFever, Bory och 

Nelson (2015) ökade sjuksköterskornas kunskap om delirium från 69 procent till 86 
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procent efter att ha genomgått ett utbildningsprogram i ämnet. Sjuksköterskornas kunskap 

hur de skulle hantera delirium ökade från 47 procent till 66 procent. Det viktigaste ansågs 

vara att förebygga delirium hos högriskpatienter än att behandla delirium efter det hade 

uppstått. Resultatet visar att sjuksköterskor erkänner utmaningar i att identifiera och 

bedöma delirium som ett svårt symtom att båda att diagnostisera och behandla (Hosie, 

Lobb et al., 2014). Ett viktigt steg för att öka identifiering av delirium hos patienter är att 

sjuksköterskor får utbildning i att rutinmässigt observera och dokumentera kliniska 

observationer relaterade till delirium (Mossello et al., 2017).  

Den palliativa vårdens roll vid livets slut är att lindra lidande hos patienter och deras 

anhöriga genom en omfattande bedömning och behandling av fysiska, psykosociala och 

andliga symtom som patienten kan uppleva. Faktorer som är viktiga för allvarligt sjuka 

patienter innefattar tillfredsställande kontroll av smärta och andra symtom, finna mening 

med livet samt uppnå en känsla av självkontroll. Med en medvetenhet om att döden är nära 

förestående vill patienten ofta slutföra vissa uppgifter för att tillåta sig en fridfull död, 

såsom att erbjuda förlåtelse, bli förlåten samt säga adjö till familj och vänner (Rome, 

Luminais, Bourgeois & Blais, 2011). Om patienten är drabbad av ett delirium finns risken 

att kommunikationen försvåras mellan parterna och konsekvensen kan bli ett onödigt 

lidande både för patient och anhöriga (Brown & Hardy, 2016; Close, 2012). Därför är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om riskfaktorer för delirium, bakomliggande 

orsaker samt kunna identifiera tillståndet för att rätt åtgärd ska kunna vidtas så snabbt som 

möjligt (LaFever et al. 2015).  

 

I en studie av Wright, Brajtman, Cragg och MacDonald (2015) beskriver författarna att 

delirium i livets slutskede kan vara en del av ett normalt döende där hjärnan stänger ned 

inför den kommande döden. När delirium var irreversibelt guidade vårdpersonalen de 

anhöriga genom döendeprocessen och upplevelsen av delirium behövde inte vara så 

skrämmande för de runt omkring. Anhöriga behöver få en förklaring till varför patienten 

beter sig annorlunda och inte är sig själv (Brown & Degner, 2001; Gagnon et al., 2000). 

Med tanke på frekvensen av delirium de sista dagarna i livet och om delirium uppfattas 

som normalt och acceptabelt vid en förväntad död finns en risk att patienten förblir 

obehandlad och kanske lidande. Behandling av delirium i palliativ vård ska utgå ifrån de 

kliniska omständigheterna som råder och om patienten bedöms vara döende bör 

behandlingen vara symtominriktad (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Men 

frånvaron av bedömning av delirium kan resultera i att patienten har okontrollerade 

symtom de sista dagarna i livet (De La Cruz et al., 2014).  

 

Både Caraceni och Simonetti (2009), Porteous et al. (2016) och Rainsford et al. (2014) 

påtalar i sina studier att det inte finns någon konsensus om vilket bedömningsinstrument 

som ska användas och O’Sullivan et al. (2015) påpekar i sin studie att 

bedömningsinstrumenten är olika bra för att identifiera de olika typerna av delirium, men 

efterlyser även en bättre metod för att bedöma ett hypoaktivt delirium. Den hypoaktiva 

subtypen som är väldigt vanlig är mindre trolig att bli upptäckt av vårdpersonal eller kan 

missuppfattas som en depression eller utmattning (Fang et al., 2008; LeGrand, 2012; 

Robinson, 2011; Smith & Adcok, 2011). Bland annat 4 AT som är studerat av Mossello et 

al. (2017) och anses ha en hög specificitet för identifiering av hyperaktivt delirium medan 

instrumentet fick signifikant lägre specificitet för igenkännande av hypoaktivt delirium. 

 

Av resultatet framkommer att de bedömningsinstrument som återkommer upprepade 

gånger i studierna är CAM och MDAS vilka verkar vara de mest erkända 

bedömningsinstrumenten och flertalet studier använder dessa instrument för att validera 
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eller jämföra med andra bedömningsinstrument. CAM är det instrumentet som 

vårdprogrammet i palliativ vård lyfter fram, men även MDAS benämns i vårdprogrammet 

men det finns inga instruktioner om hur verktyget ska användas (Regionala cancercentrum 

i samverkan, 2016). I denna litteraturöversikt ses ytterligare validering av instrumenten 

BCS, BDS, DOS och Nu-DESC. CAM och Nu-DESC är även översatta och validerade 

inom svensk sjukvård (Larsson, Axell & Ersson, 2007; Lingehall, Smulter, Engström, 

Gustafson & Olofsson, 2013) dock inte inom palliativ vård i Sverige.  

 

Slutsats 
Marknaden av olika bedömningsinstrument som används för identifiering av delirium i 

palliativ vård är stor. Det finns inte någon enighet om vilket instrument som är mest 

användbart och ett fåtal instrument är validerade inom området. Valet av instrument bör 

styras av syftet för bedömningen samt patientens tillstånd då instrumenten är utformade på 

olika vis. CAM och Nu-DESC är de instrument som är översatta och validerade på svenska 

men inte inom den palliativa vården. Träning och utbildning i handhavandet av 

instrumentet krävs för att bedömningen ska bli så felfri som möjligt. Sjuksköterskorna 

upplevde inte bedömningen som betungande, utan snarare att en medvetenhet och kunskap 

runt delirium uppdagades. Tillgång och vetskap om bedömningsinstrument för att 

identifiera delirium i palliativ vård kan gynna både patient, närstående och vårdpersonal. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturöversikt presenterar en sammanfattning över de bedömningsinstrument 

som finns tillgängliga för att identifiera delirium i palliativ vård samt en tydlig beskrivning 

av deras syften och utformning. Den innehåller även rekommendationer för vilket 

instrument som kan vara av värde för vårdpersonalen i olika palliativa faser. Resultatet i 

denna litteraturöversikt kan användas för att identifiera instrument för att bedöma delirium 

inom palliativ vård. De bedömningsmetoder som sedan tidigare är översatta till svenska är 

förstås enklast att använda. SQID är en enkel fråga som all vårdpersonal kan använda sig 

av utan att det tar tid eller resurser.  

 

Författarna till denna litteraturöversikt har som blivande specialistsjuksköterskor i palliativ 

vård tillförskaffat sig vetskap om olika bedömningsinstrument för att kunna implementera 

verktygen inom sina egna enheter som ett led i att medvetandegöra tillståndet i större 

utsträckning, men även att påminna vårdpersonal om att använda sig av begreppet delirium 

i större omfattning än vad som görs i nuläget för att uppmärksamma ämnet.  

 

Ytterligare forskning inom ämnet är önskvärt då bedömningsinstrument för delirium inom 

palliativ vård inte är särskilt utforskat i Sverige. Studier där lämpliga 

bedömningsinstrument översätts till svenska samt valideras inom palliativ vård för att 

kvalitetssäkra vården är välkommet, samt att utforska svenska sjuksköterskors upplevelser 

av bedömningsinstrumenten. Det vore även intressant med en kvalitativ intervjustudie med 

sjuksköterskor inom palliativ vård hur de upplever och bemöter patienter med delirium då 

det är ett vanligt och komplext tillstånd i livets slutskede.  
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Tabell 1. Databassökning 

Sökning 

nr Databas Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

1 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

palliative care AND delirium AND 

screening tool 
17 17 9 5 

2 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

palliative care AND delirium AND 

screening scale 
16 16 3 2 

3 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

palliative care AND delirium AND 

assessment scale 
113 78 10 4 

4 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

palliative care AND delirium AND 

assessment tool 
71 57 5 1 

5 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

end of life AND delirium AND 

assessment tool 
20 17 3 0 

6 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

end of life AND delirium AND 

assessment scale 
18 16 1 0 

7 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

end of life AND delirium AND 

screening tool 
2 1 0  

8 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

end of life AND delirium AND 

screening scale 
4 1 0  

9 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

hospice care AND delirium AND 

assessment tool 
8 4 1 1 

10 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

hospice care AND delirium AND 

assessment scale 
14 9 0  

11 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

hospice care AND delirium AND 

screening scale 
2 1 0  

12 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171220 

hospice care AND delirium AND 

screening tool 
6 4 1 1 

13 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal care AND delirium AND 

screening tool 
2 0 0  

14 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal care AND delirium AND 

screening scale 
2 0 0  

15 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal care AND delirium AND 

assessment scale 
17 5 1 0 

16 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal care AND delirium AND 

assessment tool 
12 6 1 0 

17 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

palliative care AND confusion AND 

assessment tool 
17 4 1 1 
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nr Databas Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

18 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

palliative care AND confusion AND 

assessment scale 
19 5 0  

19 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

palliative care AND confusion AND 

screening scale 
4 0 0  

20 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

palliative care AND confusion AND 

screening tool 
11 3 1 0 

21 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

end of life AND confusion AND 

screening tool 
1 0 0  

22 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

end of life AND confusion AND 

screening scale 
1 1 0  

23 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

end of life AND confusion AND 

assessment scale 
4 1 0  

24 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

end of life AND confusion AND 

assessment tool 
3 1 0  

25 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

hospice care AND confusion AND 

assessment tool 
3 1 0  

26 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

hospice care AND confusion AND 

assessment scale 
5 0 0  

27 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

hospice care AND confusion AND 

screening scale 
0    

28 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

hospice care AND confusion AND 

screening tool 
4 1 0  

29 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal care AND confusion AND 

screening tool 
0    

30 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal care AND confusion AND 

screening scale 
0    

31 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal care AND confusion AND 

assessment scale 
0    

32 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal care AND confusion AND 

assessment tool 
3 1 0  

33 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal restlessness AND 

assessment tool 
3 1 1 0 

34 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal restlessness AND 

assessment scale 
0    

35 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal restlessness AND screening 

scale 
0    
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nr Databas Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

36 

CINAHL complete, 

MEDLINE, 

PsycINFO 171221 

terminal restlessness AND screening 

tool 
0    

37 SveMed+ 171221 palliative care AND delirium 2 2 0  

38 SveMed+ 171221 palliative care AND confusion 3 3 0  

39 SveMed+ 171221 hospice AND confusion 0    

40 SveMed+ 171221 hospice AND delirium  0    

41 SveMed+ 171221 terminal care AND delirium 3 0 0  

42 SveMed+ 171221 terminal care AND confusion 6 3 0  

43 PubMed 171221 

palliative care (MeSH) AND 

delirium (MeSH) AND screening 

tool 

27 5 1 0 

44 PubMed 171221 

palliative care (MeSH) AND 

delirium (MeSH) AND screening 

scale 

22 4 1 0 

45 PubMed 171221 

palliative care (MeSH) AND 

delirium (MeSH) AND assessment 

scale 

25 3 0  

46 PubMed 171221 

palliative care (MeSH) AND 

delirium (MeSH) AND assessment 

tool 

23 4 0  

47 PubMed 171221 

end of life care (MeSH) AND 

delirium (MeSH) AND assessment 

tool 

10 3 1 0 

48 PubMed 171221 

end of life care (MeSH) AND 

delirium (MeSH) AND assessment 

scale 

5 2 0  

49 PubMed 171221 

end of life care (MeSH) AND 

delirium (MeSH) AND screening 

scale 

8 4 1 0 

50 PubMed 171221 

end of life care (MeSH) AND 

delirium (MeSH) AND screening 

tool 

12 2 0  

51 PubMed 171221 
hospice care (MeSH) AND delirium 

(MeSH) AND screening tool 
5 0   

52 PubMed 171221 
hospice care (MeSH) AND delirium 

(MeSH) AND screening scale 
3 0   

53 PubMed 171221 
hospice care (MeSH) AND delirium 

(MeSH) AND assessment scale 
3 0   

54 PubMed 171221 
hospice care (MeSH) AND delirium 

(MeSH) AND assessment tool 
3 0   

55 PubMed 171221 
terminal care (MeSH) AND delirium 

(MeSH) AND assessment tool 
10 0   

56 PubMed 171221 
terminal care (MeSH) AND delirium 

(MeSH) AND assessment scale 
5 0   

57 PubMed 171221 
terminal care (MeSH) AND delirium 

(MeSH) AND screening scale 
8 0   

58 PubMed 171221 
terminal care (MeSH) AND delirium 

(MeSH) AND screening tool 
2 0   

59 PubMed 171221 

palliative care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND screening 

tool 

27 2 0  

60 PubMed 171221 

palliative care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND screening 

scale 

24 3 0  
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abstract 
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artiklar 

Antal 
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artiklar 

61 PubMed 171221 

palliative care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND assessment 

scale 

25 3 0  

62 PubMed 171221 

palliative care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND assessment 

tool 

23 1 0  

63 PubMed 171221 

end of life care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND assessment 

tool 

10 0   

64 PubMed 171221 

end of life care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND assessment 

scale 

5 0   

65 PubMed 171221 

end of life care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND screening 

scale 

8 0   

66 PubMed 171221 

end of life care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND screening 

tool 

13 1 0  

67 PubMed 171221 

hospice care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND screening 

tool 

6 0   

68 PubMed 171221 

hospice care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND screening 

scale 

3 0   

69 PubMed 171221 

hospice care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND assessment 

scale 

3 0   

70 PubMed 171221 

hospice care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND assessment 

tool 

3 0   

71 PubMed 171221 

terminal care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND assessment 

tool 

10 0   

72 PubMed 171221 

terminal care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND assessment 

scale 

5 0   

73 PubMed 171221 

terminal care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND screening 

tool 

13 0   

74 PubMed 171221 

terminal care (MeSH) AND 

confusion (MeSH) AND screening 

scale 

8 0   

75 PubMed 171221 
terminal restlessness AND 

assessment tool 
1 1 0  

76 PubMed 171221 
terminal restlessness AND 

assessment scale 
2 1 0  

77 PubMed 171221 
terminal restlessness AND screening 

scale 
6  0  

78 PubMed 171221 
terminal restlessness AND screening 

tool 
0    

79 Manuell sökning   5 5 3 

Totalt   782 303 47 18 
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Baird, L., & 

Spiller, J.A.  

2017 

Storbritannien 

A quality improvement 

approach to cognitive 

assessment on hospice 

admission: could we use 

the 4AT or Short CAM? 

Syftet var att förbättra 

kognitiva bedömningar vid 

inskrivning till en hospice 

slutenvårdsavdelning 

genom att: 1. fastställa om 

personalen föredrar short 

CAM eller 4AT och 2. 

använda PDSA (modell 

som används i kvalitets 

förbättrings projekt) för att 

implementera det verktyg 

som föredrogs till 

inskrivningsprocessen 

samtidigt som 

användbarheten och 

möjligheten att fullständigt 

fylla i instrumentet 

utvärderas.  

Ett kvalitetsförbättringsprojekt 

genomfördes med metoden PDSA 

(Plan, Do, Study, Act). En baslinje 

undersökning genomfördes som 

utgångspunkt för studien. 5 cyklar av 

PDSA genomfördes som involverade 

implementering förändringar och 

utvärderade resultat genom att studera 

dokumentation och intervjua personal. 

n=67 (17) Vårdpersonalen föredrog att använda 4 AT istället 

för Short CAM eftersom verktyget ansågs mindre 

öppet för tolkning, enklare och snabbare att 

använda. Resultat av kvalitetsförbättring projektet 

visade att 4 AT är ett användbart verktyg inom en 

hospice verksamhet för att bedöma patientens 

kognitiva status. Personalens medvetenhet om 

delirium ökade under projektets gång och den 

kognitiva bedömningen av patienter växte från 0 

procent innan projektet till 76 procent under tiden. 

Projektet utmynnade i att en checklista för delirium 

utvecklades och att 4 AT vid inskrivningen till 

hospice införlivades i det övriga pappersarbetet. 

Personalen utbildades om delirium och vikten av 

screening.  

P 

Barahona, E., 

Pinhao, R., 

Galindo, V., & 

Noguera, A. 

2017  

Spanien  

The diagnostic 

sensitivity of the 

Memorial Delirium 

Assessment Scale- 

Spanish version 

Syftet med denna studie var 

att utvärdera den 

diagnostiska känsligheten 

hos den nyligen validerade 

spanska versionen av 

MDAS samt analysera om 

det är någon skillnad mellan 

diagnostik när verktyget 

används i en hospicemiljö 

eller på ett allmänt sjukhus. 

En prospektiv studie som 

genomfördes i två olika miljöer, 

hospice och allmänt sjukhus, där 

patienter diagnostiserades med 

delirium med hjälp av kliniska 

kriterier och CAM. Patienter som 

matchade inklusionskriterierna i 

studien genomgick MDAS. 

n=67 (0) Studien visade att MDAS-spanish versions 

sensitivitet var 92,6% och specificiteten 71,8% när 

den jämfördes med kliniska kriterier för delirium 

och screening instrumentet CAM. Man fann ingen 

signifikant skillnad mellan förekomsten av delirium 

hos patienter med avancerad cancer som vistades på 

hospice jämfört med patienter med avancerad cancer 

som vistades på allmänt sjukhus (p=0,38), man fann 

inte heller någon signifikant skillnad i medelvärdet 

av MDAS poängen (p=0,16).  

P 
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Resultat Typ 

 

Breier,  J.M., 

Meier, S.T., 

Kerr, C.W., 

Wright, S.T., 

Grant, P.C., & 

Depner, R.M. 

2017  

USA 

Screening for delirium: 

development and 

validation of the Buffalo 

Delirium Scale for use 

in a home-based hospice 

setting 

Syftet med studien var att 

genomföra en preliminär 

validering av prodromala 

symtom av delirium genom 

att använda BDS i syfte att 

identifiera nuvarande 

episoder av delirium och 

förutsäga framtida 

förekomst hos patienter i 

livets slut 

Medicinska journaler av alla patienter 

inskrivna i ett hospice home care 

program granskades mellan 1 

september 2015 till 29 februari 2016. 

Buffalo Delirium Scale 

administrerades veckovis av 

sjuksköterskorna som en del av 

standardbesöken fram till patienten 

avled eller skrevs ut från hospicet. 

Retrospektiv journalgenomgång av 

BDS genomfördes för att fastställa 

förutsägbarheten och validiteten.    

n=817 (0) 4992 bedömningar identifierades och granskades. 

Kognitiva problem (nedsatt minne, förvirring, 

koncentrationssvårigheter och svårt att tänka), 

distress (personlighetsförändringar, hallucinationer 

och rastlöshet/agitation) och sömnproblem (vakna 

upp på natten, avbrott under sömnen och intensiva 

drömmar) är tre faktorer som kan föranleda 

delirium. Förekomst av delirium har en stark 

korrelation till distress, följt av kognitiva problem 

och sömnproblem. Kognitiva problem har en stark 

korrelation till demens men nästan inga 

associationer med distress eller sömnproblem. 

Studien visar att prodromala faktorer kan skilja 

mellan delirium och demens. Korrelationen mellan 

BDS variabler och bedömningarna av delirium och 

demens stödjer validiteten av BDS. 

R 

De la Cruz, M., 

Noguera, A., San 

Miguel-Ariege, 

MT., Williams, 

J., Chrisholm, G., 

& Bruera, E.  

2014  

USA 

Delirium, agitation and 

symptom distress within 

the final seven days of 

life among cancer 

patients receiving 

hospice care 

Syftet var att bestämma 

frekvens och svårighetsgrad 

av symtom inklusive 

delirium med hjälp av 

ESAS och MDAS hos 

patienter med avancerad 

cancer inneliggande på en 

hospiceenhet. Studien 

utvärderar även 

användbarheten av Nu-

DECs för närstående för att 

screena efter delirium i 

hemmet. 

Man gjorde en retrospektiv studie av 

en tidigare randomiserad kontrollerad 

studie av parenteral vätska vid livets 

slutskede hos patienter som vårdas i 

hemmet. Endast patienter som blev 

bedömda sista veckan i livet 

inkluderades i studien. Man samlade 

in resultat av ESAS, MDAS, Nu-Desc 

och RASS. Studien var upplagd så att 

sjuksköterskorna bedömde patienten 

med hjälp av instrumenten men endast 

med Nu-Desc på morgonen och den 

närstående utförde bedömningen på 

kväll samt nattpass. Patienten utförde 

själv ESAS, ibland assisterad av den 

närstående. MDAS användes som 

standard för att diagnostisera delirium. 

n=261 

(183) 

Instrumentet Nu-DESC jämfördes mot MDAS som 

används som den gyllene standarden. 44 % (34/78) 

av patienterna screenades positiva för delirium med 

MDAS och 42 % (33/78) screenades positiva för 

delirium med Nu-DESC av sjuksköterskor. När 

anhöriga använde verktyget screenades endast 24 % 

(19/78) och 15 % (12/78) positivt för delirium. 

Studien visar att Nu-DESC har en sensitivitet på 63 

% och specificitet på 67 % jämfört med MDAS när 

en sjuksköterska använder instrumentet. När en 

anhörig använder instrumentet har Nu-DESC en 

sensitivitet på 35 % och en specificitet på 80 %.  

R 



3 
 

  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
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Resultat Typ 

 

Detroyer, E., 

Clement, P.M., 

Baeten, N., 

Pennemans, M., 

Decruyenaere, 

M., 

Vandenberghe, 

J.,...  Milisen, K.  

2014  

Belgien 

Detection of delirium in 

palliative care unit 

patients: A prospective 

descriptive study of the 

Delirium Observation 

Screening Scale 

administered by bedside 

nurses 

Syftet med studien var att 

fastställa diagnostik, 

validitet och intern 

överensstämmelse samt hur 

användarvänligt DOS är för 

bedside sjuksköterskor som 

vårdar patienter i palliativ 

slutenvård.  

Studien jämför DOS med CAM och 

DI. 48 patienter och 10 sjuksköterskor 

från en palliativ vårdavdelning deltog 

i studien. Sjuksköterskorna fick 

träning i hur instrumentet skulle 

användas innan studien. 

Sjuksköterskorna genomförde DOS 

tre ggr/dag i slutet av varje arbetspass. 

Forskarna genomförde tre 

slumpmässiga bedömningar på tre 

olika dagar samtidigt som 

sjuksköterskorna men forskaren 

inkluderade CAM och DI i sin 

bedömning. Genom ett frågeformulär 

till sjuksköterskorna bestämdes 

användarvänligheten hos DOS.   

n=98 (50) 

n=10 (4) 

DOS hade en sensitivitet på 81,8% och en 

specificitet på 96,1% Överensstämmelsen mellan 

DOS och CAM i att upptäcka delirium hos patienter 

och icke deliriösa patienter var också god, 95 %. 

Alla sjuksköterskorna som deltog i studien höll 

fullkomligt/mestadels med om att konceptet av DOS 

variabler är tydliga, kompatibla med språket som 

används i praktiken samt fritt från värderingar och 

uppfattningar. Majoriteten av sjuksköterskorna höll 

vidare med om att skillnader i svarsalternativen är 

fullkomligt/mestadels tydliga. Alla sjuksköterskorna 

höll fullkomligt/mestadels med om att de hade 

tillräckligt med kunskap från träning och erfarenhet 

för att kunna utvärdera bedömningsinstrumentet. En 

sjuksköterska behövde dock hjälp från andra för att 

värdera DOS, och en sjuksköterska tyckte inte att 

instruktionerna hjälpte till att välja rätt svar. De 

flesta sjuksköterskor ansåg att DOS är ett behändigt 

instrument och adderar värde till deras kliniska 

verksamhet. Mediantiden för att screena en patient 

med DOS var en minut.  

P 

Harrison, A., 

Smith, R., 

Champagne, M., 

Martin, B., 

Pursley, J., 

Hendrix, C.  

2016  

USA 

Implementation of a 

Delirium Assessment 

Protocol in an inpatient 

hospice setting 

Syftet var att förbättra 

igenkännandet av delirium 

hos patienter på hospice 

genom att sjuksköterskor 

använder CAM. 

Det här var ett 

kvalitetsförbättringsprojekt som höll 

på i åtta veckor och som bestod av tre 

faser. Först blev sjuksköterskorna 

utbildade i delirium bedömning samt 

fick träning i hur man använder 

instrumenten. Den andra fasen var en 

genomförandefas där sjuksköterskorna 

använde CAM i början av sitt 

arbetspass ihop med kompletterande 

frågor. Sista fasen av projektet var en 

utvärdering av sjuksköterskor som 

hade använt CAM. 

n=26 (2) 24 sjuksköterskor (av 26) genomförde utbildningen 

för Confusion Assessment Method (CAM) och. Av 

dessa fullbordade 56,9% (n=15) enkäten om CAM. 

De flesta sjuksköterskor samtyckte starkt eller 

samtyckte att de hade tillräcklig träning och kunskap 

för att genomföra CAM (87 %). 46 % av 

sjuksköterskorna samtyckte starkt eller samtyckte att 

CAM var användbart för att identifiera symtom av 

delirium och 33 % samtyckte att CAM gav dem 

mervärde i sin omvårdnadspraxis.  

P 
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Hosie, A., Lobb, 

E., Agar, M., 

Davidson, P.M., 

Chye, R., Lam, 

L.L., & Phillips, 

J. 

2016  

Australien 

Measuring delirium 

point-prevalence in two 

Australian palliative 

care inpatients units 

Studien hade två syften: 1. 

Förvissa sig om 

förekomsten av delirium 

inom timmar efter 

inskrivning i palliativ 

slutenvård i Australien 2. 

Testa genomförbarheten 

och acceptabliteten av olika 

mätmetoder för delirium. 

En 24 timmars prospektiv 

tvärsnittsstudie. Data insamlades 

under en 24 timmars period på två 

olika palliativa vårdenheter genom tre 

steg. Steg 1: Screening för delirium 

utfördes av sjuksköterskor med hjälp 

av Nu-DESC vid tre olika tillfällen 

under dygnet. Steg 2: Patienter med 

Nu-DESC ≥2 screenades med MDAS 

kombinerat med en intervju. Steg 3: 

Med tidigare insamlad information 

ställde läkaren en diagnos utifrån 

DSM-IV diagnoskriterier.  

n=47 (0) 16 patienter bedömdes lida av delirium (Nu-Desc 

>2). Av dessa testades endast fyra med hjälp av 

MDAS (på grund av olika orsaker kunde patienter 

inte delta) och av dessa fyra slutfördes endast två. 

På grund av den låga svarsfrekvensen analyserades 

inte datan från MDAS. Alla 16 patienter som 

screenats positivt för delirium genomgick sedan 

läkarens bedömning av DSM-5 diagnoskriterier för 

delirium. Av 47 patienter 34 % (n=16) hade positiv 

Nu-Desc och 19 % (n=9) av patienterna mötte 

DSM-5 diagnoskriterier för delirium. 

P 

Hosie, A., Lobb, 

E., Agar, M., 

Davidson, P.M., 

Chye, R., & 

Phillips, J.  

2015  

Australien 

Nurse perceptions of the 

Nursing Delirium 

Screening Scale in two 

palliative care inpatient 

units: a focus group 

study 

Syftet med studien var att 

utforska sjuksköterskornas 

uppfattning om möjligheten 

att integrera Nu-Desc på en 

palliativ vårdavdelning. 

Fyra semistrukturerade fokusgrupper 

med sjuksköterskor arbetandes på två 

palliativa enheter inkluderas i denna 

studie. I varje grupp deltog mellan 4-7 

informanter och genomsnittstid för 

intervjuerna var 17,5 min. 

n=21(0) Tre huvudteman identifierades. Att screena efter 

delirium med hjälp av Nu-Desc är möjligt. Att 

användandet av verktyget gjorde att komplexiteten 

av delirium blev tydligt framträdande och att man 

kände sig osäker på verktyget trots att det var lätt 

och kortfattat och man var rädd för att missförstå 

det. Det tredje temat var när man implementerar ett 

verktyg så krävs det fasta fundament och underlag. 

Sammanfattningsvis uppfattades Nu-Desc som ett 

lätt och kortfattat verktyg som ökade 

sjuksköterskornas medvetenhet om delirium och att 

det är användbart i en palliativ vårdkontext men 

innan en rutinmässig användning av Nu-Desc bör 

verktygets psykometriska egenskaper utredas. 

K 

Jorgensen, S.M., 

Carnahan, R.M., 

& Weckmann, 

M.T.  

2017 

USA 

Validity of the Delirium 

Observation Screening 

Scale in identifying 

delirium in home 

hospicepatients 

Syftet var att undersöka 

exaktheten av DOS för att 

identifiera delirium hos 

hospice patienter i hemmet. 

Prospektiv studie med 

bekvämlighetsurval. 

Hemsjukvårdssjuksköterskorna 

genomförde DOS veckovis. Inom 24 

timmar efter genomfört DOS 

genomförde en tränad 

medicinstuderande DRS-R98. 

Resultaten jämfördes sedan. 

n=24 (1) Av de 23 deltagarna bedömdes 39 % (n=9) 

åtminstone en gång positiv för delirium enligt DRS-

R98. Totalt genomfördes 78 bedömningar och av 

dessa diagnostiserades 38 % (n=30) av patienterna 

med delirium. I majoriteten av bedömningarna 92 % 

(n=69) visade DRS-R98 och DOS förenliga resultat. 

DOS hade en sensitivitet på 97 % och en specificitet 

på 89 %.  

P 
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Lawlor, P.G., 

Nekolaichuk, C., 

Gagnon, B., 

Mancini, I.L., 

Pereira, J.L., & 

Bruera, E.D.  

2000 

Kanada 

Clinical utility, factor 

analysis and further 

validation of the 

Memorial Delirium 

Assessment Scale in 

patients with advanced 

cancer 

Syftet med denna studie var 

att ytterligare utvärdera den 

kliniska användbarheten, 

strukturen och potential av 

att ställa diagnos samt 

validitet med hjälp av 

MDAS. Populationen 

bestod av patienter med en 

avancerad cancersjukdom 

och delirium är 

diagnostiserad via DSM 

kriterier. 

Patienterna som inkluderades från en 

akut palliativ vårdavdelning 

genomgick en regelbunden kognitiv 

screening med hjälp av MMSE samt 

standardiserade semistrukturerade 

intervjuer förenade med test av 

MDAS olika delar. Patienter som 

diagnostiserats med delirium genom 

DSM kriterier genomgick automatiskt 

MDAS test för att bedöma 

svårighetsgraden av delirium. 

n=113 (9) Av de 71 patienter som mötte DSM-IV kriterierna 

för delirium screenades 79 % (n=56) med MDAS 

vid upprepade tillfällen. Studien visar att MDAS har 

en hög sensitivitet (98 %) och specificitet (96 %) när 

patienten har en svårare delirium (7-30 poäng på 

MDAS) medan ett lägre poäng på MDAS har 

betydligt lägre sensitivitet (51 %). Korrelationen 

mellan MDAS och MMSE var endast måttlig.  

P 

Noguera, A., 

Carvajal, A., 

Alonso-Babarro, 

A., Chisholm, G., 

Bruera,  E., & 

Centeno, C.  

2014  

Spanien 

First Spanish version of 

the Memorial Delirium 

Assessment Scale: 

Psychometric 

properties, 

responsiveness and 

factor loadings 

Syftet med studien var att 

utvärdera MDAS och 

analysera individuella 

faktorer i skalan samt 

bekräfta validiteten och 

reliabiliteten av den 

spanska versionen av 

MDAS. 

Översättning - tillbakaöversättning 

metoden användes för att erhålla den 

spanska versionen av MDAS. 

Patienter som diagnostiserats med 

delirium med hjälp av CAM och 

kliniska bedömningar bedömdes med 

MMSE, DRS-R98 och MDAS direkt 

efter informerat samtycke var erhållet, 

samt en andra bedömning som 

genomfördes efter 72 timmar.  

n=85 (0) De flesta individuella faktorerna i MDAS visade låg 

korrelation till den totala poängen. MDAS 

faktorerna 1,2 och 6 bidrog mest till skalans 

överenstämmelse. MDAS totala 

korrelationskoefficient indikerar utmärkt reliabilitet. 

Korrelationen mellan MDAS och DRS-R98 var 95 

% (r=0.80, r >0.7 =signifikant). Korrelationen 

mellan MDAS och MMSE var 95 % (r=-0,74). 

Studien indikerar att MDAS starkt sammanstämmer 

med validitet och tillgänglighet när det gäller 

förändringar i svårighetsgraden av delirium uppmätt 

med MDAS jämfört med DRS-R98 och MMSE 

P 

O'Sullivan, R., 

Meagher, D., 

Leonard, M., 

Watne, L.O., 

Hall, R.J., 

MacLullich, 

A.M.J.,... 

Adamis, D.  

2015  

Irland 

A comparison of the 

revised Delirium Rating 

Scale (DRS-R98) and 

the Memorial Delirium 

Assessment Scale 

(MDAS) in a palliative 

care cohort with DSM-

IV delirium 

Syftet med denna studie var 

att jämföra DRS-R98 och 

MDAS i bedömningen av 

delirium. Samt att 

undersöka hur väl skalorna 

stämmer överens med 

hänsyn till separata, 

gemensamma och unika 

observationer. 

Båda instrumenten användes på 

patienter med DSM-IV delirium, 

mätningarna utfördes med tre dagars 

intervaller. 

n=77 (0) Det var betydande övergripande överensstämmelse 

mellan MDAS och DRS-R98 (korrelationskonfidens 

överensstämmelse =0.70) och mellan de vanligaste 

faktorerna. Konverteringen från totala MDAS 

poängen till DRS-R98 svårighetsgraden visar en 

nästan perfekt överensstämmelse 

(korrelationskoefficient =0.86). 

P 
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Porteous, A., 

Dewhurst, F., 

Gray, W.K., 

Coulter, P., 

Karandikar, U., 

Kiltie, R.,... 

Grogan, E.  

2016  

Storbritannien 

Screening for delirium 

in specialist palliative 

care inpatient units: 

perceptions and 

outcomes 

Syftet var att analysera 

vårdpersonalens 

uppfattningar om Short 

CAM som instrument för 

att screena för delirium i 

specialiserade palliativa 

slutenvårdsenheter samt 

undersöka dess betydelse 

som screeninginstrument.  

Patienter i 5 specialiserade palliativa 

slutenvårdsenheter screenades för 

delirium med hjälp av Short CAM och 

personalen svarade på enkäter som 

bedömde acceptabiliteten för Short 

CAM. 

n=63 (0) Det var mixade uppfattningar om 

bedömningsinstrumentet. Ca 80 % av personalen 

upplevde att screening efter delirium var viktigt och 

två personal av 63 tyckte inte det var viktigt alls. Ca 

60 % upplevde att Short CAM inte alls var 

betungande att använda, 25 % tyckte det var 

betungande till viss del och 2 st tyckte det var 

väldigt betungande medan 2 st inte svarade alls.  

Nästan 60 % av personalen kände att de inte eller 

endast av och till återspeglar patientens tillstånd när 

man använde Short CAM. 40 % tyckte att det ofta 

återspeglade patientens tillstånd och ingen av 

personalen tyckte att det alltid återspeglade 

patientens tillstånd. 

P 

Rainsford, S., 

Rosenberg, J.P., 

& Bullen, T.  

2014  

Australien 

Delirium in advanced 

cancer: Screening for 

the incidence om 

admission to an 

inpatient hospice unit 

Syftet med denna studie var 

att bestämma förekomsten 

av delirium inom 72 h hos 

patienter som blev inlagda 

på hospice och om 

identifieringen av delirium 

ökade med hjälp av ett 

validerat screeningverktyg. 

100 konsekutiva patienter blev 

inbjudna att delta i screening. Två 

validerade instrument inom palliativ 

vård användes, DRS-R98 och CAM 

som sedan jämfördes med en klinisk 

bedömning av journaler.   

n=100 

(49) 

Av de 51 patienter som deltog i studien 

identifierades 22 patienter vara drabbade av 

delirium med hjälp av DRS-R98 eller CAM, medan 

den kliniska bedömningen resulterade i att 15 st 

patienter hade delirium. 11 patienter hade ett 

hypoaktivt delirium och 5 st ett subsyndromalt 

delirium. Man upplevde att det fanns svårigheter att 

använda DRS-R98 jämfört med CAM som 

resulterade i ofullständig datainsamling. Den här 

studien förespråkar CAM samtidigt som man påtalar 

att ett screeningverktyg bör komplettera en klinisk 

bedömning snarare än att ersätta den. 

P 
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Rao, S., Ferris, 

F.D., & Irwin, 

S.A.  

2011  

USA 

Ease of screening for 

depression and delirium 

in patients enrolled in 

inpatient hospice care 

Syftet med denna studie var 

att bestämma om 

screeningverktyg skulle 

kunna användas av 

vårdpersonalen i en hospice 

miljö för att screena för 

depression och delirium 

med jämna mellanrum utan 

hög administrations börda 

vare sig för patienter eller 

personal.  

Vårdpersonalen fick vid två tillfällen 

en timmes utbildning om delirium och 

depression och hur de aktuella 

verktygen skulle användas. CAM 

användes för screening efter delirium 

på 22 konsekutiva patienter dagligen. 

Screening resultat samt personalens 

uppfattningar, via en enkät, om hur 

belastningen upplevdes vara att 

använda ett bedömningsinstrument 

samlades in. 

n=22 (8) Målet med studien var inte att bestämma diagnos 

utan snarare att utröna om dessa olika tillstånd 

kunde screenas fram av hospicepersonalen, utan 

läkarens bedömning, men med hjälp av ett 

bedömningsverktyg samt en blygsam utbildning 

innan. 14 av 22 patienter (64 %) screenades positivt 

för delirium med hjälp av CAM av personalen. Man 

upplevde inte att det var betungande att använda 

screeningverktyg. Det var både praktiskt och enkelt 

att utföra bedömningarna. Personalen hade saknat 

verktyg för att identifiera dessa tillstånd. Man ansåg 

att det var lättare att genomföra screening för 

depression än delirium. Man kunde inte se några 

skillnader mellan vårdpersonalens olika 

bedömningar. 

P 

Ryan, K., 

Leonard, M., 

Guerin, S., 

Donnelly, S., 

Conroy, M., & 

Meagher, D.  

2009  

Irland 

Validation of the 

Confusion Assessment 

Method in the palliative 

care setting 

Syftet var att bestämma 

känslighet och specificitet 

av CAM när den används 

av NCHD (Non Consultant 

Hospital Doctor) en icke 

specialiserad läkare men 

som arbetar inom en 

specialiserad palliativ 

verksamhet. Forskarna var 

intresserade av hur 

användningen av CAM 

kunde fungera i det dagliga 

arbetet. 

Fyra st. NCHDs fick 1 timmes träning 

i användandet av CAM innan en 

pilotstudie utfördes. Alla patienter 

genomgick initialt en bedömning av 

delirium inom 24 h efter inläggning på 

en specialiserad palliativ avdelning.  

Läkaren kompletterade CAM ihop 

med anamnes och fysisk undersökning 

av patienten. Samtidigt utfördes 

strukturerade intervjuer, MMSE samt 

Short Orientation Memory 

Concentration test kompletterades 

med DRS-R98 och en psykiatrisk 

bedömning inom 24 h.  

n=106 

(22) 

CAM visade låg sensitivitet (50 %) under 

pilotstudien. I huvudstudien hade deltagarna fått en 

utökad och förbättrad träning i 

bedömningsinstrumentet och då blev resultatet 

annat. Kapaciteten av verktyget förbättrades 

avsevärt. Sensitiviteten ökade från 50 procent till 88 

procent. Specificitet var densamma i pilotstudien 

och studien (100 %). Resultatet visar att CAM är ett 

validerat screeningverktyg inom palliativ vård men 

att utfallet är beroende på hur skicklig bedömaren är 

och att en viss träning behövs i användandet av 

verktyget. 

P 
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Sands, M.B., 

Dantoc, B.P., 

Hartshorn, A., 

Ryan, C.J., & 

Lujic, S.  

2010  

Australien 

Single Question in 

Delirium (SQiD): 

testing its efficacy 

against psychiatrist 

interview, the Confusion 

Assessment Method and 

the Memorial Delirium 

Assessment Scale 

Studiens syfte var att 

jämföra hur effektiv SQiD 

är relaterat till andra 

screeningverktyg för att 

identifiera förvirring eller 

delirium. 

Patienter hemmahörande på en 

universitetsansluten onkologisk 

vårdenhet inkluderades efter samtycke 

från patient eller närstående. 

Rekryteringen pågick under 22 

månader beroende på forskarnas 

tillgänglighet. En fråga ställdes till 

patientens vänner eller familj: "Tycker 

du att (namnet på patienten) har varit 

mer förvirrad det senaste? Sedan 

jämfördes resultatet av den frågan 

med en psykiatrisk intervju, samt med 

bedömningsinstrumenten CAM, 

MDAS och MMSE.  

n=19 (0) SQiD som en enkel fråga har potential att införlivas 

vid inskrivningen till en palliativ vårdavdelning. Ett 

positivt svar kan starta en vidare utredning med 

ytterligare instrument. SQiD är inte meningen att 

bytas ut mot något annat instrument.  

P 

Stillman, M.J., & 

Rybicki, L.A. 

2000 USA 

The Bedside Confusion 

Scale: Development of a 

portable bedside test for 

confusion and its 

application to the 

palliative medicine 

population 

Syftet med studien var att 

jämföra BCS med ett 

validerat verktyg, såsom 

CAM. 

31 patienter på en palliativ 

vårdavdelning bedömdes med hjälp av 

BCS rutinmässigt. Samma bedömare 

utförde samtidigt en skattning av 

CAM. Patienterna hade givit sitt 

samtycke innan studien.  Varje patient 

hade dessutom genomgått en fysisk 

och neurologisk undersökning av en 

neurolog.  

n=31 (0) BCS hade en sensitivitet på 100 procent och en 

specificitet på mellan 53,8-84,6 procent. 

Specificiteten hos BCS steg ju svårare delirium 

patienten bedömdes ha. BCS visade sig vara ett 

enkelt och känsligt instrument som är användbart 

inom en palliativ kontext. 

P 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 


