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SAMMANFATTNING 
 
Konfusion, även kallat delirium, innebär en cerebral svikt med snabbt insättande, och yttrar 
sig i form av uppmärksamhets- och medvetanderubbning. Konfusion är ett vanligt tillstånd i 
samband med akut sjukdom, med riskfaktorer som hög ålder, infektioner, sepsis och 
multimedicinering. Tillståndet kan diagnostiseras när patienten uppvisar symtom som 
förändrad medvetande- och uppmärksamhetsgrad, kognitionsstörning och där störningen 
inträffar akut och kan förklaras av underliggande sjukdom. Konfusion skapar ett lidande för 
patienten, och behandlingen vid konfusion bör ske genom teamarbete där sjuksköterskan 
ansvarar för insättande av omvårdnadsåtgärder. 

Syftet med studien var att belysa förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder vid 
konfusion hos vuxna patienter inom somatisk slutenvård, med forskningsfrågan vilka 
omvårdnadsåtgärder som rekommenderas vid konfusion. 

För att söka svar på syftet bedömdes en litteraturöversikt vara lämplig som ansats, då metoden 
kan ge ett brett och internationellt perspektiv på forskningsfrågan genom sökning efter 
vetenskapliga artiklar i internationella databaser. Databaserna som valdes var PubMed och 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL], då dessa bedöms 
innehålla en stor del av befintlig omvårdnadsvetenskaplig forskning.  

Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier, samt kvalitetsbedömning av data, kunde 15 
vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 2009-2019, inkluderas. Inkluderade studier var av 
både kvalitativ och kvantitativ ansats, och data som svarade på syftet extraherades och 
analyserades integrativt till de fyra kategorierna: Kommunikation och teamarbete, Bevarande 
av aktiviteter i det dagliga livet, Sömnfrämjande åtgärder och Individuellt utformad vård. 
Åtgärder som kategoriserades till Kommunikation och teamarbete handlade främst om att 
orientera patienten till tid, rum, person och situation, och att personalen gemensamt tog ansvar 
för patienten som drabbats av konfusion. Bevarande av aktiviteter i det dagliga livet beaktade 
patientens självständighet genom att bevara basala funktioner som exempelvis mobilisering, 
tarm- och blåstömning och kognitiv stimulans. Sömnfrämjande åtgärder visade sig vara 
viktiga åtgärder för att motverka konfusion och Individuellt utformad vård handlade främst 
om att skapa en relation med patienten och dennes anhöriga för att optimera omvårdnaden. 

Litteraturöversikten kunde belysa flera betydande omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 
kan implementera i omvårdnaden av patienter för att förebygga och lindra konfusion. 
Omvårdnadsarbetet bör vara väl strukturerat med fokus på en helhetssyn av patienten, där 
åtgärder för att bevara patientens egna funktioner och individuellt anpassad vård ligger som 
grund för utförandet 

 

Nyckelord: Konfusion, Omvårdnad, Prevention, Slutenvård, Vuxna  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

 

ABSTRACT 
 

Confusion, i.e. delirium, is known as a cognitive disorder that has a rapid onset, and is a 
common condition connected to acute illness, with risk factors such as high age, infections, 
sepsis, and multi medication. The condition may be diagnosed when a patient demonstrate 
symptoms as changing degree of consciousness and attention, cognitive disorder, and when 
the disorder is acute and can be justified by an underlying disease. The condition causes 
distress for the patient, and the treatment of confusion should be carried out by team work, 
where the nurse is responsible for execution of nursing interventions. 

The aim of this study was to illustrate preventive and mitigating nursing interventions in case 
of confusion for adult patients within somatic inpatient care, with the research question: 
Which nursing interventions, associated with confusion, are recommended? 

To find an answer to the research question, a literature review was considered as an 
appropriate approach, as the method can give a broad and international perspective, by 
searching for scientific articles in international databases. Databases which where utilised 
were PubMed and Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL], as 
these are considered to contain the vast majority of available articles within the nursing 
research field.  

With help of inclusion and exclusion search criteria, and quality assessment of data, 15 
scientific articles, published between 2009 and 2019, were included. The included studies 
were from both qualitative and quantitative research design, and data related to the objective 
was extracted and analysed in the four categories: Communication and team work, 
Maintaining of activities in daily life, Sleep-promoting measures, and Individual designed 
care. Communication and teamwork dealt with orienting the patient to time, space, person and 
situation, and that the staff took a common responsibility for patients who suffers from 
confusion. Maintaining of activities in daily life paid attention to the patient’s independency 
by reflecting on fundamental functions such as mobilization, gutter- and bladder functioning 
and cognitive stimulation. Sleep-promoting measures was shown to be important 
interventions to obstruct confusion, and Individual designed care to create a relationship with 
the patient and his relatives to optimise the care. 

The literature review resulted in several important nursing interventions which the nurse can 
implement to mitigate and ease confusion. Nursing interventions should be firmly structured 
with a focus on a comprehensive view of the patient, where interventions to persist the 
patients own functions, and individually adapted care, can be the foundation.  
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INLEDNING 

Konfusion innebär en cerebral svikt med snabbt insättande, och yttrar sig i form av 
uppmärksamhet- och medvetanderubbning. Konfusion kan även beskrivas som förvirring, 
oklarhet, omtöckning och grumlat medvetande. Redan före Kristus använde Hippokrates 
termen frenesi för att beskriva ett akut tillstånd bestående av beteende- och 
sömnstörningar, som vanligtvis förekom i samband med feber. Medvetandesänkning 
beskrevs med termen letargi, och patienten kunde växla mellan tillstånden letargi och 
frenesi. Senare använde den romerske författaren Celsus termen delirium, med ursprung av 
latinets delirare, för att beskriva samma tillstånd. Under 1800-talet utvecklades begreppet 
och benämningen konfusion introducerades, då det fanns en ambition att särskilja delirium 
orsakat av alkohol, det vill säga delirium tremens, till ett separat tillstånd. Termen 
konfusion används idag som ett känt begrepp över hela världen (Adamis, Treloar, Martin 
& Macdonald, 2007). 

BAKGRUND 

Konfusion och dess diagnoskriterier 

Enligt American Psychiatric Associations Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders [DSM-5] (refererat i Marcantonio, 2017) diagnostiseras konfusion genom 
följande kriterier: förändrad medvetande- och uppmärksamhetsgrad, störning som har ett 
akut insättande och tenderar att fluktuera över dygnet, förekomst av kognitionsstörning, 
tillstånd som inte kan förklaras av underliggande demenssjukdom, störning som inte 
inträffar i samband med grav nedsättning av vakenhetsgrad eller koma samt tillstånd som 
kan förklaras av en underliggande kroppslig orsak. Konfusion och demens skiljer sig åt då 
konfusion har ett akut insättande, tenderar att fluktuera över dygnet, och att konfusion är 
ett reversibelt tillstånd. För att kunna konstatera om förändringen av patientens mentala 
status är akut har anhöriga en viktig roll då de känner patienten sedan tidigare, och lättare 
kan avgöra om det skett en akut förändring (Marcantonio, 2017).  

Symtom 
Enligt Slooter, Van de Leur och Zaal (2017) är mediantiden för inträdande av konfusion 
två dagar, och medianvärdet för tiden som tillståndet pågår är tre dagar. Dessa värden kan 
dock variera stort mellan patienter, och i vissa fall kan konfusion pågå i veckor (Slooter, 
Van de Leur & Zaal, 2017). Ett tecken på konfusion är oreglerad dygnsrytm, med störd 
sömn- och vakenhetscykel (Maldonado, 2017). Risken för att drabbas av hallucinationer 
och illusioner ökar i mörka rum, och konfusion utmärker sig genom att förvärras nattetid. 
Mardrömmar hos patienten är vanligt förekommande, och kan ge hallucinationer eller 
illusioner även efter uppvaknandet. Andra tecken på konfusion är desorientering i tid, rum, 
person eller situation och motoriska störningar i form av hyper- eller hypoaktivitet. 

Hyperaktivitet visar sig i form av plockighet, rastlöshet och planlös aktivitet medan den 
hypoaktiva formen visar sig genom apati, långsamt tänkande och ibland sänkt 
vakenhetsgrad (Ottosson, 2015). Den hypoaktiva formen av konfusion är vanligare hos 
äldre patienter och är även associerad med sämre utfall (Oh, Fong, Hshieh & Inouye, 
2017). I en studie utförd av Avelino-Silva, Campora, Curiati och Jacob-Filho (2018) 
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framgick av resultatet att, av de patienterna som diagnostiserats med konfusion, hade 53 
procent den hypoaktiva typen, 30 procent uppvisade en blandning av hypoaktiv och 
hyperaktiv konfusion, och 17 procent av patienterna bedömdes ha den hyperaktiva typen. I 
studien framkom även att sjukhusmortaliteten för gruppen med konfusion var 30 procent, 
jämfört med nio procent i gruppen utan konfusion (Avelino-Silva, Campora, Curiati & 
Jacob-Filho, 2018).  

Riskfaktorer och prevalens 
Riskfaktorerna för att drabbas av konfusion kan delas in i olika grupper så som 
individfaktorer, iatrogena orsaker eller faktorer i omgivningen/miljön, och akuta 
sjukdomstillstånd (Bannon, McGaughey, Clarke, McAuley & Blackwood, 2016). Till 
individfaktorer räknas hög ålder, eventuellt alkoholmissbruk, demens, syn- och 
hörselnedsättning, depressiva symtom och kön, där manligt kön har visat sig öka risken 
(Marcantonio, 2017). Till iatrogena orsaker eller faktorer i omgivningen hör 
immobilisering, sensoriska bortfall, sömnförlust, sederande läkemedel och social isolering. 
Sömnförlusten orsakas vanligen av höga ljud från omgivande apparatur, avsaknad av 
naturligt dagsljus, mediciner, smärta, oro och stress.  

Även konfusion i sig rubbar dygnsrytmen och ger sömnsvårigheter vilket vanligtvis 
behandlas med farmaka. Dock kan läkemedel, som exempelvis benzodiazepiner, både 
orsaka och öka risken för konfusion. Patienter med akuta sjukdomstillstånd löper hög risk 
att utveckla konfusion under sjukhusvistelsen, då sepsis, inflammatoriska processer och 
koagulationsstörningar med mikrovaskulära tromboser, som ofta förekommer vid akut 
sjukdom, ökar risken (Bannon et al. 2016). Hypoxi och infektioner har även visat sig vara 
bidragande orsaker till konfusion vid akuta sjukdomstillstånd (Boettger, Jenewein & 
Breitbart, 2017).  

Prevalensen för konfusion är svår att fastställa och ser något olik ut beroende på var inom 
sjukhuset mätningen utförs. En punktprevalensstudie från Storbritannien, där nio olika 
intensivvårdsavdelningar ingick, visade att 29 procent av patienterna bedömdes lida av 
konfusion (Giraud & Vuylsteke, 2014). Internationella studier har visat siffror på allt från 
26-64 procent för kritiskt sjuka patienter (Van den Boogaard, Schoonhoven, Van der 
Hoeven, Van Achterberg & Pickkers, 2012).  

En av anledningarna till svårigheten med att fastställa prevalensen för konfusion är att de 
screeningprogram som finns att tillgå, används i mycket varierande grad. Det har dock 
visat sig att där screening av konfusion inte utförs, kan tillståndet missas i upp till 70 
procent av fallen (Pandharipande et al., 2008). Konfusion är starkt sammankopplat med 
förlängd vårdtid, och även för sämre prognos i samband med sjukhusvistelse (Slooter et al., 
2017). Flera studier visar på samband mellan konfusion och risk för ökad mortalitet (Salluh 
et al., 2015; Giraud & Vuylsteke, 2014; Schubert et al., 2018). I studien av Avelino-Silva 
et al., (2018) sågs ett samband mellan ökad sjukhusmortalitet och för hypoaktiv och 
blandtypen av konfusion, dock kunde ingen statistisk signifikans, för sambandet mellan 
konfusion och 12-månadersdödligheten, påvisas. 

Mätningsinstrument 
Det finns flera olika vedertagna mätinstrument för konfusion, exempelvis Confusion 
Assessment Method [CAM], Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit 
[CAM-ICU], Delirium Rating Scale [DRS], Nursing Delirium Screening Scale [Nu-DESC] 
och Delirium Observation Screening Scale [DOSS]. Ett av de mätinstrument som används 
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mest frekvent och som har hög validitet är CAM. Instrumentet mäter delirium enligt nio 
olika kriterier som är baserade efter Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(De & Wand, 2015). CAM är en enkel algoritm där konfusion mäts med hjälp av fyra olika 
kännetecken, akut insättande och fluktuerande förlopp (1), ouppmärksamhet (2), 
osammanhängande tankar (3) och förändrad nivå av medvetande (4). För att kunna ställa 
diagnosen konfusion genom CAM krävs att kännetecken ett och två är presenterade 
tillsammans med kännetecken tre eller fyra (Laurila, Pitkala, Strandberg & Tilvis, 2002). 
Instrumentet passar bra på akutmottagningar, och på medicin-, kirurgi- och 
onkologavdelningar. För att testet ska ha hög sensivitet och specificitet, behöver 
vårdpersonalen vara utbildade och tränade i att utföra mätmetoden (De & Wand, 2015).  

Behandling 
Enligt Cullen och Balas (2017) har flera olika läkemedel kopplats samman för att vara en 
bidragande orsak till konfusion, och risken ökar dessutom vid multimedicinering. Först och 
främst bör alltid orsaken till konfusionstillståndet utredas, eftersom allvarlig 
bakomliggande sjukdom kan föreligga. Utredningen kan gälla åtgärder som exempelvis 
mätning av vitala parametrar, blodprover för att utesluta infektion och att utesluta 
smärttillstånd (Cullen & Balas, 2017). Behandlingsmålet ska vara att återställa patientens 
medvetande så snabbt som möjligt och det finns inget som tyder på att 
läkemedelsbehandling skulle kunna bidra till det, snarare tvärtom (Ottosson, 2015). Det 
finns dock evidens för att vissa läkemedel kan användas i preventivt syfte, samt vid 
hyperaktiv konfusion med inslag av aggression (Cullen & Balas, 2017). Enligt Rousseau 
och Sjödin (2004) bör behandlingen ske utifrån ett teamarbete, där alla yrkeskategorier har 
en viktig funktion. Läkaren utreder eventuella orsaker och justerar medicineringen och 
sjuksköterskan ansvarar för vidtagande av omvårdnadsåtgärder. 

Patientens upplevelse av konfusion 

I en studie utförd av Pollard, Fitzgerald och Ford (2015) intervjuades 11 patienter inlagda 
på en ortopedklinik för att berätta om sina upplevelser av akut konfusion. Ord som 
”terror”, ”skräck” och ”rädsla”, användes av patienterna för att beskriva sina känslor av 
händelsen. Upplevelserna beskrevs som fruktansvärda, och vissa specifika upplevelser som 
nämndes var en stark misstro mot andra, en känsla av maktlöshet och att vara ensam och 
övergiven. En av patienterna berättade att hon trodde att någon skulle döda hennes 
barnbarn, och att hon inte kunde rädda henne för att hon låg instängd i en säng med 
grindar. Misstron var stark mot vårdpersonalen, även om de utförde nödvändiga 
vårduppgifter. Misstänksamheten kunde även riktas mot anhöriga och vänner. Flera 
nämnde dock betydelsen av att se en anhörig finnas där, någon de kände igen som kunde 
nå igenom till personen de egentligen var. Efter den konfusoriska fasen berättade 
patienterna om vilka skuld- och skamkänslor de kände, det var som ett ”känslomässigt sår” 
som de bar med sig (Pollard et al., 2015).  

Sörensen Duppils och Wikblad (2007) intervjuade patienter i efterförloppet av det 
konfusoriska tillståndet, och kom fram till att vissa av patienterna kunde redogöra exakt för 
när tillståndet började. De förklarade det som en plötslig förändring av verkligheten och 
miljön, där personalen förvandlades till främlingar. En av patienterna berättade att det 
började med en väldig törst som kändes som eld i halsen, och efter det började 
mardrömmarna. Somliga berättade också hur stark upplevelsen var. De kunde berätta i 
detalj vad de upplevt, och att situationen kändes högst verklig. En beskrev konfusionen 
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som att vara i ett drömmande tillstånd, trots att personen visste att den var vaken. 
Upplevelserna i samband med konfusion kunde vara mycket skrämmande, där 
hallucinationer och illusioner kunde visa sig i form av råttor som sprang i ventilationen 
eller att begravningsmusik spelades. En ihoprullad filt kunde mistas för att vara en okänd 
man, och en patient såg tapeten röra sig. Flera patienter mindes också när de kom ur 
tillståndet av konfusion och beskrev det som att plötsligt vakna upp från en dröm. 
Obehagskänslan efter att ha genomlidit konfusion kunde sitta kvar länge efter 
tillfrisknandet (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). 

I Stenwalls (2009) doktorsavhandling, med syftet att beskriva komplexiteten i mötet 
mellan vårdare och patienter med akut konfusion, framkom att patienter med konfusion 
upplever att deras uppfattning av verkligheten blir ifrågasatt. Ifrågasättandet från vårdaren 
leder till att patienten känner sig osäker och börjar tvivla på sina upplevelser, och från 
vilken verklighet deras upplevelser kommer ifrån. Ojämlikheten mellan patienten och 
vårdaren blir konkret i mötet mellan dessa, och skapar en känsla av utanförskap och 
utsatthet hos patienten. Situationen gör att patienten lätt skuldbelägger sig själv och skapar 
en slutenhet mot andra (Stenwall, 2009).   

Sjuksköterskans erfarenheter av konfusion 

I en studie utförd av Yevchak et al. (2012) för att undersöka sjuksköterskors erfarenheter 
och kunskap om konfusion, framkom bland annat att konfusion ansågs vara ett mycket 
vanligt förekommande tillstånd hos äldre sjukhusvårdade patienter. Sjuksköterskorna, som 
arbetade inom medicin, kirurgi och ortopedi, beskrev tillståndet som åldersrelaterat och 
som en konsekvens av genomgången kirurgi. Konfusion definierades av sjuksköterskorna 
som en plötslig förändring i mentalt status orsakat av kirurgi eller ett akut medicinskt 
sjukdomstillstånd. Även miljöombytet och att plötsligt befinna sig på sjukhus sågs som en 
orsak till konfusion. Deltagarna i intervjun tyckte att det fluktuerande tillståndet, där 
patienten i ena stunden upplevdes som orienterad och i andra stunden som konfunderad, 
talade starkt för akut konfusion. Andra företeelser som ansågs vanliga vid konfusion var 
klättrande ur säng, dragande eller borttagning av katetrar och aggressivt beteende.  

Konfusion ansågs vara ett tidskrävande tillstånd för personalen, vilket orsakade svårigheter 
att hinna med övriga arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna uppgav att de saknade kunskap om 
vilka åtgärder som ansågs vara bästa praxis vid konfusion, och att kunskapsbristen var ett 
stort hinder för att kunna hantera detta tillstånd (Yevchak et al., 2012). 

Vårdare kan känna en oförutsägbarhet i mötet med patienten på grund av de snabba 
svängningar som kan ske i patientens känsloyttringar. Patientens misstro mot vårdaren, och 
oförmågan att vilja samarbeta nämns som mödosamma inslag i mötet. I och med patientens 
snabba växlingar av känsloyttringar kände vårdaren svårigheter med att lita på patienten, 
samtidigt som vårdaren ska ha ansvar över patientens integritet och välbefinnande 
(Stenwall, 2009). 

I en studie utförd av Brooke och Manneh (2018) där sjuksköterskor intervjuades om sina 
erfarenheter av konfusion, framkom svårigheten att särskilja konfusion och demens. 
Bristen på utbildning och träning skapade frustration och stress i vården av patienter med 
konfusion. En av sjuksköterskorna i intervjun berättade om att stressen kan leda till att 
vissa kollegor vägrar att vårda patienter med konfusion, då de inte klarar av att hantera den 
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aggressivitet som patienten kan uppvisa. Sjuksköterskan upplevde detta som hjärtskärande 
då de trots allt är där för att hjälpa och vårda patienten (Brook & Manneh, 2018).  

Sjuksköterskans omvårdnad 

Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012), har intresset på senare år återigen vuxit för 
Virginia Hendersons teori om omvårdnadens grundprinciper. Henderson beskriver de 
grundläggande handlingarna för sjuksköterskans ansvars- och expertområde omvårdnad. 
Enligt Henderson består sjuksköterskans speciella uppgift i att hjälpa en individ (sjuk eller 
frisk) med de åtgärder som befordrar hälsa, tillfrisknande (eller fridfull död), det vill säga 
åtgärder som individen själv skulle ha utfört om kraft, vilja och kunskap hade funnits. 
Åtgärderna ska utföras på ett sätt som hjälper individen att snarast möjligt återvinna sitt 
oberoende.  

Teorin utgår, liksom Maslows behovshierarki, från att människan har flera grundläggande 
behov och ska ses som en helhet där kropp och själ är oskiljaktiga. Henderson beskriver 14 
olika komponenter som anses vara grundläggande för god omvårdnad, exempelvis 
andning, nutrition, elimination, sömn och vila, personlig hygien, mobilisering, att utföra 
arbete eller skapande verksamhet, samt hjälp att meddela sig med andra och att ge uttryck 
för sina önskemål och känslor. Om omvårdnaden ska uppfylla det som individen/patienten 
anser vara god hälsa, tillfrisknande eller fridfull död måste handlingarna utföras utifrån 
patientens personliga upplevelse av behov. Flera faktorer, som exempelvis fysisk- och 
psykisk kraft, vilja, motivation och ålder, kan påverka individens förmåga att tillgodose sig 
dessa behov (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). I en observationsstudie utförd av Solá-
Miravete et al. (2017) utgick de från just Virginia Hendersons teori om grundläggande 
omvårdnadsbehov för att kunna identifiera risken för konfusion hos äldre inneliggande 
patienter, och resultatet visade att flera av de riskfaktorer som studerades kunde härledas 
till Hendersons teori som exempelvis nutrition, elimination, mobilitet och sociala relationer 
(Solá-Miravete et al., 2017).  

Kirkevold (2000) beskriver Virginia Hendersons definition av omvårdnadens domän 
genom Patientbegreppet, Omvårdnadens områden, Relevanta faktorer i omgivningen, 
Omvårdnadens överordnade mål, Omvårdnadens metoder och Omvårdnadens kontext. 
Patientbegreppet berör patienten som den unika individ den är, med en utvecklad livsstil 
för att tillgodose sig sina grundläggande behov. När individen inte klarar detta, på grund av 
sjukdom eller bristande kraft, träder sjuksköterskan in med åtgärder för att tillgodose 
patienten dessa. Omvårdnadens områden beskriver de 14, tidigare beskrivna, 
grundläggande behoven hos individen (andning, nutrition et cetera). För relevanta faktorer 
i patientens omgivning, betonar Henderson sjuksköterskans ansvar att bevara en säker och 
hälsofrämjande miljö. Patientens psykiska och fysiska hälsa påverkas av faktorer så som 
ljus, ljud, luft och hygien. Omvårdnadens överordnade mål är att säkerställa 
grundläggande behov och att arbeta mot målet att patienten ska tillfriskna och återvinna sitt 
oberoende. I omvårdnadens metoder redogörs flera riktlinjer för omvårdnad, exempelvis 
att upprätta en vårdplan, lindra och trösta, undervisa patienten och anhöriga om 
nödvändiga åtgärder samt skapa en konstruktiv relation till patienten. Omvårdnadens 
kontext innebär enligt Henderson att alla människor som saknar kraft, vilja eller kunskap 
att tillgodose sig sina grundläggande behov, är i behov av omvårdnad. Hendersons kontext, 
som speglar den tid hon var verksam, utgår främst från sjuka människor som vårdas på 
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sjukhus. Denna kontext ändrar dock inte omvårdnadens natur, som är giltig oavsett 
sammanhang (Kirkevold, 2000).  

Omvårdnad på avancerad nivå 
Enligt Edberg et al. (2013) ställs det stora krav på sjuksköterskans förmåga att leda 
omvårdnad i dagens hälso- och sjukvård, och det är en egenskap som betonas i 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Omvårdnaden ska 
ledas och utformas utifrån bästa tillgängliga kunskap, och här har specialistsjuksköterskan 
ett extra stort ansvar att axla. Det kan handla om att reflektera över befintlig praxis, och att 
se till att omvårdnaden bedrivs utifrån aktuell forskning. Specialistsjuksköterskan bör även 
ha förmåga att implementera nya riktlinjer i den kliniska verksamheten när så krävs 
(Edberg et al., 2013).  

Att utöva omvårdnad på avancerad nivå kräver breda och omfattande kunskaper som 
hämtas från flera olika områden så som patofysiologi, farmakologi och filosofi. 
Sjuksköterskans kunskap är också normativ, vilket innebär en bedömning huruvida 
omvårdnaden är etiskt eller estetiskt försvarbar samt om vården är god eller undermålig. 
För att utföra avancerad omvårdnad krävs både en erfarenhetsbaserad och en normativ 
kunskap (Edberg et al., 2013).  

I Patricia Benners teori om sjuksköterskans professionella utveckling från novis till expert, 
är utvecklingen från att vara skicklig sjuksköterska till expert beroende av individens 
förmåga att kunna utveckla en personlig etik. Utvecklingen är också beroende av förmågan 
att kunna observera, och att handla utifrån sina iakttagelser för att förändra patientens 
situation. Den skickliga sjuksköterskan kan skilja mellan väsentlig och oväsentlig 
information, och avgöra vad som ska prioriteras i den aktuella situationen. Omvårdnaden 
utformas av en genuin relation med patienten, där sjuksköterskan följer med i patientens 
process och därmed har lättare att iaktta vilka förändringar som sker hos patienten. Det kan 
röra sig om små skiftningar hos patienten men som för den skickliga sjuksköterskan leder 
till uppmärksamhet och agerande. Ytterst handlar denna förmåga hos sjuksköterskan om att 
se patienten som en helhet (Uhrenfeldt, 2012).  

Evidensbaserad omvårdnad 

Med allt högre krav på sjukvården i form av växande befolkning samt möjligheterna att 
bedriva och erbjuda allt mer avancerad vård, ökar behovet av en mer kostnadseffektiv 
verksamhet. Genom forskning och utvärdering av olika åtgärder och interventioner kan 
sjukvården förbättra beslutsunderlagen, och samtidigt öka möjligheten att bygga på en 
säker grund, såväl för det medicinska området som för omvårdnadsområdet. Det engelska 
begreppet evidence-based medicine [EBM], som kortfattat betyder att bästa aktuella bevis 
ska användas vid beslut om patienters vård, infördes med syftet att betona sjukvårdens 
vetenskapliga förhållningssätt. Tillämpandet sker genom att integrera individuell klinisk 
expertis med, från systematisk forskning, bästa tillgängliga externa kliniska bevis. 
Engelskspråkig litteratur använder begreppet evidence-based practice [EBP] för att 
inkludera samtliga professioner inom hälso- och sjukvården. För svensk del lanserades, av 
samma orsak, begreppet evidensbaserad hälso- och sjukvård, enklare uttryckt 
evidensbaserad vård. För att förtydliga den omvårdnadsvetenskapliga kontexten kan 
begreppet även benämnas evidensbaserad omvårdnad (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016).  
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Evidensbaserad omvårdnad som kärnkompetens 
Även om evidensbaserad vård- och omvårdnad har haft en stark utveckling de senaste åren, 
finns fortfarande ett gap mellan aktuell forskning och praktiserande verksamhet. Följden 
blir att vård inte utförs efter bästa tillgängliga kunskap, och att resurser används ineffektivt. 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar att omvårdnaden baseras på evidens, och det finns en 
direkt koppling mellan sjuksköterskans kompetens och patientens välbefinnande/möjlighet 
till överlevnad. Evidensbaserad omvårdnad beskrivs både som ett förhållningssätt och som 
en process. Med förhållningssätt menas att sjuksköterskan är öppen för att använda sig av 
bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. Processen innebär att ställa frågor, systematiskt 
söka vetenskaplig litteratur, kritiskt granska och utvärdera samt tillämpa forskningsresultat 
(Leksell & Lepp, 2013). 

Inom evidensbaserad medicin, som evidensbaserad omvårdnad härstammar från, råder en 
stark positivistisk kunskapssyn där randomiserade kontrollerade studier ligger till grund för 
att testa och standardisera behandling. Inom omvårdnadsvetenskapsforskningen är dock 
den humanvetenskapliga traditionen starkare, med kvalitativ metodik. Det kan tyckas vara 
omöjligt att sammanföra evidensbaserad forskning, som har en tradition att bygga på 
generaliserade studier, med omvårdnadsforskning som har ett intresse av att studera den 
unika människan och hur vård kan anpassas individuellt. Ett sätt att lösa den konflikten kan 
vara att bredda evidensbegreppet till att innefatta flera kunskapsmönster än enbart den 
empiriska, så som estetisk, personlig och etisk kunskap. Värdet av en studie kan då baseras 
på dess möjlighet att lära känna och förstå ett fenomen, och för hur väl det skapar grund för 
handling, inte efter dess metodologiska ansats. Genom ett vård- och humanvetenskapligt 
synsätt på begreppet evidens, kan sjuksköterskan använda sig av sin teoretiska kunskap 
från vetenskapliga studier, för att sedan individualisera och tillämpa kunskapen i 
situationer så att patienten finner den evident (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Edberg 
et al. (2013) beskriver det som en nödvändig balans mellan de olika kunskapstyperna. 
Evidensbaserad vård innefattar även erfarenhetsbaserad kunskap, där individuella 
bedömningar och tolkningar ska utgå från patientens behov och önskemål. 

Problemformulering 

Konfusion är ett vanligt förekommande tillstånd hos patienter inom akutsjukvården, och 
prevalensstudier visar en förekomst på allt mellan 26 till 64 procent hos gruppen kritiskt 
sjuka patienter. Konfusion är ett tillstånd som skapar lidande hos patienten, är 
resurskrävande och förlänger vårdtiden. Hos äldre patienter är konfusion en allvarlig 
komplikation till somatisk sjukdom, och är även associerat med högre risk för mortalitet. 
Genom intervjustudier har det framkommit att sjuksköterskor upplever konfusion som ett 
vanligt och tidskrävande tillstånd. Bristande kunskap i ämnet och om vilka åtgärder som 
kan hjälpa patienter med konfusion sågs som en del av problematiken, vilket kan leda till 
att patienten drabbas av negativa konsekvenser.  

SYFTE 

Syftet var att belysa förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder vid konfusion hos 
vuxna patienter inom somatisk slutenvård. 

Frågeställning: Vilka icke-farmakologiska åtgärder rekommenderas vid konfusion? 
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METOD 

Ansats/design 

För att söka svar på syftet valdes en integrativ litteraturöversikt som metodansats. Enligt 
Henricson (2017) är syftet med litteraturöversikter att skapa en bild av forskningsläget och 
att ge underlag för evidensbaserad vård. För att skapa det underlaget krävs en systematik 
och transparens i tillvägagångssättet, där tydliga inklusions- och exklusionskriterier av data 
lägger grunden för resultatet. På det sättet minskar risken för slutsatser som bygger på 
slumpen eller godtycklighet (Henricson, 2017). Polit och Beck (2017) beskriver 
litteraturöversikter, där data av både kvalitativ och kvantitativ ingår, som en integrerad 
design. Med detta menar de att valet av vilka studier som ska inkluderas inte styrs efter typ 
av forskningsmetod, utan efter hur väl studien kan svara på syftet (Polit & Beck, 2017).  

Urval 

Enligt Polit och Beck (2017) behöver sökstrategier inför datasökningen utformas, 
exempelvis i form av begränsningar, för att eftersökningen skall resultera i relevant 
litteratur. Exempel på begränsningar kan vara språk, tid och olika grupper av deltagare. En 
litteraturstudie ska främst inkludera vetenskaplig forskning från primärkällor, det vill säga 
studier som är beskrivna av forskarna som genomfört dem (Polit & Beck, 2017).  

Inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt var vetenskapliga artiklar som var peer 
reviwed och som fått etiskt godkännande. För att söka svar på syftet, kunde inkluderade 
studier vara av både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats. Inkluderade artiklar 
begränsades till svensk- eller engelskspråkiga då det är det språk som författaren 
behärskar. Sökt forskning skulle avse vuxna patienter (över 18 år) som vårdats inom 
somatisk slutenvård. Till somatisk slutenvård räknades sjukhusavdelningar, inklusive 
intensivvårdsavdelningar då konfusion även där är ett vanligt förekommande tillstånd som 
kan generera betydelsefull forskning. Forskningen skulle vara omvårdnadsvetenskapligt 
inriktad. 

Exklusionskriterier för litteraturöversikten var översiktsartiklar, så kallade reviews, samt 
studier med huvudinriktning på delirium tremens, demens och studier med medicinsk 
inriktning. Urvalet begränsades till forskningsstudier mellan åren 2009-2019.  

Datainsamling 

Sökning av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature [CINAHL] och PubMed, då dessa enligt Henricson (2017) 
innehåller en stor del av befintlig omvårdnadsforskning. Vid sökningen i CINAHL 
användes databasens egna specifika ämnesord, så kallade ”CINAHL headings”, och i 
databasen PubMed söktes artiklar med hjälp av MeSH-termer som är PubMeds specifika 
ämnesordlista. Då både delirium och konfusion används som begrepp inom vetenskaplig 
forskning, utfördes sökningarna med båda dessa termer. Sökorden som användes i 
sökningen var confusion, delirium, nursing care, nursing care practice, practice patterns, 
prevention and control, adult, inpatient och intervention. Sökorden kombinerades med 
hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och OR för att inte få för breda och 
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ospecificerade sökningar. Genom att söka i PubMed och CINAHL Complete med delirium 
som major subject kunde antalet sökträffar begränsas ytterligare. Innan redovisad sökning, 
se tabell 1,utfördes flera provsökningar med enstaka av de senare valda 
sökordskombinationerna. De sökningar som gav hanterbar träffmängd och resulterade i 
inkluderande av artiklar, redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Söktabell 

Databas 
/datum 

Sökord Begräns-
ningar 

Träffar 
(n) 

Lästa 
abstract (n) 

Fulltext 
(n) 

Inkluderade 
artiklar (n) 

PubMed/ 
190119 

delirium/nursing 
[Majr] OR 
delirium/prevention 
and control [Majr] OR 
delirium/therapy 
[Majr] AND adult 

English 
10 years 

591 76 30 6 

PubMed/ 
190119 

practice patterns, 
nurses OR "nursing 
care" AND delirium 
OR confusion 

English 
10 years 

151 13 4 2 

CINAHL 
complete/
190121 

MM delirium OR 
confusion AND 
"nursing care" OR 
"nursing care practice" 
OR "prevention and 
control" OR 
intervention  AND 
adult OR inpatient 

English 
10 years 

643 48 16 5 

Manuell 
sökning 

          2 

Total 
   

137 50 15 

 

Databearbetning 

I första steget utfördes gallring genom att läsa titlarna som framkom vid sökningarna. 
Enligt Kristensson (2014) är långt ifrån alla sökträffar relevanta för litteraturöversiktens 
syfte, varför detta är nödvändigt. I gallringen skall därför irrelevanta studier sorteras bort, 
och det kan bero på flera anledningar så om att syfte, metod eller intervention inte matchar 
litteraturöversiktens syfte.   

När titeln verkade stämma överens med intresseområdet lästes abstract för att kunna 
avgöra om artikeln skulle beställas och bearbetas i fulltext. Vid osäkerhet om artikelns 
möjlighet att svara på syftet, beställdes den i fulltext för vidare granskning. Flertalet 
artiklar lästes igenom och bedömdes utifrån möjlighet att svara på syftet samt studiens 
kvalitet. Anledningen till exkludering av artiklar var att de inte kunde besvara syftet, var av 
låg kvalitet eller var av ansatsen litteraturöversikt. Underlaget för kvalitetsbedömning var 
Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 
avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bathsevani (2011), se bilaga A. 
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Enligt riktlinjerna från Sophiahemmet högskola, för självständigt arbete på avancerad nivå, 
skall datainsamlingen vid litteraturöversikter innehålla minst 15 stycken vetenskapliga 
artiklar för att uppnå analyserbar nivå.  

Dataanalys 

De artiklar som slutligen inkluderades, sammanställdes i en matris där författare, titel, 
syfte, metod, antal deltagare, resultat och kvalitet redovisades, se bilaga B. 
Sammanställningen i artikelmatrisen skapade en överblick av det som var väsentligt och 
gjorde det enklare att jämföra och analysera de olika studiernas resultat. Enligt Polit och 
Beck (2017) har utförandet av litteraturöversikter likheter med att utföra kvalitativa studier, 
i synnerhet när det kommer till dataanalysen där fokus ligger i att hitta betydande teman, 
eller kategorier. Analys innebär, enligt Forsberg och Wengström (2015), att dela upp i 
mindre delar. Delarna undersöks sedan enskilt och därefter tar syntesen vid. Syntes innebär 
att sätta ihop delarna till en ny helhet.  

För denna litteraturöversikt betydde det att resultaten från de inkluderade artiklarna lästes 
igenom ett flertal gånger för att ge en förståelse av helheten, och vad i texten som svarade 
på syftet och forskningsfrågan. Likheter och skillnader extraherades, analyserades och 
resulterade i olika kategorier som integrerat förklarades i text. Enligt Kristensson (2014) 
innebär en integrerad analys att likheter och skillnader i inkluderad data identifieras. 
Därefter skapas, genom datareduktion, olika kategorier som sammanfattar de relaterande 
artiklarnas resultat. Dessa kategorier beskrevs därefter integrerat i en förklarande text, med 
referering till de analyserade studierna. 

Forskningsetiska överväganden 

Liksom vid annan forskningsansats är det viktigt att författare till litteraturöversikter 
förhåller sig på ett etiskt korrekt sätt. Enligt Henricson (2017) kan det vid 
litteraturöversikter handla om principen att göra gott, vilket exempelvis innebär att 
forskningen ska leda till nya kunskaper för att förbättra hälsa eller förebygga lidande och 
sjukdom. Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör det vid litteraturöversikter ske etiska 
överväganden både vad gäller urvalet av studier samt hur resultaten presenteras. Etiskt 
övervägande vid urval kan handla om att välja studier som fått tillstånd av en etisk 
kommitté samt att en etisk granskning av studien är utförd. Författaren till 
litteraturöversikten arbetade aktivt med att tolka och översätta den engelskspråkiga 
litteraturen på ett korrekt sätt samt att endast inkludera artiklar där etiskt övervägande hade 
utförts. Inkluderad data kvalitetsgranskades med ett kritiskt förhållningssätt utifrån dess 
vetenskapliga metod och redovisades utifrån studiernas presenterade resultat, utan 
förvanskning av författaren i vare sig positiv eller negativ riktning. 

RESULTAT 

Genom analys av inkluderade artiklar från både kvantitativ och kvalitativ forskning, kunde 
betydelsefull data för forskningsfrågan identifieras. Resultatet presenteras dels i en matris, 
se bilaga B, och dels textuellt i form av syntetisering av data beskrivet under fyra 



 
 
 
   

11 
 

kategorier. De kategorier som framträdde var Kommunikation och teamarbete, Bevarande 
av aktiviteter i det dagliga livet, Sömnfrämjande åtgärder och Individuellt utformad vård. 

Kommunikation och teamarbete 

En starkt framträdande åtgärd för att arbeta förebyggande mot konfusion var att 
återkommande orientera patienten till tid, plats, person och situation, där situation innebar 
att informera om varför patienten befann sig på sjukhus. Detta kunde utföras muntligt flera 
gånger per dag, men även visuellt genom att se till att patienten hade tillgång till klocka 
och kalender (Agar et al., 2011; Avendaño-Céspedes et al., 2016; Martínez, Donoso, 
Marquez & Labarca, 2017; Martinez, Tobar, Beddings & Vallejo, 2012; Rivosecchi, Kane-
Gill, Svec, Campbell & Smithburger, 2016; Patel, Baldwin, Bunting & Laha, 2014 & 
Vidán et al. 2009). I flera studier där orientering av patienten ingick som en del av en 
intervention med syftet att förebygga konfusion, minskade incidensen signifikant 
(Avendaño-Céspedes et al., 2016; Kratz, Heinrich, Schlauß & Diefenbacher, 2015; 
Martínez et al., 2017; Martinez et al., 2012; Patel et al., 2014; Rivosecchi et al., 2016 & 
Vidán et al., 2009). En förutsättning för god kommunikation, och som en del av de 
åtgärder som vidtogs för att förebygga konfusion, var att vårdpersonalen såg till att 
patienten använde eventuella hörsel- och synhjälpmedel (Avendaño-Céspedes et al., 2016; 
Holt, Young & Heseltine, 2013; Kang, Moyle, Cooke & O’Dwyer, 2017; Kratz et al., 
2015; Martínez et al., 2017; Martinez et al., 2012; Patel et al., 2014; Rivosecchi et al., 2016 
& Vidán et al., 2009). 

En viktig del i det förebyggande arbetet mot konfusion var enligt Kang et al. (2017) att 
identifiera riskfaktorer. I deras kvalitativa intervjustudie beskrevs kommunikationen med 
anhöriga som en betydelsefull åtgärd, både för att förstå patientens utgångsstatus vad gäller 
kognition och för att involvera anhöriga i det förebyggande arbetet. Anhöriga kunde ha en 
lugnande inverkan på patienten, och kunde vara behjälpliga med att ordna personliga 
tillhörigheter som exempelvis hörsel- och synhjälpmedel. När sjuksköterskan informerade 
anhöriga om konfusion och förklarade dess orsaker, kunde sjuksköterskan uppmuntra dem 
att delta i vården genom att stötta patienten vid aktiviteter i det dagliga livet samt 
orientering till tid, rum och person (Kang et al., 2017).  

Enligt en intervjustudie av Agar et al. (2011) kunde personalen, enligt de intervjuade 
sjuksköterskorna, både ha en lugnande effekt eller bidra till en aggravering av 
konfusionstillståndet beroende på attityd och förmåga att hantera situationen. Att behålla 
lugnet och inte höja rösten i interagerandet med patienten ansågs nödvändigt för att kunna 
hjälpa patienten. I denna studie belystes även vikten av att orientera patienten till tid och 
rum, men också betydelsen av att minska på yttre stimuli genom att skapa en lugn miljö 
med chans till vila (Agar et al., 2011). Kommunikationen med konfusoriska patienter 
kunde ses som utmanande, men även i positiv bemärkelse när vårdpersonalen kände att just 
samtalen i sig hjälpte patienten (LeBlanc et al., 2017). Tyst kommunikation, så som att 
hålla patientens hand eller massage, kunde vara effektivt mot konfusion och även minska 
behovet av medicinering mot oro (Zamoscik, Godbold & Freeman, 2017). 

LeBlanc et al. (2017) menade i deras intervjustudie att för att kunna hjälpa patienter med 
konfusion på bästa sätt, var det viktigt att vårdpersonalen arbetade som ett team och hade 
god kommunikation gentemot varandra. Det goda samarbetet ledde till att kunskapen om 
konfusion ökade, och att säkerheten för patienten på det sättet förbättrades. Forskarna 
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illustrerade i deras studie en cirkel symboliserande faktorer som inverkar i sjuksköterskans 
möjlighet att hjälpa patienter igenom tillstånd av konfusion. Framträdande 
påverkansfaktorer var samarbetet i det professionella teamet, arbetsbörda, personlig 
kunskaps- och erfarenhetsnivå, nivå av tålamod och accepterande, samt patientens kliniska 
mål och involvering av anhöriga (LeBlanc et al., 2017).  

I en kvalitativ studie av Godfrey et al. (2013) framgick att för att arbeta preventivt mot 
konfusion, krävdes kunskaper på flera nivåer om ämnet på grund av dess komplexitet. 
Vårdpersonalens kunskaper behövde omfatta vilka riskfaktorer som kan bidra till 
konfusion samt vilka interventioner som faktiskt kunde minska risken att utveckla 
tillståndet. För det krävdes ett system för att upptäcka de patienter som låg i riskzonen, och 
även att personalen tillsammans tog krafttag i att genomföra de åtgärder som 
rekommenderas för förebyggande av konfusion (Godfrey et al., 2013). 

Bevarande av aktiviteter i det dagliga livet 

Mobilisering som förebyggande och behandlande åtgärd mot konfusion var framträdande i 
flera av studierna, och där mobilisering ingick som åtgärd till en interventionsgrupp 
minskade incidensen för konfusion (Álvarez et al., 2016; Avendaño-Céspedes et al., 2016; 
Godfrey et al., 2013; Kratz et al., 2015; Martinez et al., 2017; Patel et al., 2014 & Vidán et 
al., 2009). Mobilisering upp och ur från säng skulle ske tidigt i sjukdomsförloppet och 
olika träningsprogram kunde utformas efter patientens behov och förmåga. Att få in 
mobiliseringen som rutin vid exempelvis måltider eller toalettbesök kunde underlätta 
införandet (Martinez et al., 2017). Álvarez et al. (2016) undersökte i deras studie huruvida 
utökad träning för överkroppen kunde påverka risken för att utveckla konfusion, och kom 
fram till att när övningar för övre extremiteterna ingick som en del i en intervention så 
minskade incidensen för konfusion.  

En åtgärd som ingått i studier där interventioner utförts och testats för att motverka 
konfusion, är att i största möjliga mån undvika urinkateter. Detta på grund av risk för 
immobilisering och infektioner som båda utgör riskfaktorer för konfusion (Avendaño-
Céspedes et al., 2016 & Vidán et al., 2009). Diures- och tarmfunktionen visade sig ha 
betydelse för att motverka konfusion, och vid urinretention är det därför istället adekvat att 
patienten erhåller urinkateter (Martínez et al., 2017).  

Nutrition var en återkommande faktor i det konfusionsförebyggande arbetet. Här handlade 
det om att stimulera patienten att få i sig kost oralt och att registrera intaget. Ett 
observandum var att observera patientens sväljförmåga då dysfagi kan förekomma hos 
patienter vid akuta sjukdomstillstånd. Personalen skulle även se till att patienten hade 
tillgång till eventuell tandprotes. Tidsschema kunde användas för att påminna personalen 
om att ge patienten dryck regelbundet, och att personalen även tänkte på hjälp med 
matning där patienten inte själv förmådde att tillgodose sig föda. Vaksamhet mot 
dehydrering förordades samt att öka chanserna för god nutrition genom att låta patienten 
själv välja kost. Måltiden skulle ses som en social aktivitet för att på det sättet öka aptiten 
(Avendaño-Céspedes et al., 2016; Kratz et al., 2015 & Vidán et al. 2009).  

I en kliniskt kontrollerad studie av Álvarez et al. (2016) testades utökad kognitiv stimulans, 
i form av övningar för perception, minne, kalkylering, språk och problemlösning, och 
jämfördes med standardiserad vårdpraxis för att motverka konfusion. Exempelvis kunde 
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patienten få delta i kortspel eller Memory, och detta skulle ske två gånger per dag. Den 
utökade kognitiva stimulansen var en av delarna i en större intervention, men resultatet 
visade att färre utvecklade konfusion i interventionsgruppen (Álvarez et al., 2016). 

Övriga omvårdnadsåtgärder som genom forskning visat sig vara effektiva som prevention 
mot konfusion var att involvera patienten i sociala aktiviteter, att öppna persienner för att 
reglera dagsljus samt uppmuntra patienten att delta i basala dagliga aktiviteter så som 
hygien (Álvarez et al., 2016; Godfrey et al., 2013 & Rivosecchi et al., 2016).  

Sömnfrämjande åtgärder 

Olika åtgärder för att främja en god sömn hade starkt stöd av forskningen, som visade 
minskad incidens för konfusion i de studier där åtgärder för sömnkvaliteten vidtogs 
(Avendaño-Céspedes et al., 2016; Kratz et al., 2015; Martínez et al., 2017; LeBlanc et al., 
2017; Patel et al., 2014; Rivosecchi et al., 2015; Van Rompaey et al., 2012; Vidán et al., 
2009 & Zamoscik et al., 2017). Enligt Avendaño-Céspedes et al. (2016) rekommenderades 
en vaksamhet hos personalen vid tecken på sömnsvårigheter hos patienten, då sömnbrist är 
en riskfaktor för konfusion. LeBlanc et al. (2017) rekommenderade i deras intervjustudie 
att, i största möjliga mån, undvika behandlingar nattetid och att justera ljus och ljud till 
rimliga nivåer för att störa patienten så lite som möjligt under natten. Kratz et al. (2015) 
visade i deras kvantitativa studie att där det togs hänsyn till patientens sovmönster och 
vanor, och där man ändrade i vårdstrukturen dagtid för att följa patientens mönster, 
minskade risken att utveckla konfusion. Sömnåtgärderna var en del av en större 
interventionsgrupp som testades. Även i intervjustudien av Zamoscik et al. (2017) 
uppmärksammades vikten av god sömn. Sjuksköterskor beskrev det genom att använda sig 
av svaga ficklampor nattetid för att undvika starkare belysning, och även att anstränga sig 
för att avsluta uppgifter under tidig natt (Zamoscik et al., 2017). 

Andra åtgärder för att förbättra sömnen, och därmed minska risken för konfusion, var att 
ställa in apparatur till nattinställning med svagare ljud mellan kl 23 till kl 07 på morgonen, 
dämpa belysningen, reducera volymen på telefoner, undvika samtal mellan kollegor över 
patientsäng nattetid och att erbjuda öronproppar. Studien, en kohortbaserad studie av Patel 
et al. (2014) visade att ljudnivån nattetid minskade med sju decibel och ljusstyrkan 
minskade från 594 lux till 301 lux. Antalet interaktioner mellan vårdpersonal och patient 
minskade och även antalet gånger som patienten vaknade, på grund av åtgärder från 
personal, minskade. Resultatet blev en förhöjd kvalitetssömn och mindre dåsighet hos 
patienten under dagtid. Dessutom reducerades incidensen för konfusion från 33 procent i 
förstudien till 14 procent efter interventionen. Patientgruppen med förhöjd sömnkvalitet 
visade en signifikant minskad risk att drabbas av konfusion (Patel et al., 2014). Van 
Rompaey et al. (2012) undersökte i deras kliniskt kontrollerade studie huruvida 
öronproppar, som ensam åtgärd, kunde minska konfusion. Studien visade ingen skillnad 
för konfusion mellan gruppen som använde öronproppar och gruppen utan. Däremot sågs 
en skillnad i bedömningen för mild konfusion, där 15 procent av interventionsgruppen 
drabbades jämfört med 40 procent i kontrollgruppen.  
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Individuellt utformad vård 

Identifiering av individuella riskfaktorer beskrevs som en del i förebyggandet av 
konfusion. Holt et al. (2013) kom i deras kvantitativa studie fram till att desorientering, 
dehydrering, nedsatt syn och hörsel, förstoppning, smärta och immobilisering var de 
riskfaktorer som personalen skulle rikta in sig på i förebyggande syfte. Ett arbetslag tog 
fram en arbetsbeskrivning för ändamålet och resultatet visade en ökad medvetenhet och 
kunskap om konfusion hos personalen, vilket även ledde till en incidensminskning av 
konfusion från 13,3 procent före studien till 4,6 procent efter studien. Även Godfrey et al. 
(2013) betonade vikten av att bedöma patientens status vad gäller smärta, medicinering, 
syresättningsnivå och risk för infektioner för att arbeta förebyggande mot konfusion. Att 
utvärdera och undvika smärta som förebyggande åtgärd stöddes av flera studier 
(Avendaño-Céspedes et al., 2016 & Martínez et al., 2017). I intervjustudien av Agar et al. 
(2011) beskrev sjuksköterskorna det förebyggande arbete mot konfusion som både en 
undersökande och problemlösande uppgift. Några av informanterna kopplade samman 
konfusion med förstoppning, urinretention och smärta, och när patienten fick hjälp med 
dessa problem så förbättrades även det konfusoriska tillståndet. Genom mätning av 
ursprungsvärden för blodtryck, puls, temperatur, syresättning, blodsockernivå, 
pupillreaktion och vätskebalans kunde sjuksköterskorna utvärdera eventuella förändringar 
och använda dem för att vidta åtgärder mot konfusion (Agar et al., 2011).  

En viktig del i arbetet för att motverka konfusion visade sig vara att utforma vården efter 
patientens individuella behov. Zamoscik et al. (2017) belyser detta i deras intervjustudie, 
där en av de intervjuade sjuksköterskorna tog hjälp av tekniken för att patienten skulle få 
se sin favoritsport på TV. Här involverade sjuksköterskan en anhörig för att få reda på vad 
patienten tyckte om, och kunde sedan ordna så att patientens behov infriades. Agar et al. 
(2011) beskriver de icke-farmakologiska åtgärderna så som lugn miljö, strukturerade 
rutiner och för patienten familjära objekt i sin närhet som betydelsefulla för att förebygga 
konfusion. Även Martinez et al. (2012) belyste, i deras kvalitativa studie, vikten av 
familjära objekt genom att i deras studie inkludera personliga inslag i vården så som egen 
kudde från hemmet, foton av familjemedlemmar och radio. I deras studie utökades 
besökstiden för anhöriga till fem timmar per dag, då anhöriga visat sig ha stor betydelse för 
om patienten ska utveckla konfusion eller ej. Resultatet i studien visade att när åtgärder av 
detta slag infördes, tillsammans med en kort utbildning om konfusion till anhöriga och 
synliga orienteringshjälpmedel som klocka och kalender i rummet, minskade antalet 
patienter som utvecklade konfusion från 13,3 procent till 5,6 procent (Martinez et al., 
2012).  

För att öka patientsäkerheten vid konfusion placerades patienterna i salar med bättre 
uppsikt för personalen, även om förflyttning av patienten i sig kunde vara ett riskmoment 
då det ökade risken för desorientering och kunde förvärra tillståndet (Agar et al., 2011). 
Personalen använde sig, enligt LeBlanc et al. (2017) av tidigare kunskap och kliniskt 
omdöme vid omhändertagandet av patienter med konfusion och genom att prova sig fram 
vad som kunde vara en effektiv strategi för just den patienten. Istället för att rusa fram och 
se till att få saker gjorda behövde vårdpersonalen ta den extra tid som krävdes för att finna 
rätt vårdstrategi. Tålamod och acceptans beskrevs som viktiga egenskaper hos personalen i 
vården av patienter med konfusion (LeBlanc et al., 2017). Kang et al. (2017) belyste vikten 
av ett holistiskt förhållningssätt gentemot patienten, där fokus inte enbart skulle handla om 
patientens fysiska behov utan även om patientens känslomässiga och psykosociala behov.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet att utföra en litteraturöversikt för att söka svar på forskningsfrågan, det vill säga 
vilka omvårdnadsåtgärder som rekommenderas vid konfusion, bedömdes relevant då 
litteraturöversikten som metod har flera fördelar. Metoden är, enligt Kristensson (2014), 
användbar för att söka svar på en specifik fråga som skulle kunna möjliggöra lösningen på 
ett kliniskt problem. Litteraturöversikter ger möjligheten att sammanställa befintlig 
kunskap inom ett område, för att senare kunna omsätta kunskapen i praktiken (Kristensson, 
2014). För denna studie var styrkan med metoden att kunskap om forskningsfrågan kunde 
sökas bredare genom sammanställning av flera studier, samt att även inkludera 
internationell forskning. En empirisk studie, exempelvis en intervjustudie, skapar enligt 
Friberg (2017) möjligheter att öka förståelsen för något i relation till upplevelser, 
erfarenheter och förväntningar. Det hade dock för denna litteraturöversikt inneburit en 
snävare datamängd, sämre möjlighet att kunna dra slutsatser av resultatet och därmed 
inneburit en större svaghet för översikten. 

Enligt Polit och Beck (2017) behöver sökstrategier inför datasökningen utformas, 
exempelvis i form av begränsningar, för att eftersökningen skall resultera i relevant 
litteratur. Exempel på begränsningar kan vara språk, tid och olika grupper av deltagare 
(Polit & Beck, 2017). Aktuella begränsningar för denna litteraturstudie var engelskspråkiga 
studier, då det är det språk författaren behärskar, samt studier yngre än tio år. 
Tidsbegränsningen innebar sökning av så aktuell forskning som möjligt, vilket är att 
efterstäva enligt Kristensson (2014), men med risken att utesluta relevant forskning för 
litteraturöversikten. Några egentliga riktlinjer för rekommenderad tidsbegränsning saknas, 
och beror på typ av forskningsfråga, men med beaktande av mängden material som ska 
bearbetas bedömdes det vid primärsökningen att tio år var en rimlig tidsbegränsning för att 
få en överkomlig mängd data. Målgruppen för litteraturöversikten var vuxna patienter som 
vårdas på sjukhus, och datasökningen innehöll därför sökorden adult och inpatient. Då 
konfusion är sammankopplat med akuta sjukdomstillstånd, kan det förekomma hos 
patienter inom flera vårdavdelningar på sjukhuset. Några avgränsningar för vilken typ av 
vårdmiljö som studierna riktade in sig på gjordes därför inte.  

Ämnesord söktes med hjälp av svensk MeSH och då ”omvårdnadsåtgärder” inte finns som 
MeSH-term, fick sökorden nursing, prevention and control, therapy och nursing care 
användas för att söka tidigare forskning om konfusion med omvårdnad som 
huvudinriktning. Enligt Kristensson (2014) är identifiering av relevant litteratur en svår 
och omfattande process, och beroende på hur litteratursökningen sker blir kvaliteten på 
resultatet därefter. De sökordskombinationer som användes i denna litteraturstudie gav, 
enligt författaren, en tillfredsställande mängd data. Det är dock viktigt att poängtera att val 
av sökord och hur dessa ordkombinationer används, påverkar datainsamlingens innehåll 
och därför även resultatet. Denna litteraturöversikt är enklare i sin utformning, vilket 
innebär en svaghet för möjligheten att generalisera resultatet, jämfört med en systematisk 
litteraturöversikt, då det vid den typen av översikter sker rigorösare blocksökningar där fler 
sökord inkluderas. Genom att inte begränsa sökningarna i för stor utsträckning blev 
träffmängden mer omfattande, men ökade även möjligheten för författaren själv att granska 
och bedöma huruvida materialet svarade på litteraturöversiktens syfte. 
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I datainsamling ingår grovsållning av data, där första steget är att bedöma en artikels 
relevans för litteraturöversikten utifrån dess titel. Denna process kan vara känslig då 
författaren gör en subjektiv bedömning av vad som är relevant data redan tidigt i skedet av 
datainsamlingen, och bortsållning av relevant litteratur men med svag titel kan inte 
uteslutas. Risken för den typen av bias ökar i och med att författaren till litteraturöversikten 
utförde efterforskningen av studier på egen hand, utan medskrivare, vilket är en svaghet för 
litteraturöversikten. 

Studier som bedömdes kunna svara på litteraturöversiktens syfte, kvalitetsgranskades 
utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 
kvalitet (se Bilaga A). Endast studier som klassificerades till hög eller medelhög nivå 
inkluderades i resultatet, vilket ökar trovärdigheten för litteraturöversikten. Samtliga 
inkluderade studier hade fått etiskt godkännande, vilket var en av inklusionskriterierna för 
litteraturöversikten.  

Ingen begränsning gjordes vad gäller inkluderade studiers forskningsansats. Kvalitativ 
forskning, från exempelvis vårdande personal, kunde tillföra en subjektiv och berättande 
aspekt av vilka omvårdnadsåtgärder som lindrar symtomen vid konfusion. Numerisk data 
från kvantitativ forskning, kunde mäta effekter av olika åtgärder vid konfusion. 
Gemensamt för inkluderad data från kvantitativ ansats, var att studierna testade 
rekommenderade åtgärder vid konfusion från de riktlinjer som framtagits av organisationer 
som exempelvis Hospital Elder Life Program [HELP] och National Institute for Health 
and Care Excellence [NICE]. De rekommenderade åtgärderna testades mot konventionell 
vård. Under sökningsförfarandet framkom flertalet medicinskt inriktade artiklar vilka 
exkluderades då frågeställningens inriktning var omvårdnadsåtgärder. 

De kvalitativa studierna som inkluderats i litteraturöversikten, belyser på olika sätt 
sjuksköterskors kunskap och erfarenheter av vården för patienter med konfusion. Genom 
att data inkluderades från både kvantitativ och kvalitativ ansats kunde omvårdnadsåtgärder 
vid konfusion belysas från flera forskningsområden, och likheter samt skillnader mellan 
dessa kunde studeras vilket är en styrka för litteraturöversikten. Båda typerna av 
forskningsansats kunde enligt författaren berika litteraturöversikten utifrån sina olika 
kvalitéer. Det finns, enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 
(SBU, 2017), viss kritik mot att använda sig av kvalitativ forskningsmetodik på grund av 
att forskningen har för få deltagare, är allt för beroende av sitt sammanhang och skapar 
resultat som inte går att generalisera eller överföra. Dock menar SBU att fynd från 
kvalitativa forskningsresultat kan tillföra en djup och detaljrik kunskap, som i diskussionen 
kan användas för att tolka och stödja resultaten från kvantitativa studier. Kvalitativa 
forskningsresultat kan därmed öka förståelsen och sätta kvantitativa resultat i ett 
sammanhang (SBU, 2017).  

De kvantitativa studier som inkluderats i litteraturöversikten bygger, som tidigare nämnts, 
på riktlinjer för omvårdnadsåtgärder som finns framtagna av organisationer som HELP och 
NICE. Vilken forskning dessa rekommenderade riktlinjer grundas i, framkommer inte vid 
litteratursökningen för litteraturöversikten. En annan sökstrategi, exempelvis inkluderande 
av forskning äldre än tio år, skulle eventuellt ha fångat in den typen av forskningsstudier 
som kunde ha varit intressant för att besvara litteraturöversiktens syfte.  

Integrerad analys innebar att data reducerades till enheter som svarade på syftet, för att 
därefter urskilja mönster som genom syntetisering bildade olika kategorier. Analysmetoden 
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är, enligt Polit och Beck (2017), passande för litteraturöversikter som inkluderar studier av 
både kvantitativ och kvalitativ ansats, där studierna inte grupperas efter metod utan efter 
möjligheten att besvara samma forskningsfråga. För analysen kan det innebära en 
kvalifiering av kvantitativ data, eller omvänt, kvantifiering av kvalitativ data (Polit & 
Beck, 2017). Analysen medförde för denna litteraturöversikt en kvalifiering av kvantitativ 
data, som innebar att numerisk data intog en mer narrativ form och gjorde det möjligt att 
sammanföra fynden. Analysprocessen resulterade i data som syntetiserades till fyra 
kategorier. Ytterligare syntetisering, för att förtydliga analysförfarandet, utfördes inte då 
data inom kategorierna var svåra att sammanfatta.  

Litteraturöversiktens styrkor är att inkluderad data är bedömd och klassificerad efter sin 
vetenskapliga metod, och endast studier av medelhög till hög kvalitet är inräknade. 
Samtliga inkluderade studier var etiskt godkända, och forskningsfrågan kunde belysas från 
studier av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Då författaren till litteraturöversikten var 
ensam skribent, har urval och övrig metodik inklusive dataanalys utförts av en person 
vilket skulle kunna ses som en svaghet.    

Resultatdiskussion 

Kategorierna som presenterades i resultatet var Kommunikation och teamarbete, 
Bevarande av aktiviteter i det dagliga livet, Sömnfrämjande åtgärder och Individuellt 
utformad vård. I resultatet framkommer olika omvårdnadsåtgärder kopplade till konfusion, 
där flera av åtgärderna ingår i sjuksköterskans dagliga omvårdnad för patienter om än mer 
strukturerat. Resultatet visar på flera framträdande aspekter för omvårdnadsvetenskapen 
och för sjuksköterskans roll som omvårdnadsexpert. Dels visar litteraturöversikten att det 
finns stöd av forskning att omvårdnadsåtgärder kan förebygga konfusion hos patienten, och 
dels hur viktigt det är att forskningsresultat används kliniskt. De riktlinjer som finns 
framtagna av olika organisationer för att stärka omvårdnaden, behöver lyftas fram för att 
komma både sjuksköterskan och patienten till del.  

Trots att konfusion är ett vanligt förekommande tillstånd, fanns hos författaren en 
okunskap om de riktlinjer som finns för patienten med eller med risk för konfusion. De 
kvantitativa studierna lyfte fram dessa riktlinjer och kunde samtidigt visa att det fanns en 
signifikant lägre risk att drabbas av konfusion när riktlinjerna testades (Álvarez et al., 
2016; Avendaño-Céspedes et al., 2016; Martínez et al., 2017; Martinez et al., 2012; Holt et 
al., 2013; Kratz et al., 2015; Patel et al., 2014; Rivosecchi et al., 2016 & Vidán et al., 
2009). Då omvårdnadsåtgärderna testades i grupp, är det svårt att avgöra vilken av 
åtgärderna som var mest effektiv. Dock faller samtliga testade åtgärder inom ramen för god 
omvårdnad, vilket gör att betydelsen av att visa resultat för enskild åtgärd minskar. De 
omvårdnadsåtgärder som testades i studierna var ej kontroversiella i sitt slag, utan bedöms 
som åtgärder fullt rimliga att använda sig av i samråd med patienten vid exempelvis 
utformande av vårdplan.  

Vid jämförelse av de kvantitativa och kvalitativa studier som inkluderades kunde 
intressanta iakttagelser göras. När informanter i intervjustudierna beskrev vilka åtgärder 
som utfördes vid konfusion, nämndes flera handlingar som även ingick i de kvantitativa 
studiernas interventioner. Bland annat nämndes vikten av att kommunicera med patienten 
för att sätta in personen i dennes sammanhang, men även betydelsen av ett nära samarbete 
med patientens anhöriga (LeBlanc et al., 2017 & Zamoscik et al., 2017). Dessa åtgärder 
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ingick i flera av de kvantitativa studiernas interventioner. I de kvalitativa studierna beskrev 
dock sjuksköterskorna handlingarna som ett ”trial and error”-arbete, där erfarenhet av att 
vårda patienter med konfusion var nyckeln till framgång för att hjälpa patienten. Även 
önskemål från informanterna om ytterligare utbildning i ämnet kan tyda på att de riktlinjer 
som finns för omvårdnadsåtgärder vid konfusion används i för liten utsträckning. 
Beskrivningen från informanterna skulle kunna tyda på att det finns ett gap mellan teori, 
forskning och klinisk praxis.  

Genom att använda sig av befintlig passande omvårdnadsvetenskaplig teori inom den 
kliniska verksamheten, exempelvis Virginia Hendersons teori för grundläggande 
omvårdnad, skulle vården kunna utvecklas från en tydligare grundstruktur. 
Omvårdnadsåtgärder, som nu beskrivs som ett ”trial and error”-arbete, kanske då istället 
skulle vara en naturlig del av det dagliga omvårdnadsarbetet. Enligt Wiklund Gustin och 
Lindwall (2012) ser Henderson patienten och familjen som en enhet, och patienten kan inte 
förstås skild från den. Familjen är en del av patientens liv, oavsett hur relationen mår. 

Resultatet visar i flera studier på familjens betydelse för att motverka konfusion hos 
patienten. Vetskapen om det kan öka incitamenten för att involvera anhöriga i vårdarbetet, 
och se deras delaktighet som värdefull utifrån fler aspekter. Ökad delaktighet kan även 
förbättra möjligheterna att göra omvårdnaden mer personligt inriktad, då anhöriga kan 
bidra med information om patientens intressen och även med införande av patientens 
personliga tillhörigheter.  

Intressant med resultatet var att flera av omvårdnadsåtgärderna vid konfusion kan kopplas 
till Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Enligt Henderson har patienten 14 
grundläggande omvårdnadsbehov, och det är sjuksköterskan som ansvarar för att hjälpa 
patienten med dessa. Sjuksköterskan ska bland annat hjälpa patienten med andning, 
nutrition, elimination, mobilisering och sömn (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
Behoven är basala i sin beskrivning, men ingår som åtgärder i de interventioner som 
testades i de kvantitativa studier som inkluderades i litteraturöversikten, och som visade sig 
ha betydelse för att motverka konfusion hos patienter. Sambandet kan stärka Hendersons 
teori, om hur viktigt det är att sjuksköterskan arbetar för att tillgodose patienten dessa 
behov i form av basal omvårdnad. Vikten av att vidhålla en människas normala livsföring, 
även vid sjukdom, framträdde tydligt i studierna. I de kvalitativa studierna beskrevs detta 
genom att sjuksköterskan tog reda på patientens intressen och infriade dem i vården 
(Zamoscik et al., 2017), eller genom ett holistiskt synsätt vid upprättande av vårdplan där 
patientens intressen tas tillvara (LeBlanc et al., 2017). Vikten av normal livsföring i de 
kvantitativa studierna beskrevs i form av upprätthållande av oral nutrition, mobilisering 
och att undvika olika katetrar så långt som möjligt. Det finns en strävan och ett mönster 
med de i studierna beskrivna åtgärderna, som knyter an till Hendersons teori om det 
yttersta målet med sjuksköterskans omvårdnad, nämligen patientens möjlighet till 
oberoende.  

Under genomgången av inkluderade artiklar framgick flera åtgärder som kan tyckas 
självklara för god omvårdnad vid omhändertagandet av patienten, men som möjligen inte 
utförs i den utsträckning som de borde. Daglig orientering av patienten till tid, rum, person 
och situation är ett exempel på ett moment som skulle kunna förbises, där vården fortgår 
utan reflektion och utvärdering av omvårdnadsarbetet. Henderson beskriver exempelvis 
sömn som ett av de grundläggande behoven hos patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 
2012), och i resultatet beskrivs åtgärder för förbättrad sömn som en betydelsefull del av 
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omvårdnaden. Åtgärder som att undvika störande moment nattetid, att planera 
omvårdnadsarbetet till sen kväll och morgon, undvika samtal mellan personal över 
patientsäng samt stark belysning nattetid kan ses som enkla åtgärder att införa för att 
minska risken för konfusion. Införande och vidhållande av åtgärderna kräver dock en 
gemensam övertygelse hos vårdpersonalen, och att alla strävar mot samma mål.  

En väsentlig information som framkom i resultatet av de kvantitativa studierna, var vikten 
av att arbeta med omvårdnadsåtgärder i förebyggande syfte. Interventioner i form av 
omvårdnadsåtgärder visade sig ha störst betydelse för just motverkandet av att utveckla 
konfusion, medan åtgärder för att lindra konfusion inte framgick lika starkt. Med 
utgångspunkt i den vetskapen, har specialistsjuksköterskan möjlighet att använda sig av 
resultatet från forskningen, som Edberg et al. (2013) tidigare beskrivit, för att 
implementera nya riktlinjer i verksamheten och på det sättet möjliggöra ett preventivt 
arbete mot konfusion. 

Utmaningen med att få vårdpersonal att arbeta strukturerat och målinriktat i omvårdnaden 
för patienten, skulle kunna minska när resultatet av inkluderade studier visar att åtgärderna 
faktiskt har en positiv effekt. Som tidigare beskrivet i bakgrunden under avsnittet 
Evidensbaserad omvårdnad som kärnkompetens, kan värdet av en studie, oavsett 
metodologisk ansats, även baseras på dess möjlighet att lära känna och förstå ett fenomen 
och ligga till grund för handling. Överförbarheten av litteraturöversiktens resultat bedöms 
som god, då de åtgärder som framkom har möjligheter att förbättra omvårdnaden rent 
generellt, inte enbart i samband med konfusion, men även då de kvantitativa studierna 
visade god effekt av de omvårdnadsåtgärder som testades. 

Enligt Kristensson (2014) bygger evidensbaserad vård till stor del på systematiska 
litteraturöversikter, där all rådande forskning samlats inom ett intresseområde med en 
djupare analys i form av metaanalys eller metasyntes. Den icke-systematiska 
litteraturöversikten kan dock ge övergripande kunskap som kan vara värdefullt 
(Kristensson, 2014). För vidare forskning föreslås en systematisk litteraturstudie med 
inriktning på kvantitativa studier och utförd metaanalys för att kunna generalisera resultatet 
huruvida omvårdnadsåtgärder kan förebygga konfusion.  

Slutsats 

Resultatet visar att det finns både riktlinjer och forskning som stödjer omvårdnadsåtgärder 
som en betydande faktor för motverkandet av konfusion. Litteraturöversikten visar att väl 
utförd och strukturerad omvårdnad har goda möjligheter att hjälpa patienter som annars 
skulle kunna riskera att drabbas av tillståndet. Omvårdnadsarbetet bör vara väl strukturerat 
med fokus på en helhetssyn av patienten, där åtgärder för att bevara patientens egna 
funktioner och individuellt anpassad vård ligger som grund för utförandet. Vetskapen om 
detta kan stärka sjuksköterskan i rollen som omvårdnadsexpert, och visa omvårdnadens 
viktiga roll i omhändertagandet av patienter.  

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet av litteraturöversikten visar att de omvårdnadsåtgärder som kan sättas in för att 
motverka konfusion, även kan användas som en del i ett förbättringsarbete av 
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vårdkvaliteten på en vårdavdelning eller annan verksamhet inom sjukvården. Det finns 
även goda möjligheter att använda resultatet som ett verktyg för att utveckla teamarbetet 
mellan yrkeskategorierna, genom att tillsammans arbeta mer strukturerat och mot samma 
patientövergripande mål. Genom att förmedla kunskapen och dess betydelse inom 
vårdteamet, kan det underlätta och motivera sjuksköterskans roll som ledare av 
omvårdnadsarbetet.  

Införande av forskningsresultat, och att få kunskapen att bli en del av praktiken, kan enligt 
Forsberg och Wengström (2015) vara en utmaning. Hur väl man lyckas beror på flera 
faktorer som exempelvis kunskapen hos vårdare och patienter; ledarskap och kultur; och 
tillgång till exempelvis handledning. För att underlätta implementeringen av ny forskning 
kan ett sätt vara att använda sig av ett teoretiskt ramverk. Promoting Action on Research in 
Health Services [PARIHS] är ett exempel på ett ramverk som utvecklats för att förstå de 
komplexa förändringsprocesser som kan uppstå när forskning ska införas i den kliniska 
praxisen. Ramverkets delar består av forskning, klinisk erfarenhet och patientens 
önskemål, och det är evidens från dessa delar som kan användas när kliniska 
omvårdnadsbeslut ska fattas. Specialistsjuksköterskan är en lämplig kandidat att arbeta 
med den här typen av frågor, och har en betydande roll för att förändringsarbeten skall 
komma till stånd (Forsberg & Wengström, 2015). 
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                      BILAGA A 

1 
 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvali
tet/Ty
p 

Agar, M., Draper, B., 
Phillips, P. A., 
Phillips, J., Collier, 
A., Harlum, J., & 
Currow, D. 
2011 
Australien  

Making decisions 
about delirium: A 
qualitative 
comparison of 
decision making 
between nurses 
working in palliative 
care, aged care, aged 
care psychiatry, and 
oncology. 

Syftet med studien var 
att undersöka 
sjuksköterskors 
bedömning och 
hantering av delirium i 
omvårdnaden av 
personer med cancer, 
äldre personer eller 
äldre personer i behov 
av psykiatrisk vård 
inom kontexten 
slutenvård. 

Detta var en kvalitativ studie 
där sjuksköterskor som 
arbetade på ett sjukhus, 
intervjuades för att 
undersöka deras bedömning 
och hanterande av delirium. 
Semistrukturerade intervjuer 
hölls och en tematisk 
innehållsanalys utfördes från 
ett grounded theory-
perspektiv.  

40 
Bortfall: 15 

I resultatet framkom betydelsen 
av att identifiera riskfaktorer för 
delirium, så som hypoxi, 
multimedicinering, 
nutritionsstatus och hydrering. 
Förstoppning, urinretention och 
smärta sågs som bidragande 
orsaker till delirium, och 
åtgärder för att förbättra 
omvårdnadsrutinerna kring 
dessa områden ansågs kunna 
hjälpa till att motverka akut 
konfusion. Att känna till och 
bedöma patientens 
utgångsvärden för saturation, 
blodtryck och nutritionsstaus 
ansågs vara viktiga delar i 
omvårdnaden för att kunna 
bedöma och hantera delirium. 
Andra åtgärder som framkom 
var: säkerhetsåtgärder, som att 
förhindra fall och försiktighet 
vid medicinering; ett lugnt 
uppträdande gentemot 
patienten; bra ljusförhållande i 
rummet; personliga objekt; 
reorientering och inkludering av 
anhöriga. 
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Álvarez, E. A., 
Garrido, M. A., 
Tobar, E. A., Prieto, 
S. A., Vergara, S. O., 
Briceño, C. D., & 
González, F. J. 
2016 
Chile 

Occupational therapy 
for delirium 
management in 
elderly patients 
without mechanical 
ventilation in an 
intensive care unit: A 
pilot randomized 
clinical trial. 

Syftet med studien var 
primärt att fastställa om 
arbetsterapi kunde ha 
någon inverkan hos 
patienter med delirium 
vad gäller förekomst, 
duration och 
svårighetsgrad. Även 
sekundärt utfall för att 
mäta funktionalitet vid 
utskrivning studerades. 

En randomiserad klinisk 
studie med en 
interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. 
Kontrollgruppen erhöll 
standardvård medan 
interventionsgruppen erhöll  
 

Intervention: 70 
Kontroll: 70 
 
Bortfall vid 
uppföljning:  
Intervention: 5 
Kontroll: 5 

Interventionsgruppen erhöll 
åtgärderna orientering till tid, 
rum och person, sömnprotokoll, 
mobilisering, utökad kognitiv 
stimulans, integrering av 
familjemedlemmar och 
träningsprogram för 
överkroppen. 
Träningsprogrammet för 
överkroppen utfördes två gånger 
dagligen i fem dagar. Studien 
visade att incidensen för 
delirium var lägre i 
interventionsgruppen samt att 
durationen av delirium var 
signifikant lägre i den gruppen. 
För de deltagare som utvecklade 
delirium fanns ingen signifikant 
skillnad i uppmätt 
allvarlighetsgrad av delirium 
mellan grupperna. 

CCT 
I 

Avendaño-Céspedes, 
A., García-Cantos, N., 
González-Teruel, M., 
Martínez-García, M., 
Villarreal-Bocanegra, 
E., Oliver-Carbonell, 
J.L., & Abizanda, P. 
2016 
Spanien 

Pilot study of a 
preventive 
multicomponent nurse 
intervention to reduce 
the incidence and 
severity of delirium in 
hospitalized older 
adults: MID-Nurse-P. 

Syftet var att analysera 
om en förebyggande, 
multikomponent, icke-
farmakologisk 
sjuksköterskeledd 
intervention, kunde 
minska förekomsten, 
durationen och 
allvarlighetsgraden av 
delirium hos 
sjukhusvårdade äldre 
vuxna. 

Studien var en randomiserad 
klinisk kontrollerad studie. 
En förstudie utfördes för att 
analysera eventuella 
vetenskapliga utmaningar, 
vilka resurser som kunde 
tänkas krävas samt hur stort 
deltagarantal som krävdes 
för genomförbarhet. 
Interventionsgruppen erhöll 
daglig icke-farmakologisk 
behandling för att motverka 
konfusion. Kontrollgruppen 
fick ordinär omvårdnad.  

Intervention:21 
Kontroll:29 

De åtgärder som ingick i 
interventionen var att dagligen 
påminna patienten om dagens 
datum, plats och situation. Se 
till att patienten, om nödvändigt, 
använde sina glasögon eller sin 
hörapparat. Undvika 
behandlingar nattetid. Tidig 
mobilisering. Se till att 
upprätthålla god oral nutrition. 
Se till att patienten syresatte sig 
väl och undvika kvarliggande 
katetrar. Resultatet visade att 
prevalensen för delirium sjönk i 
interventionsgruppen. Även 
antal dagar på sjukhus minskade 
i interventionsgruppen. 
Allvarlighetsgraden av delirium 

CCT 
I 
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var lägre i interventionsgruppen, 
däremot sågs ingen skillnad 
mellan grupperna vad gäller 
mortalitet. Delirium i sig visade 
sig vara en högre risk för 
mortalitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godfrey, M., Smith, 
J., Green, J., Cheater, 
F., Inouye, S. K., & 
Young, J. B. 
2013 
UK 

Developing and 
implementing an 
integrated delirium 
prevention system of 
care: a theory driven, 
participatory research 
study 

Syftet med studien var 
att utveckla, testa och 
utvärdera ett program 
för förebyggande av 
delirium, hållbart för 
akutsjukvården i UK. 

Data samlades in i form av 
intervjuer, workshops, 
relevanta journalhandlingar, 
från fokusgrupper med flera 
intressenter och från 
observation av vårdarbetet 
på sjukhusen. Personal från 
tre olika sjukhus i norra 
England, och från olika 
yrkeskategorier, deltog i 
studien. För analys och 
syntetisering av data 
användes strategier från 
grounded theory. 
Utgångspunkten för arbetet 
med att implementera ett 
program för förebyggande 
av delirium (POD) var 
Hospital Elder Life Program 
(HELP) och National 
Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), vilka 
båda är utvecklade system 
med riktlinjer för 
omhändertagande av 
patienter med risk för 
delirium. 

Tre sjukhus. 
Tre 
utvecklingsteam. 
Intervjudeltagare: 
31. 
Femtio timmars 
observation av 
vårdarbete. 
 

Föreslagna åtgärder i 
programmet för förebyggande 
av delirium (POD) var 
smärtskattning, mobilisering, 
involvera patienten i sociala 
aktiviteter och att undvika 
hypoxi och infektion. Detta 
åtgärdspaket sågs som fullt 
möjligt att implementera och att 
åtgärderna även kan ingå som 
en del av ett förbättringsarbete 
för vårdkvalitet. 
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Holt, R., Young, J., & 
Heseltine, D. 
2013 
UK 

Effectivness of a 
multi-component 
intervention to reduce 
delirium incidence in 
elderly care wards 

Syftet var att undersöka 
effekten av en 
flerkomponentsinterve-
ntion för att motverka 
delirium hos patienter 
intagna på en 
specialistvårdavdelning 
för äldrevård. 

En för- och efterstudie vid 
införandet av en 
flerkomponentsintervention, 
med syftet att förhindra 
delirium. Interventionen 
bestod av ett 
utbildningsprogram för 
personalen, för att öka 
medvetenheten och 
kunskapen om delirium samt 
för att förändra det praktiska 
arbetet kring patienter med 
risk för delirium.  

Föregruppen: 249 
 
Eftergruppen: 187 

Riskfaktorerna för delirium, 
som personalgruppen riktade in 
sig på, var desorientering, 
dehydrering, hörsel- och 
synnedsättning, förstoppning, 
smärta och immobilisering. 
Efterföljsamheten hos 
personalen att protokollföra 
riskfaktorerna var högst för 
reorientering och hydrering, och 
lägst för mobilisering och 
förstoppning. Utfallet efter 
interventionen visade en 
signifikant minskning av 
incidensen för delirium, från 
13,3 procent i ”före”-gruppen 
till 4,6 procent i ”efter”-
gruppen. Även durationen och 
svårighetsgraden av delirium 
minskade, om än i mindre 
utsträckning. Studien visade 
ingen skillnad i mortalitetsgrad, 
längden på sjukhusvistelsen 
eller funktionsförmåga. 

CCT 
I 

Kang, Y., Moyle, W., 
Cooke, M., & 
O´Dwyer, S. 
2017 
Sydkorea 

Qualitative evaluation 
of a delirium 
prevention and 
management 
programme. 

Syftet med studien var 
att utvärdera effekten 
av ett 
utbildningsprogram för 
sjuksköterskors 
kunskap och hållning 
till vården av 
sjukhusvårdade äldre 
vuxna med delirium. 

En deskriptiv kvalitativ 
intervjustudie. Ett 
utbildningsprogram, 
innehållande information om 
deliriumprevention, 
mätinstrument och hantering 
av delirium, hölls för en 
grupp sjuksköterskor varav 
12 stycken individer därefter 
deltog i intervjun.  

Informanter: 12 Resultatet visade att 
utbildningsprogrammet tillförde 
nya arbetssätt i det praktiska 
arbetet kring patienter med risk 
för delirium. Intervjudeltagarna 
tryckte särskilt på vikten av att 
inkludera familjemedlemmar till 
patienten för att förbättra 
vården. Anhöriga kunde hjälpa 
till att fastställa patientens 
habituella mentala status. 
Utbildningen påminde 
sjuksköterskorna om att inte 
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bara fokusera på patientens 
fysiska behov, utan också på 
patientens emotionella och 
psykosociala behov. 

Kratz, T., Heinrich, 
M., Schlauß, E., & 
Diefenbacher, A. 
2015 
Tyskland 

Preventing 
Postoperative 
Delirium: A 
Prospective 
Intervention With 
Psychogeriatric 
Liaison on Surgical 
Wards in a General 
Hospital 

Syftet med studien var 
att visa hur tränade 
sjuksköterskor kan 
förhindra delirium med 
hjälp av icke-
farmakologiska 
metoder. 

Studien utfördes på två 
allmänna kirugiavdelningar 
på ett universitetssjukhus. 
Den ena avdelningen 
användes som en 
interventionsavdelning, och 
den andra avdelningen som 
en kontrollavdelning. De två 
avdelningarna tog emot 
patienter av liknande 
karaktär, och hade samma 
antal sjuksköterska per 
patient. I den första fasen av 
studien (prevalensfasen) 
mättes antalet patienter, över 
70, år som bedömdes ha 
delirium. Socioekonomisk 
data, diagnoser och 
preoperativa mediciner 
registrerades också. 
Instrument som användes 
var Cognitive Assessment 
Method, Mini-Mental State 
Examination, Activities of 
Daily Living, Delirium 
Rating Scale, Nurses’ 
Observation Scale for 
Geriatric Patients, Barthel 
Index, Montgomery-Åsberg 
Depression Rating Scale, 
Body mass index och Hours 
of sleep.  

Potentiella 
deltagare: 320 
 
Exkluderade: 81 
(avancerad 
demens, allvarlig 
delirium 
preoperativt, 
terminalvård, 
avböjt att delta i 
studien). 
 
Intervention: 61 
Kontroll: 53 

Under interventionsfasen 
implementerades åtgärder som: 
tidig mobilisering, förbättrad 
sensorisk stimulering, förbättrad 
vätske- och nutritionsintag, 
icke-drogpåverkad sömn och 
kognitiv aktivering. Individuella 
målinriktade patientvårdplaner 
upprättades vad gäller 
reorientering, förbättrad sömn, 
kognitiv support, ett strukturerat 
dagligt schema, tidig 
mobilisering, involverande av 
anhöriga och förbättrad 
nutrition.  
 
Resultatet visade att 20,2 
procent av patienterna 
utvecklade delirium under 
prevalensfasen (första delen av 
studien).  
Under interventionsstudien 
uppvisade 4,9 procent delirium i 
interventionsgruppen, jämfört 
med 20,8 procent i 
kontrollgruppen. Det fanns en 
signifikant skillnad. Patienterna 
i interventionsgruppen hade 
lägre risk för att utveckla 
delirium jämfört med 
patienterna i kontrollgruppen. 
 
 
 
 

   CCT 
I 



                      BILAGA B 

6 
 

 
 

LeBlanc, A., 
Fothergrill 
Bourbannais, F., 
Harrison, D., & 
Tousignant, K. 
2017 
Kanada 

The experience of 
intensive care nurses 
caring for patients 
with delirium: A 
phenomenological 
study. 

Syftet med studien var 
att undersöka 
intensivvårdssjuksköte-
rskors upplevelser i 
vårdandet av patienter 
med delirium.  

En tolkande fenomenologisk 
studie med intervjuer av åtta 
sjuksköterskor inom 
intensivvården. 

Informanter: 8 Framträdande åtgärder som 
framkom var kommunikation, 
att skapa en relation med 
patienten och anhöriga samt att 
skapa en säker miljö kring 
patienten. Kommunikationen 
handlade om att tala lugnt och 
sansat med patienten, trots 
delirium. Även samarbetet och 
kommunikationen med läkare 
och undersköterskor var viktigt 
för att alla skulle arbeta mot 
samma mål för patienten. Att 
skapa sig en grunduppfattning 
om patienten och dennes behov 
med hjälp av anhöriga sågs som 
en viktig del av vården för 
patienter med delirium. I 
samarbetet med anhöriga kunde 
sjuksköterskan hjälpa patienten 
att komma ur tillståndet. Ett 
holistiskt synsätt av patienten 
och vad som är ”normalt” för 
honom/henne hjälper vid 
upprättande av vårdplan och 
planerande av interventioner.  
 

K 
II 

Martínez, F., Donoso, 
A. M., Marquez, C., 
& Labarca, E. 
2017 
Chile 

Implementing a 
Multicomponent 
Intervention to 
Prevent Delirium 
Among Critically Ill 
Patients. 

Syftet med studien var 
att bedöma 
effektiviteten och 
beskriva 
implementationsstrateg-
in av en 
flerkomponents-
intervention för att 
förebygga delirium på 

En för- och efterstudie 
genomfördes på en 
intensivvårdsavdelning 
under 15 månaders tid. 
Under första fasen 
insamlades statestik för 
standardvärden som gav 
information om 
avdelningens typ av 
patienter. Utbildade 

Deltagare under 
förstudien: 60 
 
Deltagare under 
interventionen: 
227 

Åtgärder som ingick i 
interventionen var tidig 
mobilisering, daglig 
reorientering, förebyggande av 
sensorisk förlust, sömnhygien, 
tillgång till klocka och kalender 
i patientmiljön, tillfredsställd 
elimination och involvering av 
patientens familjemedlemmar.  
 

   CCT 
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en 
intensivvårdsavdelning. 

sjuksköterskor mätte 
delirium med 
mätinstrumentet CAM. 
Förstudien pågick från maj-
14 till augusti-14, och från 
augusti-14 erhöll patienterna 
interventionen fram till 
augusti-15 då studien 
avslutades. Endast patienter 
som tackade nej till att delta 
i studien exkluderades.   

Resultatet visade att under 
förstudien utvecklade 23 
patienter delirium jämfört med 
55 patienter under 
interventionsfasen, en 
signifikant minskning av antalet 
patienter med delirium. 
Signifikansen kvarstannade 
efter en logistisk 
regressionsanalys. Under 
förstudien var medellängden för 
delirium 5,6 dagar, jämfört med 
3,5 dagar under 
interventionsfasen. Den 
skillnaden uppnådde dock ej 
statistisk signifikans. 

Martinez, F. T., 
Tobar, C., Beddings, 
C. I., & Vallejo, G. 
2012 
Chile 

Preventing delirium in 
an acute hospital 
using a non-
pharmacological 
intervention. 

Syftet med studien var 
att bedöma effekten av 
en flerkomponent 
intervention, utförd av 
familjemedlemmar, för 
att förebygga delirium. 

En singelblind randomiserad 
kontrollerad klinisk studie 
för att bedöma effekten av 
ett flerkomponentsprotokoll 
för att förebygga delirium, 
jämfört med 
standardhanterande. 
Patienter med hög risk att 
utveckla delirium 
inkluderades i studien som 
pågick under knappt ett år. 
Delirium mättes med 
mätinstrumentet CAM. 

Intervention: 144 
Kontroll: 143 
 
Av totalt 1285 
möjliga deltagare 
föll 294 patienter 
bort genom att 
inte uppnå 
inklusionskriterier
na.  
 
704 patienter 
exkluderades 
enligt 
exklusionskriteri-
erna.  

Patienterna i 
interventionsgruppen tilldelades 
valfri klocka, analog eller 
digital, och en kalender. 
Sensoriskt bortfall undveks med 
hjälp av hörsel- och 
synhjälpmedel samt eventuella 
tandproteser. Personliga objekt 
som familjefoton, kudde och 
radio placerades i rummet. 
Reorientering utfördes av 
familjemedlemmen vad gällde 
dagens datum, tid och nyligen 
upplevda händelser. 
Besökstiden utökades till fem 
timmar per dag.  
 
Resultatet visade att delirium 
utvecklades hos 5,6 procent i 
jämförelse med 13,3 procent hos 
kontrollgruppen. Skillnaden var 
statistiskt signifikant. Ingen 
signifikant skillnad kunde ses i 
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medianlängden för vistelsetiden 
på sjukhuset. Fyra fall 
rapporterades under studietiden, 
alla i kontrollgruppen. 
 
 

Patel, J., Baldwin, J., 
Bunting, P., & Laha, 
S. 
2014 
UK 

The effect of a 
multicomponent 
multidisciplinary 
bundle of 
interventions on sleep 
and delirium in 
medical and surgical 
intensive care 
patients. 

Syftet med studien var 
att undersöka om en 
implementering av 
icke-farmakologiska 
åtgärder, bestående av 
ljud- och ljusreduktion 
skapat för att minska 
störandet av patienter 
nattetid, var associerat 
med förbättrad sömn 
och minska incidensen 
för delirium. 

En kohortbaserad studie på 
en intensivvårdsavdelning 
med medicin- och 
kirurgipatienter på ett 
universitetssjukhus. Studien 
var uppdelad i två faser, en 
före och en efter 
implementeringen av ett 
icke-farmakologiskt 
åtgärdspaket. Initialt 
insamlades standardvärdet 
för sömn, miljö och 
incidensen för delirium på 
avdelningen. Därefter följde 
en 21-dagars 
implementeringsperiod med 
flera åtgärder kopplade till 
patientmiljön och ljus- och 
ljudreduktion. Därefter 
utfördes efterstudien. 
Patienterna fick under 
studiens gång svara på ett 
frågeformulär om 
sömnkvalitet som senare 
analyserades i resultatet. 

Deltagare i 
förstudien: 167 
 
Deltagare i 
efterstudien: 171 
 
59 deltagare 
genomförde 
Richard Campbell 
Sleep-
frågeformulär, 30 
stycken före 
implementeringen 
och 29 efter. 

Åtgärdspaketet innehöll bland 
annat stängda dörrar, sänkt 
volym på telefoner och 
apparater vid patienten, erbjuda 
öronproppar, dimma 
belysningen mellan kl 23:00-
07:00, inga diskussioner mellan 
kollegor kring patientens säng, 
utföra större delen av 
omvårdnaden före kl 23:00 eller 
vänta med åtgärder till efter kl 
08:00 på morgonen, hålla 
patienten uppdaterad om tid, 
dag och plats, utvärdera smärta 
och tidig mobilisering.  
 
Resultatet (före och efter) 
visade att medelvärdet för antal 
decibel nattetid sjönk, från 68,8 
till 61,8. Ljuset, som mättes i 
lux, sjönk från 594 till 301. 
Antalet personal-patient 
interaktioner sjönk från 33,6 till 
23,4. Sömnkvaliteten 
förbättrades signifikant enligt 
frågeformuläret från patienterna. 
Incidensen för delirium sjönk 
från 33 procent till 14 procent 
efter införandet av 
åtgärdspaketet och risken att 
drabbas av delirium minskade 
signifikant. 
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Rivosecchi, R. M., 
Kane-Gill, S. L., 
Svec, S., Campbell, 
S., & Smithburger, P. 
L. 
2015 
USA 

The implementation 
of a 
nonpharmacologic 
protocol to prevent 
intensive care 
delirium. 

Syftet med studien var 
att fastställa om en 
implementering av ett 
evidensbaserat icke-
farmakologiskt 
protokoll, kunde 
reducera den tid, i 
procent räknat, som 
patienten bedömdes ha 
delirium. 

En prospektiv 
observationsstudie före och 
efter ett 
kvalitetsförbättringsprojekt. 
Studien utfördes på en 
intensivvårdsavdelning där 
ett mobiliseringsprotokoll 
redan iförts. En 
litteraturbearbetning hade 
resulterat i nio stycken 
interventioner som kunde 
ingå i protokollet för 
implementering. Patienter 
som bedömdes ha delirium 
vid ankomst och tidigare var 
diagnostiserade med 
kognitiv nedsättning 
exkluderades från studien. 
Delirium bedömdes med 
hjälp av mätinstrumentet 
Intensive Care Delirium 
Screening Checklist 
[ICDSC]. 
  

Deltagare vid 
utvärdering i fas 
ett: 230 
 
Deltagare i fas två 
(efter 
implementering 
av protokoll): 253 

Interventionsprotokollet 
innehöll åtgärder som öppna 
upp persienner, musik, kalender, 
kognitiv stimulering, 
reorientering och ögon- och 
öraprotokoll.  
Resultatet, efter 
implementeringen av 
protokollet, visade att tiden som 
patienten bedömdes ha delirium 
minskade från 20 timmar i fas 
ett till 16 timmar i fas två. I 
procent räknat blev det en 
minskning från 16,1 till 9,6 av 
tiden som patienten spenderade 
på intensivvårdsavdelningen. 
Incidensen för delirium i fas ett 
var signifikant större än de som 
utvecklade delirium under fas 
två.  
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
I 

Van Rompaey, B., 
Elseviers, M.M., Van 
Drom, W., Fromont, 
V., & Jorens, P.G. 
2012 
Belgien 

The effect of earplugs 
during the night on 
the onset of delirium 
and sleep perception: 
a randomized 
controlled trial in 
intensive care 
patients. 

Syftet med studien var 
att testa hypotesen om 
att en reducering av ljud 
nattetid, med hjälp av 
öronproppar, kunde 
vara effektivt för att 
förebygga delirium 
inom intensivvården.  

En randomiserad klinisk 
studie inkluderande vuxna 
intensivvårdspatienter med 
ett Glasgow Coma Scale-
poäng [GCS] på minst 10. 
Sederade patienter, samt 
patienter med delirium vid 
ankomst, demens eller 
hörselnedsättning var 

Intervention: 69 
Kontroll: 67 
 
Bortfall: 46 

Studien visade att 
interventionsgruppen hade 26 i 
NEECHAM-poäng, medan 
kontrollgruppen hade 24 poäng. 
Fler deltagare skattades som 
kognitivt normala i 
interventionsgruppen. 
Skillnaden mellan grupperna var 
små vad gäller delirium, 19 
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exkluderade från studien. 
Från ankomst till 
intensivvårdsavdelningen 
observerades patienterna 
med öronproppar under 
maximalt fem dygn, då 
tidigare forskning har visat 
att delirium vanligtvis visar 
sig inom de första 72 
timmarna. Mätinstrumentet 
för delirium som användes i 
studien var Neelon and 
Champagne Confusion Scale 
[NEECHAM]. 

procent bedömdes ha delirium i 
interventionsgruppen jämfört 
med 20 procent i 
kontrollgruppen. Den största 
skillnaden kunde ses när det 
kom till bedömningen för mild 
konfusion, där 15 procent i 
interventionsgruppen och 40 
procent i kontrollgruppen 
hamnade i den kategorin.  

Vidán, M.T., 
Sánchez, E., Alonso, 
M., Montero, B., 
Ortiz, J., & Serra, J.A. 
2009 
Spanien 

An Intervention 
Integrated into Daily 
Clinical Practice 
Reduces the Incidence 
of Delirium During 
Hospitalization in 
Elderly Patients 

Syftet med studien var 
att analysera effekten 
av en 
flerkomponentsinterve-
ntion som integrerades i 
den dagliga vården till 
äldre patienter för att 
förebygga delirium. 

En prospektiv kontrollerad 
klinisk studie genomfördes 
för att jämföra incidensen 
för delirium på en geriatrisk 
enhet, där en ny 
förebyggande intervention 
införts, med standardvården 
på två internmedicinska 
avdelningar. Före 
interventionen genomfördes 
en pilotstudie för att 
utvärdera skillnaden mellan 
vården på den geriatriska 
enheten med vården på 
medicinavdelningarna. 
Studien pågick under knappt 
ett år. 

Intervention: 170 
Kontroll: 372 
 
Bortfall: 362  

Vården i interventionsgruppen 
inkluderade åtgärder som 
exempelvis undvikande av 
störande ljud, mobilisering, 
hydrering och nutrition, 
avlägsnande av katetrar om 
möjligt, se till att patienten har 
sina eventuella hjälpmedel för 
syn och hörsel, orientera 
patienten genom att påminna 
om dag, tid, plats och orsak till 
inläggning samt engagera 
familjemedlemmar i vården. 
 
Resultatet visade att patienterna 
i interventionsgruppen var äldre 
och fler hade kognitiv 
nedsättning jämfört med 
kontrollgruppen. Typ av 
diagnos och anledning för 
inläggning var liknande för de 
båda grupperna. 
 
Interventionsgruppen hade 
signifikant färre episoder med 
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delirium jämfört med 
kontrollgruppen, 11,7 procent 
jämfört med 18,5 procent. Den 
relativa risken för delirium var 
37 procent lägre i 
interventionsgruppen. För de 
som utvecklade delirium var 
svårighetsgraden och durationen 
liknande i de båda grupperna. 
Incidensen för 
funktionsnedsättning var 45,5 
procent i interventionsgruppen, 
jämfört med 56,3 procent i 
kontrollgruppen. Fler var uppe 
och gick och använde sina syn- 
eller hörselhjälpmedel i 
interventionsgruppen. 

Zamoscik, K., 
Godbold, R., & 
Freeman, P. 
2017 
UK 

Intensive care 
nurses´experiences 
and perceptions of 
delirium and delirium 
care. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
uppfattningar om 
delirium, hanterandet 
av patienter med 
delirium och 
användandet av 
mätinstrumentet CAM. 

En kvalitativ studie där 
sjuksköterskor som arbetar 
inom intensivvården deltog i 
gruppdiskussioner. En 
kvalitativ analys av data i 
olika teman utfördes 
därefter.  

Deltagare: 12 I diskussionerna framkom 
vikten av kommunikation med 
patienten. Sjuksköterskan kunde 
genom konversation med 
patienten upprepa varför 
patienten vårdades på sjukhus 
och försöka involvera patienten 
i vården. Det framkom att 
tillstånd av delirium krävde 
extra kvalitetstid med patienten, 
där även patientens familj 
inkluderades. Även den tysta 
kommunikationen med 
patienten, som exempelvis 
massage eller hålla handen sågs 
som viktiga åtgärder för att 
mildra symtomen. Vid ett 
tillfälle hade sjuksköterskan fått 
reda på att patienten med 
delirium älskade rugby och att 
det var rugby på TV just den 
helgen. Att ge personligt 

K 
II 



                      BILAGA B 

12 
 

utformad vård kunde vara 
effektiva åtgärder vid lindrandet 
av delirium. Kontinuitet, rutiner, 
främja god sömn och att utföra 
så få störande moment som 
möjligt nattetid, nämndes en del 
av vården för att förhindra eller 
behandla delirium. 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
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