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Abstrakt 

Delirium är vanligt bland äldre personer som vårdas på sjukhus. Att 
drabbas av delirium har ofta konsekvenser. Syftet med studien var att 
beskriva äldre personers upplevelse av delirium. Åtta kvalitativa 
vetenskapliga artiklar analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ 
innehållsanalys som resulterade i tre slutkategorier, att befinna sig i en 
skrämmande värld mellan dröm och verklighet, att känna sig som en 
outsider och få sin verklighet ifrågasatt, att finna trygghet i bekräftande 
relationer. Resultatet visade att många hade upplevet någon form av 
rädsla under deliriet och att allt det som upplevdes under deliriet kändes 
verkligt just då. Det framkom även att trygghet upplevdes när det fanns 
någon som lyssnade och visade bekräftelse. Sjuksköterskan kan stötta 
patienten genom att finnas där och vissa förståelse. Om sjuksköterskorna 
får en ökad förståelse för personen och dennes situation kan de på ett 
professionellt sätt tillgodose personens omvårdnadsbehov.  
 
 
Nyckelord: Delirium, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Bland den äldre befolkningen är omvårdnadsbehoven annorlunda och för att förbättra 

omvårdnaden måste de äldres behov bli mer synliggjorda (Dahlke & Phinney, 2008). En 

vanlig komplikation är att många av de äldre som vårdas på sjukhus utvecklar delirium. 

Personer som återhämtar sig efter ett deliriöst tillstånd kan komma ihåg upplevelser och 

händelser från deliriet. Hälso- och sjukvårdspersonal beskriver ofta patienter som troligen har 

delirium som ”äldre förvirrade patienter”, men detta skiljer inte mellan delirium och demens 

(Young & Inouye, 2007). Det har gjorts lite forskning som fokuserar på patientens upplevelse 

av att befinna sig i ett deliriöst tillstånd. Kunskap om detta kan ge ökad förståelse och 

information hur omvårdnadpersonalen kan närma sig patienten (Andersson, Hallberg, 

Norberg & Edberg, 2002). Det är vanligt att vårdpersonal upplever vårdandet av deliriösa 

patienter som svårt, stressfullt och ibland farligt (O`Malley, Leonard, Meagher & O`Keeffe, 

2008). Det flesta industriländer i världen har satt 65 års ålder som en definition av ”äldre” 

eller en äldre person. Det är vid den åldern som personer vanligtvis börjar ta emot 

pensionsförmåner. Gränsen för att bli äldre är inte alltid så enkelt som ett datum utan handlar 

om hur det känns inombords (World health organisation [WHO], 2012). 

 

Ett problem är att delirium är underdiagnostiserat (Meagher, 2001), att upptäcka delirium är 

viktigt då de underliggande orsakerna ofta kan korrigeras (First, Frances & Pincus, 2004, s. 

96). Delirium blir i många fall feldiagnostiserat som demens eller depression. Förväxlingen 

beror på att symtomen för delirium, demens och depression ofta överlappar varandra. Detta 

leder till längre sjukhusvistelse, placering på äldreboende och dödlighet. Då personer hamnar 

i ett deliriöst tillstånd ökar risken för komplikationer som fall, infektioner, urininkontinens 

och dålig nutrition. (Chantal & O´Connell, 2006). 

 

Delirium kännetecknas som en störning av medvetande och kognition. Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) kriterier för delirium är störningar i 

medvetandet vilket leder till att patienten inte kan uppskatta eller svara passande till den 

synbara omgivningen. Det innebär också en oförmåga att fokusera och blir lättdistraherad på 

grund av att denne inte kan filtrera bort ljud och inte kan följa instruktioner. Förändrad 

kognition med nedsatt minne, oftast korttids minnet, desorienterad i tid och störningar i 

språket. Perceptuella störningar som sträcker sig från feltolkningar av skuggor på väggarna till 

hallucinationer. De visuella hallucinationerna är de vanligaste men även andra sinnen 
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påverkas. Förloppet av delirium rör sig under en kortare tidsperiod och detta hjälper till att 

skilja delirium från andra typer av störningar så som demens (First, Frances & Pincus, 2004, 

s. 95-97). Delirium har en plötslig början och ett skiftande förlopp under dagen (Chantal & 

O´Connell, 2006). 

 

Delirium är indelat i tre olika typer utifrån patientens psykomotoriska aktivitet. Dessa är 

hyperaktiv, hypoaktiv eller en blandning av de båda. Hyperaktiv kännetecknas av förhöjd 

psykomotorisk aktivitet och agitation. Vid hypoaktivitet är den psykomotoriska aktiviteten 

nedsatt (Chantal & O´Connell, 2006). Patienten kan vara uppretad och högljudd, slita ut 

slangar, vägra mat eller medicinsk behandling, irra omkring eller till och med slå andra. Den 

tysta varianten av delirium är svårare att upptäcka därför att patienterna stannar kvar i sängen 

och inte drar uppmärksamhet till sig (First et al., 2004, s. 95-97). De vanligaste formerna av 

delirium är den mixade och hyperaktiv. Hypoaktivt delirium förknippas med förlängd 

sjukhusvård (O'Keefe & Lavan, 1999). Symtomen för delirium förvärras vid natten eller 

skymningen och vid ostrukturerade, okända, otydliga och över- eller understimulerande 

miljöer (First et al., 2004, s. 97). 

 

Demens är en betydande riskfaktor för att utveckla delirium (Chantal & O´Connell, 2006). 

Andra riskfaktorer för delirium hos patienten kan vara ålder, bristande kognition som förekom 

innan sjukdomstillfället och farmakologiska faktorer där patienten tar många olika läkemedel 

till exempel benzodiazepiner och narkotikaklassade läkemedel med antikolinergisk effekt. 

Även miljöfaktorer spelar roll vid utvecklingen av delirium (Meagher, 2001). Flyttat ned detta 

stycke.  

 

Vårdlidande uppstår först och främst ur vårdrelationen, i det förhållande mellan vårdare och 

patient som är tänkt att vara hälsobringande. Att inte förstå meningen med vårdandet som sker 

innebär ett lidande. Vårdlidande innebär att den lidande människan i sjukvården blir åsidosatt. 

Om patienternas lidande inte uppmärksammas och de inte bli sedda eller hörda känner de sig 

förolämpade och förödmjukade och detta leder till att deras självklara värdighet kränks. 

Känslan av att bli åsidosatt och maktlös är särskilt tydligt hos patienter som blir utsatta för 

någon sorts tvång i vården. Ett vårdlidande uppstår många gånger på grund av ett omedvetet 

handlande hos sjuksköterskorna samt även på bristande kunskap och en avsaknad av 

reflektion (Dahlberg, 2002). 
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Sjuksköterskor upplever att det är svårt att förstå och kunna knyta kontakt med patienter som 

drabbats av delirium. Det är viktigt att vårdpersonal som möter patienter med delirium kan 

sätta sig in i hur personen känner sig för att kunna ge så bra vård som möjligt (Duppils & 

Wikblad, 2007). I Andersson, Hallberg och Edberg (2002) beskrev sjuksköterskorna att en del 

patienter förstod situationen när de fick information och en förklaring, men bara några 

minuter senare hade de glömt. De upplevde att patienterna var i en egen värld och beskrev 

även att de upplevde att det utvecklades en mur mellan dem och att de ibland inte förstod 

patienternas situation.  Att få en bättre förståelse för vad det betyder för patienterna att 

befinna sig i ett deliriöst tillstånd förbättrar igenkännandet och behandling och kan ge 

patienterna en bättre omvårdnad (O`Malley, Leonard, Meagher & O`Keeffe, 2008). 

 

Omvårdnadsrelationer omfattar tre grundstenar vilka är respekt, förtroende och ömsesidighet. 

Respekt är grundläggande för omvårdnaden där ärlighet, givmildhet och osjälviskhet är de 

primära moraliska värdena, som är betydelsefulla för alla relationer mellan människor. 

Utvecklingen av förtroende vid omvårdnadsrelationer är en multidimensionell process där det 

beror på patientens förmåga att förutsäga sjuksköterskans troliga gensvar. Sjuksköterskans 

personliga moral är viktig för att etablera ett förtroende. En förutsättning för att utveckla 

förtroende är ärlighet och acceptans. Ömsesidighet innebär tillgänglighet i 

omvårdnadsrelationen där en förhandlingsprocess mellan sjuksköterskan och patienten 

förekommer (Tarlier, 2004). 

 

Delirium är ett vanligt tillstånd hos äldre som vårdas, trots det saknas kunskap om tillståndet 

ute i verksamheten. Med hjälp av detta examensarbete kommer äldre personers upplevelser av 

delirium att belysas och förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskor och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal kan bemöta patienterna med en ökad förståelse. Vilket i sin tur kan leda till 

att patienterna upplever en tryggare och säkrare vård, lindrat lidande och förebyggande av 

ohälsa. Syftet med studien är att beskriva äldre personers upplevelse av delirium.  
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Metod 

Litteratursökning  

Detta är en litteraturstudie där sökning efter kvalitativa artiklar gjordes via databaserna Cinahl 

och PubMed. Artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte valdes ut. Enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 72) täcker dessa två databaser upp hälso- och sjukvårdsområdet, 

det gjordes även manuella sökningar via referenser ur relevanta artiklar. Litteratursökning 

utfördes även via databaserna Swemed och psycinfo men inga relevanta artiklar hittades. 

Inklusionskriterier: Engelska och svenska, peer reviewed, kvalitativa vetenskapliga studier, 

och ålder 65+. Exklusionskriterier: Delirium Tremens och psykos. Enligt Polit och Beck (2008, 

s. 338) måste det finnas specifika kriterier på vilka studier som inkluderas och exkluderas från en 

studie. Det vill säga vilken population det fanns en avsikt att granska. Sökningen begränsades 

mellan år 1990 – 2012. Sökorden som användes i den systematiska litteratursökningen var 

delirium, qualitative och patients experience. Orden söktes var för sig och kombinerades för 

att hitta artiklar som passade till syftet. För att avgränsa sökningen användes OR, AND eller 

NOT. Sökningen gjordes systematiskt i de olika databaserna. Litteratursökningen resulterade i 

åtta artiklar, två kom från sökningen i databasen Cinahl och det övriga sex hittades med hjälp 

av manuell sökning i referenslistor. Inga artiklar hittades via PubMed. Detta presenteras i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökning: Att beskriva äldre personers upplevelse av delirium 

CINAHL 2012-01-18 

Söknr  Sökterm Antal träffar Antal valda 

1  Delirium 2609 0 

2  Qualitative 44279 0 

3  S1 AND S2 31 2 
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

PubMed 2012-01-18 

Söknr  Sökterm Antal träffar Antal valda 

1  Delirium 7926 0 

2 

3 

4 

 

 

 

Patient experience  

#1 AND #2 

Qualitative 

143333 

271 

80158 

0 

0 

0 

5  1# AND #2 AND #4 12 0 

 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Willman et al. (2006, s. 94-97) kan kvalitativa artiklar granskas med hjälp av ett antal 

frågeställningar, de kan handla om urval, etiskt resonemang och hur väl datainsamlingen är 

beskriven. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes med hjälp av ett granskningsprotokoll 

för studier med kvalitativ metod (Willman et al., 2006, s. 156-157). För att bestämma 

graderingen på kvaliteten gavs varje fråga i granskningsprotokollet ett poäng, ett poäng för 

positivt svar och noll poäng för negativt svar. Poängsumman av bedömningen räknades sedan 

om till procent (Willman et al. 2006, s. 96). Det användes en tregradig skala för att betygsätta 

de olika artiklarna. (Hög kvalitet=80-100 procent, Medel kvalitet= 70-79 procent, Låg 

kvalitet=0-69 procent). I denna studie finns sex studier med hög kvalitet, en medel och en 

med låg kvalitet. De utvalda artiklarna för analysen presenteras i Tabell 2, där även 

kvalitetsgraden presenteras. 
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Tabell 2 Artiklar som ingår i analysen (n=8) 

 

Författare/år 

 

 

Typ av  

studie 

 

Deltagare 

 

Metod/ 
Datainsamling/ 
Analys 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

 
Andersson et al. 
(2002) 
Sverige 
 

 
Kvalitativ 
 

 
50 deltagare 
39 kvinnor/ 
11 män 

 
Narrativ intervju/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 
 

 
Det som upplevs under 
deliriet är inte bara 
svammel. Utan en 
blandning av tidigare 
händelser i livet och den 
nuvarande situationen. Det 
är bra att ge stöd och 
bekräftelse av deras 
upplevelse. 
 

 

Hög 

 

 

 

Dupplis-
Sörensen & 
Wikblad. 
(2006) 
Sverige 
 

Kvalitativ 
 

15 deltagare 
11 kvinnor/ 
4 män 

Semistrukturerade 
Intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Upplevelsen av deliriet 
beskrevs som plötsligt 
förändrad verklighet. I 
form av dramatiska scener 
som gav upphov till 
känslor såsom rädsla, 
panik och aggression. Sen 
att inte veta vart de 
befinner sig. 
 

Hög 

Fagerberg & 
Jönhagen. 
(2002) 
Sverige 
 

Kvalitativ 5 deltagare 
4 kvinnor/ 
1 man 

Intervjuer/ 
Fenomenologiskt 
perspektiv 
 

De äldre patienterna som 
upplever temporär 
förvirring upplevde 
misstänksamhet, vidöppna 
sinnen, kände sig hotade, 
en känsla av att vilja fly, 
skam och skuld, förnedring 
och rädsla av att drabbas 
igen. 
 

Hög 

Granberg et al. 
(1999) 
Sverige 
 
 
 
 

Kvalitativ 19 deltagare 
6 kvinnor/ 
13 män 

Semistrukturerade 
Intervjuer 
hermeneutisk 
metod 
 

Patienter förknippade 
overklighetsupplevelsen 
med en intensiv rädsla. En 
god omvårdnadsrelation 
kan minska rädslan. Att 
kunna lita på 
sjuksköterskan. 
 

Hög 

Laitinen 
(1996) 
Finland 

Kvalitativ 10 deltagare Öppen intervju 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 

Kranskäropererade 
patienter tyckte det var 
svårt att hålla reda på tid 
och plats. Sen att det är 
viktigt med mänsklig 
kontakt och bra 
omvårdnad. 
 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Artiklar som ingår i analysen (n=8) 

 

Författare/år 

 

Typ av 

studie 

 

Deltagare 

 

Metod/ 
Datainsamling/ 
Analys 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

 

McCurren & 
Nones-Cronin. 
(2003) 
USA 

 

Kvalitativ 

 

14 deltagare 
4 kvinnor/ 
10 män 

 

Semistrukturerade 
Intervjuer 
Fenomenologiskt 
perspektiv 
 

 

Patienter som upplever 
hallucinationer eller 
paranoia blir mest troligt 
exalterade och hetsiga. De 
som känner av tillståndet 
försöker mörka det. 
 

 

Hög 

Schofield. 
(1997) 
England 
 

Kvalitativ 19 deltagare Semistrukturerade 
intervjuer 
Grounded theory 

Patienter som drabbats av 
delirium upplevde det 
trevligt och underhållande 
till hemskt och 
skrämmande. De kom även 
ihåg uppmaningar från 
sjuksköterskan 
 

Medel 

Stenwall et al. 
(2008) 
Sverige 
 

Kvalitativ 7 deltagare 
4 kvinnor/ 
3 män 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Patienter som drabbas av 
delirium ser det som att 
sväva mellan två olika 
verkligheter. Patienter 
hade en känsla av att vara 
ensam. 
 

Hög 

 

Analys 

Litteraturstudien utfördes med ett inifrånperspektiv där äldre personers upplevelser av delirium 

beskrevs. De utvalda studierna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats och med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys 

analyserar innehållet av berättande data från skriftlig insamling. Manifest ansats lägger fokus 

på det faktiska och synbara. Att använda denna metod innebär att forskaren är textnära och 

undviker tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004).  Analysen började med att varje artikel 

märktes med ett nummer. Artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal gånger för att sätta sig 

in i dess innehåll. Brödtexten och citaten från resultatet som motsvarade studiens syfte 

delades in i textenheter. Totalt togs 276 textenheter ut. Textenheterna märktes med en siffra 

som i kombination med artikelns siffra fick en unik märkning så att de lätt kunde återfinnas 

vid behov. De flesta textenheterna kondenserades med syfte att korta ner och ta bort 

utfyllnadsord, men ändå behålla kärnan. Alla textenheter kondenserades inte därför att de 

redan var korta och kärnfulla. Efter kondenseringen kategoriserades textenheterna i tre steg 

och resulterade i tre slutkategorier.  
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Resultat 

 
Litteraturstudiens analys resulterade i tre slutkategorier (Tabell 3), dessa presenteras med 

brödtext och är stärkta med citat från artiklarna som ingick i analysen. 

 
Tabell 3 Översikt av kategorierna (n=3) 
Kategorier 
 
Att befinna sig i en skrämmande värld mellan dröm och verklighet  
 
Att känna sig som en outsider och få sin verklighet ifrågasatt 

 
Att finna trygghet i bekräftande relationer  
 
 
 
Att befinna sig i en skrämmande värld mellan dröm och verklighet  

Enligt studier (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; Duppils & Wikblad, 2007; 

Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & Cronin, 2003; Schofield, 1997) framgick det att de 

var de obehagliga upplevelserna som dominerade under deliriet. Hallucinationerna upplevdes 

otrevliga, lömska och skrämmande. De upplevde känslor av skräck, ensamhet och en intensiv 

plåga av kaos eller panik som ledde till oro och rädsla. De beskrev en överväldigande rädsla 

och en kamp för överlevnad (Duppils & Wikblad, 2007; Granberg, Engberg & Lundberg, 

1999). Upplevelserna var ibland så obehagliga och skrämmande att de trodde att de skulle dö 

(Andersson et al., 2002). De upplevde hotfulla händelser och situationer, så outhärdliga att de 

kämpade för att komma ur sängen och bort från sjukhuset (Andersson et al., 2002; Duppils & 

Wikblad, 2007; Fagerberg & Jönhagen, 2002 ). 

 

I was in bed looking up at the ceiling and the lamps were moving across 

towards me. and I thought ‘it’s coming over me’. Yes, I was so afraid but 

there was nothing I could do to stop it from coming closer and affecting me 

so I went over to the other bed and lay down there. (Fagerberg & Jönhagen, 

2002, s.343). 

Enligt studier (Andersson et al., 2002; Duppils & Wikblad, 2007; Granberg et al., 1999; 

Latinen, 1996) var rädsla en återkommande känsla under deliriet. I en studie (Duppils & 

Wikblad, 2007) beskrev en person rädsla över att sjuksköterskan skulle döda henne och en 

annan beskrev rädslan vid upplevelsen av att det brann i rummet. Rädslan var så stark att det 
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ledde till gråt och rop på hjälp. Enligt Latinen (1996) kände de rädsla när de iakttog och 

lyssnade på sjuksköterskorna, men inte kunde förstå logiken i det. De kände rädsla för att 

somna på grund av de overkliga upplevelserna under nätterna och om de blev väckta plötsligt 

kände de sig rädda för att de inte visste var de befann sig eller vad som hade hänt (Granberg et 

al., 1999). De upplevde rädsla när de tvingades att acceptera vad andra gjorde och beslutade, 

vilket ledde till en känsla av maktlöshet för att de kände att de inte kunde skydda sig själv och 

för att de tappat kontrollen över det som hände (Andersson et al., 2002). 

I do not want that injection, I said. But they did not care…they smiled and 

were so friendly. But I saw through them, I knew that they were only 

pretending to be friendly (Duppils & Wikblad, 2007, s.814). 

I en studie av Duppils och Wikblad (2007) associerades ingången till deliriet med ouppfyllda 

grundläggande behov som att törst ledde till en känsla av eld i halsen och det var då 

mardrömmarna började. De litade inte på någon, de kände misstänksamhet mot personalen, 

anhöriga och andra patienter och trodde att familjen försökte lura dem (Fagerberg & 

Jönhagen, 2002). I studier (Duppils & Wikblad, 2007; McCurren & Cronin, 2003; Schofield, 

1997) framkom det att de kände aggression mot alla till exempel när deras barn inte kom till 

undsättning och när de inte förstod vad som pågick runt sig. De upplevde frustration över att 

inte kunna integrera med sina hallucinationer av nära och kära.  

I flera studier (Andersson et al., 2002; Duppils & Wikblad, 2007; Fagerberg & Jönhagen, 

2002; McCurren & Cronin, 2003; Stenwall, Eriksdotter Jönhagen, Sandberg & Fagerberg, 

2008) upplevde personerna sinnena ofta nedsatta när de strävade efter förståelse. De försökte 

förstå vad som hände och varför, men de upplevde det orättvist och svårt att förstå. Allt 

upplevdes som immigt, saknade skärpa, var utan riktning och koncept och blev därför svårt att 

beskriva, de kunde inte heller förstå sin kontext. De uppfattade allt runt omkring sig men 

kunde inte koncentrera sig på en specifik sak. De misstolkade vad de såg och hörde och hade 

svårigheter att kommunicera och samspela (Duppils & Wikblad, 2007; Schofield, 1997). 

 

I did not know where I was. I thought it became like misty, in some way… 

the outlines were sort of fuzzy. (Duppils & Wikblad, 2007, s.813). 

I studier (Andersson et al., 2002; Duppils & Wikblad, 2007; Fagerberg & Jönhagen, 2002; 

McCurren & Cronin, 2003; Stenwal et al., 2008;) beskrev personerna att det var en 
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överväldigande upplevelse som påverkade en själv och andra. De förstod inte verkligheten i 

mötet med andra och upplevde att de inte hade någon självkontroll, att de antingen var som 

skådespelare eller bara statister oförmögen att ingripa. De upplevde även att de höll på att bli 

tokiga och kände en rädsla för att vara psykiskt instabil. Personerna upplevde sig mera 

förvirrad när de diskuterade upplevelsen med en sjuksköterska (Schofield, 1997). 

I flera av studierna (Duppils & Wikblad, 2007; Latinen, 1996; McCurren & Cronin, 2003; 

Schofield, 1997) berättade personerna att de visste var de befann sig men samtidigt inte, de 

upplevde att de var på sjukhuset men ändå såg det inte ut som sjukhuset. De trodde att de var 

hemma men samtidigt ropade de efter sjuksköterskorna. De försökte orientera sig till 

verkligheten men det upplevdes svårt. I en studie av Andersson et al. (2002) beskrev de att 

tillståndet upplevdes som att befinna sig i ett vakuum med en oklar tankegång. Saker 

förväxlades och galna drömmar hoppade fram och tillbaka. De förflyttades mellan nu- och 

dåtid och upplevde förvirring av vad som var dag eller natt (Andersson et al., 2002; Granberg, 

Engberg & Lundberg, 1999; McCurren & Cronin, 2003; Schofield, 1997; Stenwall et al., 

2008). Delar av händelser de hade bevittnat eller deltagit i för flera år sedan upplevdes igen 

och blandades ihop med nutiden (Duppils & Wikblad, 2007). 

It was as if everything went round and round, I was in hospital but still it 

did not look like a hospital to me. (Duppils & Wikblad, 2007, s.814). 

I studier (McCurren & Cronin, 2003; Schofield, 1997) beskrev personerna hur verklig 

upplevelsen kändes och i studien av Andersson et al. (2002) berättade de hur de befann sig i 

ett gränsland mellan verklighet och fantasi, hur de förflyttades mellan att vara klar i huvudet 

till att vara förvirrad. I flera studier beskrevs känslan av att befinna sig i en dröm men att 

samtidigt vara vaken, de var osäkra på om upplevelsen var äkta eller om de hade drömt allt 

(Andersson et al., 2002; Duppils & Wikblad, 2007; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Granberg et 

al., 1999; McCurren & Cronin, 2003). 

 I felt that i was like in a dream but I was aware and I was awake at the 

same time. (McCurren & Cronin, 2003 s.321). 

 

Upplevelser av former, begravningar och vänner var återkommande teman under 

hallucinationerna (Schofield, 1997). I studien av Granberg et al. (1999) beskrev personerna 

olika upplevelser de varit med om.  De upplevde att rummet ändrade utseende och perspektiv 
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och såg olika färger, äldre män och kvinnor och andra saker som flög omkring när de 

blundade och försökte sova. De upplevde sig se en utställning med bakelser och tårtor och 

trodde att sjuksköterskorna var servitriser och tyckte det var spännande. I en annan studie 

(McCurren & Cronin, 2003) beskrevs upplevelser av att se termiter på väggarna och möss 

som satt på sängen, de trodde att de anhöriga var sjuksköterskor och de upplevde 

konspiration.  De hörde att det pågick vilda fester och upplevde att folk dansade omkring på 

sjukhuset (Schofield, 1997). I studien av Latinen (1996)  inbillade sig att det var en hund i 

rummet, men att det bara var sjuksköterskan som böjde sig ner för att tömma urinpåsen. De 

upplevde att det var vatten på golvet och det även strömmade ut ur väggen (Andersson et al., 

2002). 

 

After a few hours, I remember I saw a person sitting next to me and I 

thought, that`s my brother. He`s been dead twelve years… (Schofield, 1997, 

s.946). 

 

De ville bara lägga det hemska och galna upplevelserna bakom sig (Andersson et al., 2002). I 

studier (Duppils & Wikblad, 2007; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Granberg et al., 1999) 

framkom att det fanns en rädsla bland personerna att det kunde hända igen och för många var 

det en skrämmande tanke och de valde att ta avstånd från händelsen. 

 

Att känna sig som en outsider och få sin verklighet ifrågasatt 

I studier av Fagerberg och Jönhagen (2002) och Stenwall et al. (2008) beskrev personerna att 

de upplevde att information undanhölls från dem vilket resulterade i att de kände sig 

misstrodda av sjuksköterskorna och familjen. Känslor av att vara en outsider uppstod i 

samband med hallucinationerna och när de kände sig ensam i sin upplevelse. De upplevde 

känslor av misstänksamhet och bristande förståelse när deras upplevelse ifrågasattes, detta 

ledde till att de inte tog något initiativ till kommunikation. De kände hopplöshet och ensamhet 

när de upplevde att de inte kunde lita på sin familj och när familjen och sjuksköterskorna 

försökte orientera dem.  

 

 Yes, speechless, well, you were not told anything, you were like a 

prisoner/…/Well, you sat there, unsure, not knowing anything/… (Stenwall 

et al. 2008, s.1581). 
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De beskrev en känsla av att inte bli igenkända av välbekanta människor och att stå utanför 

gemenskapen (Stenwall et al., 2008). De upplevde att ingen fanns där för dem även fast 

sjuksköterskorna var i närheten (Latinen, 1996; McCurren & Cronin, 2003). I en studie 

(Granberg et al., 1999) beskrevs att de kände sig tomma när rösten inte ville lyda och 

meningslöshet över att prata med sjuksköterskorna för att de inte förstod vad de ville säga.  

De ville inte vara till besvär eller verka dumma och upplevde att de inte kunde göra något åt 

situationen (McCurren & Cronin, 2003). 

 

I flera studier (McCurren & Cronin, 2003; Schofield, 1997; Stenwall et al., 2008;) beskrev 

personerna att de kände sig hånade och utskrattade på grund av sina verklighetsbilder. De 

upplevde att personalen var emot dem och att deras verklighet ifrågasattes. De kände sig 

orättvist behandlade och i mötet med andra upplevdes känslor av motstridighet och 

tillrättavisande. 

 

I can distinctly see all this in front of me and what was going on and I can 

remember saying, `If you don`t go away, I`ll call the police´. And then the 

nurse said to me, ´shut up and go to sleep`. (Schofield, 1997, s.947). 

 

I studier (Andersson et al., 2002; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Latinen, 1996; McCurren & 

Cronin, 2003) skämdes de efteråt för hur de hade betett sig under tillståndet, det framkom en 

känsla av skuld och skam över tillståndet. Osäkerhet av den egna upplevelsen ledde till en 

början att man inte ville erkänna vad som verkligen hänt (Andersson et al., 2002). I Latinens 

(1996) studie framkom en rädsla över att ha förlorat sin värdighet. 

 

Att finna trygghet i bekräftande relationer 

I studier (Granberg et al., 1999; Latinen, 1996) tyckte de som drabbats av delirium att 

närvaron av en sjuksköterska och anhöriga fungerande lugnande, gav trygghet och sinnesfrid 

så att de kunde slappna av och vila en stund. När de blev bekräftade och betrodda kände de 

trygghet, stöd och säkerhet. De tyckte att sjuksköterskorna såg allt (Stenwall et al., 2008). I 

Andersson et al. (2002) studie upplevdes trevliga känslor när det var en lugn atmosfär och när 

människorna runt omkring var lugna och omtänksamma. Personerna i studien av Stenwall et 

al. (2008) beskrev att känslorna av att vara bekräftade och betrodda upplevdes som positiva 

aspekter under möten med sjukvårdspersonal och anhöriga. De glömde det otäcka för en 

stund, när de upplevde vänlighet i möten som byggde på ömsesidig förståelse. Känslan av att 
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kunna skratta tillsammans och att ha någon som bryr sig upplevdes som en tillfällig återkomst 

till verkligheten. De upplevde vackra saker och former eller figurer från sagor och detta 

påverkade sinnestillståndet positivt (Andersson et al., 2002; Schofield, 1997). I studien av 

Stenwall et al. (2008) kände de en upplevelse av tröst när betydelsefulla personer kom till 

dem i drömmarna. I denna studie fick en av personerna besök av sitt barnbarn i drömmen och 

en person i Andersson et al. (2002) studie kommer ihåg att hennes döda syster kom till henne 

vilket upplevdes positivt.   

 

....My little Maria was here in my dream and gave me consolation, my 

beloved grandchild (Stenwall et al., 2008, s.1582). 

 

Att kunna dela erfarenheter och ha möjlighet till att verbalisera upplevelserna innebar både en 

känsla av lättnad men också press. Det fanns de som tyckte att det var skoj att det blev som 

det blev och kunde lägga det bakom sig (Andersson et al., 2002; Fagerberg & Jönhagen, 

2002). 

 

 

Diskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva äldre personers upplevelse av delirium. Det är av 

stor betydelse att åskådliggöra deras upplevelser för att få en bättre förståelse och kunna ge 

god omvårdnad. Resultatet i studien beskriver personers upplevelser av att befinna sig i en 

skrämmande värld mellan dröm och verklighet, att känna sig som en outsider och få sin 

verklighet ifrågasatt och att finna trygghet i bekräftande relationer.  

 

I resultatet av denna studie framkom det att de var de obehagliga upplevelserna som 

dominerade under deliriet. Hotfulla upplevelser under deliriet är någonting som 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal måste kännas vid och ta hänsyn till vid omvårdnad. 

Detta för att bättre förstå varför personer blir aggressiva och inte vill ha någon injektion eller 

inte låter sjusköterskorna ta blodprover. Det krävs medvetenhet om vad som ligger bakom 

personernas beteende.  

 

Enligt resultatet upplevde personerna rädsla när de tvingades att acceptera vad andra gjorde 

och beslutade vilket ledde till en känsla av maktlöshet för att de kände att de inte kunde 



16 
 

skydda sig själv, för att de tappat kontrollen över det som hände. De fanns en rädsla över att 

ha förlorat sin värdighet. Vid insjuknande av en akut sjukdom kan det bli svårt för personen 

att ta beslut gällande den egna behandlingen. Det kan kännas kränkande att inte kunna 

uttrycka sig så att andra förstår. Detta förstärks om sjuksköterskorna inte är lyhörda 

(Engström, 2009, s. 55). Det viktigaste för sjukvårdspersonal är att göra det som är bäst för 

patienterna och för att göra det är det ibland nödvändigt att åsidosätta deras önskemål. Det 

kan ibland vara svårt för förvirrade personer att göra rationella val (Hillan, 1993). 

Sjuksköterskor i en studie (Eriksson & Saveman, 2002) beskrev att de upplevde många etiska 

svårigheter vid bemötandet av dementa. De gav patienterna medicin mot sin vilja och de 

administrerade lugnande medel så att de skulle ha tid för de andra patienterna. Ett annat 

problem som uppmärksammades var att de dementa personerna hade svårigheter att uttrycka 

sina önskemål och det ledde till att sjuksköterskorna ibland glömde bort att behandla dem 

med värdighet. Enligt Randers och Mattiasson (2004) är det av stor vikt att bevara 

personernas integritet. Etisk vård, som baseras på respekt för personens integritet och 

personliga sfär, gör det möjligt för sjuksköterskor att lättare identifiera hur äldres integritet 

bevaras. Förståelse för den komplexa innebörden av självständighet och integritet i vård av 

äldre, kan gynna personernas självständighet på sätt som stärker dennes integritet, vilket i 

slutändan upprätthåller deras värdighet. Etisk omvårdnad innefattar erkännande och 

bekräftelse av patientens unika värde i samhället. Genom att förstå patienternas förflutna och 

att veta vad som frambringar dem glädje kan deras integritet och självbestämmande bevaras 

(Randers, Olson & Mattiasson, 2002).   

 

I resultatet framkom det att ingången till deliriet associerades med ouppfyllda grundläggande 

behov som exempelvis att törst ledde till en känsla av eld i halsen och det var startpunkten för 

de skrämmande hallucinationerna. Enligt Young och Inouye (2007) skulle en tredjedel av alla 

fall av delirium kunna förebyggas med hjälp av rutinåtgärder vilket skulle minska lidandet. 

Deliriösa personer är särskilt sårbara och måste ges speciell omvårdnad. I studien av Flacker 

och Marcantonio (1998) kan enkla åtgärder som att förhindra obstipation, undvika 

immobilisering, malnutrition och dehydrering minska risken för delirium. Det är viktigt att 

observera patienternas intag av mat och dryck, men även att stötta patienterna vid måltiderna. 

(Flacker & Marcantonio, 1998). Andra grundläggande omvårdnadsåtgärder som kan utföras 

är att främja välbefinnande och bekvämligheter och trygghet (Milisen, Lemiengre, Braes & 

Foreman, 2005).  
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Enligt resultatet beskrev personerna att de kände sig hånade och utskrattade på grund av sina 

verklighetsbilder. De upplevde att personalen var emot dem och att deras verklighet 

ifrågasattes. Detta kan bero på otillräcklig förståelse vilket kan leda till dåliga attityder bland 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i en studie av Dahlke och Phinney (2008) beskrev att 

patienter med delirium betraktades som en börda och ett hinder för annat viktigt arbete. De 

beskrev även att delirium sågs som en del av patienternas personlighet och de fastställde att 

patienterna var irriterande. Det framkom att det var tidskrävande och inte roliga att ha och 

göra med. Omvårdnaden av äldre kräver längre tid men den extra tiden finns inte vilket leder 

till frustration hos sjuksköterskorna.  

 

I resultatet framkom det även att personer med delirium upplevde sig mera förvirrad när de 

diskuterade upplevelsen med en sjuksköterska. De kände sig orättvist behandlad och kände 

misstänksamhet när de blev tillrättavisade och när sjuksköterskorna försökte orientera dem. 

Enligt en studie av Day, Higgins och Keatinge (2011) har orientering som omvårdnadsstrategi 

vid delirium utvecklats från en önskan att optimera miljön och en tro att orientering hjälper till 

att minimera kraven på personens reducerade kognitiva funktion. I sin tur är detta tänkt att 

reducera symtom som är försämrade på grund av miljöfaktorer och att minska rädsla. Genom 

orienteringsstrategier konfronteras den äldres uppfattning om vad som är verklighet och leder 

till ökad misstro, ångest, misstänksamhet, agitation, tillbakadragande eller aggression. Enligt 

Day, Higgins och Keatinge (2011)  har orienteringsstrategier blivit accepterade av hälso-och 

sjukvårdspersonal som hjälpfull till att reducera förvirring och används ofta omedvetet och 

vanligtvis som en grundläggande kommunikationsstrategi i mötet med äldre förvirrade 

människor. Möjligheten att orientering ger en negativ och skadlig effekt belyser vikten av att 

inte tvinga de äldre att vara ”här och nu”. Men när de deliriösa personerna söker efter sanning, 

förståelse eller försöker ta tag i deras situation bör verklighetsorienteringsstrategier användas. 

Fortsatt forskning övervägs för att utforska påverkan av orienterings och andra strategier. 

 

I resultat framkom det att personerna kände trygghet och stöd när de kände sig betrodda och 

bekräftade av sjuksköterskorna och anhöriga. Det är viktigt att lyssna på de äldre och visa 

tillit till upplevelserna de beskriver, annars finns det risk deras lidande ökar. Naomi Feil 

(1994, s.12-13) anser att sin metod som hon kallar validation bygger på att använda sig av 

medkänsla för att nå den inre verkligheten hos de desorienterade äldre-äldre. Empati bygger 

upp förtroende. Förtroende ger säkerhet. Säkerhet ger styrka. Styrka stärker självkänslan och 

självkänslan minskar stress. Genom att använda empati fångar validationsvårdaren upp 
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ledtrådar och hjälper personerna att formulera känslorna i ord. På så sätt bekräftas de och 

deras värdighet återställs. Enligt Ski och O'Connell (2006) används validationsterapi som en 

interventionsstrategi för att hantera delirium. Validationsterapi handlar om att erkänna en 

persons upplevelse som verklig, utan att bekräfta att den förekommer i verkligheten. Metoden 

innebär att stödja och godkänna patienternas upplevelse. Utgångspunkten är att 

sjuksköterskan lyssnar på vad patienten försöker att berätta, att de tror på deras berättelser 

även fast det är fantasifulla och att sjuksköterskan samspelar med patienten på ett sätt som 

bevarar deras värdighet och integritet. Genom att göra på detta sätt möter sjuksköterskan 

patientens mellanmänskliga och psykologiska behov med känslighet, genom bekräftelse, 

uppmuntran och stöd av patienternas berättelser och upplevelser. Att lindra lidande innebär att 

minska känslan av sårbarhet. Det är nödvändigt att förstå patientens värld och betydelsen av 

omsorg för att lindra patientens lidande (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 

 

 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie bedöms med hjälp av tre kriterier pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Pålitligheten i denna 

studies litteratursökning är väl beskriven, hur vi har gått tillväga med sökningen, vilka sökord 

som använts och vilka sökresultat vi fått (Tabell 1). Bristande erfarenhet av att söka artiklar 

kan ha påverkat sökningen negativt. Alla artiklar är noggrant genomlästa och 

kvalitetsgranskade med hjälp av granskningsprotokoll H av Willman et al. (2006, s. 156-157). 

I Tabell 2 finns det beskrivet vilka artiklar vi har använt oss av i analysen och deras kvalitet. 

Metoden och analysen är väl beskriven. Med pålitlighet menas att studien ska gå att göras om 

av andra och få liknande resultat (Polit och Beck 2008, s. 539). Eftersom att studien utfördes 

under tidspress och vi båda har liten erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys kan studiens 

pålitlighet ha påverkats.  

 

Kontexten är väl beskriven i studien. I studien redovisas originalkällorna tydligt med korrekt 

referensteknik. Det skulle kunna tänkas att resultatet i denna studie skulle gå att överföra mot 

de flesta som drabbats av delirium, det kan röra sig om dementa och kanske delirium tremens. 

Meningen med överförbarhet är att resultatet ska gå att använda på andra liknande grupper 

och sammanhang (Polit & Beck, 2008, s. 539). Vid en kvalitativ studie är det upp till läsaren 

att avgöra om studien är överförbar, och författaren kan själv ge förslag på detta 
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(Graneheim & Lundman, 2004). Denna studie kan användas som grund när en person med 

delirium skall vårdas för då finns det möjlighet att se hur andra personer som haft delirium 

upplever situationer.  

 
Resultatet speglar sanningen i det som deltagarna faktiskt säger. I vår litteraturstudie har 

syftet redan från början varit tydligt och vi har tänkt på att välja textenheter som motsvarar det. 

Textenheterna översattes och kondenserades och detta har vi försökt att göra så textnära som 

möjligt för att inte kärnan skulle gå förlorad. En begränsning med litteraturstudien kan vara att 

alla artiklar som ingick i analysen var på engelska och trots noggrann översättning kan 

nyanser och upplevelser ha missats. För att minimera risken för feltolkning när översättningen 

skedde har olika uppslagsverk används. Slutkategorierna är även presenterade med citat för att 

stärka dess innehåll. Studiens resultat bygger på material från de analyserade artiklar som 

svarat mot studiens syfte. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 303) uppnås bekräftbarhet 

när studiens resultat svarar mot syftet och inte bygger på forskarens egna antaganden. 

 

Det som kan komma och påverka trovärdigheten i vår studie är att vi har tagit med en artikel 

av låg kvalitet. En annan svaghet med studiens resultat är att inte alla som intervjuades i en av 

de granskade artiklarna var äldre än 65 år. Det är totalt 139 deltagare i de åtta granskade 

studierna så att ett fåtal är under 65 år borde inte kunna snedvrida resultatet från äldre 

personers upplevelse av delirium. Om syftet istället hade varit att se personers upplevelse av 

delirium så skulle de blivit snedvridet resultat eftersom att majoriteten av deltagarna i 

studierna vi hittat är över 65 år. Om vi inte hade tagit med den berörda artikeln så hade antalet 

textenheter blivit mindre. Det hade kunnat göra att resultatet inte hade fått samma bredd och 

på det sättet hade inte resultatet fått en lika bra överförbarhet. Anledningen till att vi endast 

har åtta artiklar i analysen beror på att det inte finns mycket skrivet om personers upplevelse 

av delirium. Detta upptäcktes fort men ämnet kändes viktigt att belysas så syftet behölls.  

 

I Graneheim och Lundmans (2004) studie så fanns det ett steg som gick ut på att alla textenheter 

skulle kodas med ord. I denna studie valdes det att inte göra så eftersom antalet textenheter var 

relativt få och att textenheterna kom från artiklar och inte interjuver. Istället valde vi att märka alla 

textenheter med sifferkombinationer som beskrev vilken artikel och var i artikeln de kom ifrån, 

detta för att enkelt kunna gå tillbaka och se original texten om det var något vi undrade över. 
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Slutsats  

Delirium är vanligt bland äldre personer som blir inlagd på sjukhus. De som hamnar i ett 

deliriöst tillstånd upplever känslor av hot och rädsla och att befinna sig mellan dröm och 

verklighet. De känner sig ensam och utanför och upplever att de får sin verklighet ifrågasatt 

och tillrättavisad och det leder till att de känner sig orättvist behandlad. Men när de upplevde 

vänlighet i möten som byggde på ömsesidig förståelse och när de fann trygghet i bekräftande 

relationer glömde de det otäcka för en stund. Genom att förstå personernas upplevelse kan 

omvårdnaden utformas så att det minskar lidandet. Om sjuksköterskorna blir medvetna om 

patienternas förändrade verklighetsuppfattning blir det lättare att samspela. Det är viktigt att 

som sjuksköterska lyssna och visa tillit, att försöka förstå deras verklighet och att inte 

ifrågasätta deras upplevelse. När deras verklighet inte tas på allvar och när sjuksköterskan 

försöker orientera dem upplever de hopplöshet, ensamhet och misstro. Äldre personer känner 

sig sårbara och påverkas av hur hälso- och sjukvårdspersonalen bemöter dem och ger 

omvårdnad. Delirium måste belysas eftersom många av de som vistas på sjukhus är äldre 

människor och antalet äldre personer ökar. Äldre personer med delirium kan få en vård av 

högre kvalitet om sjuksköterskorna blir medvetna om hur de upplever tillståndet. Det krävs 

mer utbildning om delirium som visar på hur sjuksköterskorna kan bemöta dessa personer, 

identifiera riskgrupperna och förebygga tillståndet. Fler studier behövs om personers 

upplevelse av delirium och hur dessa personer tas om hand och bemöts på bästa sätt. 
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