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Abstrakt  
 
Delirium är en vanlig och allvarlig komplikation hos personer 
som vårdas på sjukhus och är förenad med försämrad prognos och 
ökad dödlighet. Syftet med denna litteraturöversikt var att 
undersöka om särskilda vårprogram har förebyggande och 
lindrande effekter vid delirium hos äldre personer som vårdas på 
sjukhus, om det finns skillnader i effekt av vårdprogram mellan 
olika typer av personer och om någon del av ett vårdprogram kan 
vara mera betydelsefull än andra. Metoden utgick från en 
systematisk arbetsprocess enligt Goodmans sju steg. Nio 
kvantitativa interventionsstudier och två kvantitativa 
litteraturöversikter ingick i analysprocessen. Analysen visade att 
det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att särskilda vårdprogram 
kan förebygga och lindra delirium och ett begränsat vetenskapligt 
underlag för att det finns skillnader i effekten av vårdprogram 
mellan personer med demens och andra personer som vårdas på 
sjukhus. Ett visst vetenskapligt stöd finns för att det var helheten i 
vårdprogrammet som var avgörande för effekten. 
Förhoppningarna är att dessa fynd ska uppmärksamma 
omvårdnadsåtgärdernas och vårdprogrammets betydelse att 
förebygga delirium hos äldre personer som vårdas på sjukhus.   

Nyckelord: delirium, intervention, prevention, postoperativ, 
sjukhusvårdad, randomiserad kontrollerad studie, systematisk. 
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Delirium är ett ofta förekommande tillstånd hos personer som vårdas på sjukhus och innebär 

ett stort lidande och försämrad prognos med ökad risk för försämrad återhämtning, längre 

sjukhusvistelse, institutionalisering och ökad dödlighet. Nedsättningen av den kognitiva 

funktionen kan bestå upp till ett år (Siddiqi, Stockdale, Britton & Holmes, 2007). Gillis och 

MacDonald (2006) menar att postoperativt delirium hos 70 % av alla äldre personer inte 

upptäcks eller feldiagnostiseras. Bitsch, Foss, Kristensen och Kehlet (2004) fann i sin 

litteraturstudie att mellan 16 % och 62 % av äldre personer som opererats för höftfrakturer 

drabbas av delirium. 

 

Sörensen Duppils och Wikblad (2007) skriver att hos personer som drabbats av delirium har 

känslor av rädsla, ångest, osäkerhet, panik och hot förekommit. Upplevelser under delirium är 

ofta dramatiska med fruktansvärda syner. Personerna i studien beskrev att de både såg och 

hörde saker som inte finns, eller att de misstolkade det som egentligen hände runt dem. En 

person berättade om att tapeterna rörde sig, en annan var övertygad om att elden var lös i 

hennes rum och när hon skulle ta en filt från sängens fotända så var det en främmande man in 

hennes rum. En kvinna beskrev hur hon trodde att människorna på en målning var riktiga och 

hon kunde till och med höra musik från kyrkan som var på tavlan. Efter återhämtningen från 

delirium utryckte många personer rädsla för att de var på väg att bli tokiga. Skamkänslor över 

att ha betett sig dåligt under delirium rapporterades också. En del av personerna berättade inte 

om sina upplevelser under delirium på grund av att de var rädda för att bli skickade till ett 

mentalsjukhus.  

 

American Psychiatric Association (2003, s. 147) beskriver att delirium är ett tillstånd av 

påverkat medvetande som medför svårigheter att fokusera och skifta uppmärksamhet. 

Förändring av uppfattningsförmågan sker under kort tid och växlar under olika tider på 

dygnet. Försämrad uppfattningsförmåga innefattar perceptionstörningar, minnesstörningar, 

förvirring och språklig påverkan, som inte beror på demens. Det finns inte bara en orsak till 

delirium utan flera fysiologiska faktorer påverkar dess uppkomst. Robertson och Robertson 

(2006) menar att tillståndet uppkommer akut, men genom att korrigera underliggande 

medicinska orsaker går det i många fall tillbaka. Begreppen delirium och akut konfusion 

beskriver enligt författarna samma fenomen. De poängterar vikten av att inte sammanblanda 

delirium med demens, depression, psykos och delirium tremens och det är därför angeläget att 

använda de kriterier för delirium som American Psychiatric Association utarbetat eftersom de 

olika tillstånden har gemensamma symtom. Bitsch et al. (2004) fann i sin litteraturstudie att 



 4

de vanligaste metoderna för att diagnostisera delirium var Confusion assessment method 

(CAM), Mini-mental state examination (MMSE) och Organic brain syndrome scale (OBS). 

Kriterierna för delirium finns även angivna i ICD-10 (Internetmedicin 2006). Inga större 

skillnader finns mellan dessa och de kriterier som är fastställda i DSM IV.    

 

Roberts (2004) beskriver att delirium förekommer i tre olika former som hyperaktiv, 

hypoaktiv eller letargisk och som en blandform av de båda. Vid hyperaktivt delirium kan det 

förekomma att oroliga personer kan slita ut livsbevarande utrustning som endotracheala tuber 

och katetrar. Personer med den hypoaktiva formen av delirium drabbas däremot lättare av 

trycksår och sjukhusrelaterade lunginflammationer. Den hypoaktiva formen kan vara svår att 

uppmärksamma och diagnostisera på grund av att personen är lugn och inte försvårar 

vårdarbetet. Förekomsten av delirium bland personer på en intensivvårdavdelning kan vara så 

omfattande att 40 % av dem drabbas i varierande grader.   

 

Forskare har ännu inte en fullständig bild av de patogenetiska processererna i kroppen vid 

delirium. Man har konstaterat att minskning av acetylkolin och ökning av dopamin har stor 

betydelse. Administrering av opiater postoperativt kan bidra till delirium genom att öka 

aktiviteten hos dopamin och minska nivåerna av acetylkolin. Hypoxi och hypoglykemi kan 

också sänka nivåerna av acetylkolin och medföra delirium hos känsliga individer. 

Inflammatoriska reaktioner i kroppen såsom infektioner, trauman och operativa ingrepp 

orsakar ökning av dopamin och sänkning av acetylkolin vilket medför ökad risk. Författarna 

hävdar att uppkomsten av delirium hos höftopererade kan förebyggas upp till 30 % hos de 

personer som löper ökad risk att drabbas. I de fall där delirium inte kan förebyggas kan 

omfattningen av allvarligt delirium avvärjas upp till 50 %. Optimal behandling av delirium 

kräver nära samarbete mellan olika personalkategorier som ortopedkirurg, anestesiolog, 

geriatriker och andra personer (Robertson & Robertson, 2006). 

 

Robertson och Robertson (2006) skriver att sjuklighet och dödlighet i samband med 

postoperativt delirium är långt större än vid många andra komplikationer som till exempel 

djup ventrombos, men att problemet har fått mycket lite uppmärksamhet i litteraturen. I en 

studie av Olofsson, Lundström, Borssén, Nyberg och Gustafson (2005) fann man att personer 

som höftopererats och drabbats av delirium led i stor omfattning av flera komplikationer 

såsom lunginflammation, nya frakturer, dislokation av den opererade höften, djup ventrombos 

och näringsproblem, men också av depression samt att upplevelser av ohälsa förekom i större 
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omfattning än hos patienterna utan delirium. Efter fyra månader var de fortfarande 

deprimerade, hade sömnproblem, flera ytterligare episoder av delirium och hjärtproblem. 

Jämfört med personer som inte utvecklat delirium postoperativt var de mer beroende av hjälp 

vid aktiviteter i det dagliga livet (ADL) och uppgav sämre välbefinnande. Arton procent av de 

personer som utvecklat postoperativt delirium avled under den här perioden jämfört med fyra 

procent av dem som inte drabbats av delirium. Dasgupta och Dumbrell (2006) menar att 

delirium yttrar sig som påverkad psykomotorisk aktivitet som visar sig i förändringar i sömn- 

och vakenhetscykler. Bland riskfaktorer fann de att sambandet var störst mellan delirium och 

kognitiv försämring samt ökad ålder.  

 

Akut inläggning på sjukhus är en stressande situation med både fysiologiska och psykologiska 

stressorer som bidrar till förvirringstillstånd. Faktorer som användning av analgetika och 

sedativa läkemedel, urinvägsinfektioner och urinretention bidrar till utveckling av delirium. 

Dessa problem är dock lätta att förebygga och behandla. En akut operation ökar risken att 

utveckla delirium på grund av de bakomliggande sjukdomsfaktorerna som bidragit till 

personernas tillstånd. Ju längre någon får vänta på att bli opererad i det akuta skedet desto 

troligare är en utveckling av delirium. Vikten av att förebygga och behandla riskfaktorer 

såsom cerebral hypoxi, hypotoni, anemi, lungsjukdom och hjärtproblem betonas av forskare 

(Gustafson, 2004). Robertson och Robertson (2006) beskriver att risken för delirium vid 

höftkirurgi ökar vid smärta och vid för låg dosering av opioider. Parenteral administrering av 

mindre än 10 mg morfin var förenat med ökad risk för att utveckla delirium.  

 

Enligt Sörensen Duppils och Wikblad (2007) har sjuksköterskor upplevt svårigheter att förstå 

och få kontakt med personer som drabbats av delirium. För att kunna identifiera och utföra 

omvårdnadshandlingar i syfte att mildra post-operativt delirium är det mycket betydelsefullt 

att ha förståelse för vilka faktorer som kan orsaka detta tillstånd. Kunskaper om 

bakgrundsmekanismerna är också viktiga för att kunna bemöta dessa personer på ett sätt som 

ökar deras upplevelser av att bli bemötta med förståelse och bli bekräftade. Eftersom det 

vetenskapliga stödet gällande farmakologisk behandling av delirium fortfarande är 

otillräckliga måste omvårdnaden av patienten ha en mycket hög kvalité i syfte att förebygga 

och behandla akut förvirring. Gillis och MacDonald (2006); Robertson och Robertson (2006) 

poängterar vikten av samarbete mellan olika professioner för att optimalt kunna vårda 

personer med delirium. Fick, Agostini och Inouye (2002) menar att betydelsefullt för god vård 
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att anhöriga till personer med delirium får utrymme och att deras erfarenhet och kunskaper tas 

tillvara. 

 

Olika interventioner, vårdprogram, för att förebygga och behandla delirium har utformats och 

de bygger på att flera faktorer angrips samtidigt och att fokus riktas mot riskfaktorerna 

(Milisen, Lemiengre, Braes & Foreman, 2005). Siddiqi et al. (2007) beskriver multifaktoriella 

vårdprogram som strävar mot att förebygga och behandla delirium där icke farmakologisk 

interventionsprotokoll är inriktade mot riskfaktorer. Vårdprogrammet innehåller komponenter 

som utbildad multiprofessionell personal, användning av specialistsjuksköterskor i utbildning 

av övriga sjuksköterskor, uppdatering av medicinering, tidig mobilisering och förbättring av 

vårdmiljön. Det råder dock fortfarande osäkerhet om uppkomsten av delirium kan påverkas av 

vårdprogram.  

 

Eftersom delirium är en mycket allvarlig komplikation som förekommer i olika omfattning 

hos äldre personer ville vi som blivande sjuksköterskor ta reda på om man med hjälp med 

speciellt utformade vårdprogram där omvårdnadsinterventioner är en viktig del i programmet, 

kan förebygga och påverka dess förlopp. Syftet med den här studien är således att genom en 

systematisk litteraturstudie beskriva betydelsen av särskilda vårdprogram för att förebygga 

och lindra delirium hos äldre personer som vårdas på sjukhus.  

 

Metod 
Den här studien utformades som en systematisk litteraturöversikt. För att bedöma 

vetenskapliga studier som var relevanta utifrån frågeställningarna användes en systematisk 

arbetsprocess enligt Goodmans sju steg: Stoltz, Udén och Willman (2004) beskriver att en 

frågeställning bör utformas som utgångspunkt för en litteratursökning. De inklusions- och 

exklusionskriterier som ska vara styrande vid insamling av artiklar måste fastställas. En plan 

för litteratursökningen utformas och endast de artiklar som möter inklusionskriterierna 

analyseras. Studiernas kvalité och resultat tolkas enligt ett protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier med kvantitativ metod. Bevisen sammanställs och rekommendationer utformas för 

den kliniska verksamheten utifrån bevisens kvalité.  

 

Precisering av frågeställningar 
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En pilotsökning gjordes inledningsvis för att undersöka forskningsunderlaget inom området. 

Sökningen var vägledande för bestämningen av det problemområde som stod i fokus för 

litteraturstudien och för hur syftet skulle utformas. Eftersom studien undersökte effekten av en 

åtgärd användes Flemmings tabell (tabell 1) för att formulera frågeställningar. Willman, Stoltz 

och Bahtesevani (2006, s. 55-56) beskriver att för en frågeställning som bäst besvaras av 

effektstudier ska Flemmings tabell användas för struktur där population, intervention, 

motåtgärd och resultat specificeras för att få en övergripande bild av problemet för studien. 

 

Tabell 1 Flemmings tabell  
Intervention Åtgärd Motåtgärd Resultat  
Personer som vårdas på 
sjukhus >= 16 år 

Åtgärder som är 
systematiskt utformade 
för att förebygga och 
behandla delirium
  

Inget systematiskt 
åtgärdsprogram för att 
förebygga och behandla 
delirium 

Minskad förekomst 
alternativt kortare var-
aktighet och 
allvarlighetsgrad av 
delirium. Kortare vårdtid.  

Specifika frågeställningar 

• Kan ett specifikt format vårdprogram förebygga och lindra delirium hos personer som 

vårdas på sjukhus? 

• Finns det skillnader i effekt av vårdprogram mellan olika grupper av personer? 

• Finns det bevis för att någon del av vårdprogram är mera betydelsefull än andra? 

 

Specificering av inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna innefattade personer som vårdas eller vårdats på sjukhus och som var 16 

år eller äldre. Exklusionskriterierna var barn, oförmåga att kommunicera samt kvalitativa 

studier. Utifrån vald metod skulle sökningen omfatta kvantitativa studier i form av 

systematiska översiktsstudier och randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) på grund 

av att dessa har ett högt bevisvärde. Samtliga artiklar skulle vara peer-reviewed och 

publicerade på engelska. För att det vetenskapliga underlaget skulle vara baserat på aktuell 

forskning skulle artiklarna vara publicerade från år 2000 och framåt (Willman et al. 2006, s.  

43-44, 61,81).   

Litteratursökning 

Syftet med litteraturökningen är att uppnå hög sensitivitet och hög specificitet genom att 

kombinera lämpliga sökord som är relevanta för problemformuleringen. För att uppnå bästa 

tänkbara sökresultat ska korrekta termer för varje sökord sökas (rätt ämnesord) i databasernas 

uppslagsverk. Dessa katalogiseringsord kallas till exempel i Medline för MeSH-termer och i 

Cinahl för CINAHL Headings (Willman et. al. 2006, s. 62-64). Vetenskapliga artiklar av 
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kvantitativa studier söktes i databaserna Cinahl, Medline, Academic search och The Cochrane 

Library. Sökorden som användes var delirium, confusion, hallucination, intervention, 

prevention, postoperative, hospitalized, randomized controlled trials och systematic. På grund 

av ett litet urval av RCT-studier och systematiska översikter söktes även studier med annan 

design såsom kontrollerade studier och kohortstudier. En översikt över sökresultaten 

presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 2. Översikt över litteratursökning 
Databas Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 
PubMed 1 delirium* 14 968  
 2 confusion* 17 907  
 3 intervention* 295 881  
 4 prevention* 825 932  
 5 postoperative 441 040  
 6 delirium*  OR 

confusion*    OR 
hallucination* 

40 889  

 7 hospitalised* OR 
 postoperative* 

444 760  

 8 randomized Controlled trial*  OR 
systematic 

387 662  

  
7 AND 6 AND 3 OR 4 

 
326 

 

 7 AND 6 AND 3 OR 4 AND 8 69 4 
Lundström 2007, Milisen 
2001, Marcantonio 2001, 
Cole 1996 

Academic 
Search 

1 delirium* 699  

 2 intervention* 55677  
 3 preventive* 16221  
 4 randomized controlled trial* 5607  
 5 postoperative* 8458  
    
 1 AND 2 74  
 1 AND 4  55  
 1 AND 2 AND 3  82 4  
   Milisen 2005, Lundström 

1998, Cole 2002, Inouye 
1999 

 

Resultat av sökningen 

Samtliga titlar på de artiklar som erhölls vid databassökningarna studerades. Abstrakten lästes 

igenom i de artiklar som bedömdes vara relevanta för syftet med studien. På grund av 

begränsat sökresultat avseende aktuell forskning söktes även studier av äldre datum. Femton 

studier omfattades av inklusionskriterierna och av dessa valdes sju stycken bort på grund av 

otillräcklig redovisning av resultatet samt interventioner som i huvudsak bestod av utbildning 

och information till personal. Eftersom den här litteraturstudien har ett omvårdnadsperspektiv 
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uteslöts även studier där interventionen nästan enbart utgjordes av administration av sedativa 

och andra läkemedel för att förebygga och behandla delirium. Via databassökningar hittades 

åtta studier. Samtliga var från Academic Search och Medline. På grund av för litet antal 

artiklar studerades även referenslistor i olika studier och litteraturöversikter vilket resulterade 

i att ytterligare tre studier tillkom. Alla tre förekommer i referenslistan till en studie av 

Milisen et al. (2005). Av de valda artiklarna består fem av kontrollerade interventionsstudier, 

två av litteraturöversikter och fyra RCT-studier. 

 

Kvalitetsgranskning, bevisvärdering och evidensstyrka 

Enligt Stoltz et al. (2004) ska varje enskild studies kvalité bedömas enligt en skala för hög, 

medel eller låg kvalité. Hög kvalité innebär att studien är tillräckligt stor, väl utförd med god 

beskrivning av material, metod och intervention. Det kan vara en RCT-studie eller en välgjord 

systematisk litteraturöversikt. Vid låg kvalité är deltagarna få och otillräckligt beskrivna. 

Brister förekommer vid beskrivningar av statistiska metoder och mätningar, interventioner 

och resultat. Varje studie bedömdes enligt specifika protokoll för kvantitativ analys av data 

(Guyatt, Sacket & Cook, 1993) eller protokoll för systematiska översikter (Oxman & Cook 

1994). Redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av studierna presenteras 

i tabellform i bilaga 1. 

 

Studier ska bevisvärderas och evidensgranskas. Bevisvärdet kan vara högt, medelhögt eller 

lågt beroende på hur väl studierna uppfyller på förhand bestämda kriterier (Britton, 2000).  

En evidensgradering gjordes i två steg för att undersöka om evidens finns för de specifika 

frågeställningarna. Först granskades hur väl de enskilda studierna besvarade 

frågeställningarna, som nu var omformade till påståenden, genom att bedöma deras 

bevisvärde.   

Högt bevisvärde 

Studien måste vara tillräckligt stor och ha en lämplig studietyp, vara väl genomförd och 

analyserad. Det kan vara en RCT-studie när det handlar om utvärdering av en 

behandlingsform. För övriga områden ska den väl uppfylla de på förhand uppställda 

kriterierna.   

Medelhögt bevisvärde  

Vid utvärdering av effekter av behandlingar kan det vara stora studier med kontrollgrupper 

från andra geografiska områden, grupper som är matchade mot varandra eller liknande. För 

övriga områden ska de delvis uppfylla på förhand uppställda kriterier. 
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Lågt bevisvärde 

Studierna ska inte utgöra den enda grunden för slutsatsen. Det kan vara studier med 

selekterade kontroller där en retrospektiv jämförelse görs mellan patientgrupper som fått eller 

inte fått en viss behandling, stora bortfall eller andra osäkra faktorer. De ska dåligt uppfylla på 

förhand uppställda kriterier. 

 

I steg två gjordes den slutliga bedömningen av det vetenskapliga underlaget för varje 

påstående genom att gradera deras inbördes evidensstyrka enligt en skala från ett till tre. 

 
Tabell 3 Uppskattning av evidens för slutsatser (Britton 2000, SBU)  
Evidensstyrka 1 Evidensstyrka 2 Evidensstyrka 3 
Stark vetenskaplig grund kan visas 
om minst två oberoende 
studier/systematiska översikter som 
har högt bevisvärde visar samma 
resultat. 

Måttligt starkt vetenskaplig grund 
om en studie/systematisk översikt 
högt bevisvärde och minst två 
studier med medelhögt bevisvärde 
har kommit fram till samma 
resultat. 

Begränsad vetenskaplig grund om 
minst två studier/systematiska 
översikter med medelhögt 
bevisvärde visar samma resultat.  

 

Analysen av bevisvärderingen av studierna och den fastställda evidensstyrkan i förhållande 

till varje enskilt påstående presenteras i tabell 4. 

 
För att kunna svara på frågeställningar och kunna bevisa om de har evidens ändrades varje 

fråga till ett påstående.  

• Vårdprogram kan förebygga och behandla delirium hos sjukhusvårdade personer. 

• Det finns skillnader i effekt av vårdprogram mellan olika grupper av personer. 

• Någon del av vårdprogram är mer betydelsefull än någon annan. 
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Tabell 4 Sammanställning av analys med evidensstyrka, kvalité och bevisvärde 
Påstående Evidensstyrka Referens Kvalité Bevisvärde 
Vårdprogram kan 
förebygga och 
behandla delirium 
hos sjukhusvårdade 
personer 

1 Lundström et al. 
(2007) 

Hög Högt 

  Milisen et al. (2005) Hög Medel 
  Cole et al. (2002) Hög Lågt 
  Marcantonio et al. 

(2001) 
Hög Högt 

  Milisen et al. (2001) Hög Högt 
  Lundström et al. 

(1999) 
Hög Högt 

  Inouye et al. (1999) Hög Högt 
  Cole et al. (1996) Hög Lågt 
  Cole et al. (1994) Medel Medel 
  Gustafson (1991)  Hög Högt 
  Williams et al. 

(1985) 
Låg Medel 

     
Det finns skillnader i 
effekt av 
vårdprogram mellan 
olika grupper av 
personer 

3 Lundström et al. 
(2007) 

Hög Lågt 

  Marcantonio et al. 
(2001) 

Hög Medel 

  Inouye et al. (1999) Hög Medel 
  Cole et al. (1996) Hög Medel 
  Cole et al. (1994) Medel Medel 
     
Någon del av 
vårdprogram är mer 
betydelsefull än 
någon annan 

 Gustafson et al. 
(1991) 

Hög  Hög 

 
Resultat 
Vårdprogrammen i de här elva studierna skiljer sig något åt mellan varandra. Studier gjorda 

av svenska forskare (Lundström et al. 2007; Lundström, Edlund, Lundström och Gustafson 

1998; Gustafson et al. 1991), samt Marcantonio, Flacker, Wright och Resnick (2001), hade i 

regel mer omfattande vårdprogram för att förebygga och behandla delirium, dock var de inte 

identiska i sitt innehåll. Likheter i de här fyra studierna var bland annat att alla innehöll 

omvårdnadsinterventioner för att förebygga postoperativa komplikationer, som anses vara 

riskfaktorer för delirium, till exempel trycksår och urininfektioner. Adekvat nutrition sågs 

också som en viktig komponent för tillfrisknandet. Likheter fanns också på den medicinska 

sidan exempelvis att alla personer fick oxygenbehandling, trombosprofylax och de försågs 

med tillräcklig smärtbehandling.  
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Vad det gäller de övriga studierna är att de är mer ensidiga i sitt innehåll. I studien av Cole et 

al. (1994) omfattade vårdprogrammet bara omvårdnadsinterventioner som innebar tydlig 

kommunikation ansikte mot ansikte, undvikande av kroppsliga begränsningar och stöd till 

personer för att hjälpa dem att orientera sig i tid och rum. I studien av Milisen et al. (2001) 

utbildade man sjuksköterskor i diagnostisering, behandling och systematisk screening av 

delirium och dess patofysiologi. Dessutom ingick ett smärtbehandlingsschema i 

vårdprogrammet.  

Denna resultatredovisning är baserad på två systematiska litteraturöversikter innehållande 

kvantitativa studier och nio kvantitativa interventionsstudier varav fyra är randomiserade 

kontrollerade studier. Resultatet klargörs i tabell 4 med kvalitetsbedömning, bevisvärde och 

evidensstyrka som redogör för påståendena. Resultat för varje fråga besvaras här nedan.  

 

Tabell 5 Översikt över interventioner som ingår i olika vårdprogram 
Interventioner Lund 

ström 
2001 

Milisen 
2005 
litt. 
översikt 

Cole
2002

Milisen
2001 

Marc-
antonio
2001 

Inouye
1999 

Lund-
ström 
1998 

Cole 
1996 
litt. 
översikt 

Cole 
1994 

Gustafson
1991 

Williams
1985 

Omvårdnads 
interventioner 

           

Individuella 
vårdplan 

+ +     + +    

Aktiv prevention 
upptäck. 
Beh. av delirium 

+ +          

Nutrition + +     +     
Vätskeintag + +    +      
O2-Saturation +    +       
Trycksårsprofylax +           
Sömn + +    +      
Temperatur +           
Blodtryck +           
Rehabilitering +           
Resurin +    +  +     
Obstipation +    +   +   + 
Skapa en rofylld 
miljö 

 + +    + + +  + 

Orientera i tid o  
rum 

 + +   +  + +   

Familjstöd   +    +  +   
Tydlig 
kommunikation 

 + +     + +   

Fri o tidig 
mobiliserig 

+ + +  + +  + +  + 

Systematisk 
kognitiv screening  

 +  +      +  
 

Konsultationer av en 
resurs ssk 

 +  +        
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Tabell 5 fortsätter Översikt över interventioner som ingår i olika vårdprogram fortsätter 
Interventioner Lund 

ström 
2001 

Milisen 
2005 
litt. 
översikt 

Cole
2002

Milisen
2001 

Marc-
antonio
2001 

Inouye
1999 

Lund-
ström 
1998 

Cole 
1996 
litt. 
översikt 

Cole 
1994 

Gustafson
1991 

Williams
1985 

Omvårdnads 
interventioner 

           

Stimuli, glasögon, 
hörapparat  

 +   + +  + +  + 

Kognitiv stimulering      +      
Förebygga postop. 
komplikationer 

      +     

Kontinuitet och nära 
kontakter i vården 

      +     

Inf. om op. och vad 
det kan medföra  

       +    

Stöd för att klara av 
situation 

          + 

Medicinska 
interventioner 

Lund 
ström 
2001 

Milisen 
2005 
litt. 
översikt 

Cole
2002

Milisen
2001 

Marc-
antonio
2001 

Inouye
1999 

Lund-
ström 
1998 

Cole 
1996 
litt. 
översikt 

Cole 
1994 

Gustafson
1991 

Williams
1985 

Smärtbehandlings 
schema 

+ +  + +  + +   + 

Behandla inf. + +     +   +  
Behandla anemi +      +     
Trombosprofylax +      + +  +  
Oxygen + +   +  + +  +  
Sek profylax av fall 
o frakt 
(osteoporosprofylax) 

+           

Tidig utdrag av 
KAD 

+           

Konsultationer av en 
geriatriker 

 +       +   

Vätske- och 
elektrolytbalans 

 +   +       

Inga onödiga 
mediciner 

 +   +       

Behandling av 
postop. 
komplikationer 

+    +  +   +  

Lugnande medicin 
vid behov 

    +       

Operations snabbt      + + +  +  
Psykiatriska 
konsultationer 

       +    

Morfin som 
premedicinering 

         +  

Övriga åtgärder  Lund 
ström 
2001 

Milisen 
2005 
litt. 
översikt 

Cole
2002

Milisen
2001 

Marc-
antonio
2001 

Inouye
1999 

Lund-
ström 
1998 

Cole 
1996 
litt. 
översikt 

Cole 
1994 

Gustafson
1991 

Williams
1985 

Personalutbildning + +  +   + +    
Samarbete mellan 
olika 
yrkeskategorier 

+      +     

Högre personaltäthet +           
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Kan ett specifikt format vårdprogram förebygga och lindra akut delirium hos personer 

som vårdas på sjukhus? 

Lundström et al. (2007) har forskat om hur ett multifaktoriellt vårdprogram kan reducera 

förekomsten av delirium och förbättra personers tillstånd. I studien redovisas att färre äldre 

personer som genomgått en höftoperation och deltagit i ett speciellt vårdprogram drabbades 

av delirium postoperativt jämfört med en kontrollgrupp (54.9 % mot 75.3 %). Det var en 

signifikant skillnad av frekvensen som drabbades under hela första veckan, dessutom 

påverkades varaktigheten av delirium där genomsnittet var fem dagar i interventionsgruppen 

och tio dagar i kontrollgruppen. När det gäller personer med demens var denna skillnad tre 

mot tretton dagar. Förekomsten av delirium var efter dag sju 18 % i interventionsgruppen 

jämfört med 52 % i kontrollgruppen. På utskrivningsdagen hade 20 personer i 

kontrollgruppen delirium jämfört med ingen person i interventionsgruppen. Vad det gäller 

förekomsten av delirium bland personer med demens hade 15 stycken i kontrollgruppen 

fortfarande delirium vid utskrivningen och ingen i interventionsgruppen. Gruppen som fick 

interventioner hade färre komplikationer postoperativt, som till exempel urininfektioner (39.3 

mot 60.3 %), sömnproblem (28.6 % mot 50.7 %), fall (17.9 mot 34.3 %) och trycksår (10.7 

mot 23.6 %). Dessutom hade personerna som deltog i vårdprogram kortare vårdtider på 

sjukhuset jämfört med kontrollgruppen. Vårdprogrammet i den här studien innebar bland 

annat att all personal arbetade som ett team och för varje patient utformades en individuell 

vårdplan. Dessutom var bemanningen av vårdpersonal något högre på avdelningen 

(1.07/säng) än i kontrollgruppen och personalen fick utbildning bland annat i omvårdnad, 

teamarbete och på det medicinska området. Ett interventions protokoll var utformat för att 

förebygga och behandla olika komplikationer som exempelvis trycksår, urininfektioner, 

smärta, anemi, urinretention, obstipation och sömn. Enligt författarna är det viktigt för ett 

lyckat vårdprogram att det tas hänsyn till alla aspekter, som god medicinsk vård och god 

omvårdnad. Det är det totala resultatet av en multifaktoriell vård som leder till ett bra resultat 

istället för summan av enstaka interventioner.    

Milisen et al. (2005) har granskat interventionsstudier i syfte att bestämma egenskaper och 

effekter av multikomponenta vårdprogram. Författarna redogör i en systematisk 

litteraturöversikt, där sju artiklar ingick, att det fanns statistiskt signifikans för att 

vårdprogram lyckades förebygga delirium i interventionsgruppen i två av fyra studier. En 

signifikant minskning av deliriums varaktighet i interventionsgruppen framkom i två av tre 

studier. Minskning av allvarlighetsgrad av delirium var statistiskt signifikant i två av fyra 
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studier. En studie visade förbättring i kognitivt status de första veckorna men denna skillnad 

försvann efter åtta veckor. Personerna förbättrades fortare i sin kognitiva status i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen. En av fyra studier lyckades visa statistisk 

signifikant skillnad i funktionellt status. Ett multikomponent vårdprogram har visat sig vara 

mest effektiv i förebyggandet av delirium och borde användas genom samverkan mellan olika 

specialiteter, där sjuksköterskors insatser spelar en betydande roll.  

 

Cole et al. (2002) har i en randomiserad kontrollerad studie undersökt om upptäckt och 

multidisciplinär vård av delirium kan reducera tiden för förbättring i kognitivt tillstånd hos 

personer. De beskriver att det var något kortare förbättringstid hos personerna i gruppen som 

vårdades enligt ett speciellt vårdprogram. Denna skillnad var dock inte signifikant. I studien 

kan inte visas några positiva effekter av användning av vårdprogram vid behandling av 

delirium hos äldre personer. Personerna i interventionsgruppen som behandlades enligt 

vårdprogrammet fick konsultationer av en geriatriker eller geriatrisk psykiater inom 24 

timmar vid ankomst till avdelning. Denne undersökte riskfaktorer för att utveckla delirium 

såsom medicinering, infektion och brister på sinnen vilket resulterade i rekommendationer 

som till exempel ändringar av mediciner och undersökningar. Detta följdes upp av en 

sjuksköterska genom dagliga besök för att bedöma mentalt status, försäkra sig om att tidigare 

rekommendationer blivit utförda och att interventionsprotokoll fördes genom kontakter med 

patientens sjuksköterska. Hon träffade också personernas familjer för att involvera dem i 

omvårdnaden. Eftersom man inte kunde påvisa skillnader mellan grupperna har forskarna 

resonerat att på grund av att studien gjordes på en vårdenhet kan vården av personer i 

kontrollgruppen blivit påverkad av vårdprogrammet.  

 

Marcantonio et al. (2001) har i en randomiserad kontrollerad studie forskat om proaktiv 

geriatrisk konsultation kan reducera delirium efter operation av höftfraktur. Författarna 

redovisar statistiskt signifikant minskning av uppkomst av delirium i gruppen som 

behandlades enligt vårdprogrammet (32 %) jämfört med kontrollgruppen (50 %). 

Interventionerna visade positiva effekter också i avseende av allvarlighetsgraden av delirium i 

behandlingsgruppen (12 % mot 29 %).  Vårdprogrammet innebar geriatrisk konsultation 

preoperativt eller inom 24 h postoperativt. En geriatriker besökte personerna dagligen och 

gjorde ordinationer utifrån ett strukturerat protokoll som innehöll 10 delar: syrgas, vätske- och 

elektrolytbalans, behandling av smärta, inga onödiga mediciner, tömning av urin och 

avföring, näring, tidig mobilisering, prevention och upptäckt samt behandling av 
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komplikationer, tillräcklig stimuli från omgivningen som till exempel att personerna hade 

tillgång till rätt glasögon och hörapparat.  

 

Milisen et al. (2001) har i en kohortstudie kliniskt testat ett vårdprogram som de utvecklat mot 

delirium, samt utvärderat dess effekter bland annat på deliriums varaktighet och allvarlighet. 

Forskarna klargör att de fann en signifikant minskning av varaktighet och allvarlighetsgrad av 

delirium. Medianvärdet av antal dagar med delirium var en dag i den grupp av personer som 

vårdades enligt vårdprogrammet och fyra dagar i den andra gruppen. En icke signifikant 

skillnad noterades avseende förekomst av delirium i interventionsgruppen (20.0 %) jämfört 

med kontrollgruppen (23.3 %). Sjuksköterskor fick utbildning om deliriums patofysiologi, 

dess diagnostisering och uppskattning, samt behandling. Sjuksköterskorna mätte kognitiv 

status genom att använda NEECHAM Confusion Scale för att identifiera personer som löpte 

risk att utveckla delirium och kontaktade en resurssjuksköterska med speciell utbildning 

angående delirium. Resurssjuksköterskan verifierade i sin tur risken att utveckla delirium 

genom att använda Confusion Assessment Method (CAM). Genom att utföra lämpliga 

interventioner enligt en guide för utvärdering av orsakerna till delirium hos äldre personer, 

kunde hon bistå sjuksköterskorna i vården. Vid behov kunde en sjuksköterska med geriatrisk 

specialistkompetens eller psykogeriatriker konsultteras. För effektiv postoperativ 

smärtlindring till personerna användes ett för studien utarbetat smärtbehandlingsschema. 

 

Lundström et al. (1998) undersökte effektiviteten av medicinska och omvårdnadsmässiga 

interventioner för att förebygga och behandla delirium hos äldre höftopererade personer. De 

fann i sin studie att förekomst av postoperativt delirium var 30.6 % jämfört med 47.6% i en 

studie från 1991 respektive 61.3 % i en studie från 1988. Delirium kvarstod efter sju dagar 

hos 16.3 % av personerna jämfört med 29.1% respektive 39.6% i de andra två studierna. I 

studien lyckades man reducera vissa komplikationer som till exempel urinretention och 

trycksår, vilka utgör riskfaktorer för delirium. Enligt vårdprogrammet fick all personal 

utbildning. Patienterna opererades så fort som möjligt och de fick syrgas under den tidigaste 

postoperativa perioden. Interventioner mot komplikationer som har samband med delirium 

och smärtbehandling och tidig mobilisering i samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut 

utfördes. Individuella vårdplaner utformades och vårdmiljön förbättrades genom att skapa en 

lugn miljö kring personen med möjlighet att leva i sin egen takt.   
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Inouye et al. (1999) jämförde i en kontrollerad studie en multikomponent strategi för att 

minska delirium med en vanlig vårdplan. De visade att förekomst av delirium var signifikant 

lägre i interventionsgruppen (9,9 %) än i kontrollgrupperna (15.0 %). Antalet dagar av 

delirium var också signifikant lägre i interventionsgruppen (105) jämfört med de andra 

grupperna (161) samt episoder av delirium, vilka var 62 jämfört med 90 i kontrollgrupperna. 

Signifikant färre riskfaktorer för delirium noterades i interventionsgruppen, till exempel var 

orienteringsförmågan förbättrad och förbrukningen av sedativa läkemedel för sömn var 

mindre. I den här studien kallades vårdprogrammet för Elder Life Program och bestod av 

åtgärder mot sex riskfaktorer för delirium (kognitiv nedsättning, sömnlöshet, immobilitet, 

syn- och hörselnedsättning och dehydrering). Interventionerna utfördes av utbildat 

interdisciplinärt team, bestående av bland annat geriatrisk specialistsjuksköterska, geriatriker, 

terapeutisk-rekreationsspecialist, fysiologiskterapeutisk konsult, geriatriker och utbildade 

frivilliga personer.    

Cole, Primeau och McCusker (1996) undersökte i en systematisk översikt effektiviteten av 

interventioner för att förebygga delirium. Forskarna kan inte redogöra för effekter av speciella 

vårdprogram i syfte att förebygga och behandla delirium eftersom skillnaderna i resultaten var 

skiftande. De menar att detta kan bero på att populationen var mycket heterogen eller att 

kriterier för delirium skilde sig för mycket mellan studierna. De stora skillnaderna i resultaten 

kan också ha berott på studiernas design, kvalité, urval av patienter, storleken på urvalet, typ 

av interventioner (läkare eller sjuksköterska, pre- eller postoperativ) och som tidigare nämnts, 

kriterier för delirium. Denna systematiska översikt har kritiskt granskat studier som handlar 

om prevention och behandling av delirium bland medelålders hjärtopererade personer samt 

äldre ortopediska och medicinska personer. 

 

Cole et al. (1994) undersökte i en randomiserad kontrollerad studie om upptäckt och 

behandling av delirium hos äldre personer med medicinska problem kunde reducera bland 

annat kognitiv försämring, avvikande beteende och antal sjukhusdagar. De redogör att 

samtliga personer hade delirium vid anslutning till studien och av dessa visade 

interventionsguppen en signifikant förbättring av SPMSQ (Short Portable Mental Status 

Questionnaire) i jämfört med kontrollgruppen, (men inte efter 8 veckor, då hade det jämnats 

ut), medan en marginellt signifikant förbättring av CGBRS (Crichton Geriatric Behavioural 

Rating Scale) noterades. SPMSQ är ett frågeformulär som kan användas för att utvärdera en 

persons minnes- och koncentrationsförmåga och förmåga att orientera sig i tid och rum. 

CGBRS är en skattningsskala för avvikande beteende och aktiviteter i dagligt liv. Med hjälp 
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av denna skala bedömdes orientering i tid och rum, uppfattnings- och samarbetsförmåga, 

graden av oro hos personerna och förmågan att äta, klä sig, sova och gå. 

Behandlingsgruppen fick konsultationer av en geriatriker eller geriatrisk psykiater inom 24 

timmar vid ankomst till avdelning. Dessa bestod av översikt över patientens data för att 

kartlägga tidigare psykisk och medicinsk hälsohistoria och utifrån informationen utformades 

en diagnos och behandlingsrekommendationer fastställdes. Sjuksköterskornas 

interventionsprotokoll tog upp följande saker: miljö, orienteringsförmåga, familj, 

kommunikation och aktivitet. Sjuksköterskan följde upp den initierade bedömning och gjorde 

dagliga besök under personens vårdtid, upptill 8 veckor, för att bedöma dennes tillstånd. Hon 

granskade också personens journal för att försäkra sig om att tidigare rekommendationer blivit 

utförda och diskuterade vården med personens sjuksköterska. När problem uppstod 

diskuterade sjuksköterskan med geriatrikern eller den geriatriske psykiatern som hade gjort 

konsultationen.   

Gustafson et al. (1991) värderade i en kontrollerad studie effekten av ett geriatriskt-

anestesiologiskt vårdprogram för att förebygga och behandla delirium. Enligt författarna 

minskades förekomst av delirium i behandlingsgruppen (47.6 %) jämfört med 

kontrollgruppen (61.3 %). Varaktighet av delirium mer än sju dagar var 9.1 % i 

behandlingsgruppen jämfört med 28.1 % i kontrollgruppen. Skillnaden var störst hos patienter 

som hade varit orienterade i tid och rum vid inläggning och kunde ta emot oxygenbehandling. 

Allvarlighetsgraden var också mindre i gruppen som fick interventionen, 6.8 % jämfört med 

29.7 % i kontrollgruppen. Vårdtiden förkortades så att genomsittligt värde för antal dagar var 

17. 4 i kontrollgruppen och 11. 6 i interventionsgruppen. Antal sjukhusdagar hos personerna 

som hade delirium kunde minskas från 20 till 12.8 dagar genom att använda vårdprogram. 

Postoperativa komplikationer såsom urinretention, trycksår och allvarliga fall var mindre i 

interventionsgruppen. Ingen skillnad fanns i mortalitet mellan grupperna. I resultatet 

framkommer att den peroperativa syresättningen påverkade förekomsten av delirium. Tio av 

tolv personer som drabbades av hypoxemi under operation utvecklade delirium jämfört med 

26 av 64 personer som inte drabbades av hypoxemi under operation. Fem av fem personer 

med postoperativ hypoxemi utvecklade delirium, däremot bara 26 av 69 utan postoperativ 

hypoxemi fick delirium. Studien visar också att det peroperativa blodtrycket har betydelse för 

utveckling av delirium. Personer med systoliskt blodtryck under 80mm Hg fick delirium i 90 

% av fallen. Vårdprogrammet innebar tidig operation med samma operationsteknik 

(Hopkins/Bahr-skruvar), preoperativ bedömning och trombosprofylax, oxygenbehandling, 
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spinalanestesi, postoperativ bedömning av en specialist på geriatrik, samt prevention och 

behandling mot komplikationer som till exempel anemi, urinretention och urininfektion. 

 

Williams, Campbell, Raynor, Mlynarczyk och Ward (1985) har i en kvasiexperimentell studie 

studerat om omvårdnadsinterventioner kan reducera förekomsten av delirium hos patienter 

utan tidigare mental nedsättning. Forskarna har kommit fram till att förekomsten av delirium 

var 43,9 % i interventionsgruppen mot 51,5 % i kontrollgruppen. Signifikant skillnad fanns på 

medelsvår och svår delirium (16 % mot 8,8 %). Man fann en dags skillnad i vårdtid, 14,5 mot 

15,5 dagar, men detta var inte signifikant. Interventionsprogrammet gav mest effekt de tre 

första dagarna från inskrivningen. Den omfattade preventiva interventioner mot sex faktorer 

som nyopererade ofta drabbas av som till exempel en främmande omgivning, förändrat 

sensoriskt tillflöde, förlust av kontroll och oberoende, rubbningar av livets vanor, nedsatt för-

måga att röra sig och rubbningar av eliminationsvanor. En sjuksköterska med specialistkom-

petens i psykiatri introducerades när de första 25 personerna visade signifikant minskning av 

förekomst av delirium. Sjuksköterskan fanns där för att lyssna på personerna och för att för-

stärka personalens ansträngningar för att förebygga delirium. Hon träffade, när det var 

möjligt, personerna pre- och postoperativt samt gjorde dagliga besök. Hennes observationer 

var tillgängliga i skrift för all personal. Hon samtalade om observationerna med ansvarig 

sjuksköterska och ansvarade för att omvårdnadsåtgärder modifierades.  

 

Evidensstyrkan på frågeställningen baseras på elva studier där sex studier med hög kvalité och 

högt bevisvärde ger starkt vetenskapligt bevis (evidensstyrka 1) i förhållande till frågan. 

Dessutom ger en studie som har hög kvalité med medelhögt bevisvärde och en studie som har 

medelhög kvalité och medelhögt bevisvärde sitt stöd för frågan att specifikt utformade 

vårdprogram kan förebygga och lindra delirium hos personer som vårdas på sjukhus.  

 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att det finns evidens för att specifikt utformat vårdprogram är 

mycket användbart för att förebygga och lindra effekter av delirium hos personer som vårdas 

på sjukhus. Flera studier indikerar att personerna i interventionsgrupperna hade kortare 

episoder och mindre allvarliga grader av delirium och därmed tillfrisknade fortare, samt att 

antalet personer som insjuknade i delirium var mindre bland dem som deltog i ett 

vårdprogram än i jämförelsegrupperna. Snabb identifiering av riskfaktorer, diagnostisering 

och behandling av delirium kan spara mycket lidande hos personer i riskgrupper. Dessutom 
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har användning av vårdprogram visat sig kunna reducera antalet dagar i sjukhusvård som kan 

ses direkt som en samhällsekonomisk besparning. Positivt för den svenska sjukvården är att 

det finns studier som är gjorda i Sverige som påvisar vårdprogrammens gynnsamma effekter 

och dess tillämpbarhet i praktiken i den egna sjukvården. Det finns starka bevis för att 

särskilda vårdprogram skall användas i större omfattning i de situationer i sjukvården där det 

finns risk att personer kan drabbas av delirium.  

 

Finns det skillnader i effekt av vårdprogram mellan olika patientgrupper? 

Personer som drabbas av delirium är ingen heterogen grupp och det kan förekomma i alla 

åldrar, vid olika sjukdomsbild och kön och delirium kan uppträda olika i olika grupper av 

personer som vårdas på sjukhus. I studien har vi undersökt om det finns skillnader i effekter 

av vårdprogram mellan olika personer. 

 

Lundström et al. (2007) finner inga skillnader mellan olika grupper av personer som vårdas på 

sjukhus. I studien ingick både personer med och utan demens och det visade sig att båda drog 

nytta av vårdprogrammet utifrån sin egen kapacitet. Marcantonio et al. (2001) redovisar att 

personer med demens eller försämrad ADL-förmåga drog mindre nytta av vårdprogrammet, 

men detta var inte statistiskt signifikant. Inouye et al. (1999) fann att personer som hörde till 

gruppen med medelmåttig risk att utveckla delirium hade mest nytta av vårdprogram. Hos 

personer som tillhörde gruppen hög risk att utveckla delirium kunde en icke signifikant 

minskning av förekomst av delirium konstateras. Cole et al. (1996) noterade en blygsam 

effekt av vårdprogram hos personer som behandlades kirurgiskt. I studien av Cole et al. 

(1994) fann man att personer i interventionsgruppen utan demens eller med en speciell orsak 

till delirium hade större sannolikhet att förbättras efter två veckor.  

 

Evidensstyrka för frågeställningen baseras på tre randomiserade kontrollerade studier och en 

systematisk översikt med medelhögt bevisvärde och leder till att det vetenskapliga underlaget 

i den här frågan är begränsad (evidensstyrka 3).  

 

Slutsats 

Den sammanfattande slutsatsen är att personer utan kognitiv nedsättning fick något bättre 

effekt av vårdprogram. Lundström et al. (2007) poängterar dock att personer med och utan 

demens kan dra nytta av vårdprogrammet utifrån sin egen kapacitet. Användning av specifika 

vårdprogram är därför motiverbart hos alla patientgrupper oavsett demens på grund av att de 
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gynnas av vårdprogrammen utifrån sina resurser på sin egen nivå. Personer med demens är en 

mycket utsatt grupp som har svårt att hantera sin tillvaro och det är därför extra viktigt att de 

inkluderas i vårdprogram då rehabiliteringsfasen kan vara mycket lång efter ett skov av 

delirium. 

 

Finns det bevis att någon del av vårdprogram är mer betydelsefull än andra? 

De flesta studier visar att det är helheten i vårdprogrammen som är viktiga även om en studie 

lyfter fram oxygenterapi som särskilt viktig. Vikten av vårdprogrammet som helhet påvisas av 

Lundström et al. (2007), Lundström et al. (1998) och Cole et al. (1994). De kan inte påvisa att 

någon att någon del av vårdprogrammet var mer betydelsefullt utan helheten i 

vårdprogrammet inkluderande både medicinska och omvårdnadsinterventioner hade betydelse 

för den goda effekten.  

 

Gustafson et al. (1991) har delvis andra resultat. Resultatet i den studien visar att oxygenterapi 

var en speciellt betydelsefull intervention under den första postoperativa dagen eftersom man 

fann att hypoxemi hade nära samband med delirium. Personer som kunde ta emot 

oxygenterapi hade kortare episoder av delirium.  

 

Evidensen för frågeställningen är inte tillräcklig eftersom bara en studie med hög kvalité och 

högt bevisvärde visar att någon del av vårdprogrammet skulle ha mer betydande roll. Därför 

kan inte frågan besvaras med ett tillräcklig vetenskapligt underlag och evidensstyrkan kan inte 

fastställas. 

 

Slutsats 

Ingen specifik del i de vårdprogrammen som ingick i den här evidensbaserade 

litteraturöversikten har visat sig vara mer betydelsefull än de övriga delarna. Däremot visar 

studierna att helheten av programmen har förebyggande och lindrande effekter på delirium. 

Som ovan beskrivet har studierna med mer omfattande vårdprogram, som innehöll både 

medicinska och omvårdnadsmässiga interventioner med tvärprofessionellt samarbete, haft 

bästa resultaten i förebyggande vård och behandling av delirium.  Fyndet att oxygenterapi är 

viktigt postoperativt talar inte mot att helheten är viktig och skillnader i resultat kan bero på 

skillnader i design av de olika studierna. 
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Diskussion 
Studien har en utgångspunkt i en klinisk frågeställning om hur delirium kan förebyggas och 

lindras med specifika vårdprogram där omvårdnadsåtgärder utgör en viktig del av 

programmet. En systematisk granskning av tillgänglig litteratur genomfördes med fokus på att 

undersöka om det finns evidens för att särskilda vårprogram kan förebygga och lindra 

delirium, om det finns skillnader i effekt av vårdprogram mellan olika grupper av personer 

och om det finns bevis för att någon del av ett vårdprogram kan vara mera betydelsefull än 

andra.  

Resultatet visar att det finns evidens och ett starkt vetenskapligt underlag för att specifika 

vårdprogram kan förebygga och lindra delirium. Det finns ett begränsat vetenskapligt 

underlag med evidensstyrka 3 för att det finns skillnader i effekten av vårdprogram mellan 

personer med demens och andra personer som vårdas på sjukhus. Vidare visade resultatet att 

det fanns ett visst vetenskapligt stöd för att det var helheten i vårdprogrammet som var 

avgörande för effekten. Bara en enda studie, Gustafsson et al. (1991), med hög kvalité och 

med högt bevisvärde förespråkade att oxygenbehandling var viktigare än andra åtgärder 

vårdprogrammet mot delirium.  

 

Att det finns ett starkt vetenskapligt underbyggt bevis för att vårdprogram har positiva 

effekter bekräftas av flera forskare. Vidan, Serra, Moreno, Riquelme och Ortiz (2005) 

beskriver att vårdprogram har haft särskilt stor betydelse där geriatriker haft ansvar för att 

intensiva åtgärder utförts. Lundström, Edlund, Karlsson, Brännström, Bucht och Gustafsson 

(2005) betonar att multifaktoriella och interdisciplinära vårdprogram som inbegripit 

bedömning, prevention och behandling av underliggande orsaker till delirium har visat sig 

vara framgångsrika. En bidragande faktor till de positiva resultaten var omvårdnadsåtgärder 

av hög kvalité. Införandet av specifika vårdprogram är dock inte oproblematiskt och har sina 

svårigheter. Till exempel kan brister i kunskaper hos personalen om delirium och dess förlopp 

försvåra användningen av ett vårdprogram. För att programmet ska vara till gagn för 

patienterna på bästa sätt anser vi att är det viktigt att personalen får utbildning om vad 

delirium innebär, hur det påverkar personer som drabbas samt hur man bemöter dem på ett 

sådant sätt att deras trygghet och integritet bevaras. Lundström et al. (2005) skriver om 

utbildningens betydelse angående delirium. I studien utbildades interventionsgruppens 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i delirium med fokus på riskfaktorer, behandling 
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och omvårdnad. De fick lära sig hur man bemöter och samspelar med äldre patienter med 

delirium och demens i syfte att hjälpa dem att förstå information och kunna orientera sig i tid 

och rum.  

 

En annan svårighet i det praktiska utförandet av ett vårdprogram kan vara hur 

omvårdnadsarbetet är organiserat. Resultatet av den här studien visar att varje sjuksköterska 

bör ha ansvar för ett färre antal patienter för att skapa trygghet bland personerna som riskerar 

att få eller har delirium och därmed öka kontinuiteten i omvårdnaden. Lundström et al. (2005) 

fokuserade i deras studie på en omorganisation av omvårdnaden så att sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen var ansvariga för ett mindre antal patienter under deras vistelse på 

avdelningen. På så sätt kunde omvårdnaden anpassas till individen i större utsträckning. En 

gång i månaden fick sköterskorna vägledning angående problem de upplevt i samband med 

delirium hos patienterna. Inför varje möte observerade handledaren när sjuksköterskan 

samspelade med en patient med delirium och därefter gavs vägledning om hur samspelet hade 

fungerat. En kombination av personalutbildning om delirium samt färre antal patienter per 

sjuksköterska i interventionsgruppen visade att färre antal patienter hade delirium i efter sju 

dagar, vårdtiden förkortades och dödligheten minskades signifikant jämfört med 

kontrollgruppen.  

Att personalen har ansvar för färre personer innebär att det krävs ökad personaltäthet. 

Strömberg, Öhlen, Lindgren och Svensson (1998) har i sin studie kunnat minska det totala 

antalet vårddagar på sjukhus samt reducerat dödligheten hos personer som höftopererats 

genom att använda ett rehabiliteringsprogram. Programmet innebar bland annat högre 

personaltäthet på vårdavdelningen än på traditionella vårdavdelningar och vården 

organiserades så att varje person vårdades av en liten grupp personal och således kunde hög 

grad av kontinuitet skapas runt personerna. Detta gjorde att personalen fick tid att arbeta på 

ett sätt som möjliggjorde att varje aktivitet förändrades till ett träningstillfälle och de kunde 

bättre stötta personerna i rehabiliteringsprocessen. Personalen fick föreläsningar om demens 

och hur man skulle hantera situationer där personerna drabbats av akut kognitiv försämring. 

Det fanns riktlinjer för att hjälpa personerna att orientera sig i tid och rum och bedömning av 

kognitiva funktioner och ADL- förmåga ingick i programmet. Efter fyra månader följdes 

personerna upp av en sjuksköterska för att bedöma deras situation. I studien kunde Strömberg 

et al. (1998) visa att kostnaderna minskade för personerna som deltog i vårdprogrammet och 

att antalet vårddagar också minskade. (91 240 SEK i behandlingsgruppen och 28.3 vårddagar 

i genomsnitt, jämfört med 107 418 -139 786 SEK i kontrollgrupperna och en spridning av 
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antalet vårddagar mellan 39.1-50.1) Dessutom kunde de påvisa en minskad ohälsa hos 

personerna i interventionsgruppen. Arbetssättet innebär också att närheten till personerna och 

deras anhöriga blir större och underlättar en mer individuell utformning av omvårdnaden 

utifrån personernas och anhörigas önskningar och behov. Personalen upplevde sitt arbete som 

meningsfullt både med tanke på personerna som vårdades och för samhället och var dessutom 

mer tillfredställda med sitt arbete.  

 

För att kunna underlätta införande av specifika vårdprogram tror vi att omorganisering av 

omvårdnadsarbetet med ökat personaltäthet är viktigt. Strömberg et al. (1998) beskriver i sin 

studie att trots att detta är mer resurskrävande är den ekonomiska vinsten i slutändan större än 

kostnaderna.  

 

En annan viktig aspekt för införandet av ett vårdprogram är att det krävs ett stort engagemang 

och god ledarskapsförmåga hos de personer som vill vara drivande i förändringsprocessen. I 

en studie av Ross, O�Tuathail och Stubberfield (2004) framkommer att evidensbaserad 

forskning mer framgångsrikt kan omsättas i praktiken inom sjukvården om de drivande 

personerna har stöd av organisationen, kan hantera osäkerhet, har förmåga att skapa 

förtroende hos olika yrkeskategorier och besitter de personliga färdigheter som krävs för en 

lyckad implementering. 

 

En viktig del av specifika vårdprogram är fokuseringen på en tidig bedömning och att 

identifiera riskgrupper. Resultaten visar att specifikt utformade program för screening av 

delirium hos äldre personer som läggs in på sjukhus ska ingå i ett vårdprogram. En tidig 

bedömning av mental status med hjälp av valida bedömningsinstrument bör göras samt tidig 

upptäckt av fysiologiska riskfaktorer för delirium. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor får 

utbildning i att upptäcka delirium i ett tidigt skede och det underlättar för den övriga 

sjukvårdspersonalen att utföra förebyggande åtgärder (O�Brien, 2002). En relativt snabb 

CAM (Confusion Assessment Method) skulle kunna göras av sjuksköterskan vid 

ankomstsamtal. Bedömningar av fysiologiska riskfaktorerna för delirium är inte något 

tidskrävande eftersom de kontroller och prover som då måste utföras är de samma som i dag 

görs vid ankomst till sjukhuset. Tidig upptäckt skulle underlätta utformandet av individuella 

vårdplaner för prevention av delirium mycket tidigt i vårdförloppet.  
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En särskild utsatt riskgrupp är personer med demens. Resultatet visade att de inte hade lika 

hög effekt av specifika vårdprogram. Lundström et al. (2007) visade i deras studie att 

personer med demens drog nytta av vårdprogrammet utifrån sin egen kapacitet. Detta tror vi 

är förklaringen till att det fanns skillnader i effekten av vårdprogram. Även om personer med 

demens inte får samma effekt av vårdprogram som andra grupper så är de en viktig riskgrupp 

som bör identifieras och inkluderas i vårdprogrammen. O�Brien (2002) beskriver att personer 

med demens är sårbara individer som drabbas av delirium i mycket hög grad vid inläggningar 

på sjukhus. Den okända miljön med olika ljud och visuella stimuli leder till att dem lättare 

drabbas av sensorisk överbelastning. Lundström et al. (2007) visade att det går att förebygga 

delirium hos personer med demens som vårdas på sjukhus genom användning av särskilt 

vårdprogram. 

 

Eftersom personer med demens är en riskgrupp för att utveckla delirium behöver de 

identifieras tidigt i vårdförloppet, helst redan på akuten. Voyer, Cole, McCusker och Belzile 

(2006) hävdar att identifikation av snabba förändringar i tankeförmågan och sammanhang i 

språket hos personer med demens är en utmaning för sjuksköterskor inom akutsjukvård. 

Återkommande besök hos dem är viktigt för att upptäcka om symtomen förändras över tid, 

speciellt i de fall där uppgifter om tidigare kognitiv nedsättning saknas. Det är viktigt att 

sjuksköterskan inte betraktar delirium som enbart beroende på kognitiv nedsättning utan som 

ett allvarligt tillstånd och som ett symtom på fysiologiska faktorer som till exempel infektion 

eller hjärtinfarkt.  

 

Resultaten visar att helheten är en viktig aspekt av specifika vårdprogram för delirium. 

Weber, Coverdale och Kunik (2004) betonar i sin litteraturöversikt att flera studier har visat 

att det är viktigt med varierande åtgärder för att förebygga delirium. Det är helheten bestående 

av både omvårdnadsåtgärder och medicinsk behandling som har avgörande betydelse för ett 

lyckat resultat. Visserligen betonar Gustavsson et al. (1991) att oxygen är en viktig del i ett 

vårdprogram men det framkommer samtidigt att de många interventionerna tillsammans har 

positiva effekter. Forskarna var de första som vetenskapligt kunde bevisa betydelsen av 

oxygen för att förebygga delirium. Sedan dess har oxygen ingått som en viktig del i åtskilliga 

studier där forskarna utgått från en helhet av omvårdnadsinterventioner och medicinska 

åtgärder.   

Helhetsaspekten i ett vårdprogram belyses också genom att olika personalkategorierna arbetar 

tillsammans som ett team. För att det ska fungera praktiskt och vara framgångsrikt krävs ett 
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nära samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. Molyneux (2001) beskriver att ett fungerande samarbete mellan olika 

yrkeskategorier innebär att hela arbetsgruppen samlas och diskuterar om patientens 

sjukdomssituation. På så sätt kan alla yrkeskategorier tillsammans planera arbetet runt 

patienten utifrån samma grunder och mot ett gemensamt mål. För ett effektivt samarbete 

krävs att medlemmarna är tillräckligt trygga i sig själva och sina yrkesroller. I ett 

multiprofessionellt samarbete där patienten är i fokus delar de olika yrkeskategorierna sina 

idéer och sakkunskaper med varandra men varje profession har expertkunskaper som är 

knutna till den egna yrkesrollen.  

 

Det är således viktigt att sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, ortopeder, 

geriatriker och narkosläkare ser sin egen roll i utvecklande av ett vårdprogram och samarbetar 

sinsemellan. Alla professioner är viktiga och samarbete samt helhetssyn är en förutsättning för 

att vårdprogrammet skall fungera praktiskt. De anhörigas betydelse får inte heller glömmas 

bort. Ross, Mirowsky och Goldsteen (1990) beskriver att det sociala stödet som familjen 

erbjuder har en positiv inverkan på personen. Familjens omsorg och stöd kan ses som en 

betydelsefull buffert för personer som utsätts för stress. Detta stöd har en 

sjukdomsförebyggande verkan som gagnar personers tillfrisknande.   

 

Omvårdnadshandlingar är en viktig del av helheten. Inouye (2004) och Inouye, Bogardus, 

Baker, Leo-Summers & Cooney (2000) beskriver vårdprogrammet Hospital Elder Life 

Program, som är ett vårdprogram som består av multipla interventioner och utförs av ett 

interdisciplinärt team för att förebygga och behandla delirium. Det bygger på en framgångsrik 

studie av Inouye et al. (1999) och används på medicin- och kirurgavdelningar vid 36 sjukhus i 

USA, Canada och Australien. Inouye (2004) beskriver hur en specialistsjuksköterska i 

geriatrik ingår i vårdteamet och att geriatriker har ett nära samarbete med sjuksköterskorna. 

De omvårdnadsåtgärder som är särskilt viktiga för att förebygga delirium fokuserar på stöd till 

de utsatta personerna för att orientera dem i tid och rum till exempel genom kognitiv 

stimulering såsom samtal om dagliga händelser, god sömn, tidig mobilisering och hjälpmedel 

för syn och hörsel vilket innebär att personerna ska ha tillgång till sina glasögon och 

hörapparater. Borttagning av öronvax vid behov är betydelsefullt för att optimera hörseln. 

Tidig upptäckt och behandling av dehydrering betonas också som en viktig 

omvårdnadsåtgärd. Ett sömnprotokoll har utvecklats som ett alternativ till farmakologisk 

behandling. Den utförs av sjuksköterskor och innefattar fem minuters ryggmassage, varm 
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dryck i form av mjölk eller örtte enligt personens önskan och avslappnande musik. Efter en 

timme görs en bedömning och om det behövs ges en sömntablett till personen. Genom att 

använda det här protokollet har man lyckats reducera användning av sömnmediciner från att 

mer än hälften av personerna använder dem till att mindre än en tredjedel behöver dem. För 

att ytterligare öka nattsömnen eftersträvas minst sex timmars oavbruten sömn. Detta innebär 

att inga mediciner, ingen visuell stimulans eller andra procedurer utförs under de här 

timmarna, samt att personerna som deltar i Hospital Elder Life Program avråds från att ta 

tupplurar dagtid (Inouye, 2004). Denna omvårdnadsmetod som inte kräver extra resurser kan 

med fördel användas på alla personer med sömnsvårigheter. Dock kan beröringen upplevas 

för intimt och det kan vara ett hinder för vissa personer att ta emot massage. Stor emotionell 

skicklighet krävs av sjuksköterskan för att kunna närma sig personerna som vårdas på detta 

känsliga område. 

  

Vårdprogrammet består också av tidig upptäckt av riskfaktorer för delirium såsom demens, 

sjukdom i större organ (till exempel hjärtinfarkt), elektrolytförändringar, respiratorisk 

insufficiens och infektioner. Återkommande genomgångar av medicinlistor betonas för att om 

möjligt sätta ut eller minska läkemedel, som har visat sig framkalla delirium (Inouye, 2004).  

 

Metoddiskussion 

I den här studien har en metod för systematiskt evidensbaserad litteraturöversikt använts. 

Denna metod valdes eftersom det var det bästa sättet att systematiskt beskriva kunskapen om 

effekten av specifikt format vårdprogram för förebyggandet och behandling av delirium. Allt 

tillgängligt underlag inom området samlades in och granskades. Studier som valdes ut är 

kvantitativa, fyra RCT-studier och två systematiska litteraturöversikter samt fem 

kontrollerade interventionsstudier. Enligt Willman et al. (2006, s. 88) är välgjorda 

vetenskapliga litteraturöversikter de viktigaste källorna i sökandet efter evidens för en 

behandlingsmetod.   

Goodmans sju steg användes för att kunna ta fram evidensbaserad kunskap och för att vara 

systematisk i arbetsprocessen. Problemet preciserades och strukturerades i Flemmings tabell 

och därefter utfördes litteratursökningen i fyra databaser med de relevanta sökorden 

(Cochrane är inte redovisad eftersom inga relevanta studier hittades och Cinahl för att inga 

nya studier framkom). Eftersom litteratursökningen ägnades mycket tid och omsorg och 

genomfördes med stor noggrannhet är det osannolikt att väsentlig litteratur för studien skulle 

ha missats.   
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Minimering av subjektivitet bör göras genom att författarna oberoende av varandra bekantar 

sig med materialet utifrån fastställda kriterier och sedan utför en dialog för att enas om 

tolkningen (Willman et al., 2006, s. 83). Båda författarna läste genom artiklarna flera gånger. 

Artiklarna granskades kritiskt innan de kvalitetsbedömdes. Därefter besvarades 

frågeställningarna och studiernas bevisvärde och evidensstyrka bedömdes. Kvalitén på 

studierna bedömdes överlag vara hög vilket ökar resultatets pålitlighet. Oklarheter vid 

översättningar av det engelska språket och tolkningar av resultatet diskuterades tillsammans 

för att minimera risken för påverkan av resultatet. Diskussionerna och resonemangerna som 

ägde rum i urvalet av studierna var många och aktiva och var en kvalitets garanti för ett 

pålitligt resultat.   

Den grad som studiens resultat kan generaliseras till är beroende av studiens kvalité (Polit & 

Beck, 2004, s. 15-16). Noggrannheten i arbetsprocessen garanterar att vi har nått ett resultat 

som kan generaliseras och användas av sjuksköterskor i det kliniska arbetet. Studiens 

begränsningar kan sägas vara författarnas begränsade erfarenheter av metoden vilket kan ha 

påverkat granskningen och tolkningen av materialet.  

 

En annan svårighet har varit att utvalda studier finns med i analysen både som enskilda studier 

och som delar av systematiska litteraturöversikter. Det finns en risk att detta medför att 

resultatet blir sneddrivet och att dessa studier får för stort tyngd. Dock tror vi inte att så är 

fallet i vår rapport. Studierna av Gustafson et al. (1991) och Williams et al. (1985) ingick i en 

systematisk litteraturöversikt av Cole et al. (1996) som fick ett lågt bevisvärde i gentemot den 

första och största frågeställningen och därför endast i begränsad utsträckning påverkade 

resultatet. Däremot fick de enskilda studierna högt respektive medelhögt bevisvärde i den 

frågan. Den systematiska litteraturöversikten av Milisen (2005) innehöll också fem av de 

inkluderade studierna, Cole et al. (1994), Inouye et al. (1999), Marcantonio et al. (2001), 

Milisen et al. (2001) och Cole et al. (2002). Milisen et al. (2005) fick bara ett medelhögt 

bevisvärde i frågeställningen medan de fyra studierna som enskilda studierna fick högt och en 

studie lågt bevisvärde. Vi bedömer att de nämnda systematiska litteraturöversikterna inte haft 

stor tyngd i resultatet och även om vi inte hade inkluderats dessa två litteraturöversikter hade 

resultatet varit detsamma i alla frågeställningarna.  

 

Sammanfattande slutsatser  

Vi fann att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att specifika vårdprogram kan 

förebygga och lindra delirium hos äldre personer som vårdas på sjukhus. Vårdprogram bygger 
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på att man ser till helheten genom att åtskilliga omvårdnadsinterventioner och medicinska 

åtgärder ingår i programmet och utförs av ett team av olika yrkeskategorier som samarbetar 

nära varandra. Oxygenbehandlingen har visat sig ha så betydande roll i förebyggandet av 

delirium att den numera tas som en självklarhet. Vi anser att införandet av vårdprogram är 

väldigt viktigt och att det ökar kvalitén på vården och omvårdnaden av personer med delirium 

och bör utvecklas på varje avdelning enligt de specifika behov som finns där. Utan ett 

praktiskt fungerande vårdprogram är risken större att viktiga bitar tappas bort i omvårdnaden 

vilket kan medföra sämre välbefinnande och ökat lidande hos äldre personer som vårdas på 

sjukhus. Det är dock inte alltid helt oproblematiskt att införa ett nytt vårdprogram i praktiken. 

Vi tror att det krävs en noggrann och väl förberedd implementering där undervisning och 

utbildning av personal om delirium är mycket viktiga faktorer för att underlätta det praktiska 

utförandet. Hur omvårdnadsarbetet är organiserat och vilken personaltäthet en vårdavdelning 

har spelar också roll.  

 

Många omvårdnadsåtgärder ingår i ett vårdprogram och det visar att mycket kan göras 

omvårdnadsmässigt för att för att lindra och förebygga delirium. Det är en allvarlig 

komplikation och tidig bedömning av äldre individer som utvecklat eller löper risk att 

utveckla delirium anser vi bör ingå i ett vårdprogram. Ju fortare riksfaktorer identifieras desto 

snabbare kan förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder utföras. Detta är särskilt 

betydelsefullt hos personer med demens eftersom det är en utsatt grupp som löper hög risk att 

drabbas  
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Bilaga 1 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalité 
 

Lundström 
et al. 2007 
Sverige 

Postoperative 
delirium in old 
patients with 
femoral neck 
fracture: a ran-
domized inter-
vention study 

Hur en multifaktoriell 
interventionsprogram kan 
reducera förekomsten av 
delirium och förbättra 
summan av den givna 
vården. 

RCT-studie  
n=199 
102 i 
behandlingsgruppen
97 i 
kontrollgruppen 
(13) 

Vårdprogramsgruppen och 
kontrollgruppen:  
Förekomst av delirium 
54.9 % mot 75.3 %.  
Kortare duration av 
delirium i 5.0  dagar mot 
10.2.  Delirium efter dag sju 18 
% mot 52 %.  
Delirium på 
utskrivningsdagen 0 mot 
20. Färre komplikationer 
postoperativt. UVI 39.3% 
mot 60.3%, sömnproblem 
28.6% mot 50.7%, fall17.9 
% mot 34.3% och trycksår 
10.7% mot 23.6%. 

Hög 

Milisen et 
al. 2005 
Belgien 

Multicomponent 
intervention 
strategies for 
managing delir-
ium in hospital-
ized older peo-
ple: systematic 
review 

Bestämma egenskaper 
för ett multikomponent 
vårdprogram i 
behandling av delirium 
och att bestämma 
effekten av 
interventioners inverkan 
på förekomst, 
varaktighet, graden av 
delirium, påverkan på 
kognitivförmåga, 
rehabilitering, vårdtid 
och dödlighet.  
 

Systematisk 
litteratur  
översikt. 
n=7 studier 
3 RCT-studier 
3 kontrollerade 
studier 
1 före och efter 
studie 
 
 

Två av fyra studier 
lyckades förebygga 
förekomsten av delirium i 
interventionsgruppen. En 
signifikant minskning av 
deliriums varaktighet i 
interventionsgruppen 
framkom i två av tre 
studier. Minskning av 
allvarlighetsgrad av 
delirium var signifikant i 
två av fyra studier.  
Förbättring i kognitiva 
förmågan i en av två 
studier efter två veckor.  
Endast en studie av fyra 
visade förbättring av 
funktionell status.  
 
 

Hög 
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Bilaga 1 fortsätter Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalité
 

Cole et al. 
2002 
Canada 

Systematic de-
tection and mul-
tidisciplinary 
care of delirium 
in older pa-
tients: a ran-
domized trial 

Syftet var att 
undersöka om 
upptäckt och 
multidisciplinär vård 
av äldre 
medicinpatienter 
kunde förkorta tiden 
till förbättring av 
kognitivt status. Ett 
sekundärt syfte var 
bland annat att un-
dersöka om 
interventionen kunde 
minska delirium. 

RCT-studie 
n=299 
113 i 
behandlingsgruppen 
114 i 
kontrollgruppen 
(9) 

Signifikant förbättring 
av SPMSQ i 
interventionsguppen 
jämfört med 
kontrollgruppen och 
marginellt signifikant 
förbättring av CGBRS. 
Patienter i 
interventionsgruppen 
utan demens eller med 
en speciell orsak till 
delirium hade större 
sannolikhet att 
förbättras efter två 
veckor. Inga skillnader 
avseende 
inskränkningar, antalet 
sjukhusdagar, 
utskrivningtal, 
utskrivning till annat 
boende eller dödlighet. 

Hög 

Milisen et 
al. 2001 
Belgien 

A Nurse-Led 
Interdisciplinary 
Intervention 
Program for De-
lirium in Eld-
erly Hip-
fracture Patients 

Utveckla och kliniskt 
testa ett 
interventionsprogram 
mot delirium hos 
postoperativt 
vårdade  äldre personer som 
opererats för 
höftfraktur för att 
uppskatta dess effekt 
avseende incidens, 
severity och duration 
av delirium och 
kognitiv funktion.  

En kontrollerad 
interventions studie 
60 i 
behandlingsgruppen 
60 i kontrollgruppen 
 

I interventionskohorten 
var förekomst av 
delirium 20.0 % mot 
23.3 %. Skillnaden var 
dock inte signifikant.  
 
Signifikant minskning 
av duration av delirium, 
medelvärde=1 dag mot 
medelvärde=4 dagar.  
 
Signifikant skillnad 
avseende graden av 
delirium mellan 
kohorterna. 
   

Hög 

 
 



 35

Bilaga 1 fortsätter Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalité
 

Marcantonio 
et al. 2001 
USA 

Reducing De-
lirium After 
Hip Fracture: A 
Randomized 
Trial 

Kan proaktiv geriatrisk 
konsultation reducera 
delirium efter 
operation av 
höftfraktur.   

RCT-studie  
n=126 
62 i 
behandlingsgruppen 
64 i kontrollgruppen 
(0) 
 

Delirium uppstod hos 
32 % av 
interventionsgruppen 
och 50 % i 
kontrollgruppen. 
Interventionen var 
mest effektiv hos 
patienter med 
allvarligt delirium (12 
% i 
interventionsgruppen 
och 29 % i 
kontrollgruppen). 
Ingen skillnad fanns 
avseende antal dagar 
av delirium. Vid 
analys av subgrupper 
var reduktion av 
delirium störst hos 
patienter utan 
prefraktur demens 
eller nedsättningar av 
ADL. 

 

Hög 

Inouye et al. 
1999 USA 

A multicompo-
nent interven-
tion to prevent 
delirium in 
hospitalized 
older patients 

Jämföra effektiviteten 
av en multikomponent 
strategi, för att minska 
risken för delirium, 
med en vanlig 
vårdplan för äldre 
personer på sjukhus i 
syfte att undersöka 
nivån av följsamhet till 
interventionsprotokolle
t och mäta effekten av 
interventionen 
gällande vissa 
riskfaktorer. 
 

En kontrollerad 
interventions studie 
n=852 
426 i 
behandlingsgruppen 
426i kontrollgruppen
(0) 

Förekomst av delirium 
var signifikant lägre i 
interventionsgruppen 
9,9 % mot 15.0 % i 
kontrollgrupperna. 
Antal dagar av 
delirium var 
signifikant lägre i 
interventionsgruppen 
105 mot 161. Episoder 
av delirium var 62 mot 
90. Signifikant färre 
riskfaktorer för 
delirium noterades i 
interventionsgruppen 
(förbättrad 
orienteringsförmåga 
och mindre 
förbrukning av 
sedativa läkemedel).  

Hög 
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Bilaga 1 fortsätter Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalité 
 

Lundström 
et al. 1998 
Sverige 

Reorganisation 
of Nursing and 
Medical Care 
to Reduce the 
Incidence of 
postoperative 
Delirium and 
Improve Reha-
bilitation Out-
come in Eld-
erly Patients 
Treated for 
Femoral neck 
Fracture 

Undersöka om 
omorganiserat 
program för 
omvårdnad och 
medicinsk vård i 
kombination med 
centrala element 
från de två 
tidigare två 
studierna kunde 
minska delirium 
hos höftopererade 
patienter. 

En interventions studie
n=49 i 
behandlingsgruppen 
111 i kontrollgruppen 
113 i kontrollgruppen 
(0) 

Förekomst av delirium 
var 30.3% jämfört med 
29.1% och 33.3% från 
tidigare studier Delirium 
kvarstod efter sju dagar 
hos 16.3 % av 
patienterna jämfört med 
29.1% respektive 39.6%. 
I studien lyckades man 
reducera vissa 
komplikationer, till 
exempel urinretention 
och trycksår.  

Hög 

Cole et al. 
1996 
Canada 

Effectiveness 
of interven-
tions to pre-
vent delirium 
in hospitalized 
patients: a sys-
tematic review 

Undersöka 
effektiviteten av 
interventioner för 
att förebygga 
delirium hos 
patienter som 
vårdas på sjukhus.

En systematisk 
litteratur studie 
n=10 studier 
3 RCT-studier 
7 kontrollerade 
interventionsstudier 

På grund av stora 
variationer i resultaten 
kunde ingen enhetlig 
resultat fås fram.  

Hög 

Cole et al. 
1994 Can-
ada 

Systematic in-
tervention for 
elderly inpa-
tients with de-
lirium: a ran-
domized trial 

Syftet var att 
undersöka om 
upptäckt och 
intervention av 
delirium hos äldre 
medicinpatienter 
var effektivt 
avseende kognitiv 
försämring, 
avvikande 
beteende, 
funktionell 
nedsättning, 
begränsningar, 
antal 
sjukhusdagar, 
behov av utökad 
vård efter 
utskrivning samt 
mortalitetssiffror 

 RCT-studie 
n=88 
42 i 
behandlingsgruppen 
46 i kontrollgruppen 
(0) 

Signifikant effekt vad 
det gäller SPMSQ, 
däremot visade CGBRS 
bara en marginell 
förbättring. Gällande 
användning av 
inskränkningar, 
vårdtiden, utskrivningtal, 
utskrivning till annat 
boende eller dödlighet 
noterades inga skillnader 
mellan grupperna. 
Patienter i 
interventionsgruppen 
utan demens eller med 
en speciell orsak till 
delirium hade större 
sannolikhet att förbättras 
efter två veckor. Förbätt-
ringen av SPMSQ i 
interventionsgruppen var 
störst under första 
veckan men skillnaden 
var liten efter 8 veckor.   

Medel 
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Bilaga 1 fortsätter Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalité
 

Gustafson 
et al. 1991 
Sverige 

A geriatric-
Anesthesiologic 
program To 
Reduce Acute 
Confusional 
States in Eld-
erly Patients 
Treated for 
Femoral Neck 
Fractures 

Syftet var att värdera 
effekten av ett 
geriatrisk-
anestesiologisks 
interventionsprogram 
för att förebygga och 
behandla delirium. 

En kontrollerad 
interventions studie 
n=103 i 
behandlingsgruppen 
111 i 
kontrollgruppen 
 
(0) 

Förekomsten av delirium 
var 47.6 % mot 61.3 % i 
kontrollgruppen. 
Varaktighet av delirium 
mer än sju dagar var 9.1 
% mot 28.1 %.  
Allvarlighetsgraden var 
6.8 % jämfört med 29.7 % 
i kontrollgruppen. 
Vårdtiden förkortades 
från 17. 4 i 
kontrollgruppen till 11.6 i 
interventionsgruppen. 
Antal sjukhusdagar hos 
patienterna med delirium 
kunde minskas från 20 till 
12.8 dagar. Tio av tolv 
patienter med hypoxemi 
under operation 
utvecklade delirium 
jämfört med 26 av 64 
patienter utan hypoxemi.  
Fem av fem patienter med 
postoperativ hypoxemi 
utvecklade delirium 
jämfört med 26 av 69 utan 
postoperativ hypoxemi. 
Patienter med systoliskt 
blodtryck under 80mm 
Hg fick delirium i 90 % 
av fallen.   
 

Hög 

Williams 
et al. 
1985 USA 

Reducing Acute 
Confusional 
States in Eld-
erly Patients 
with Hip Frac-
tures 

Bestämma om 
sjuksköterska 
interventioner kan 
reducera förekomsten 
av delirium utan 
tidigare mental 
nedsättning. 

En kontrollerad 
interventions studie 
 n=227 
57 i 
behandlingsgruppen 
170 i 
kontrollgruppen 
(0) 

Förekomsten av delirium 
var 43,9 % i 
interventionsgruppen mot 
51,5 % i kontrollgruppen. 
Signifikant skillnad fanns 
på medelsvår/svår 
delirium (16 % mot 
8,8%). En dags skillnad 
på vårdtid, 14,5 mot 15,5 
dagar, detta var inte 
signifikant. 
Interventionsprogrammet 
gav mest effekt på de tre 
första dagarna från 
inskrivningen.   

Låg 

 




