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Abstract 

Delirium är ett allvarligt psykiskt syndrom som är vanligt förekommande hos äldre patienter. 

Förändrad uppfattning av tid och rum, hallucinationer, störningar i medvetandegrad, känsloliv 

samt minne är några symptom en deliriös person kan uppleva. Utöver obehaget dessa symptom 

orsakar hos en person kan delirium på sikt utgöra en risk utveckling av bland annat permanent 

kognitiv nedsättning, och i värsta fall kan syndromet leda till döden. Syftet med studien var att 

sammanställa kunskaper kring sjuksköterskors identifiering av delirium hos äldre personer. Tre 

forskningsfrågor skapades för att kunna besvara syftet: Vilka riskfaktorer beskrivs för att utveckla 

delirium? Vilka skattningsinstrument kan användas för att identifiera delirium? Vilka hinder och 

förutsättningar finns det för att identifiera delirium? 

Studien har genomförts som en integrerad litteraturöversikt. Sökning efter litteratur genomfördes 

i två databaser och kompletterades med manuell sökning, detta resulterade i sexton artiklar vilka 

analyserades och detta resulterade i tre grupper samt fem undergrupper. Grupperna består av 

frågeställningarna och undergrupper består av: RADAR; CAM; DOSS; Nu-Desc; Comprehensive 

nursing assessment. Fynden i studien visade på att riskfaktorerna för att utveckla delirium är 

många, och att hög ålder är den största riskfaktorn. Bedömningsinstrument finns i ett antal olika 

former och kan vara till stor hjälp för sjuksköterskor när det gäller identifiering av delirium. 

Hindren och utmaningarna är många, ett stort hinder är deliriums förmåga att maskera sig som 

andra sjukdomar såsom demens. Slutligen finns det förutsättningar för att delirium ska kunna 

identifieras, en av de viktigaste förutsättningarna är tillräckliga resurser i form av personal och tid, 

för att sjuksköterskor ska kunna få spendera tid med patienterna och på så vis lättare kunna 

identifiera förändringar som kan tyda på delirium. Sjuksköterskor är i behov av de verktyg som 

krävs för att kunna förbättra identifikationen och ge de äldre patienterna möjlighet till ökat 

välbefinnande och en god hälsa. 

Nyckelord: Delirium, risc factors, assessment, detecting, recognition, conditions, limitations, 

nursing. 
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Att som äldre person bli drabbad av delirium innebär ofta ett stort lidande där personen plötsligt 

upplever att fantasi och verklighet flyter samman, svävar mellan klarhet och förvirring samt 

upplever att dåtid och nutid flyter samman (Belanger & Ducharme, 2011). 

I ICD-10 som är världshälsoorganisationens officiella diagnosmanual definieras delirium som ett 

ospecificerat organiskt hjärnsyndrom. Det är ett tillstånd som främst ger upphov till störningar i 

medvetande, uppmärksamhet, tänkande, perception, känslor, minne, sömncykeln samt ger en 

påverkan på den psykomotoriska aktiviteten (World Health Organization, 1992). Termen 

delirium i sig är latinsk och betyder ”urspårad” eller ”förryckt” (Nationalencyklopedin, 2018). 

Konfusion och förvirring är de termer som oftast används i vården för att beskriva tillståndet, 

den korrekta medicinska termen är dock delirium. Anledningen till att termer som konfusion och 

förvirring används oftare inom det kliniska arbetet är på grund av att delirium lätt kan associeras 

med det specifika tillståndet delirium tremens (Rosseau & Sjödin, 2004). I denna skrift väljer vi 

att använda termen delirium då vi anser att den korrekta medicinska termen är lämpligast i ett 

vetenskapligt arbete.  

Symptom på delirium är ofta dramatiska. Fullständig nedsättning av kognitiv funktion påverkar 

den drabbade patienten starkt. Symptomen visar sig plötsligt i en kort tid, vanligtvis timmar eller 

dagar, och i början liknar det som demenssymptom.  Vårdpersonalen kan notera en period av 

rastlöshet eller rädsla i början av förloppet. Vanligtvis är personen orienterad mot person, men 

inte till tid eller plats. Personens tankeprocess är oorganiserad och förmågan att fokusera, 

uppmärksamma sin omgivning, eller samarbeta med vårdgivare är kraftigt nedsatt. Personen kan 

tala högt, argumenterande och får svårt att följa eller förstå i en konversation. Förändrad 

perception och hallucinationer kan leda till att den äldre misstolkar miljön. Till exempel kan 

personen känna sig hotad av skuggor på väggen. Förvirring och andra kognitiva symptom 

tenderar att fluktuera under dagen, det innebär att personen kan pendla mellan klarhet och 

kraftig förvirring under dagen. Symptomen är vanligtvis intensivare på natten då externa stimuli 

i omgivningen minskar. För att kunna ställa diagnosen delirium krävs det att undersökningar och 

laboratorieprover pekar på att personens tillstånd orsakats av fysiologiska faktorer (Arnold, 2005 

& 5th ed.; DSM–5; American Psychiatric Association, 2013, s. 599). 

Delirium delas in i tre olika former som inkluderar den hyperaktiva, hypoaktiva och den 

blandade formen. Vid hyperaktiv form uppvisar den drabbade symptom som fysisk och verbal 

agitation, högt tal, stridslystenhet, vandrande och hypervigilans. Den hypoaktiva formen av 

delirium inkluderar psykomotorisk retardation, tillbakadragning, långsamt tal och sömnighet. 

Vid den blandade formen växlar personen mellan de två formerna över dagens gång (Malenfant 
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& Voyer, 2012). Personen kan snabbt växla mellan hyperaktivt och hypoaktivt delirium, där 

hypoaktivt delirium har en tendens att vara vanligare hos äldre (American Psychiatric 

Association, 2013, s. 600). Det finns även en form som kallas delirium tremens, vilken är en 

komplikation till följd av svår alkoholabstinens hos de som konsumerar stora mängder alkohol. 

Symptombilden inkluderar utöver delirium även fysiska symptom som tremor, svettningar, 

vätskeförlust, hypertoni och takykardi. Just denna form av delirium har tidigare varit förknippad 

med betydande mortalitet men i dagsläget är mortaliteten lägre (Socialstyrelsen, 2018). 

Utöver det obehag som den deliriösa personen upplever kan delirium leda till andra allvarliga 

konsekvenser. Hos en redan sjuk äldre människa som drabbas av delirium kan tillståndet i sig 

orsaka ett successivt bortfall av kognitiva funktioner (Fong et al., 2009). Om den bakomliggande 

orsaken inte behandlas kan delirium leda till koma, stupor, krampanfall och i värsta fall kan det 

leda till döden (American Psychiatric Association, 2013, s. 601). 

Prevalensen av delirium är varierande beroende på faktorer såsom vilken miljö personen 

befinner sig i samt dennes ålder, då risken för att drabbas av delirium stiger med åldern. DSM-5 

är den diagnosmanual som är utfärdad av det amerikanska psykiatriska förbundet. Enligt denna 

förekommer delirium hos 6-56% av patienterna på sjukhus, 15-53% hos äldre postoperativa 

patienter samt hos upp till 60 % av äldre personer i särskilda boenden (American Psychiatric 

Association, 2013, s. 600). I en svensk studie, Sandberg et al. (1998), där prevalensen av 

delirium granskades hos 717 personer över 75 år som var under vård fann man att 44 % av dem 

vid något tillfälle under en veckas tid hade varit drabbade av delirium. De flesta äldre personer 

som genomgår höftoperation med postoperativt delirium har tidiga symptom redan innan 

tillståndet har brutit ut helt (De Jonghe et al. 2007).   

Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Den legitimerade 

sjuksköterskan ska genomföra omvårdnad utifrån patientens resurser och behov för att erbjuda 

en högkvalitativ och säker vård. Detta innebär att ha kunskap om hur vårdsituationer och deras 

olika system är utformade, se förändringar över tid och förstå hur viktigt det är att erbjuda en 

vård med god kvalitet. Sjuksköterskan ska arbeta proaktivt och kunna identifiera risker och 

rapportera negativa händelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Behandlingen av delirium symptom är till stor del omvårdnadsbaserad och lägger fokus på icke-

farmakologiska metoder i syfte att förebygga delirium (Tropea et al., 2008). Det är viktigt att 

sjuksköterskor arbetar förebyggande för att minska förekomsten av delirium och även kunna 

identifiera delirium. Förebyggande åtgärder syftar till att minska riskfaktorerna och består av 

komponenter som daglig orientering, bestämmelsen av kalendrar och/eller klockor, undvikande 
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av sensorisk understimulering, rehydrering och fysisk terapi som minskar risken för att utveckla 

delirium (Martínez, Donoso, & Marquez, 2017). Även om det kan vara svårt att identifiera 

kognitiva förändringar hos personer med delirium när sjuksköterskor inte använder sig av 

standardiserade metoder för att identifiera detta, kan goda observationer i en god terapeutiskt 

relation ge sjuksköterskor möjlighet att identifiera akuta förändringar i uppmärksamhet eller 

medvetande vilket kännetecknar delirium. Eftersom sjuksköterskor vårdar personen dygnet runt 

är det viktigt att upptäcka tidiga förändringar i dennes mentala status (Inouye et al., 2001). 

Faught (2014) menar att personer med delirium kräver en längre vårdtid och har en högre risk 

för funktionsbortfall än de som inte utvecklar det. Sjuksköterskor bör förstå de effekter delirium 

kan ha på en person eftersom att delirium har associerats med ökad risk för dödsfall, och 

kognitivt bortfall. Sjuksköterskor bör vara kunniga gällande tecken och symptom samt kunna 

identifiera de personer som har den största risker för att utveckla delirium, studier har dock visat 

att sjuksköterskors identifiering av delirium är undermålig, en alltför stor andel personer med 

delirium uppmärksammas ej (Coyle, 2015). Tidig identifiering av delirium hjälper 

sjuksköterskor att vidta åtgärder såsom att upprätthålla orientering, rörlighet, kognition, 

säkerställa sömn, god näring, hydrering och smärtlindring (Faught, 2014). 

Delirum är ett komplext tillstånd som orsakar negativa förändringar i kognition, perception, 

medvetandegrad, samt kan orsaka obehagliga hallucinationer. Tillståndet är allvarligt, 

obehandlat kan det leda till permanent kognitiv nedsättning och i värsta fall döden. Risken att 

hamna i ett deliriöst tillstånd ökar med stigande ålder. Sjuksköterskor har ansvar över 

omvårdnad och ska fortlöpande arbeta proaktivt med att identifiera eventuella risker i vården. 

Personer med delirium har en högre risk för att drabbas av vårdskador och får sämre 

behandlingsresultat än andra. Detta kan medföra allvarliga konsekvenser och leda till ett ökat 

lidande för äldre, sämre livskvalitet samt ökade kostnader för hälso- och sjukvård. Genom att 

adressera och uppmärksamma delirium samt sammanställa kunskaper om hur sjuksköterskor 

identifierar delirium kan områden utvecklas, vården av äldre personer kan förbättras, 

välbefinnandet öka och lidandet minska. Syftet med denna integrativa litteraturöversikt är att 

sammanställa riskfaktorer för att utveckla delirium samt hur sjuksköterskor kan identifiera 

tillståndet hos äldre personer. 

Specifika frågeställningar: 

Vilka riskfaktorer beskrivs för att utveckla delirium? 

Vilka skattningsinstrument kan användas för att identifiera delirium? 

Vilka hinder samt förutsättningar finns det för att identifiera delirium? 
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Metod 

För att systematisk kunna sammanställa kunskaper kring hur sjuksköterskor identifierar delirium 

hos äldre personer, har en integrerad litteraturöversikt genomförts. Studien utformades utifrån 

Whittemore och Knafl (2005) beskrivning av hur integrerade litteraturöversikter utformas. 

Metoden visar upp en bred bild av kunskapsläget inom det valda området. Genom att en 

blandning av kvalitativ och kvantitativ data samt litteratur används, fås en variationsrik bild av 

forskningsfrågor då dessa belyses från olika perspektiv (Polit och Beck, 2008, s. 312). 

 

Litteratursökning 

Karlsson (2012, s. 108) beskriver att första steget i sökningsstrategin är att göra om sökfrågan 

till sökord. Sökorden ska vara de som bäst beskriver det problem eller fenomen som 

undersöks.  Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. 

Litteratursökningen presenteras i tabell 1:1 och 1:2. 

För att hitta relevanta studier som fokuserar på delirium genomförde vi pilotsökningar som gav 

förslag på sökord som senare användes i sökningar. MeSH-termer och CinahlHeadings 

kombinerades med ord i fritext för att få bredd på sökningen. Utifrån frågeställningarna 

användes följande sökord: delirium, confusion, alcohol withrawal delirium, condition, limit*, 

risk factors och nurs*. Sökordet “nurs och limit” gjordes med trunkering (*) för att göra 

sökningen bredare (Jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 76). I båda databaserna 

kombinerades sökorden med Booleska söktermer AND, OR och NOT. Ålder (65+), English 

language samt artiklarnas årtal (2000-2018) valdes som inklusionskriterier och delirium tremens 

valdes ut som exklusionskriterie då delirium tremens är ett tillstånd som är kopplat till svårt 

alkoholmissbruk och skiljer sig från de deliriumtillstånd som drabbar äldre, vilket är fokus i 

denna studie. 

För att möta upp inklusionskriterier begränsades sökningarna till studier publicerade på 

engelska, mellan 2000-2018 samt personer över 65 år. Sökningarna i databasen CINAHL 

begränsades dock inte i ålder på grund av bortfall av en artikel där sjuksköterskor intervjuades 

om hur de upptäckte delirium men utöver denna artikel valdes dock bara artiklar som berörde 

personer över 65 år. Totalt 129 artiklar som svarade mot våra valda frågeställningar kom fram 

efter systematiska sökningar, 75 artiklar i databasen PubMed och 54 artiklar i databasen 

CINAHL. Urvalsprocessen påbörjades genom att vi började med att läsa artiklarnas titlar för att 

undersöka huruvida dessa var relevanta mot studiens syfte. Om vi var tveksamma gällande 
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artiklarnas relevans mot syftet, granskades dessa vidare för att vi inte skulle missa någon artikel 

som svarade mot syftet. Artiklar som inte svarade mot syftet valdes bort. I nästa steg lästes 

artiklarnas abstrakt, om dessa fortfarande var relevanta genomfördes en genomläsning av 

artiklarna i sin helhet och sedan valdes de som uppfyllde våra kriterier ut för 

kvalitetsgranskning. Efter kvalitetsgranskningen återstod tretton artiklar. 

För att säkerställa att vi inte missat något material så utfördes även en manuell sökning med 

nyckelorden delirium, recognition, detecting i universitetets databas. Detta resulterade i 

ytterligare två artiklar samt att en artikel upptäcktes i en referenslista i en av de funna artiklarna. 

 

 

 

Tabell 1:2. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskaper kring sjuksköterskors identifiering av delirium hos 

äldre personer. 

Pubmed 2018-02-08 Begränsningar: Published Date: 2000-01-01 till 2018-12-31; English Language  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Delirium 7601  

2 MSH Confusion 11774  

Tabell 1:1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskaper kring sjuksköterskors identifiering av delirium hos 

äldre personer. 

CINAHL 2018-02-08 Begränsningar: Published Date: 2000-01-01till 2018-12-31; English Language; 

Exclude MEDLINE records 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Delirium 3689  

2 CH Confusion 4889  

3 CH Alcohol Withdrawal Delirium 343  

4 FT Limit* 137,606  

5 FT Condition 126,601  

6 FT Nurs* 677,534  

7  S1 OR S2 4889  

8  S7 NOT S3 4886  

9  S5 OR S4 251,362  

10  S8 AND S9 AND S6 54 6 
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Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvalitén på de valda vetenskapliga artiklarna användes ett granskningsprotokoll 

från SBU (2014). Granskningsprotokollen består av ett antal frågor som ska besvaras av studien. 

Efter att frågorna besvarats användes ett poängsystem där ett positivt svarsalternativ motsvarade 

en poäng och de svarsalternativ som besvarades med ett nej eller vet ej motsvarade noll poäng. 

Summan av poängen som kom fram vid granskningen omvandlades till procent av den totala 

summan (Jfr. Willman et al., 2006, s. 95–96).  Vid kvalitetsgranskningen motsvarade hög 

kvalitet 80-100%, medel kvalitet 70-79% samt låg kvalitet 60-69% (Jfr. Willman et al. 2006). 

Det kvarstod sexton artiklar efter kvalitetsgranskningen som presenteras i tabell 2. 

Analys 

Den analysmetod som användes i denna studie baserades på den integrativa innehållsanalys som 

beskrivs av Whittemore och Knafl (2005). Studierna lästes igenom flera gånger för att få en bra 

bild av resultatet i respektive studie. Meningsfulla textenheter som svarade mot syftet 

numrerades för att enklare kunna spåras tillbaka till respektive studie. Textenhet 1 i den artikel 

som fått nummer 1 fick således beteckningen 1:1, femte textenheten i artikel nummer 6 fick 

beteckningen 6:5 och så vidare. Därefter extraherades textenheterna och översattes, någon 

kondensering genomfördes inte då det mesta av det extraherade materialet var kvantitativt och 

bestod av korta textenheter. Dessa textenheter i original respektive översatt form placerades i en 

metodologisk matris. Textenheterna i matrisen granskades och tilldelades nummer 1, 2 eller 3 

beroende på vilka frågeställningar med motsvarande siffra de svarade på. Textenheterna 

extraherades sedan på nytt och placerades i ett dokument under den frågeställning de svarade på, 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

3 MSH Alcohol Withdrawal Delirium 1888  

4 FT Condition 4331396  

5 FT Limit 1383577  

6 FT Risk factors 1123479  

7 FT Nurs* 862388  

8  S1 OR S2 11774  

9  S8 NOT S3 11701  

10  S4 OR S5 5422957  

11  S9 AND S10 AND S6 AND S7 75 7 
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numreringen på textenheterna underlättade i placeringen av dem. Därefter granskades 

textenheterna för att finna mönster, teman och relationer, likheter och skillnader för att sedan 

delas in i grupper och undergrupper. När mönster sen upptäcktes kunde undergrupperna 

omfördelas i allt större grupper tills vi ansåg att det inte gick att gruppera mer, efter det återstod 

fem undergrupper i tre huvudgrupper. 

Slutsatser och verifiering av data var det sista steget som genomförs i analysen. Slutsatserna togs 

fram från respektive grupp och de omfattade all möjlig tänkbar data som framkom. Det 

sammanfattade resultatet redovisades sedan i löpande text. 

 

 

Tabell 2. Artikelmatris 

Författare/år/ 

land 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Boockvar et al. 

(2016), USA. 

Kvantitativ 231 RCT-studie En intervention för att 

minska delirium hos äldre. 

Medel 

Claesson 

Lingehall et al. 

(2013), 

Sverige. 

 

Kvantitativ 142 Prospektiv 

observationsstudie 

Den svenska versionen av 

The Nursing Delirium 

Screening Scale 

implementerades enkelt i 

klinisk vård och visade hög 

känslighet för upptäckt av 

hyperaktiva delirium 

symtom, men det visade 

även att Nu-DESC hade låg 

känslighet vid upptäckt av 

hypoaktivt delirium. 

Hög 

El Hussein och 

Hirst. (2016) 

Kanada 

Kvalitativ 17 Fokusgrupper Kärnkategorin som kom 

fram ur data var "att jaga 

hägringar", 

som beskriver 

sjuksköterskans kliniska 

resonemangsprocesser för att 

känna igen delirium under 

deras interaktioner med äldre 

vuxna 

Hög 

Galyfos et al. 

(2017), 

Grekland. 

Kvantitativ 2388 Systematisk 

litteraturöversikt 

Studien bekräftar att 

postoperative delirium är ett 

multifaktoriellt tillstånd efter 

vaskulär kirurgi. 

Hög 

Patti et al. 

(2011)Italien 

Kvantitativ 100 Prospektiv Ett flertal fysiologiska 

riskfaktorer för postoperativt 

delirium identifierades. 

Hög 

Schofield, 

Tolson och 

Fleming 

(2012), 

England. 

Kvalitativ 15 Fokusgrupper En sammanställning av 

sjuksköterskors kunskaper 

om delirium. 

 

 

Hög 
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Författare/år/ 

land 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Sola-Miravete 

et al. (2018), 

Spanien. 

 

Kvantitativ 454 Fall-kontrollstudie Omfattande 

omvårdnadsbedömning är en 

bra modell för att förebygga 

delirium. 

Hög 

Tabet et al. 

(2005) 

England 

Kvantitativ 250 Singelblindad fall-

kontrollstudie 

Ett fokuserat och billigt 

utbildningsprogram för 

sjuksköterskor kan minska 

förekomsten av delirium 

bland äldre patienter. 

Hög 

Teale et al. 

(2017) 

England 

Kvantitativ 216 Prospektiv 

observationsstudie 

DOSS: skalans låga 

känslighet begränsar kliniskt 

användbarhet för detektering 

av delirium som en del av 

rutinvård på äldreboenden. 

Hög 

Vidàn et al. 

(2009) 

Spanien 

Kvantitativ 542 Fall-kontrollstudie En multidimensionell, icke-

farmakologisk 

intervention integrerad i 

rutinpraxis reducerade 

delirium under 

sjukhusvistelse hos äldre 

patienter 

Hög 

Voyer et al. 

(2008) 

Kanada 

Kvantitativ 196  Prospektiv klinisk 

studie 

Trots en hög förekomst av 

delirium kunde 

sjuksköterskor endast 

upptäcka det i ett fåtal fall. 

Hög 

Voyer et al. 

(2015) 

Kanada 

Kvantitativ 332 Valideringsstudie RADAR-verktyget visade 

sig vara effektivt, pålitligt, 

känsligt och mycket väl 

accepterat av vårdpersonal. 

Hög 

Wand et al. 

(2014), 

Australien. 

Kvantitativ 329 Prospektiv klinisk 

studie 

Resultatet visade på att 

sjuksköterskor kunde bättre 

identifiera delirium efter att 

de fick utbildning. 

Hög 

Wang och 

Mentes (2009) 

USA och Kina 

Kvantitativ 942 Tvärsnittsstudie Många faktorer påverkar 

sjuksköterskans möjlighet 

till bedömning av delirium 

Hög 

Wei et al. 

(2008) 

USA 

Kvantitativ 239 artiklar Systematisk 

litteraturöversikt 

CAM har hjälpt till att 

förbättra identifieringen av 

delirium i kliniska samt 

forskningsinställningar. 

Hög 

Yevchak et al. 

(2012) USA. 

Kvalitativ 16 Pilotstudie På grund av sin erfarenhet 

har sjuksköterskor en mängd 

Idéer för hantering av 

delirium. 

Medel 
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Tabell 3. Studier i respektive kategori 
Artikel Riskfaktorer Skattningsinstrument Förutsättningar/hinder 

Boockvar et al. (2016) 

 

X   

Claesson Lingehall et al. 

(2013) 

 

 X  

El Hussein och Hirst 

(2015) 

 

  X 

Galyfos et al. (2017) 

 

X   

Patti et al. (2011) 

 

X   

Schofield, Tolson och 

Fleming (2012) 

 

  X 

Sola-Miravete et al. 

(2018) 

 

X   

Tabet et al. (2004) 

 

X  X 

Teale et al. (2017) 

 

 X  

Vidàn et al. (2009) 

 

X   

Voyer et al. (2008) 

 

 X X 

Voyer et al. (2015) 

 

 X  

Wand et al. (2014) 

 

X  X 

Wang och Mentes 

(2009) 

 

  X 

Wei et al. (2008) 

 

 X X 

Yevchak et al. (2012) X  X 
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Resultat 

Totalt sexton artiklar ingick i studiens analys, varav tretton med kvantitativ och tre med 

kvalitativ ansats. Studierna var genomförda i nio olika länder och publicerades mellan 2000– 

2018. Totalt finns det tre grupper samt fem undergrupper som framkommer i resultatet. 

Resultatet presenteras i löpande text och sammanfattar fynden i respektive grupp som svar på de 

tre frågeställningarna i syftet. 

Riskfaktorer 

Hög ålder och akut sjukdom 

Flera studier (Patti et al., 2011; Galyfos et al., 2017 & Sola-Miravete et al., 2018) visade starkt 

på att risken för att utveckla delirium ökade med åldern. Sola-Miravete et al. (2018) beskriver att 

risken för delirium ökar med 15% för varje levnadsår hos personer som är äldre än 78 år. 

I studier (Yevchak et al., 2012 & Boockvar et al., 2016) framkom det att delirium ofta inträffade 

hos patienter med en akut sjukdom samt att prevalensen låg på 18% av fallen i akuta sjukdomar. 

Galyfos et al. (2017) beskrev att patienter som genomgår en operation har större risk att utveckla 

delirium på grund av blodförlust eller vistelse på intensivvårdsavdelningen (Patti et al., 

2011;Yevchak et al., 2012 & Galyfos et al., 2017). 

Operativa ingrepp och miljö 

Studier (Yevchak et al., 2012 & Wand et al., 2014) visade även att patienter som varit utsatta för 

en fraktur, fall med eller utan fraktur och höftoperation har större risk för att utveckla delirium. 

Övergången från hem till sjukhus, oförmåga att ta sig i/ur sängen, låga poäng på ADL 

bedömning, sjukhusvistelse samt miljöns betydelse sågs som utlösande faktorer (Patti et al., 

2011; Yevchak et al., 2012 & Sola-Miravete et al., 2018). 

Andra sjukdomar och sviktande funktioner 

Andra riskfaktorer som framkom i studier var andra medicinska åkommor, såsom 

hjärtsjukdomar, respiratoriska sjukdomar, gastrointestinala problem, neurologiska och metabola 

sjukdomar, etylproblematik, lågt blodalbumin, hypotoni, hög infusionsvolym, hypertension, 

infektioner, urininkontinens, kateterbärare, demens, ihållande sömnbesvär, sociala problem, 
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psykoaktiva eller lugnande läkemedel och tidigare postoperativt delirium (Tabet et al., 2005; 

Vidàn et al., 2009; Patti et al., 2011; Wand et al., 2014; Boockvar et al., 2016; Galyfos et al., 

2017 & Sola-Maravete et al., 2018). 

Skattningsinstrument 

CAM 

CAM (Confusion Assessment Method) är det bedömningsinstrument för delirium som 

förekommer mest runt om i världen (Wei et al. 2008). CAM består av ett formulär där fyra 

frågor som sjuksköterskan ska svara på genom att bedöma patienten ska peka på om patienten är 

deliriös eller ej, testet tar cirka fem minuter att utföra. Instrumentet har blivit översatt till tyska, 

japanska, holländska, portugisiska, franska, italienska, spanska och finska. Instrumentets 

känslighet var hög i de flesta studier med undantag för de studier där populationerna innehöll 

många personer med demens, depression och psykos. Viktigt för att få en så precis bedömning 

som möjligt var att patientens kognitiva förmåga bedömdes innan CAM bedömningen 

genomfördes, när sjuksköterskor inte genomförde dessa kognitiva bedömningar först sjönk 

instrumentets känslighet. Även utbildning i användning av instrumentet krävdes för att få ett 

pålitligt resultat (Wei et al. 2008). 

CAM användes av både läkare och sjuksköterskor och kunde användas i journalsystem, 

omvårdnadsbedömningar, screening för delirium, utbildning av sjukvårdspersonal för att nämna 

några användningsområden (Wei et al. 2008). Fynd visade dock på att instrumentet var tämligen 

långsamt i jämförelse med RADAR, som även det hade hög känslighet (Voyer et al., 2015). 

Enligt Wei et al. (2008) var CAM dock det bedömningsinstrument som användes som 

referensstandard när man testade andra bedömningsinstrument. Det var rekommenderat i över 30 

publicerade kliniska riktlinjer och ansågs vara ett bra instrument för att identifiera delirium. 

DOSS 

DOSS (Delirium Observation Screening Scale), är ett bedömningsinstrument som kan användas 

för att identifiera delirium. Det består av ett formulär med 25 frågor som sjuksköterskan ska 

svara på tre gånger per dygn, testet tar cirka 5 minuter att genomföra. 

Fynd visade på att instrumentets känslighet var för lågt för att det skulle kunna användas av 

sjuksköterskor inom akutsjukvården, det kunde dock användas med gott resultat på 

äldreboenden (Teale et al., 2017).   



13 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

 

Nu-DESC 

I en svensk studie testades bedömningsinstrumentet Nu-DESC (Nursing Delirium Screening 

Scale) på patienter över 70 år som genomgick hjärtoperationer (Lingehall et al., 2013). 

Skattningsinstrumentet används av sjuksköterskor och består av ett formulär där fem centrala 

symptom på delirium adresseras. Tre gånger per dygn ska sjuksköterskan bedöma huruvida 

något eller några av dessa symptom är närvarande eller inte och närvaro av symptom ger poäng, 

ju högre poäng desto större chans att delirium finns hos patienten (Lingehall et al., 2013). 

Lingehall et al. (2013) visade att instrumentet hade låg känslighet när det gällde att upptäcka 

delirium, framförallt den hypoaktiva formen. 

RADAR 

Sjuksköterskor fann att screeningsinstrumentet RADAR (Recognizing Acute Delirium As part 

of your Routine) var ett instrument som var lätt att förstå, smidigt att använda i samband med 

läkemedelsutdelningen samt att det inte hade någon negativ inverkan på arbetsbelastningen då 

en bedömning tar cirka sju sekunder (Voyer et al., 2015). 

Radar är ett instrument designat för att användas av sjuksköterskor, det består av tre enkla ja 

eller nej frågor som sjuksköterskan ska svara på varje gång han lämnar över läkemedel till 

patienten. Frågorna är: ”När du lämnade över medicinerna till patienten, var hen dåsig? Hade 

patienten svårt att följa dina instruktioner? Var hastigheten i patientens rörelser sänkt?”. Ett ja 

på någon av frågorna ger ett positivt resultat och delirium bör då misstänkas. Det visade sig att 

varje extra positivt frågesvar ökade oddsen att upptäcka delirium med 43 % (Voyer et al., 2015). 

12% av deltagarna i studien uppfyllde DSM-5 kriterierna för delirium, RADAR visade på att 33 

% av deltagarna testade positivt vilket visade på att testet hade hög känslighet och pålitlighet. 

Jämfört med befintliga, mer omfattande screeningsinstrument för delirium såsom CAM och 

HDS visade sig RADAR vara betydligt mer tidseffektivt (Voyer et al., 2015). 

 

Hinder och förutsättningar 

Delirium fluktuerande natur och anhörigas närvaro 

El Hussein och Hirst (2016) angav att sjuksköterskor upplevde delirium som en hägring, med 

vilket de menade svårigheten med att identifiera delirium på grund av dess fluktuerande natur, 

det kunde lätt uppfattas som ett normaltillstånd. Sjuksköterskor menade på att det var svårt att 
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veta om någon fluktuerar i delirium om de inte känner patienten och vet hur de vanligtvis är, 

sjuksköterskor angav även att patienter ofta kommer in till sjukhuset ensamma, utan någon som 

känner dem. Anhörigas närvaro, som förvisso kunde vara positivt då de ofta tog hand om 

patienten, kunde samtidigt vara negativt då den minskade sjuksköterskans patientkontakt och 

kunde hindra sjuksköterskan från att upptäcka symptom på delirium hos patienten. 

Delirium maskerar sig 

Vidare angavs det att sjuksköterskor hade svårigheter att identifiera delirium när patienten 

upplevdes som slö, hade förändrad uppfattning eller var rastlös (El Hussein & Hirst, 2016). 

Voyer et al. (2008) kunde påvisa att sjuksköterskor hade särskilt svårt att identifiera delirium hos 

patienter som var 85 år gamla eller äldre. Sjuksköterskor var oroliga över att delirium ofta 

förbisågs, och den hypoaktiva formen var den som svårast att identifiera enligt flera studier (El 

Hussein & Hirst, 2016; Wang & Mentes, 2009 & Yevchak et al., 2012). I jakten på delirium 

krävdes ofta tydliga visuella tecken för att sjuksköterskan skulle reagera, men delirium är ofta 

osynligt. Delirium liknades med en kameleont, något som kunde maskera sig som andra 

sjukdomstillstånd. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde mer utbildning för att bli bättre på att 

identifiera delirium (El Hussein & Hirst, 2016). 

Misstolkning av delirium 

Yevchak et al. (2012) fann att det saknades systematiska eller standardiserade metoder som 

sjuksköterskorna kunde använda sig av för att bedöma kognition och de hade inte heller någon 

möjlighet att fastställa patienters baslinjer för kognitiv status. Stigmatisering av äldre såsom att 

det är normalt för de äldre att bli förvirrad, var även en faktor som påverkade identifiering av 

delirium negativt då symptomen misstolkades som demens (Schofield., Tolson & Fleming, 

2012; El Hussein & Hirst, 2016). Vidare visade Wei et al. (2008) att just demens, men även 

depression och psykos kunde försvåra identifieringen av delirium. Studier visade att 

sjuksköterskor ofta såg delirium som ett normaltillstånd, något som var vanligt förekommande 

efter en operation och som inte krävde någon medicinsk behandling, de ansåg att det var en 

vanlig, lämplig reaktion. Uppfattningen var att en deliriös patient var någon som var fysisk, 

ibland destruktiv och ofta aggressiv mot personalen (Schofield., Tolson & Fleming, 2012; 

Yevchak et al., 2012). 

Erfarenhet och arbetsmiljö faktorer 
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El Hussein och hirst (2016) undersökte hur sjuksköterskor såg på utmaningarna i att identifiera 

delirium. En uppfattning som fanns var att erfarenhet av att ha hanterat många deliriösa patienter 

tidigare var den viktigaste faktorn för att lättare kunna identifiera delirium, här uppkom dock ett 

problem. De yngre sjuksköterskorna med mindre erfarenhet var mer benägna att undersöka 

kognitiva förändringar jämfört med deras mer erfarna kollegor som var likgiltiga inför detta. De 

undersökte dock förändringarna om läkare bad om det. Vissa sjuksköterskor varnade omedelbart 

vårdgruppen när delirium tycktes manifestera sig, men om detta inte undersöktes direkt 

utvecklades symptomen och sjuksköterskorna blev mindre alerta och mindre sannolika att 

utforska problemet. Problem med underbemanning, stress och brist på stöd från ledningen samt 

att behöva möta god kvalitet och professionella standarder frustrerade sjuksköterskor och kunde 

bland annat leda till att patienter avvek från avdelningen (Schofield,Tolson & Fleming, 2012; El 

Hussein & Hirst, 2016). 

Behovet av utbildning och resurser 

I studier (Tabet et al., 2005; Yevchak et al., 2012; Wand et al., 2014) framkom det att  utbildning 

var en viktig förutsättning för upptäckten av delirium. (Tabet et al., 2005; Yevchak et al., 2012; 

Wand et al., 2014) beskrev att utbildning förbättrade sjuksköterskornas självförtroende gällande 

hantering av delirium, ökade deras förmåga att uppmärksamma riskfaktorer, förbättrade 

kunskapen om delirium, förbättrade den kliniska vården av äldre och det kliniska arbeten samt 

att utbildning ökade sjuksköterskornas förmåga att identifiera delirium. Yevchak et al. (2012) 

menade att det inte fanns några standarder gällande sjuksköterskors utbildning om delirium, men 

det fanns riktlinjer för vården av denna population. Två studier (Yevchak et al., 2012; Wand et 

al., 2014) identifierade resurser som en förutsättning och menade att tillräckliga resurser hjälper 

till med att införa strategier för förebyggande av delirium samt att bedömning och hantering av 

delirium hos äldre är komplicerat och därför kräver mer resurser såsom vårdpersonal och tid 

jämfört med farmakologiska interventioner. 

Vikten av informationsinhämtning 

El Hussein och Hirst (2016) betonade anamnes som en bra förutsättning och beskrev att det var 

svårt att veta hur en patient brukar vara och att observation av manifestationer skulle kunna 

underlätta igenkänningen av delirium. Sjuksköterskor har möjligheten att samla information om 

hur patienten var tidigare från patientens närstående och vikten av att familjen kan bidra till att 

tidigt upptäcka delirium betonades, eftersom familjen märker kognitiva förändringar hos 

patienten och rapporterar akuta förändringar till sjuksköterskor. I studier El Hussein och Hirst 
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(2016) framkom även att sjuksköterskor borde screena alla patienter över 70 år oavsett orsak till 

inläggning samt att gå igenom bedömningen och titta på riskfaktorer för delirium. 

 

Förståelse av den äldre 

I studier (Wang & Mentes, 2009; El Hussein & Hirst, 2016) menade sjuksköterskorna att de 

måste nå patientens inre värld, starta en interaktion samt att släppa tron på att äldre förlorar 

förståndet för att bli bättre på att identifiera delirium. Sjuksköterskorna menade att det fanns en 

stigmatisering kring äldre att äldre förlorar förståndet samt att delirium är något som är kopplad 

till äldre och inte sjukdom. För att sjuksköterskor ska kunna hantera delirium bör de förstå att 

det finns andra orsaker till delirium och inte enbart åldern. 

Sammanfattning 

Delirium är en akut störning av uppmärksamhet och kognition som är relativt vanligt hos äldre 

personer. Hög ålder, akuta sjukdomar, operation, infektioner, miljö och höftfrakturer är några av 

de vanligaste riskfaktorerna. De bedömningsinstrument som vi har funnit och som används av 

sjuksköterskor för att upptäcka delirium är RADAR, CAM, DOSS och Nu-Desc. Trots att 

delirium är ett vanligt förekommande tillstånd inom vården är det fortfarande ofta det inte 

identifieras, dåligt förstått och inte tillräckligt hanterat. Sjuksköterskor ansåg att brist på 

utbildning samt brist på metoder för identifiering av delirium bidrar till att sjuksköterskor 

misslyckas upptäcka delirium. Stigmatisering av äldre sågs också som en hindrande faktor 

eftersom sjuksköterskor misstolkade delirium som demens. Demens, depression och psykos 

försvårar identifiering av delirium, medan tidig identifiering av symptom samt behandling av 

den bakomliggande orsaken ansågs kunna förebygga delirium. Sjuksköterskor ansåg att mer 

utbildning om delirium skulle förbättra deras självförtroende i hanteringen av delirium. Det 

framkom att inga standarder gällande sjuksköterskors utbildning om delirium existerade, men 

det fanns riktlinjer för hur det skulle hanteras. Att ha tillräckligt med resurser såsom personal 

och tid ansågs av sjuksköterskor vara en god förutsättning för att kunna bedöma och hantera 

delirium. Sjuksköterskor ansåg att patientens anamnes samt närstående var viktiga 

förutsättningar eftersom att närstående har en bättre kännedom om patienten, samt att de märker 

kognitiva förändringar tidigare hos patienten än vad sjuksköterskor gör. Att ha erfarenhet ansågs 

också vara en förutsättning eftersom det framkom att sjuksköterskor lärde sig och såg hur man 

hanterar delirium med tiden. 
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Diskussion 

Syftet med denna integrativa litteraturöversikt var att sammanställa kunskaper kring 

sjuksköterskors identifiering av delirium hos äldre.  Detta gjordes baserad på Whittemore och 

Knafl (2005) metod, för att besvara följande frågeställningar: Vilka riskfaktorer beskrivs för att 

utveckla delirium? Vilka skattningsinstrument kan användas för att identifiera delirium? Vilka 

hinder samt förutsättningar finns det för att identifiera delirium? I resultatet framkom det att 

resultatet kunde delas in i tre grupper. Studiens resultat beskriver riskfaktorer, 

bedömningsinstrument för sjuksköterskor i form av RADAR, CAM, DOSS och Nu-DESC. Vidare 

upptäcktes faktorer som är relaterad till hinder och utmaningar samt förutsättningar. 

Riskfaktorer  

Resultatet i denna studie visade på att det finns flera riskfaktorer som sjuksköterskor kan 

upptäcka för att förebygga eller lindra delirium. För sjuksköterskor handlar det om att kunna 

identifiera vilka riskfaktorer som kan utlösa eller förvärra delirium. Det framkom i resultatet att 

hög ålder, akuta sjukdomar, hjärtsjukdomar, infektioner och läkemedel är potentiella orsaker till 

delirium. Farley och McLafferty (2007) beskriver att åldrandet medför vissa processer som gör 

att hjärnan blir mer känslig för neurologisk stress och benämner som exempel infektioner och 

metabola förändringar som skulle kunna utlösa delirium. Lundström et al. (2005) och Mittal et 

al. (2011) uppmärksammar risken med läkemedel med antikolinerg effekt eftersom läkemedlen 

leder till kolinergisk brist och bidrar till att delirium inkluderar nedsatt produktion av 

signalsubstanser, signalöverföring, generell syrebrist i hjärnan, globala stressor samt obalans i 

signalöverföringen i nervsystemet (Mittal et al., 2011).  Pretto (2009) betonar att vårdpersonalen 

bör se över läkemedelsbehandlingen som en åtgärd vid delirium och även Läkemedelsverket 

(2016) dikterar att vårdpersonalen bör justera läkemedlen vid behandling av äldre eftersom äldre 

har en förändrad utsöndring och metabolism, vilket framkommer i resultatet av denna studie. 

Gällande sjuksköterskors roll beskriver Läkemedelsverket (2016) att det ska finnas en noggrann 

uppföljning av läkemedel och dess biverkningar samt att biverkningar ska vidarerapporteras. 

Utöver ålder och infektioner är det svårt att bekräfta vilka riskfaktorer som garanterat orsakade 

delirium eftersom olika studier riktar sig mot olika riskfaktorer 
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Stenzelius (2014, s. 576) samt Lindqvist och Rasmussen (2014, s. 773) anger att människan har 

flera grundläggande behov såsom nutrition, sömn, elimination, fysisk aktivitet för att nämna 

några, när dessa behov inte tillgodoses ökar risken för att personen utvecklar delirium. 

Urinkateter är en riskfaktor och (Flaherty et al., 2003; Rubin et al., 2006) menar att urinkateter 

endast ska användas när det är nödvändigt och att behandlingstiden bör vara så kort som möjligt 

relaterat till risken för att utveckla urinvägsinfektion.  

I resultatet framkom det att patienter med högre aktivitetsnivå hade en lägre risk för att utveckla 

delirium. I vissa fall kan sjukhusvistelse leda till fysisk inaktivitet på grund av att patienter är 

sängliggande under större delen av dagen och i resultatet fann vi att hjälp med fysisk aktivitet 

hos patienter som spenderar en längre period på sjukhuset har en förebyggande effekt på 

delirium. I denna process kan det vara bra att utöver sjuksköterskor även involvera 

fysioterapeuter då terapeutiska aktiviteter som involverar saker som läsa tidningar, väcka 

minnen och spela spel, kan minska risken för delirium samt att aktiviteter minskar risken för 

återkommande delirium (Caplan et al., 2007). 

Vidare identifierades miljö, sömn och sociala problem som riskfaktorer i resultatet. Personer 

med delirium har svårt att tolka omgivningen och vara orienterad i tid och rum. Mittal et al. 

(2011) menar att förebyggande åtgärder samt icke-farmakologiska behandlingar som 

sjuksköterskor kan använda sig av är den primära behandlingen för patienter med delirium. 

Behandlingen inkluderar frekvent omorientering, ögonkontakt med patienten, frekvent beröring 

och att använda muntliga instruktioner när vårdpersonalen talar med patienter. Sensoriska 

försämringar inklusive syn och hörselnedsättning bör korrigeras med hjälp av hörapparater och 

glasögon, fysiska begränsningar som fastspänning och sänggrindar bör undvikas, behandling bör 

ges i en icke-stimulerande miljö där ljudnivån är lågt med tillräckligt mjuk belysning och rums- 

och personalbyten bör minimeras. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) anger att sjuksköterskor ska kunna genomföra 

riskbedömningar hos patienter för att undvika vårdskador såsom trycksår, fall och undernäring. 

Med resultaten vi funnit i denna studie anser vi att delirium borde klassas som en vårdskada, 

alternativt en orsak till vårdskada. Fynden i denna studie pekar på att delirium kan orsaka 

permanent kognitiv nedsättning, chansen att patienten som drabbas av delirium blir tvungen 

flytta in på särskilt boende ökar också. 

Gällande riskfaktorer anser vi att den viktigaste interventionen är utbildning eftersom resultatet i 

denna studie visar på att sjuksköterskor kanske inte tycks vara medvetna om de riskfaktorer som 

kan orsaka delirium. 
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Skattningsinstrument 

Resultatet i denna studie visade att det finns flera olika bedömningsinstrument som stödjer 

sjuksköterskor att identifiera delirium. Socialstyrelsen (2012) framhåller vikten av att använda 

sig av standardiserade bedömningsinstrument inom vården då människan ofta brister i rollen 

som beslutsfattare under pressade situationer. Resultatet i denna studie pekade på att de 

instrument som användes var ett bra stöd i bedömningarna då identifieringen av delirium ökade i 

samtliga studier där bedömningsinstrument användes. Instrumenten bestod av formulär som 

kryssades i, vilket gjorde varje bedömning likvärdig, i flera av studierna i resultatet fick 

sjuksköterskor dessutom utbildning i hur instrumenten skulle användas vilket gav dem likvärdig 

förståelse för hur instrumenten skulle användas. 

Shaughnessy (2012) menar att bedömningsinstrument för delirium har en god effekt även för 

sjuksköterskor då användningen av dem leder till en ökad medvetenhet kring tillståndet, det 

leder till att sjuksköterskor arbetar mer proaktivt med delirium. Sjuksköterskor blir även bättre 

på att identifiera delirium och sätta in åtgärder för att behandla tillståndet. 

Diagnosen delirium kan bara ställas av en läkare men Kukreja och Popp (2015) menar på att då 

delirium förekommer i stor utsträckning hos äldre, kan även sjuksköterskor söka efter delirium 

med enkla bedömningsinstrument, de rekommenderar bland annat CAM och Nu-DESC. 

I denna studies resultat framkom det att samtliga instrument fungerade för att identifiera 

delirium hos äldre, dock visade även resultatet att vissa instrument inte är helt tillförlitliga då det 

gäller att identifiera hypoaktivt delirium. DOSS bedömdes ha en låg känslighet, även för 

användning på äldreboenden medan Nu-DESC bedömdes vara lämplig för användning på 

äldreboenden men inte inom klinisk verksamhet på grund av verktygets svårighet att identifiera 

hypoaktivt delirium. Det framgick inte varför Nu-DESC skulle vara mer lämplig på 

äldreboenden, men vi finner detta intressant då den hypoaktiva formen är den form av delirium 

som är vanligare hos äldre (Jfr. American Psychiatric Association, 2013, s. 600), detta kan tolkas 

som att forskarna inte har varit medvetna om att hypoaktivt delirium är vanligare hos äldre, 

alternativt att de har ansett att ett okänsligt bedömningsinstrument är bättre än att inte använda 

något bedömningsinstrument alls. 

När det gäller RADAR tycks metoden vara snabb och effektiv samt säker, enligt resultatet. Av 

de bedömningsinstrument som granskats är RADAR det som minst ökar arbetsbelastningen då 

en bedömning bara tar cirka sju sekunder. Fynden i resultatet visar på att RADAR hade en hög 
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känslighet och pålitlighet, överlag kan det tyckas vara ett bra verktyg för sjuksköterskor i den 

kliniska verksamheten. 

Problemet är dock att efter sökningar i databaser och på internet har vi kunnat konstatera att den 

forskning som har gjorts på instrumentet enbart är genomförd av det forskarlag som skapade det. 

Mer forskning krävs innan detta instrument skulle kunna implementeras i svensk vård. Men vi 

anser att detta instrument vore bättre i vården än att inte använda något instrument alls, detta 

med anledning av Shaughnessy’s (2012) påstående om att bedömningsinstrument ökar 

sjuksköterskors medvetenhet om delirium. 

CAM är det bedömningsinstrument för delirium som är mest förekommande i världen enligt 

resultatet i denna studie, samt rekommenderas av flertalet forskare (Tune & DeWitt, 2011, s. 

395-397; Kukreja & Popp, 2015 & Mittal et al., 2011). Det visade sig enligt resultatet vara 

effektivt men vår uppfattning är att det blir ineffektivt då det enligt resultatet i denna studie tar 

cirka fem minuter att använda vid bedömning av en patient.  

Hinder och utmaningar 

I denna studies resultat kan det konstateras att hindren och utmaningarna i att identifiera 

delirium i dagsläget är fler än förutsättningarna. Deliriums natur kan uppfattas vara det största 

hindret i identifieringen av det då resultatet i denna studie pekade på att dess förmåga att 

kamouflera sig som demens eller depression, samt att delirium kan komma och gå under dagen 

vilket gör det svårare för sjuksköterskor att upptäcka det. 

Det kan ses ett tydligt mönster på att det just är den hypoaktiva formen som är svårast att 

identifiera. Resultatet i denna studie visade på att när en äldre patient verkar mer frånvarande, 

rör sig långsammare samt har lite svårt att följa instruktioner kan det uppfattas som en naturlig 

reaktion till följd av sjukdom. En gammal människa med somatisk sjukdom förväntas kunna 

vara trött och förvirrad, något inte alla sjuksköterskor reagerar på. 

Resultatet i denna studie visade att ett av hindren som finns när det gäller identifiering av 

delirium är vårdmiljön, och främst bristen på tid. Alhaidari och Allen-Narker (2017) 

samt  Socialstyrelsen (2018) konstaterar att tidsbrist idag är ett stort hinder inom vården . 

Pravikoff et al. (2005) uppgav att bristen på tid är ett stort hinder för sjuksköterskor när det 

gäller att implementera forskningsresultat i praktiken, samt att sjuksköterskor tyckte att sökning 

efter forskningsresultat var för tidsödande. I resultatet framkom det att sjuksköterskor tyckte att 

tidsbrist kan göra identifiering av delirium svårare eftersom sjuksköterskor inte får tiden att bilda 

sig en uppfattning om patienten. Att se till att nog mycket personal finns på plats ansågs ge 
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sjuksköterskor mer tid med patienterna och därmed ge dem en ökad chans att kunna identifiera 

delirium. Även bedömningsinstrument kan vara av vikt här för att delirium ska kunna 

identifieras då människor som tidigare nämnt ofta brister i rollen som beslutsfattare under 

pressade situationer (Jfr. Socialstyrelsen, 2012). 

Det framkom i resultatet att underbemanning och brist på stöd från ledningen försvårade för 

sjuksköterskor att kunna erbjuda en vård av god kvalité till patienter med delirium. Flaherty et 

al. (2003) beskriver i en studie att högre bemanning har något högre personalkostnad men 

minskar samtidigt behovet av extravak, fysiska hinder, minskar dödligheten samt att högre 

bemanning leder till en bättre rehabilitering samt att socialstyrelsen (2018) menar att ökad 

bemanning minskar vårdskador och ökar patientsäkerheten. 

Det konstaterades i resultatet att erfarenhet var en viktig komponent i identifieringen av 

delirium, men att de erfarna sjuksköterskorna brydde sig mindre än de mindre erfarna. Studierna 

nämnde inte orsaken till varför det var så, men det kan spekuleras i att det kan handla om något 

som kallas för compassion fatigue, eller emotionell trötthet som det kallas på svenska, vilket är 

en form av utbrändhet. Enligt Lanier och Brunt (2017) är det ett fysiskt, emotionellt och 

spirituellt resultat av kronisk uppoffring och/eller lång exponering för svåra situationer vilket 

orsakat en oförmåga att känna empati för sina patienter. Detta är något som drabbar sex till åtta 

procent av sjuksköterskor och läkare. Lanier och Brunt (2017) uppger att problemet bör 

adresseras på organisatorisk nivå, arbetsgivaren bör bland annat satsa på att skapa en öppen 

miljö där det finns plats för stöd mellan kollegor. De bör uppmärksamma emotionell trötthet och 

utbilda personalen om vad det är och hur symptomen ser ut, vidare bör de tunga fallen fördelas 

jämnt mellan personalen och personalen bör uppmuntras till att ta väl hand om sig själva. 

Nya sjuksköterskors entusiasm kan dock bli deras fall, Rudman och Gustavsson, (2011) menar 

på att var femte sjuksköterska upplever kraftig utbrändhet någon gång under de tre första åren i 

yrket. Detta starkt kopplat till egna höga prestationsförväntningar, entusiasmen kan sluta som ett 

hinder i sig. 

Utifrån resultatet framkom det att sjuksköterskor fokuserar mer på de fysiska symptomen hos 

patienter och den mentala hälsan faller bort, samt att vården som ges till patienter är inte 

personcentrerad. (Kristensson Ekwall, 2010, s. 52-55) menar att en personcentrerad vård 

inkluderar flera faktorer som sociala, emotionella, medicinska och praktiska behov som bidrar 

till patientens hälsa och ohälsa i olika grader. Personcentrerad vård innebär att se människan 

som en helhet och inte enbart en diagnos och att patienter ska få en vård med de bästa möjliga 
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förutsättningar i syftet till att återfå hälsan. Det är viktigt att sjuksköterskor ser till att patienter 

blir friska men även få patienten att känna sig sedd, samt att information till patienten ska ges 

korrekt och tydligt. Relationen mellan sjuksköterska och patient är viktig och sjuksköterskan ska 

inte enbart fokusera på praktiska omhändertagandet utan även se till att ta sig tid och lyssna på 

patientens symptom samt hur patientens liv påverkas. 

Förutsättningar 

I resultatet framkom att sjuksköterskor uttryckte sig om att det behövs mer utbildning för att de 

ska bli bättre på att upptäcka delirium, att få utbildning om delirium ökar sjuksköterskors 

förmåga att tidigt kunna identifiera det. Coyle et al. (2017) menar att en enkel utbildning om 

delirium inte räcker till för att bli bättre på att kunna identifiera det, och för att öka kunskapen 

måste den förankras på flera sätt samt upprepas flera gånger. Arbetssättet för att upptäcka och 

behandla delirium behöver förändras och det ska finnas en behandling som bygger på evidens. 

Sjuksköterskor bör se helheten kring problemet och veta vad, hur och varför de utför 

omvårdnadsåtgärder samt att omvårdnadsåtgärderna ska förbättra patientens tillstånd. Utbildning 

måste innehålla praktisk inlärning, sjuksköterskor bör få komma i kontakt med delirium i 

verkligheten för att kunna lära sig på vilka sätt det kan manifesterar sig (Coyle et al., 2017). Det 

är sjuksköterskor som tillbringar den mesta tiden med patienten i verkligheten och i de flesta 

fallen det är sjuksköterskor som lägger märke till de första tecknen på sjukdom. För att 

sjuksköterskor ska kunna identifiera de tidiga tecken behövs det en god övervaknings och 

observationsförmåga. Sjuksköterskor som har den förmågan utvecklar en specialiserad kunskap 

samt ökar sina kliniska kunskaper för att utveckla observationsförmågan. Erfarenhet i 

yrkesrollen som sjuksköterska är det som krävs för att kunna bemästra dessa förmågor (Benner, 

1993, s. 91-92). 

Att ha tillräcklig med resurser såsom tillräckligt bemanning och tid var också något som 

identifierades som en förutsättning. Patienter som utvecklar delirium kräver mer tid och personal 

för bedömning och hantering av delirium jämfört med andra patienter. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30, kap 4, § 2) där det bedrivs hälso och sjukvård ska det finnas tillräckligt 

med personal, lokal och utrustning för att en god vård ska ges.  Det är viktigt att det ska finnas 

en balans mellan behov och resurser. Enligt socialstyrelsen (2018) problem med 

kompetensförsörjning påverkar patientsäkerheten och ökar risken för vårdskador. 

I denna studie identifierades det att i vissa fall för att skydda patienten, finns ett behov av 

närståendes närvaro. Närståendes närvaro är viktigt för att lugna patienten genom att sitta hos 
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denne, reorientera och hjälpa.  I en svensk studie Hertzberg et al. (2003) uttryckte sjuksköterskor 

att närstående är en möjlig resurs till patienterna och även vårdpersonalen. Närstående lättade 

personalens börda genom att vara närvarande. Sjuksköterskorna menade inte att närstående 

räknades som resurs i själva arbetet utan menade att deras närvaro hos patienten skapade en 

lugnare stämning. Schofield (2008) menar att det kan vara stressigt för anhöriga att se den 

snabba förändringen hos patienten med delirium och föreslår att vårdpersonalen utbildar 

anhöriga genom att förklara för de vad delirium är och hur man vårdar. I resultatet framkom 

också att det fanns en risk med att använda närstående som resurs eftersom närvaron av 

närstående kan minska patientkontakten för sjuksköterskor. 

Att ha erfarenhet om att känna igen tecken på delirium framkom också i resultatet som en 

förutsättning. Resultatet visade på att sjuksköterskor som hade klinisk erfarenhet hade bättre 

förutsättningar att upptäcka delirium hos patienter. Detta kan kopplas till Benner, Tanner och 

Chelseas omvårdnadsteori (Benner, 1993, s. 155-160) där bland annat skillnaderna mellan nya 

respektive erfarna sjuksköterskor diskuteras. I omvårdnadsteorin konstateras det att det 

utmärkande för den skickliga sjuksköterskan är förmågan att observera små tecken på 

förändringar hos patienten, samt identifiera när dessa förändringar nått den punkt där situationen 

måste omvärderas och nya handlingar bör övervägas. De menar på att den skickliga 

sjuksköterskan besitter en klinisk observationsförmåga som nya sjuksköterskor saknar (Benner, 

1993, s. 42-45). Dock visade resultatet i denna studie att erfarenhet kan ses som ett hinder även 

hos mer erfarna sjuksköterskor eftersom de är inte lika effektiva i att försöka identifiera delirium 

jämfört med yngre oerfarna sjuksköterskor. 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor som misstänkte delirium hos en patient kunde 

rapportera detta till resten av vårdteamet men när detta föll i glömska genomfördes inga vidare 

undersökningar, anledningen till detta förklarades aldrig. Novak och Fairchild (2012) anger att 

en ostrukturerad, ineffektiv rapportering kan innebära fara för patienten då viktig information 

kan falla bort. Detta kan mycket väl vara anledningen till att delirium glöms bort som det 

framkom i resultatet. Cornell, Townsend Gervis, Yates och Vardaman (2014) pekar på vikten av 

att använda en strukturerad överrapportering vid skiftbyte och förespråkar 

överrapporteringsmodellen SBAR som står för Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation. 

De menar på att SBAR minskar risken för att relevant information glöms bort vid rapportering 

och att den kan öka sjuksköterskans situationsmedvetenhet.  

Vi anser att genom att fokusera på att öva rapportering enligt SBAR modellen och använda den i 

den kliniska verksamheten, samt använda riskbedömningsinstrument skulle misstankar om 



24 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

delirium förmedlas till andra sjuksköterskor på ett bättre sätt. Detta skulle skapa större 

medvetenhet hos de som tar emot rapporten, vilket skulle öka sannolikheten att tillståndet 

identifieras. 

Sammanfattningsvis visar studien att det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om vilka 

riskfaktorer som kan orsaka delirium för att veta vilka patienter sjuksköterskor ska vara extra 

uppmärksamma på. Men det krävs också ett strukturerat arbete med kontinuerliga 

riskbedömningar med standardiserade bedömningsinstrument, samt goda förutsättningar i form 

av god bemanning, tid och utbildning för att kunna arbeta proaktivt och patientsäkert med detta 

komplicerade tillstånd. 

Metoddiskussion 

Gällande studiens trovärdighet har tre begrepp varit centrala, överförbarhet, pålitlighet samt 

bekräftbarhet ( jfr Polit & Beck, 2017, s. 559-560). Vi inkluderade enbart studier från år 2000 

och framåt, detta för att ta del av så ny och relevant forskning som möjligt. De flesta artiklar var 

relativt nya, flertalet var inte mer än två till tre år gamla, något vi ser som en styrka. Artiklar 

med låg kvalitet exkluderades, vilket vi anser stärker pålitligheten i denna studie .  

Pålitlighet har förstärkts av att vi har varit tydliga med litteratursökningen, analys och 

presentation av de inkluderade studierna. Vi tycker även att studiens pålitlighet förstärkts av att 

vi kontinuerligt tagit del av handledarens råd samt medverkat vid seminarietillfällen där 

konstruktiv kritik har mottagits. Vi har använt oss av matriser och tabeller för att tydliggöra 

metod och analysen. Vidare har varje steg av studiens genomförande tydliggjorts väl och vi har 

visat hur vi kommit fram till slutsatser. Pålitligheten stärks ytterligare av att vi har arbetat 

separat i sortering, granskning respektive kvalitetsbedömning (jfr Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s. 50). En svaghet i studien är dock litteratursökningen. Det kan ses som märkligt att vi 

först genomfört sökningar i databaser för att sedan genomföra en manuell sökning grundad på 

nyckelord från de artiklar vi redan hade funnit. Efter att ha genomfört flertalet sökningar i 

databaserna ville vi säkerställa att vi inte missat några viktiga artiklar och via en manuell 

sökning kunde ytterligare artiklar som svarade mot denna studies syfte samlas in. Genom att 

konsultera experter inom litteratursökning fick vi svaret att nya artiklar inte alltid får MESH 

termer på en gång, vilket gör att de nya artiklar som publicerats i databaserna inte inkluderas i 

den systematiska sökningen samt att nyckelorden bestäms av författarna till studien och detta 

kan orsaka att dessa artiklar faller bort vid sökning. Även om artiklarna var högst relevanta för 
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denna studies resultat anser vi att den manuella sökningen kan sänka denna studies 

replikerbarhet. 

Vi anser att den metod som har använts i studien, integrativ innehållsanalys, var en lämplig 

metod för att kunna svara på denna studies syfte och frågeställningar. Metodens blandning av 

kvantitativa respektive kvalitativa studier gav en bred bild av ämnet. Den globala spridningen av 

de studier vi funnit är stor. Resultatet var baserat på studier från nio olika länder, från alla 

kontinenter förutom Afrika, och eftersom dessa studier pekade på liknande saker kan det 

konstateras att resultatet bör kunna vara överförbart internationellt. Det vi målat upp är en 

generaliserad bild av det ämne vi har valt, ett sammantaget resultat baserat på fynd och metoder 

från ett flertal länder världen över. Det som kan vara problematiskt är att hinder, utmaningar, 

kunskaper och förutsättningar, för att nämna några exempel, kan skilja sig mellan olika länder 

och vårdkontext. Sjuksköterskor i ett kanske inte har samma arbetsuppgifter och kunskaper som 

sjuksköterskor i ett annat land, vilket kan orsaka skillnader i metod och förmågor gällande 

identifiering av delirium.l. Men delirium ser dock likadant ut globalt sett, och den kunskap vi har 

fått fram kan vara till nytta för andra personalkategorier i vården, såsom undersköterskor. 

Både kvalitetsgranskning respektive analys har genomförts av författarna var för sig, sedan har 

fynden jämförts, diskuterats och sammanställts till en helhet, vi anser att detta ökar studiens 

validitet. Utifrån artiklarnas metod har det använts olika granskningsprotokoll för att bedöma 

studiernas kvalitet, vilket ökar studiens trovärdighet (Whittemore & Knafl, 2005). 

Slutsats 

Delirium är ett vanligt fenomen hos äldre under vård, ju högre ålder desto högre risk för att 

utveckla det. Studien visar att delirium kan utlösas av en mängd olika faktorer och att hög ålder 

och en akut sjukdom är bland de största riskfaktorerna. Tidig upptäckt och snabb insatt 

behandling vid deliriösa tillstånd förhindrar att personen drabbas av permanent kognitiv 

nedsättning. Bedömningsinstrument möjliggör en standardiserad, beprövad och likvärdig 

bedömning av varje patient och resultatet visade att det finns ett antal instrument sjuksköterskor 

kan använda sig av för att identifiera delirium. Det framkom även att dessa instrument kunde 

öka chanserna för en sjuksköterska att identifiera delirium hos en patient. Med anledning av 

detta anser vi att det bör finnas en möjlighet att implementera användandet av 

bedömningsinstrument i de kliniska verksamheterna. 

Ett antal  hinder och förutsättningar för identifieringen av delirium kunde konstateras. Hinder 

kunde bland annat vara att delirium fluktuerar och oftast är svårt att identifiera rent visuellt. 
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Stressfylld arbetsmiljö och brist på resurser minskade patientkontakten och kunder därmed vara 

ett hinder för identifiering av delirium. Förutsättningar för att sjuksköterskor ska kunna upptäcka 

delirium blir således delvis motsatsen till de begränsningar som finns, sjuksköterskor behöver få 

ökad kontakt med patienterna för att få större möjlighet att kunna upptäcka delirium. Men med 

anledning av att vi funnit att kunskapen hos sjuksköterskor gällande delirium är låg, pekar vi i 

enlighet med resultaten i denna studie på att sjuksköterskor behöver mer utbildning om delirium 

införd i den grundläggande utbildningen.  
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