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Sammanfattning 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som i omvårdnadsforskningen 

beskrivs som bidragande faktorer till akut delirium. Syftet var vidare att beskriva vilka 

omvårdnadsåtgärder som omvårdnadsforskningen tar upp som kan minska risken för 

uppkomst av akut delirium. Resultatet baserades på vetenskapliga artiklar som söktes i 

följande databaser: Elin@dalarna, BlackwellSynergy, PubMed och EBSCO host. Följande 

sökord användes: delirium, acute, elderly, nursing, patients, caring, management, confusional 

state, needs. Artiklarna granskades enligt en granskningsmall med avseende på vetenskaplig 

kvalité.  Betydande riskfaktorer för akut delirium var ålder, flera samtidiga sjukdomar, antalet 

mediciner och typ av medicin. Förutom att genomgå operation var också många åtgärder, 

framför allt invasiva åtgärder, tidigt under sjukhusvistelsen riskfaktorer för akut delirium. 

Även flera rumsbyten var en riskfaktor. Viktiga åtgärder för att förebygga akut delirium var 

psykiatrisk konsultation, tekniker för att underlätta orientering, emotionellt stöd, 

patientundervisning och anhörigundervisning, patientorientering, fysisk kontakt med patient 

samt att upprätta kontakt med kurator.  

 

Nyckelord: acute, delirium, confusional state, elderly, nursing.   
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1. Introduktion  
Akut delirium var vanligt förekommande hos äldre patienter som låg på sjukhus. 

Konsekvenserna av akut delirium kan vara allvarliga som till exempel försämrat fysiskt och 

kognitivt tillstånd samt ökad dödsrisk. Om patienten drabbas av akut delirium kan det också 

leda till att patienten måste stanna längre tid på sjukhuset. (McCusker, Cole, Dendukuri & 

Belzile, 2003).  

 

Utvecklingen av begreppet delirium sträcker sig över nära 2500 år. Delirium var en av de 

första mentala störningar som beskrevs av medicinska författare. Grekiska och romerska 

författare definierade tre former av störningar; mani, melankoli, och freni eller delirium. En 

romersk författare klassificerade redan på 200 – talet, sjukdomar som kroniska och akuta. 

Trots en strikt fysiologisk förklaringsmodell ansåg romarna att delirium skulle behandlas med 

hänsyn till både kropp och själ. Redan på 1500-talet beskrevs de kliniska huvuddragen av 

delirium. Under 15- och 1600- talen publicerades ett antal avhandlingar om delirium. I dessa 

avhandlingar beskrevs de kliniska symtomen som orimliga föreställningar och förvirrade 

tankar, förvrängd synuppfattning samt stört beteende. Man kan konstatera att dessa 

beskrivningar i stor utsträckning gäller än i dag. Den mest sofistikerade psykopatologiska 

beskrivningen av delirium under 1800-talet var den som beskrev delirium som grumlat 

medvetande. Det här var förmodligen första gången som delirium kopplades ihop med 

grumlat medvetande (Lipowski, 1991).   

 

Idag börjar förståelsen för den basala bakomliggande orsaken till delirium att träda fram. I 

grund och botten är delirium ett neurologiskt syndrom som orsakas av ett övergående avbrott i 

den normala neurologiska aktiviteten. Delirium är med största sannolikhet ett svar på utbredd 

hjärndysfunktion, minskad hjärnmetabolism och en minskning av syntesen av 

neurotransmittorer som tillexempel acetylkolin. Delirium karaktäriseras inte som en sviktande 

hjärnkapacitet, utan mer som ett övergående tillstånd utan förekomst av hjärncellsdöd som 

tillexempel vid demens och stroke (Packard, 2001). Förvarning eller tidiga tecken på att akut 

delirium håller på att utvecklas är till exempel: rastlöshet, irritabilitet, stört sömnmönster och 

svårigheter att tänka organiserat. Dessa tidiga tecken kan uppträda ett par dagar innan akut 

delirium är ett faktum (Packard, 2001).  

 

2 
 



 

Akut delirium är vanligt förekommande hos äldre patienter. Av äldre patienter som ligger på 

sjukhus drabbas ungefär 60% av akut delirium. Konsekvenserna av akut delirium kan vara 

allvarliga som tillexempel försämrat fysiskt och kognitivt tillstånd samt ökad dödsrisk. Nära 

75% av de patienter som drabbas av akut delirium dör inom tre år på grund av komplikationer 

eller på grund av att den underliggande orsaken inte identifierades eller inte behandlades. 

Mellan 22-33% avlider tre månader efter utskrivning från sjukhuset, och efter ett år har 50 % 

avlidit. Vid jämförelse mellan de patienter som drabbats av akut delirium mot de som ej har 

haft akut delirium löper den första patientgruppen betydligt större risk att avlida under eller 

efter sjukhusvistelsen (Gray- Vickrey, 2005). 

 

Delirium eller konfusion delas upp i en akut och en kronisk form. Akut delirium utvecklas 

under kort tid och är reversibel till skillnad från kronisk konfusion som är irreversibel och 

som oftast beror på en demenssjukdom. Akut delirium är en reaktion på fysiska, sociala och 

medicinska påfrestningar. Delirium är alltså inte en sjukdom utan ett symtom på att 

påfrestningen är för stor. Akut delirium kräver snabb behandling för att det inte skall leda till 

ytterligare komplikationer (Larsson & Rundgren, 1997).  

 

Konfusion förväxlas ofta med demens. Vid konfusion kan symtomen skifta i intensitet under 

dygnet. Demens är en mer permanent nedsättning av kognitiva förmågor (Läkemedelsboken 

2001/2002). Vid akut delirium drabbas alla intellektuella funktioner. Patienten distraheras lätt 

av oväsentliga stimuli. Illusioner eller hallucinationer kan förekomma. Patienten är ofta 

rastlös. Svår ångest och rädsla är vanligt. Tillståndet växlar under dygnet. Patienten kan 

ibland vara klar och orienterad men vid andra tillfällen närmast okontaktbar (Larsson & 

Rundgren, 1997).  

 

Delirium orsakar patienten och dess anhöriga lidande och påfrestningar. Det medför även 

stora kostnader för samhället. Kostnaden för delirium kan redovisas och tar upp en stor del av 

sjukvårdsbudgeten. Men en stor del av kostnaderna är dolda på grund av förlängd 

sjukhusvistelse, ökade omvårdnadsbehov, ökat behov av serviceboende eller liknande och 

ökat antal återbesök på akutmottagning (Coulson & Almeida, 2002).  
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Vi har valt att skriva om akut delirium dels då det är någonting som vi har stött på i vårat 

omvårdnadsarbete av äldre patienter och, dels då vi upplever det vara ett relativt vanligt 

problem inom vården. Vi tror att ökade kunskaper inom ämnet ökar möjligheten att bedriva en 

så god omvårdnad som möjligt. Det är därför av stor vikt för oss i vår kommande yrkesroll 

som sjuksköterskor att inhämta kunskaper om akut delirium.    

 

1.1 Syfte 

Syftet var att beskriva vilka riskfaktorer som i omvårdnadsforskningen beskrivs som 

bidragande riskfaktorer till akut delirium. Syftet var vidare att beskriva vilka 

omvårdnadsåtgärder som omvårdnadsforskningen tar upp som kan minska risken för 

uppkomst av akut delirium.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka riskfaktorer kan enligt omvårdnadsforskningen vara bidragande riskfaktorer till akut 

delirium?  

2. Vilka omvårdnadsåtgärder finns enligt omvårdnadsforskningen för att minska risken för 

uppkomst av akut delirium? 

 

1.3 Definitioner och avgränsningar 

Enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) måste följande 

symtom finnas för att akut delirium skall föreligga:  

A. Medvetandet är grumlat med nedsatt förmåga att bibehålla och skifta uppmärksamhet 

mot olika omgivningsfaktorer.  

B. Minst två av följande:  

1. uppfattningsstörningar i form av misstolkningar, illusioner eller 

hallucinationer. 

2. tal som periodvis är osammanhängande. 

3. störning av sömn – vakenhetscykeln med sömnsvårigheter och dåsighet dagtid.  

4. ökad eller minskad psykomotorisk aktivitet. 

C. Försämrad orienteringsförmåga. 

D. Symtomen utvecklas under kort tid (timmar – dagar) och varierar som regel i intensitet 

under dagen.  

E. En medicinsk bakomliggande faktor som kan vara en trolig utlösande faktor (Packard, 

2001).  

4 
 



 

Konfusion utan demenssjukdom; utlöses ofta av akut somatisk sjukdom, läkemedel eller 

psykosocial stress. Tillståndet kännetecknas av störningar i uppfattningsförmåga, 

uppmärksamhet, orientering, tänkande, psykomotorik, sömn/vakenhet samt av en rubbad 

dygnsrytm. Agitation, aggressivitet, hallucinationer och vanföreställningar är vanliga symtom. 

Varaktighet växlar och svårighetsgraden varierar från mild till mycket uttalad. Tillståndet är 

reversibelt (Läkartidningen, 2001). 

 

Omvårdnadsåtgärder kan delas in i två kategorier de som görs på ordination av läkare (ofta 

läkemedelsordination) och de som görs på eget initiativ av sjuksköterska. 

Omvårdnadsåtgärderna går ut på att främja hälsa och förebygga ohälsa samt bevara eller 

återställa hälsa och välbefinnande (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000).  

 

2. Metod 
 
2.1 Design 

Föreliggande studie var en litteraturstudie. 

 

2.2 Sökning av artiklar  

Insamling av data utgjordes av sökningar av vetenskapliga artiklar framför allt i databaser. 

Vid sökandet användes följande databaser: Elin@dalarna, BlackwellSynergy, PubMed och 

EBSCO host. Sökord som användes var: delirium, acute, elderly, nursing, patients, caring, 

management, confusional state, needs.  

 

Vilken databas respektive vilka sökord och sökordskombinationer som användes framgår i 

tabell 1. I tabellen redovisas också antalet träffar respektive sökord gav i respektive databas. I 

tabellen redovisas även urvalet, det vill säga hur många artiklar som valdes ut från respektive 

sökning. Hur många artiklar som valdes ut efter granskningen kan också utläsas i tabell 1.  
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Tabell 1: Sammanfattning av artikelsökningen 
 
Databas Sökord och 

kombinationer av 
sökord 

Antal träffar Urval  Antal artiklar som 
resultatet baseras 
på 

Elin Delirium and acute and 
elderly 

36  9  6 

Elin Delirium  896 0  0 
Elin Acute and confusional 

state 
59  4  3 

 
 

Elin Delirium and 
management and 
nursing 

20 0 0 

Elin Delirium and acute, 
elderly and nursing 

12 2  2 

Elin Delirium and acute 161 0  0 
Blackwell Delirium and acute 390 0 0 
Blackwell Delirium and acute and 

elderly 
154 0 0 

Blackwell Delirium and acute and 
elderly and nursing 

95 0  0 

Blackwell Delirium and acute and 
elderly and caring 

91 0  0 

Blackwell Delirium and acute 
elderly and caring 
needs and patients 

78  4  4 

PubMed Delirium and acute 600 0  0 
PubMed Delirium and acute and 

nursing 
122 0  0 

PubMed Delirium and acute, 
nursing and patients 

81 0  0 

PubMed Delirium and acute and 
nursing and  patients 
and caring 

1 0  0 

Ebsco Host Delirium and acute 998 0  0 
Ebsco Host Delirium and acute and 

elderly 
486 0  0 

Elin Delirium and 
management 

130 1  0 

 
Beroende på vilka sökord/ kombinationer av sökord och databaser som användes, blev 

resultatet dvs. antalet artiklar olika. De flesta sökningar gav dock ett resultat på ett hundratal 

artiklar eller mer. För att välja ut artiklar lästes alla rubriker igenom om sökningen gav ett 

resultat färre än 150 artiklar. Detta antal valdes för att uppsatsförfattarna ansåg att det var ett 

rimligt antal titlar att läsa igenom. Om en artikel hade en titel som verkade intressant lästes 

även abstract. De artiklar som hade intressanta abstrakt skrevs sedan ut. Antalet artiklar som 

skrevs ut var 20 stycken. Ytterligare tre artiklar återfanns vid genomläsning av funna artiklars 

referenslistor.   
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2.3 Inklusions och exklusionskriterier för val av artiklar 

De artiklar, 15 stycken, som slutligen kom att användas i uppsatsens resultatdel skulle 

uppfylla vissa kriterier. Ett kriterium för val av artiklar var, att artikeln skulle vara skriven på 

engelska. Anledningen till det var att uppsatsförfattarna bedömde att chansen att hitta ett 

omfattande antal källor var störst om de var skrivna på engelska. När det gäller artiklarnas 

ålder skulle de företrädelsevis vara från 2000-talet. Om det fanns äldre artiklar, dock ej mer än 

10 år, som uppsatsförfattarna bedömde ha ett för uppsatsen synnerligen viktigt innehåll, 

kunde även de väljas ut.  

 

Ett viktigt kriterium för val av artiklar var att de skulle vara vetenskapliga. Med vetenskapliga 

menar uppsatsförfattarna att det i artikeln skall finnas abstract, introduktion, metod, resultat, 

diskussion/slutsats och referenser.  

 

I uppsatsen begränsas ämnet delirium till att omfatta akut delirium. Patientkategorin som 

inkluderas i uppsatsen skall vara 65 år eller äldre och akut förvirrade, det vill säga att 

patienten normalt inte är förvirrad utan att ett förvirringstillstånd utvecklas i samband med 

sjukhusvistelse.  

 

2.4 Granskning av artiklarna 

Artiklarna granskades enligt en granskningsmall med totalt 15 frågor. Granskningsmallen som 

användes är en omarbetning av uppsatsförfattarnas handledare Marianne Omne-Ponténs 

granskningsmall som från början bestod av 50 frågor. De frågor som ställdes avsåg att besvara 

om följande fanns beskrivet: syfte, frågeställningar/hypotes, design, datainsamlingsmetod, 

mättillfällen, urvalsförfarande, genomförande, inklusionskriterier respektive 

exklusionskriterier, bortfall, dataanalys, resultat, slutsats och en bedömning av studiens 

överensstämmelse mellan design, frågeställning, metod, resultat och slutsats samt grad av 

evidens.   

 

Granskningsmallen är uppbyggd så att varje fråga i mallen ger noll, ett eller två poäng, med 

undantag för frågorna 14 och 15. Anledningen till att dessa frågor värderades högre var att de 

gav någon form av samlad bedömning av artikelns kvalité. Det är relativt lätt att beskriva till 

exempel syfte och design men att få bra överensstämmelse mellan uppsatsens olika delar samt 

hög grad av evidens är svårare. Höga poäng innebar att artikeln bedömdes vara av hög 

kvalitet.  
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Artiklarna har med ledning av de sammanlagda poängen delats in i någon av följande tre 

kvalitetskategorier:  

Grad I = 80 – 100 % av max 36 poäng.  

Grad II = 51 – 79 % av max 36 poäng. 

Grad III = 0 – 50 % av max 36 poäng.  

 

Endast artiklar i grad I och II har använts i resultatdelen. Artiklar i grad tre valdes bort då 

dessa inte uppfyllde tillräckligt hög vetenskaplig nivå. Hur artiklarna fördelades i respektive 

kvalitetsgrad redovisas i figur 1. Artiklarnas poängfördelning i procent redovisas i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 
 



 

Antal artiklar i respektive kvalitetsgrad
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Figur 1 

Visar antal artiklar i respektive kvalitetsgrad.  
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Figur 2 

Visar fördelningen av poäng i procent i respektive artikel. 
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2.5 Etisk granskning 
Uppsatsförfattarna försäkrar att förhålla sig objektiva till vald litteratur samt att 

uppsatsförfattarna sanningsenligt skall återge resultat och använda citationstecken vid 

ordagrann beskrivning av texten. 

 
3. Resultat  
3.1 Sammanfattande tabell av de artiklar som resultatet baseras på 

Tabell 2: Sammanfattande tabell av de artiklar som resultatet baseras på 
Författare  
(År) 
 

Titel  Syfte Design/Metod Urval Kvalitets
grad 

Andersson, EM, 
Gustafsson, L, 

Hallberg, I. 
(2001) 

Acute confusional 
state in elderly 

orthopaedic patients: 
factors of importance 

for detection in 
nursing care 

Att undersöka 
utvecklandet av 

förvirrings episoder hos 
patienter som genomgått 
akut höft operation eller 

elektiv operation. 
Beträffande debut, 

frekvens, duration det 
kliniska förloppet och 
uppträdande. Ett annat 
syfte var att identifiera 

faktorer som var 
signifikanta för 

utvecklande av akut 
delirium och skillnaden 

mellan de som utvecklade 
akut delirium och de som 

inte gjorde det. 
 

Kvantitativ, deskriptiv./ Alla 
patienter bedömdes direkt 
efter intagning (inom tre 

timmar) och på första dagen 
efter operation. Patienter 

med akut delirium testades 
varje dag till det att 

deliriumet hade upphört. 
Sjuksköterskorna på 

avdelningen deltog i den 
kliniska utvärderingen av 

patienterna avseende 
kliniska punkterna av DSM-

IV beskrivningen av 
delirium. 

Patienter 65 år och äldre, 
som remitterats för 

operation på ortopedisk 
klinik på ett central sjukhus 

i Sverige mellan februari 
1994 och maj 1996. 

Delirium gruppen (n=51) 
tolv män 39 kvinnor, 

kontroll grupp (n=406) 143 
män och 263 kvinnor. 

 
I 

Andersson, E M. 
Hallberg I R., 
Norberg, A & 
Edberg A-K. 

(2002) 

The meaning of 
acute confusional 

state from the 
perspective of 
elderly patients 

Att belysa upplevelsen av 
att ha varit akut förvirrad 
så som äldre patienter på 
en ortopedklinik berättar. 

 

kvalitativ studie med 
fenomenologisk 

hermeneutisk metod för 
analys av data. / 

Intervjuerna fokuserade på 
händelseförloppet under 

förvirringen, erfarenheter, 
minnen och förståelse för 
vad som hänt under den 
akuta förvirringen samt 

patienternas handlig under 
förvirringen och deras 

reflektioner runt 
förvirringen. 

 
 

50 patienter mellan 67 och 
96 år som fick akut delirium 
under sjukhusvistelsen, och 
som även tillfrisknat från 

förvirringen. 

I 

Cole, MG., 
Primeau, F & 
McCusker J. 

(1996) 

Effectivness of 
Interventions to 

Prevent Delirium in 
Hospitalized 
Patients: A 

Systematic Review. 

Att ta reda på vilka 
interventioner som är 

effektiva för att 
förebygga delirium hos 

patienter på sjukhus. 

Systematisk 
litteraturstudie./Sökning på 
databasen Medline mellan 
åren 1966 och 1995 och på 
CINAHL mellan åren 1982 
och 1995. studierna skulle 

vara på franska eller 
engelska. Sökord som 

användes var delirium, acute 
confusional state, 

postoperative psychosis och 
prevention. 

Tio studier uppfyllde 
inklusionskriterierna. 

II 

 
 
 
 

10 
 



 

 
Elie, M., Cole, 
MG., Primeau, 

FJ & Bellavance, 
F. (1998) 

Delirium Risk 
Factors in Elderly 

Hospitalized 
patients. 

Att ta reda på vilka 
riskfaktorer som finns 

hos patienter på sjukhus 
att drabbas av tillfälligt 

delirium. 

Systematisk 
litteraturstudie./sökning i 

databasen Medline där 
sökorden delirium, 

riskfaktorer och ålder 
användes. Studierna skulle 

vara på franska eller 
engelska och vara 

publicerrade mellan 1966 
och 1995. 

101 studier återfanns i 
sökninngen av vilka 27 

stycken uppfyllde 
inklusionskritrierna; 

patienter 50 år och äldre, 
användande av acceptabla 

diagnoskriterier för delirium 
samt identifierat minst en 

riskfaktor. 

II 

Elmståhl, S., 
Wahlfrid, c & 
Jerntorp, P. 

(1995) 

Precipitating and 
Predisposing Factors 

of Acute 
Confusional State 

Among Emergency 
Department Patients 

Att undersöka faktorer 
som påskyndar och 

mottaglighet för akut 
delirium. 

 

Kvantitativ, deskriptiv./ 
Genomgång av 

medicinjournaler på 
akutmottagning under 1991. 
Alla patienter som lämnat 

akutmottagningen efter 
undersökning eller stannade 

för observation fick en 
diagnos enligt ICD-9 

kriterier. I fall där etiologi 
diagnos saknades användes 

symtom diagnos (ex 
bröstsmärta, hjärtsvikt, 
anemi, konfusion/oro). 

DSM-III-R kriterier 
användes för att 

retroperspektivt bestämma 
om patienter med symtom 

diagnos konfusion/oro hade 
akut delirium. 

 

Studien bestod av 221 
patienter, 56 fall (45 

kvinnor, 11 män) uppfyllde 
kriterierna på akut delirium. 

De övriga 165 blev 
kontrollgrupp. 

 

I 

Fagerberg, I., 
Jönhagen, ME. 

(2002) 

Temporary 
confusion: a fearful 

experience 

Att utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv 

beskriva hur äldre 
människor upplevde 
fenomenet att vara 
tillfälligt förvirrad. 

Kvalitativ, fenomenologisk, 
beskrivande. /Intervjuer 

med fem patienter som hade 
återhämtat sig från sitt 

förvirringstillstånd. Data 
analyserades med hjälp av 

fenomenologisk metod. 
 

Fem personer som tidigare 
varit tillfälligt förvirrade 
men nu var återställda. 

I 

Galanakis, P., 
Bickel, H., 

Gradinger, R., 
Von 

Gumppenberg, 
S., Förstl, H. 

(2001) 

Acute confusional 
state in the elderly 

following hip 
surgery: incidence, 

risk factors and 
complications 

Att  Bestämma 
incidensen och 
riskfaktorer för 
utvecklandet av 

postoperativt akut 
förvirringstillstånd hos 

äldre patienter.  
 

Kvantitativ ,prospektiv 
jämförandestudie. /Alla 
patienterna utvärderades 

preoperativt och dagligen på 
dag postoperativt. 

105 konsekutiva patienter 
utan akut förvirringstillstånd 
vid studiens start som som 
genomgick höftoperation. 
Alla patienter var över 60 

år. Medelåldern var 74.9 år 

I 

Lewis L M,. 
Miller D K., 
Morley J E., 
Nork M J & 
Lasater L C. 

(1995) 

Unrecognized 
Delirium in ED 

Geriatric Patients 

Att undersöka 
akutläkares rutinfrågor 

och undersökning för att 
fastställa delirium hos 

patienter. 
 

Kvantitativ, deskriptiv. 
Geriatriska bedömningar 

gjordes på 385 patienter. 
bedömningarna innehöll ett 

Mini-mental State 
Examination (MMSE), 

Geriatric Depression Scale 
(GDS), hörsel- och syn test. 

Efter dessa utvärderingar 
värderades förekomsten av 

delirium. 
 

35 patienter med delirium 
eller sannolikt delirium, 

patienterna 65 år och äldre. 
 

II 

Martin, NJ, 
Stones, MJ, 
Young, JE, 
Bedard, M. 

(2000) 

Development of 
Delirium: a 

prospective Cohort 
study in a 

community hospital 

Att undersöka brister I 
omvårdnadsprocessen 
och miljö faktorer som 

kan leda till akut delirium

Kvantitativ, prospektiv. / 
Mätmetoderna utgjordes av 

daglig utvärdering av delirium 
med hjälp av en standardiserad 

och validerad metod. 
 

156 patienter, 65 år eller 
äldre och utan delirium vid 
inskrivning på medicinsk 
eller kirurgiskavdelning.  

 

II 
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McCusker, J., 
Cole, M G., 

Abrahamowicz
, M., Han, L., 
Podoba, JE., 

Ramman-
Haddad, L. 

(2001) 

Environmental risk 
factors for delirium in 

hospitalized older 
people 

Att utvärdera relationen 
mellan riskfaktorer i 
sjukhusmiljön och 

förändringar över tid i 
deliriumets 

svårighetsgrad. 

Kvantitativ, observativ 
prospektiv klinisk studie. /En 

forskningssjuksköterska 
utförde  Confusion Assesment 
Method (CAM) på de patienter 
som hade tre eller flera fel på 
det inledande Short Portable 
Mental Status Questionnaire 

(SPMSQ) eller på de patienter 
där sjuksköterske 

dokumentationen påvisade 
symtom på delirium. 

 

444 patienter, 227 med 
delirium, 99 med delirium 

som inte ingick i 
randomiseringen och 118 

utan delirium i 
kontrollgruppen. 62,8 % var 

kvinnor. Medelålder 83.3 
+/- 7. 

 

II 

Nagaratnam, 
N., Cheuk, G 
& O'Neile, L. 

(1999) 

Acute confusional 
state in patients with 
and without dementia 

Att bestämma om det 
relativa värdet av 
individuella och 

sjukdoms karakteristika 
påverkar uppkomsten av 
akut delirium på patienter 

med och utan demens. 
Vidare att titta på demens 

patienter med akut 
delirium och utvärdera 

när det uppkommer. 
 

Kvantitativ. /Genomgång av 
1029 läkarjournaler under en 

24 månadersperiod 
analyserades. Akut delirium 
diagnostiserades i de fall där 
kraven uppfylldes i enlighet 

med Diagnostic Creteria of the 
American Psyciatric 
Association. Demens 

diagnoser diagnostiserades 
enlig DSMV – III –R 

Patienterna delades in i 
grupper och undergrupper. 

69 patienter med akut 
delirium (42 män och 27 

kvinnor). 
 

II 

Naughton B J, 
Saltzman, S, 
Ramadan, F, 
Chadha, N, 
Priore, R, 

Mylotte, M J. 
(2005) 

A multifactorial 
Intervention to reduce 
prevalence of delirium 
and shorten hospital 

length of stay 
 

Att förbättra utgången för 
kognitivt försämrade och 

förvirrade äldre. 

Kvantitativ. Förstudie och 
utvärdering./Förstudie 

genomfördes innan någon 
intervention, och utbildning av 
personal genomfördes. För att 

kunna avgöra om 
förändringarna genom 

interventionen var bestående 
över tid så skapades två 

jämförelsegrupper. 

Totalt 374 pat. Patienter 75 
år och äldre. Förstudie 110 

pat. Fyramånaders 
jämförelse grupp, 84 pat på 
geriatrisk akut avd, 70 pat 
på övriga med avd (tot 154 

pat). Niomånaders 
jämförelse grupp 37 pat på 

geraitrisk akut avd. 73 övrig 
medicin avd. 

I 

Schofield, I. 
(1997) 

A small exploratory 
study of the reaction 
of older people to an 
episode of delirium 

Att undersöka 
uppfattning av en episod 

av delirium. 

Kvalitativ, semi- strukturerade 
intervjuer med patienter som 
varit förvirrade men nu var 

återställda. Data analyserades 
med hjälp av grounded theory./ 
Patienter som deltog i studien 
valdes ut med hjälp av att först 
tala med sjuksköterskor, som 

alla hade blivit informerade om 
studien. 

Omvårdnadsjournalerna och 
läkarjournalerna lästes som ett 

komplement. 

19 patienter, 60 år eller 
äldre. 

 

I 

Wofford, J.L., 
Loehr L.R., 
Schwartz, E. 

(1996) 

Acute cognitive 
impairment in elderly 

ED patients: 
Etiologies and 

Outcomes 

Att identifiera och följa 
en grupp äldre 

akutmottagnings 
patienter med akut 

kognitiv försvagning som 
enda anledning till 

akutbesöket. 

Kvantitativ, retroperspektiv 
jämförande studie./Patienterna 

identifierades med hjälp av 
datajournaler på 

ambulanstransporter, från 
första januari 1990 till 31 

december, 1990. 

Av 4688 
(ambulansjournaler) 
patienter valdes 153 

patienter, 47 från sjukhem 
och 105 från service hus, 
medelålder 78,7 år, 101 

kvinnor och 52 män. 
 

II 

Young, LJ., 
George, J. 

(2003) 

Do guidelines improve 
the process and 

outcomes of care in 
delirium? 

Att utveckla riktlinjer för 
hanterande av delirium 
och att utvärdera om 
riktlinjerna förbättrar 

själva omhändertagandet 
av förvirrade patienter 
och om det leder till 

bättre resultat för 
patienter med delirium. 

Kvantitativ, pilotstudie med 
uppföljning och intervention. 

/Riktlinjer för delirium 
utvecklades efter en 

litteratursökning och en 
formell multidisciplinär 

konsensus process. 
 

Alla patienter över 65 år 
som intogs över en 

tremånaders period på en 
medicinsk eller geriatrisk 
avdelning screenades för 

delirium med hjälp av 
Confusion Assessment 

Method baserad på DSM IV 
vid inskrivningen. 211 

patienter i förstudien och 
125 patienter i 
uppföljningen. 

II 
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3.2 Faktorer som enligt omvårdnadsforskningen kan vara bidragande faktorer till akut 

delirium 

Fysiska och kognitiva faktorer 

Flera studier visade att ålder var en signifikant riskfaktor för uppkomst av akut delirium. I 

Andersson, Gustafson och Hallbergs (2001) studie framkom att av patienter med akut 

delirium i 47 % var 85 år eller äldre jämfört med 11 % av patienter utan delirium. I Martin, 

Stones, Young och Bedards (2000) undersökning var ålder den enda demografiska variabeln 

som var statistiskt signifikant som riskfaktor för akut delirium. Även i Galanakis, Bickel, 

Gradinger, Gumppenberg och Förstl (2001) studie framkom att högre ålder var en riskfaktor 

för akut delirium.  

 

I Andersson et al (2001) studie framkom att den största riskfaktorn för att drabbas av akut 

delirium var flera samtidiga fysiska sjukdomar samt nedsatt syn. Galanakis et al (2001) studie 

visade att flera samtidiga sjukdomar och nedsatt syn och hörsel samt fraktur var betydande 

riskfaktorer för akut delirium. I Elie, Cole, Primeau och Bellavances (1998) studie framkom 

att onormalt natriumvärde och synnedsättning var riskfaktorer för akut delirium. Även 

Nagaratnam, Cheuk och O`Neiles (1999) studie visade att fysisk sjukdom som till exempel 

lunginflammation och sepsis ökade risken för att utveckla akut delirium.  

 
I Elmståhl, Wahlrid och Jerntorps (1995) studie visade resultatet att tidigare demens, 

cerebrovaskulär sjukdom, metaboliska störningar, kardiovaskulära sjukdomar och sensoriska 

brister var de vanligaste riskfaktorerna för utvecklande av akut delirium. Liknande resultat 

framkom i Anderson et al (2001) studie som visade att hjärt- kärlsjukdomar inkluderat högt 

blodtryck och cerobrovaskulär sjukdom var riskfaktorer för akut delirium.  

 

Elie et al (1998) studie visade däremot att smärta, dyspne, förhöjt blodtryck, inkontinens och 

onormala serumkalcium värden samt hörselnedsättning inte utgjorde någon riskfaktor för akut 

delirium.  

 

Studier av Martin et al (2000) och Galanakis et al (2001) visade att patienter som redan vid 

inskrivningen hade en kognitiv nedsättning löpte större risk att under sjukhusvistelsen drabbas 

av akut delirium än kognitivt friska patienter. I Elie et al (1998) studie framkom det att 

demens var den största riskfaktorn för utvecklande av akut delirium. En annan betydande 

riskfaktor för akut delirium var depression (Elie et al. 1998).  
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 Även Galanakis et al (2001) studie visade att depression var en riskfaktor för uppkomst av 

akut delirium. I Elmståhl et al (1995) studie hade mer än hälften av de patienter som 

drabbades av akut förvirring en historia av tidigare akut delirium.  

 
 
Mediciner och andra behandlingar 

Antalet mediciner som patienten fick under sjukhusvistelsen var en signifikant riskfaktor för 

delirium (Martin et al. 2000).  I Andersson et al (2001) studie framkom också att mediciner 

var en riskfaktor för akut delirium.  Även i Wofford, Loehr och Schwartz (1996) studie visade 

resultatet att mediciner, framför allt psykofarmaka, innebar en ökad risk för att drabbas av 

akut delirium.  

 
I Galanakis et al (1998) studie hade ingen av de 105 patienterna delirium före operation men 

postoperativt drabbades ungefär en fjärdedel av akut delirium. Det var framför allt patienter 

som inkom akut och genomgick icke- planerad operation som utvecklade akut delirium,  

40.5 % jämfört med 14.7% av patienterna som inkom för elektiv höftoperation. Även Elie et 

al (1998) studie visade att akuta operationer innebar en betydande riskfaktor för uppkomst av 

akut delirium. Förutom att genomgå operation var också antalet åtgärder tidigt under 

sjukhusvistelsen riskfaktor för uppkomst av akut delirium. Även typ av åtgärd, framför allt 

invasiva åtgärder till exempel användande av kateter och blodprovstagning, var signifikanta 

riskfaktorer för utvecklande av akut delirium (Martin et al. 2000). 

 
 
Typ av avdelning, rumsbyten och övriga faktorer 

Vård på intensivvårdsavdelning visade sig vara en signifikant riskfaktor för uppkomst av akut 

delirium enligt Martin et al. (2000). Men enligt McCuske, Abrahamowicz, Han, Podoba och 

Ramman- Haddad (2001) fanns det inget signifikant samband mellan vilken typ av avdelning 

som patienten vårdades på och utvecklande av akut delirium.  

 

Att byta rum någon enstaka gång ledde inte till någon ökning av graden av delirium. Men 

flera rumsbyten innebar en signifikant ökning av risken för akut delirium. Patienter som inte 

hade en demens sjukdom var känsligare för fler rums byten än de patienter med demens 

(McCusker et al. 2001). 
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Enligt McCusker et al (2001) hade följande variabler inte någon signifikant effekt på graden 

av akut delirium: isolering, enkelrum, avståndet till sjuksköterskeexpedition, ljud och ljus 

nivå, användande av hörapparat, närvaro av radio eller TV och närvaro av kalender. 

Ytterligare faktorer som inte var någon signifikant riskfaktor för akut delirium var 

alkoholmissbruk, manligt kön, ADL nedsättning, ras, civilstånd samt utbildningsnivå (Elie et 

al. 1998). 

 

3.3 Omvårdnadsåtgärder som enligt omvårdnadsforskningen finns för att minska risken 

för uppkomst av akut delirium 

Riktlinjer och utbildning 

I en studie av Cole, Primeau, McCusker (1996) ställdes frågan om vilka åtgärder som var 

effektivast för att förebygga delirium hos patienter på sjukhus. Resultatet visade att viktiga 

åtgärder var psykiatrisk konsultation, tekniker för att underlätta orientering, emotionellt stöd 

och patientundervisning. Andra åtgärder var anhörigundervisning, patientorientering, fysisk 

kontakt med patient samt att upprätta kontakt med kurator. Med hjälp av dessa åtgärder 

minskades risken att utveckla delirium med 19 procent.  

 

En liknande förbättring framkom i en jämförande studie av Naughton, Saltzman, Ramadan, 

Chadha, Priore och Mylotte (2005). Syftet var att förbättra utgången för kognitivt försämrade 

och förvirrade äldre. Genom att skapa en akut geriatriska avdelning (AGA) som tog emot 

äldre förvirrade patienter och genom att utveckla nya bedömningsmallar och vårdplaner skulle 

det förbättra diagnostiseringen och läkemedels rutiner runt denna patientgrupp. För att se om 

avdelningen ledde till förbättring för kognitivt försvagade personer genomfördes en förstudie, 

innan någon intervention och utbildning av personal genomfördes samt innan AGA öppnades 

(Naughton et al. 2005). För att kunna avgöra om förändringarna genom interventionen var 

bestående över tid så skapades två jämförelsegrupper, en efter 4 månader och en efter 9 

månader. Förekomsten av delirium var 40,9 % i förstudien, 22,7 % vid fyra månader och 19,1 

% vid nio månader. På AGA fanns det proportionerligt fler förvirrade äldre patienter jämfört 

med övriga medicinavdelningar. AGA underlättade för personalen att använda nya och 

förbättrade rutiner runt vården av förvirrade patienter (Naughton et al 2005).  
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I en annan jämförande studie av Young och George (2003) delades fem liknande sjukhus in i 

tre interventionsgrader; låg (ett sjukhus), medel (två sjukhus) och hög (två sjukhus). Låg 

intervention innebar att sjuksköterskor och läkare fick feedback på genomförd pilotstudie. 

Medel intervention innebar detsamma som låg samt utdelning av riktlinjer till läkare och 

sjuksköterskor. Hög intervention innebar detsamma som låg och medel samt undervis-

ningstillfällen om riktlinjerna för läkare och sjuksköterskor. Resultatet visade att patienter på 

sjukhuset med hög intervention var kortare tid på sjukhuset, det var mer troligt att dessa 

patienters mentala testpoäng dokumenterades, deras hörsel undersöktes oftare och de var 

mindre sannolikt att de behövde flytta mellan olika avdelningar. När riktlinjerna förstärktes av 

utbildning för personalen skedde en viss förbättring i dokumentationen av mental testpoäng, 

hörsel prov och medellängden på sjukhusvistelsen. Men endast förbättring i dokumentation av 

hörseln nådde statistisk signifikans. De riktlinjer som utvecklades var:  

• Delirium identifieras enligt DSM IV kriterier.  

• Igenkännandet av delirium kan ökas genom ett rutinmässigt användande mental test. 

Upprepa mentaltest för att bestämma återhämtande eller deliriumets början hos 

patienter som inte är deliriösa vid inskrivning. 

• Patientens kognitiva och funktionella status skall fastställas vid inskrivning. Denna 

information kan behöva klargöras med patientens vårdgivare. 

• Identifiera riskfaktorer som demens, allvarlig sjukdom, sensorisk försvagning och 

alkohol missbruk.  

• Orsak måste identifieras (allmän infektion, mediciner eller borttag av medicin). 

• Behandla underliggande orsak och sätt ut medicin som är fel    

• Undvik fysisk begränsning och om möjligt undvik sänggrindar 

• Undvik starka smärtstillande mediciner, men om nödvändigt använd endast en 

medicin och lägsta möjliga dos  

• Utvärdera medicinbehandlingen regelbundet. 

• Multidisciplinära team skall involveras i behandling och utskrivningsplanering. 

• Skapa en optimal miljö för vården som innefattar bra belysning, klockor och kalendrar 

samt undvik avdelnings byten. 

• Använd verklighetsorienterande tekniker och rehabiliterande vårdmodeller. 

• Försäkra adekvat utskrivning och uppföljning för att undvika onödig återinskrivning 

samt mycket stöd och hjälp till patienter och dess vårdgivare (Young och George, 

2003).  
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Diagnostisering och dokumentation 

Det visade sig i en studie av Young och George (2003) att kognitiv status inte var 

dokumenterad i omvårdnads- eller läkarjournaler. Av de 211 patienter som ingick i studien 

fanns inte kognitivt status dokumenterat i 24,6 % av omvårdnadsjournalerna. För 

läkarjournalerna var inte kognitivt status dokumenterat i 49,8 % av fallen. Delirium var inte 

dokumenterat i 26,4 % av omvårdnadsjournalerna och 49,8 % av läkarjournalerna. Delirium 

diagnos ställdes oftare när den vanliga kognitiva statusen fanns dokumenterad (72.6 % mot 

42.9 %) eller när mental test score användes (73.4% mot 51.4%).  

 

I en annan studie fick patienter med deliriumsymtom en annan diagnos än akut delirium som 

till exempel infektion eller cerebrovaskulär sjukdom. Deliriumdiagnos gjordes endast i 17 % 

av de 38 fallen (Lewis, Miller, Morley, Nork och Lasater, 1995). Liknande resultat framkom 

även i Wofford et al. (1996), även här var det vanligt att patienten fick en annan diagnos än 

akut delirium. Till exempel infektion och cerebroväskulära orsaker de vanligaste diagnoserna. 

Men ett stort antal av diagnoserna var okända eller hade andra orsaker.  

 

Lyssna och informera 

Fagerberg och Jönhagen (2002) kom i sin kvalitativa studie fram till att många patienter under 

sin akuta förvirring kände sig hotade. Hotet gällde patienten själv, dennes maka/make eller för 

personen viktiga värderingar. Patienterna upplevde också att de inte fick någon hjälp att 

avvärja dessa hot. De upplevde även en känsla av rädsla och ensamhet.  De som fanns i 

patientens närhet, till exempel sjuksköterskan, förstod inte den fara som patienten upplevde 

sig var utsatt för. Vidare kände patienten att han/hon ensam fick kämpa för att bli förstådd och 

lyssnad till. Detta kunde göra att irritation och aggression riktades mot vårdpersonal som inte 

visade förståelse för och hänsyn till när patienten försökte visa att denne upplevde sig hotad. 

De kände även en likgiltighet riktade mot sig. Nära sammanbundet med känslan av hot var 

misstänksamhet mot andra. Under förvirringen ville patienterna fly från känslan av att ingen 

trodde på dem (Fagerberg och Jönhagen, 2002).  
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I en studie framkom det att patienterna hade ett stort behov av att få prata om händelsen. Detta 

i ett försök att förstå vad som orsakat förvirringen och på så sätt göra det hela begripligt. 

(Andersson, Hallberg, Norberg och Edberg, 2002). 

Patienterna förklarade förvirringen med att medicinerna var för starka eller att de fick för 

mycket, traumat i sig, genomgång av operation, inskrivning på sjukhus, smärtan och 

svagheten samt faktorer som de själva inte kunde kontrollera eller påverka (Andersson et al, 

2002). Dock framkom det i en studie att det fanns lite bevis för att det förekom några 

terapeutiska samtal mellan sjuksköterskan och patienten avseende akut delirium. Många 

patienter upplevde också att de inte fick den information de behövde för att bibehålla 

kontrollen över sina liv (Schofield, 1997). Detta bekräftas också i en studie av Fagerberg och 

Jönhagen (2002) där patienterna inte tyckte att de erhållit tillräckligt med information på 

sjukhuset, om varför förvirringstillståndet uppstått. Någon ifrågasatte även om vårdpersonalen 

verkligen visste orsaken till varför förvirring uppkommer. 

 

Hjälpa till med orienteringen 

I en studie beskrev patienter att förvirringen var som att befinna sig i en blandning av 

händelser från dåtid och nutid. Patienterna kände att de var fängslade i dessa händelser snarare 

än att ha händelsen under kontroll. Förvirringen innebar att befinna sig i gränslandet mellan 

det som är verkligt och det som händer i fantasin, att vara medveten och omedveten, att vara 

omväxlande klar och omväxlande förvirrad, allt i en enda mix under förvirringen (Andersson 

et al. 2002). Några patienter tryckte på vikten att ha tillgång till en klocka. Patienterna 

komihåg korta kommandon från sjuksköterskorna, trots förvirringen hjälpte detta patienterna 

att minnas var de var (Schofield, 1997). Dock kunde en del patienter känna en hopplöshet när 

vårdpersonal eller andra i patientens omgivning, försökte hjälpa patienten att orientera sig. 

Detta på grund av att känslan av att vara ensam om upplevelsen blev bekräftad (Fagerberg och 

Jönhagen, 2002). 
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4. Diskussion 
 
4.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet visade att betydande riskfaktorer för akut delirium var ålder och flera samtidiga 

sjukdomar. Vidare var antalet mediciner och typ av medicin signifikanta riskfaktorer för akut 

delirium. Förutom att genomgå operation var också många åtgärder, framför allt invasiva 

åtgärder, tidigt under sjukhusvistelsen riskfaktorer för akut delirium. Även flera rumsbyten 

var en riskfaktor. Viktiga åtgärder för att förebygga akut delirium var psykiatrisk 

konsultation, tekniker för att underlätta orientering, emotionellt stöd, patientundervisning och 

anhörigundervisning, patientorientering, fysisk kontakt med patient samt att upprätta kontakt 

med kurator. Genom att skapa en akut geriatriska avdelning och/eller riktlinjer och specifik 

utbildning av personalen om akut delirium var det lättare för personalen att använda nya och 

förbättrade rutiner runt vården av förvirrade patienter.  

 
4.2 Resultatdiskussion 

Ålder 

Det visade sig att ålder var en betydande riskfaktor för akut delirium (Andersson et al, 2001, 

Young och Bedards, 2000, Galanakis et al, 2001). Uppsatsförfattarna fann inte detta resultat 

överraskande. Vi förmodar att detta har att gör med att den äldre människan ofta redan är 

försvagad i allmänhet. Dock tror uppsatsförfattarna att endast ålder i sig inte är en ensam 

riskfaktor för utvecklande av akut delirium, utan att det krävs ytterligare riskfaktorer till 

exempel sjukdom, miljöfaktorer och mediciner.  

 

Viktigt att ställa rätt diagnos  

I Young och George (2003) studie framkom att delirium diagnos ställdes oftare när den 

vanliga kognitiva statusen fanns dokumenterad. Däremot visade studien att kognitiv status 

och delirium var bristfälligt dokumenterat i omvårdnads- eller läkarjournaler. 

Uppsatsförfattarna är medvetna om att det inte är sjuksköterskan uppgift att ställa diagnos. 

Men vi tycker att det är av största vikt att vara medveten om att ”fel” diagnos kan ställas. 

Sjuksköterska måste därför kunna ifrågasätta diagnosen. Uppsatsförfattarna tror att diagnosen 

”styr” omvårdnadsåtgärderna och att det därför är viktigt att ställa rätt diagnos så att rätt 

omvårdnadsåtgärder kan sättas in.   
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Mediciner och Sjukdomar 

Enligt Martin et al (2000), Andersson et al (2001) och Wofford et al (1996) var mediciner en 

betydande riskfaktor för uppkomst av akut delirium. Särskilt vid intag av stort antal 

mediciner. Wofford et al (1996) visade att psykofarmaka speciellt utgjorde en risk för akut 

delirium. I Andersson et al (2001) och Galanakis et al (2001) studier framkom att en av de 

största riskfaktorerna för akut delirium var att ha flera diagnoser. Uppsatsförfattarna menar att 

det är viktigt att kontinuerligt utvärdera de mediciner som patienten står på. Är medicinerna 

aktuella och nödvändiga eller går det att sätta ut några mediciner. Vidare tror vi att det är 

viktigt att också tänka på vilken sorts mediciner patienten får. Uppsatsförfattarna tycker att 

det är viktigt att sjuksköterskan har ett kritiskt förhållningssätt till mediciner framförallt med 

tanke på interaktioner. Är patienten dessutom multisjuk så har han/hon förmodligen fler 

mediciner än ”normalt”. Vi tror också att det är av största vikt att reflektera över vilka 

konsekvenser det blir av medicinerna och inte bara tänka på det symtom  som skall lindras.   

 

Särskild avdelning för patienter med akut delirium 

I Naughton et al. (2005) studie beskrevs öppnandet av en akut geriatriska avdelning för 

förvirrade patienter. Där utvecklades nya bedömningsmallar och vårdplaner. Detta för att 

förbättra diagnostiseringen och läkemedels rutiner. Uppsatsförfattarna tror att det är viktigt att 

patienter med akut förvirring hamnar på rätt avdelning. En avdelning där det finns specifika 

kunskaper och resurser för att ”ta hand om” denna patientkategori.  Vi tror vidare att det är 

bra att arbeta i multidisciplinära team. Detta för att patienten skall få så heltäckande vård som 

möjligt.  

 

Bemötande och information 

I Fagerberg och Jönhagens (2002) studie, ifrågasattes vårdpersonalen av patienterna ifråga om 

kunskaperna om akut delirium. Detta på grund av att patienterna upplevde att de fick kämpa 

för att bli förstådda och lyssnade på samt att de kände en likgiltighet riktade mot sig.  

I Schofields (1997) studie framkom det att patienterna inte upplevde sig ha erhållit tillräcklig 

information om varför förvirringen uppstått. Uppsatsförfattarna tror att anledningen till 

patienternas känsla av likgiltighet grundar sig i okunskap hos vårdpersonalen. Vidare tror vi 

att detta även ledde till bristen på information till patienterna.   
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Behov av att prata 

I Andersson et al (2002) framkom att patienterna hade stort behov av att prata om förvirringen 

för att försöka göra den begriplig. I Schofield (1997) fanns det lite bevis för att det förekom 

några terapeutiska samtal mellan sjuksköterskan och patienten om förvirringstillståndet. 

Uppsatsförfattarna tror att en anledning till att det inte förekommer så många samtal beror del 

på okunskap hos vårdpersonalen samt att det finns för lite tid avsatt för samtal. En fråga vi 

ställer oss är om patienterna själva efterfrågat samtal med vårdpersonalen om förvirringen. Vi 

tror att det ibland kan vara svårt för personalen att veta när patienten har behov av att prata.  

 

Hjälp med orientering 

I Schofields (1997) studie framkom det att patienterna tyckte att det var viktigt att ha tillgång 

till en klocka för att kunna orientera sig. Young och George (2003) studie visade liknande 

resultat. Men enligt McCusker et al (2001) hade följande variabler inte någon signifikant 

effekt på graden av akut delirium: isolering, enkelrum, avståndet till sjuksköterskeexpedition, 

ljud och ljus nivå, användande av hörapparat, närvaro av radio eller TV och närvaro av 

kalender. Uppsatsförfattarna finner McCuskers resultat förvånande då vi trodde att dessa 

miljöfaktorer hade en stor inverkan på graden av delirium. Vi antog att avsaknad av 

orienterande hjälpmedel skulle öka risken för delirium. 

 

4.3 Metoddiskussion 

När det gäller sökning och urval av artiklar finns en del brister. En brist är att några av 

sökorden som användes gav ett mycket stort antal sökresultat (ibland flera hundra) och detta 

innebar att sökresultatet blev svårhanterligt. Risken fanns att intressanta och användbara 

artiklar aldrig upptäcktes på grund av det stora antalet sökträffar. Det kan i det här 

sammanhanget också vara en brist, att det med ett sökresultat på flera hundra artiklar slutligen 

endast användes 15 stycken i resultatet. Det är dock viktigt, dels att tänka på att endast ett 20-

tal artiklar faktiskt skrevs ut och att det slutliga urvalet gjordes från dessa 20-talet artiklar. 

Dels att sökningen efterhand mättades, det vill säga att sökningarna oavsett kombination av 

sökord resulterade i att samma artiklar återfanns.  
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Vid sökandet av artiklar var avsikten att söka artiklar som handlade om akut förvirrade 

patienter exklusive patienter med demens. Detta eftersom avsikten var att uppsatsen 

företrädelsevis skulle handla om patienter som i normala fall inte var förvirrade och/eller 

kognitivt försvagade. Men vid sökandet och urvalet av artiklar visade det sig att det var svårt 

att utesluta artiklar som handlade om patienter med demens, då många artiklar behandlade 

både delirium och demens. På grund av detta togs därför även artiklar med som behandlade 

demens.   

 
I uppsatsen har ett par böcker använts i inledningen. Den kritik som kan riktas mot att 

använda böcker är, att det ofta är svårt att få tag på aktuell litteratur. De två böcker som 

använts i inledningen är från 1997 respektive 2001/2002 och är därmed inte helt aktuella. 

Uppsatsförfattarna bedömde dock att de innehållsmässigt ändå gav riklig och viktig 

information för att teckna en bakgrund till uppsatsens problemområde.  

 

I inledningen användes en artikel som är mer än 10 år gammal. Artikeln behandlade begreppet 

delirium i ett historiskt perspektiv. Uppsatsförfattarna ansåg att det förmodligen inte var av 

avgörande betydelse om en artikel, som behandlar delirium från antiken fram till modern tid, 

är mer än 10 år gammal eller nyare. På grund av detta användes artikeln trots att den är mer än 

10 år gammal.  

 

I resultatdelen finns ett par litteraturstudier. Uppsatsförfattarna är medvetna om att också detta 

är en brist. Orsakerna till att artiklar som baseras på systematiska litteraturstudier användes 

var flera. De användes först och främst för att uppsatsförfattarna ansåg att artiklarna 

innehållsmässigt var intressanta och viktiga, samt att innehållet i dessa artiklar gav svar på 

uppsatsens frågeställningar, på ett som uppsatsförfattarna anser relevant och adekvat sätt. 
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4.4 Kliniska implikationer  

Av de femton artiklar som användes i resultatet var det endast tre artiklar (Cole et al, 1996; 

Naughton et al, 2005; Young & George, 2003) som egentligen kom fram till någorlunda 

konkreta omvårdnadsåtgärder. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan har 

kunskaper om vilka omvårdnadsåtgärder som är relevanta att vidta när patienten redan 

drabbats av akut delirium. Genom att sjuksköterskan har kunskap om relevanta 

omvårdnadsåtgärder så kan hon/han därigenom förhoppningsvis minska lidande.  

 

Åtta studier (Andersson et al, 2001; Elie et al, 1998; Elmståhl et al, 1995; Galanakis et al, 

2001; Martin et al, 2000; McCusker et al, 2001;  Nagaratnam et al, 1999; Wofford et al, 1996) 

fokuserade framför allt på riskfaktorer för akut delirium. Uppsatsförfattarna menar att det är 

av stor vikt att sjuksköterskan har kunskaper om riskfaktorer för akut delirium för att öka 

möjligheten att bedriva en så god omvårdnad som möjligt.   

 
4.5 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna efterfrågar fler interventionsstudier med tyngdpunkt på hur omvårdnaden 

på ett konkret plan skall bedrivas för att förebygga uppkomsten av och lindra symtomen av 

redan uppkommen akut delirium. Uppsatsförfattarna har fått uppfattningen att det utförts 

mycket forskning runt (medicinska) riskfaktorer och inte så mycket om konkreta 

omvårdnadsåtgärder. Vidare efterlyser uppsatsförfattarna fler studier som utgår från ett 

patientperspektiv.  
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