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Abstrakt 

Akuta förvirringstillstånd hos äldre är vanligt speciellt hos nyopererade. 

Sjuksköterskor måste därför veta hur de skall bemöta patienten, känna till 

riskfaktorerna, vilka förebyggande åtgärder som finns och vad de skall göra 

när patienten blir akut förvirrad. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta och bemöta äldre patienter 

med akut förvirringstillstånd som är inneliggande på sjukhus. Åtta 

vetenskapliga artiklar analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen resulterade i fyra slutkategorier: tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov, en stressfylld situation, svårt att nå och förstå patienten 

och att patientens säkerhet sätts i första hand. Sjuksköterskor upplevde att 

det var svårt att känna igen ett akut förvirringstillstånd vilket gjorde att de 

blev stressade av situationen och den ökade arbetsbördan. Detta kunde leda 

till att patienten fick ett ökat lidande, längre vårdtid och risk för en ökad 

dödlighet. Om sjuksköterskor får en ökad förståelse för patienten och 

dennes situation kan de på ett professionellt sätt tillgodose den förvirrade 

patientens omvårdnadsbehov. 

 

 

Nyckelord: akut förvirring, bemötande, äldre patienter, osäkerhet, 

litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys 
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Att vårda patienter med akut förvirring är en utmanande uppgift för sjuksköterskor 

eftersom patienten oftast inte kan tala om vad som är fel. Det innebär att sjuksköterskor 

måste kunna bemöta och förstå patienten utan att ord uttalas. Bemötande innefattar 

mänskliga relationer där det finns sändare och mottagare. Om mötet är positivt eller 

negativt beror på upplevelsen av de känslor som förmedlas. Patienter förväntar sig ett gott 

bemötande av sjuksköterskor. Detta leder till att patienter och sjuksköterskor skapar en 

positiv relation. Mötet kan vara ett ögonblick eller en längre tid och i mötet sker alltid ett 

bemötande och sjuksköterskans kompetens är avgörande för hur mötet med patienten blir 

(Croona, 2003). Bemötande är ett uttryck för hur någon uppträder eller uppför sig mot 

någon annan person. Det är ett mellanmänskligt samspel som handlar om den inställning 

som personer har till varandra och hur denna visar sig i ord, gester och handlingar. Olika 

miljöaspekter påverkar mötet liksom personernas tidigare erfarenheter och de 

förväntningar som kan finnas just inför ett visst möte (SOU, 1997:51).  

 

Kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor kan vara verbal eller icke-verbal. 

När en icke-verbal kommunikation används nyttjar sjuksköterskor ansiktsuttryck i 

omvårdnadsarbetet. Ansiktsuttryck och ögonkontakt kan visa vad sjuksköterskor vill 

förmedla för information till patienten. Den icke-verbala kommunikationen kan 

sjuksköterskor använda tillsammans med det verbala budskapet (Davidhizer & Giger, 

1999). Enligt Davidhizer & Giger (1999) betyder ansiktsyttrycken olika beroende på 

mottagarens kulturella bakgrund, vilket medför att det är en fördel om sjuksköterskor är 

insatt i andra kulturers kommunikationssätt. Enligt Lange et al. (2009) är andelen äldre 

som ligger på sjukhus hög och kommer att fortsätta stiga. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor har en god kommunikation med kollegor och patienter, för att känna sig 

tillfredställd med sitt arbete. Sjuksköterskor behöver även ha mer utbildning i vården av 

äldre, som kan leda till att mötet mellan äldre patienter och sjuksköterskor blir positiva. 

 

Definitionen av akut förvirringstillstånd är enligt Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders [DSM-IV] en medvetandestörning med en nedsatt förmåga att fokusera, 

upprätthålla, eller flytta uppmärksamheten. Här ingår även desorientering, minnes- och 

språkstörning. Förvirringstillståndet skall även inträffa under en kortare tid och kan skifta 

under dagens lopp (O’Brien, 2002). Riskfaktorer för förvirringstillstånd är hög ålder, 

demenssjukdom, syn och/eller hörselnedsättning, tidigare förvirringsepisoder och ett högt 

läkemedelsintag. När äldre patienter genomgår en operation riskerar de att drabbas av 

mentala och fysiska problem eftersom de äldres mentala reserver är mindre än hos yngre 
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patienter. Därför kan anestesi, operation, smärta, miljöombyte och många nya möten med 

vårdpersonal leda till ett akut förvirringstillstånd. Äldre människor har ofta en oklar 

diagnos och behöver hjälp från olika specialiteter på sjukhuset under sin vårdtid. Dock 

kommer bara ett fåtal patienter att vårdas av sjukvårdspersonal som är specialiserade på 

vård av äldre (Law, 2008). 

  

Förvirring är ett symtom som kräver ett snabbt ingripande av vårdpersonalen. Som 

reaktionssätt på sjukdom är förvirring hos äldre inte ovanligare än smärta och feber, men 

trots detta förblir förvirringen ofta oupptäckt (Byrne, 1994, s. 516). Vårdpersonalen kan 

även misstolka detta tillstånd som att patienten har en demenssjukdom eller en psykisk 

sjukdom när de i själva verket har ett akut förvirringstillstånd (Immers, Schuurman & van 

de Bijl, 2005). Sjuksköterskor kan hjälpa till och avvärja ett förvirringstillstånd genom att 

hjälpa patienten att ta på sig glasögon eller hörapparat om patienten använder dessa 

hjälpmedel. Andra saker sjuksköterskor kan göra är att ge patienten vätska för att förhindra 

uttorkning, läsa högt för patienten och aktivera denne med aktiviteter där patienten får 

använda sina kunskaper (Cofner, 2005). Förvirringstillstånd kan förekomma som en akut 

komplikation hos äldre och kan leda till långvariga sjukhusvistelser eller en för tidig död 

(Kalisvaart, et al., 2006). Om sjukvården i ett tidigt stadium kan identifiera akuta 

förvirringstillstånd hos patienter och även behandla den bakomliggande orsaken tidigt kan 

det minska varaktigheten och svårigheten av förvirringstillståndet (Law, 2008). Kirurger 

och narkosläkare kan förhindra förvirring hos patienter som är i riskgruppen genom att 

kontinuerligt kontrollera dosen av läkemedel, och se tecken på ischemi under den 

postoperativa perioden (Aldemir, Özen, Sir & Bac, 2001). Risken att patienter skall bli 

förvirrade är störst den dag patienten blir inlagd på sjukhuset och omedelbart efter en 

operation (Lundström, Edlund, Lundström, Hedqvist & Gustafson, 1999). 

 

SOU (2003:91) beskriver att åldern delas in i olika faser som kallas kronologisk ålder. Den 

kronologiska åldern är det vanligaste sättet att beskriva åldern i, västvärlden menar att 

ålderdomen startar i 60 års åldern. De olika faserna i den kronologiska åldern som kallas 

skolåldern (startar vid 6-7 års ålder), arbetslivet (startar vid 18-19 års ålder) och 

pensionärslivet (från 65 år). Åldrandet tar lång tid utan att någon veta hur länge den ter sig, 

och åldrandet varierar mellan alla individer.  

 

Genom att vårdpersonalen respekterar och beaktar patientens värdighet, inte fördömer eller 

utövar makt utan i stället ger patienten den vård han eller hon behöver, minskar patientens 
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lidande. Om patienten är orolig kan sjuksköterskor använda en låg och lugn röst vilket gör 

att patienten kan känna sig lugn och trygg (Andersson, Hallberg & Edberg, 2003). 

Sjuksköterskor bör sträva efter att inta en empatisk och förstående hållning när 

kommunikation sker med patienten som lider av förvirringstillstånd, det är även viktigt att 

förklara och ge lugnande besked till patienten men samtidigt undvika att argumentera mot 

patientens påståenden. Det är viktigt att tänka på att hallucinationerna är verkliga för 

patienten och sjuksköterskan bör förklara på ett sådant sätt att patienten förstår vad som 

sker (Jimenez-Vilchez, Roure-Murillo
 
& Viñas-Salas, 2004).  

 

Enligt Law (2008) bör sjukvårdspersonal arbeta tvärprofessionellt för att kunna ge 

patienter bästa möjliga vård och bemötande vid ett akut förvirringstillstånd. Law (2008) 

påpekar även att vårdpersonalen inom akutsjukvården har svårt att hinna med och även 

anpassa vården till den allt mer ökande andelen äldre med ett akut förvirringstillstånd som 

är inneliggande på sjukhus. Patienter med ett akut förvirringstillstånd upplever att de sker 

en plötslig förändring av verkligheten och denna förändring kan i vissa fall kopplas ihop 

med grundläggande ouppfyllda fysiologiska behov. Förvirringen gav upphov till starka 

emotionella känslor som rädsla, panik och ilska. Patienter upplevde samtidigt att de levde i 

två olika världar en på sjukhuset och en i en drömvärld någon annanstans. De kände att allt 

var som i en dröm fast de var vakna. En del förnekade helt att de varit förvirrade (Sörensen 

- Duppils & Wikblad, 2006). 

 

Vårdpersonal är medvetna om riskfaktorerna kring akut förvirringstillstånd när äldre vistas på 

sjukhus, men har svårt att veta hur de skall ta hand om patienten. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor har kunskap om hur de skall möta, bemöta och vårda denna grupp av patienter. 

Handlar vårdpersonalen rätt från början minskar lidandet för den enskilde personen och 

vårdtiden för den sjuke blir kortare. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av att möta och bemöta äldre patienter med akut 

förvirringstillstånd. 

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning  

För att samla data till denna litteraturstudie användes databaserna PubMed och Cinahl (tabell 

1) för att hitta vetenskapliga artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. För att få fram 

de rätta sökorden använde vi MeSH. De sökord vi använde var akut confusion*, delirium* 
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old*, care*, nurse experience *, encounter* och nurse perception*. Ett asterisk [*] i slutet av 

ordet möjliggjorde att ordet vi sökte kunde böjas oberoende ordets tempus. De booleska 

sökoperatorerna AND och OR användes. Sökorden kombinerades på olika sätt för att 

säkerställa att alla artiklar som motsvarade studiens syfte skulle hittas. Bland referenslistorna 

från de artiklar som sökningarna i PubMed och Cinahl gett oss sökte vi vidare efter relevanta 

artiklar. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara internationella och peer rewiewed 

och att det var artiklar med äldre män och kvinnor 65 år och äldre med akut förvirring som 

var inneliggande på sjukhus. Ett första urval gjordes efter att vi läst artiklarnas abstrakt. De 

artiklar som svarade mot vårt syfte lästes igenom och här utfördes då ett andra urval.  

 

För att säkerställa att artiklarna höll den kvalité som krävdes använde vi oss av ett 

granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 

156-157). För att bestämma gradering på kvaliteten tilldelades varje fråga en poäng, ett poäng 

för positivt svar och noll poäng för negativt svar. Denna bedömning gav en poängsumma som 

sedan räknades om i procent (Willman et al. 2006, s. 96). Tabell 2 visar ett exempel på 

genomförd kvalitetsgranskning med hjälp av procentindelning. Detta tillvägagångssätt 

underlättar sammanställning och tolkning på ett opartiskt och konsekvent sätt (Willman et al. 

2006, s. 83). 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl 2009-09-07 

1 Confusion* 195  

2 Confusion* AND Old* 139  

3 Confusion* AND Old*  AND Experience* 13  

Cinahl 2009-09-07 

1 Confusion* OR Delirium* 354  

2 Confusion* OR Delirium* AND Nurse experience* 195  

3 Confusion* OR Delirium* AND Nurse experience* AND 

Encounter* 

195  

4 Confusion* OR Delirium* AND Nurse experience* AND 

Encounter* AND Elderly* OR Old* 

197  

5 

 

 

Confusion* OR Delirium* AND Nurse experience* AND 

Encounter* AND Elderly* OR Old* AND Care* 

195  
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(forts). Tabell 1. Litteratursökning 

Chinal 2009-09-08 
1 Nurse perception* 29  

2 Nurse perception*AND Care* 28  

3 Nurse perception* AND Care* AND Old* 7 1 

Cinahl 2009-09-08 

1 Acute confusion* 34  

2 Acute confusion* AND Old* 26 1 

PubMed 2009-09-10 

1 Nurse experience* 10015  

2 Nurse experience* AND Care* 987  

3 Nurse experience*AND Care* AND Delirious* 6 2 

PubMed 2009-09-11 

1 Encounter* 1848  

2 Encounter*AND Old* 53  

3 Encounter* AND Old* AND Confused* 4 1 

 

 

Tabell 2. Kvalitetsgradering med procentindelning 

Hög kvalitet Medel kvalitet Låg kvalitet 

  80- 100% 70- 79% 60-69% 

 

Litteratursökningarna som genomfördes i databaserna Cinahl och Pub Med resulterade i 

endast fem artiklar som svarade mot studiens syfte. Detta medförde att sökningar utökades 

genom att läsa igenom referenslistor av artiklar som inte helt svarade mot syftet. Denna 

sökning resulterade i ytterligare tre artiklar. Totalt ingick åtta kvalitativa artiklar i analysen i 

denna studie (tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt av artiklarna som ingår i analysen (n=8) 

Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Andersson 

et al.  

 

2002 

 

Sverige 

Kvalitativ 48 sjuksköterskor Ostrukturerade 

intervjuer/ latent och 

manifest 

analysmetod enligt 

Catanzaro och Berg  

Sjuksköterskorna 

upplevde det var svårt 

att etablera och 

behålla kontakten med 

patienterna som led av 

konfusion. 

Sjuksköterskorna 

hade svårt att möta, 

förstå och nå 

patienterna. 

Hög 
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(forts). Tabell 3. Översikt av artiklarna som ingår i analysen (n=8) 

Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Andersson 

et al. 

 

1993 

 

Sverige 

 

Kvalitativ 3 sjuksköterskor Observation och 

ostrukturerade 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

hermeneutisk ansats 

inspirerad av 

Ricoeur   

Sjuksköterskorna tog 

avstånd från patienten 

vid 

förvirringstillståndet. 

De använde sig av 

läkemedel för att 

lugna patienten men 

patienten blev mer 

förvirrad av det. 

Medel 

Arnold & 

Mitchell 

 

2008 

 

Storbritanni

en 

 

Kvalitativ 14 sjuksköterskor Intervjuer/ grounded 

theory inspirerad av 

Strauss och Corbin 

Sjuksköterskorna ville 

ha mer kunskap om 

vilka riskgrupper som 

finns men även en 

mer öppen diskussion 

mellan personal, 

patient & närstående. 

Hög 

Dahlke & 

Phinney  

 

2008 

 

Canada 

Kvalitativ 12 sjuksköterskor Intervjuer, öppna 

frågor / tematisk 

analys enligt 

Lieblish, Tuval-

Mashiash, & Zibler. 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde att de 

vårdade förvirrade 

patienter med att ta en 

snabb titt, hålla ett 

öga på dem och 

försöka kontrollera 

situationen. 

 

Medel 

Lou & Dai  

 

2002 

 

Taiwan 

Kvalitativ 4 sjuksköterskor Semi-strukturerade 

intervjuer/ grounded 

theory enligt Strauss 

& Corbin. 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde att det var 

stressigt att ta hand 

om förvirrade 

patienter. De försökte 

hitta en balans mellan 

oförutserbarheten hos 

patienterna med 

förvirring och 

arbetsbördan. 

 

Hög 

McCarthy 

 

2003 

 

USA 

Kvalitativ 20 sjuksköterskor Semistrukturerade 

intervjuer/ 

dimensionell analys 

enligt Kools, 

McCarthy, Durham 

& Robrecht 

Sjuksköterskorna 

upplevde att det var 

svårt att upptäcka 

förvirring vilket ledde 

till att åtgärderna 

dröjde 

Medel 

 

 

 

 

Rogers & 

Gibson  

 

2002 

 

Canada 

 

Kvalitativ 

 

10 sjuksköterskor 

 

Intervjuer/ kvalitativ 

dataanalys enligt 

Ritchie och Spencer 

 

Sjuksköterskorna 

beskrev sitt arbete 

med orden 

tidsödande, 

frustrerande, 

utmanande och 

tröttande.  

 

 

 

Hög 
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 (forts). Tabell 3. Översikt av artiklarna som ingår i analysen (n=8) 

Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Stenwall et 

al. 

 

2007 

 

Sverige 

 

Kvalitativ 10 sjuksköterskor Intervjuer/ 

fenomenologisk 

ansats enligt Giorgi. 

 

Sjuksköterskorna 

hade svårt att förstå 

patienter med 

förvirring och svårt att 

sätta sig in i 

patientens situation. 

 

Hög 

 

 

Analys 

Enligt Polit och Beck (2004, s. 98) skall metod väljas utifrån den tilltänkta frågeställningen 

eller syftet. Vårt syfte med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse 

av att möta och bemöta patienter med akut förvirring som vistas på sjukhus. Därför arbetade 

vi utifrån ett inifrånperspektiv och analysmetoden som vi använde var kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Enligt Downe-Wamboldt (1992) är kvalitativ innehållsanalys en metod som 

ger ett systematiskt och objektivt verktyg för att samla fakta från det skrivna, talade och 

visuella. Den används för att kunna förklara och beskriva specifika fenomen och därigenom 

skapa en insikt och kunskap om ett fenomen. Meningen är att få ta del av personers 

upplevelser, att utforska ett fenomen. Att använda denna metod innebär enligt Graneheim & 

Lundman (2004) att forskaren belyser det faktiska och synliga innehållet, är textnära och 

undviker tolkningar. Det finns olika sätt att arbeta med en innehållsanalys. Vi inspirerades av 

Graneheim & Lundman (2004) tillvägagångssätt. Vi läste igenom resultaten i de valda 

artiklarna till analysen ett flertal gånger för att få en helhetsbild och en tydlig uppfattning om 

studierna. Därefter valdes textenheter ut från studiernas resultat som svarade mot vårt syfte. 

Textenheterna översattes till svenska. För att inte förlora essensen av innehållet arbetade vi 

textnära. Textenheterna kondenserades vilket innebar att vi kortade ner texten med bibehållen 

kärna (Graneheim & Lundman, 2004). Av de kondenserade textenheterna bildades kategorier, 

genom att föra samman textenheter som liknade varandra i olika steg. Detta utfördes i sex steg 

som slutligen mynnade ut i fyra kategorier. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 4) som beskrivs i löpande text. Resultatet 

stärktes med citat från de vetenskapliga artiklarna som ingick i analysen. 
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Tabell 4. Översikt över kategorier (n=4)  

Kategorier 

Tillgodose patientens behov 

En stressfylld situation 

Svårt att nå och förstå patienten 

Patientens säkerhet sätts i första hand 

 

 

Tillgodose patientens behov 

I flera studier beskrev sjuksköterskor att förvirring var ett obekant fenomen vilket gjorde att 

det var svårt att upptäcka och förutse ett akut förvirringstillstånd och veta vad förvirring var 

när de inte kände till symtomen. Därför var det också svårt att tolka och förstå patientens 

handlingar och avsikter (Andersson, Hallberg & Edberg, 2002; Lou & Dai, 2002). I studier av 

Dahlke & Phinney (2008) och McCarthy (2003) beskrev sjuksköterskor att frustrationen 

kunde bero på att de hade bristande kunskap om äldre med förvirring och att de behövde 

förstå skillnaden mellan akut och kronisk förvirring. Sjuksköterskor beskrev att de visste 

vilken kategori av människor som tenderar att utveckla förvirring och att förvirring var mer en 

patients personlighet än en akut sjukdom. De kände att detta gjorde att det var lättare att sätta 

en etikett på patienter utan att ta reda på orsaken till förvirringen (Arnold & Mitchell, 2008; 

Dahlke & Phinney, 2008). I en studie av Andersson et al. (2002) beskrev sjuksköterskor att 

patienter kunde själv hjälpa till att identifiera förvirringen genom att inte svara adekvat på 

frågorna sjuksköterskor ställde. McCarthy, (2003) beskrev att sjuksköterskor upplevde att 

behandlingen och tillbakagången av förvirring var avlägsen men existerade.  

 

Its happening is unanticipated … it happens suddenly but is not related to its 

original pathology… the picture is I don’t know when it will happen, how long will it 

persist, and don’t know reasons. (Lou & Dai, 2002, p. 284) 

 

Sjuksköterskor beskrev i en studie av Andersson et al. (2002) att det var svårt att få en 

förståelse för patientens situation och ibland såg de inte saken från patientens sida. De 

beskrev även att patienter som avbröts i sitt förvirrade tillstånd reagerade med irritation och 

eller aggressivitet. I en studie (Andersson, Knutsson, Hallberg & Norberg, 1993) beskrev 

sjuksköterskor att de distanserade sig från patienten och såg patientens situation utifrån deras 

eget perspektiv av verkligheten. I studier av Stenwall, Sandberg, Eriksdotter-Jönhagen, 
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Fagerberg (2007) och McCarthy (2003) beskrev sjuksköterskor att de inte behövde tillgodose 

patientens behov och att de blev avvisade när de närmade sig den förvirrade patienten, vilket 

gjorde att de hade svårt att etablera kontakt. I mötet med patienten sökte sjuksköterskor efter 

närhet men samtidigt ville de hålla ett avstånd till patienten. Om de misslyckades med att 

komma nära patienten upplevde sjuksköterskor en sårbarhet. Sjuksköterskor var inte oroliga 

över förvirringstillståndet och agerade bara då förhållandena krävde det, var inte situationen 

med patienten problematisk ignorerade sjuksköterskor patienten. Stenwall et al. (2007) 

påtalade att flera sjuksköterskor beskrev en känsla av misstro i mötet med de förvirrade 

patienterna eftersom deras handlingar och ord var oförutsägbara. I en studie av Stenwall et al. 

(2007) beskrev sjuksköterskor att inte alla agerade utifrån patientens förvirrade värld utan de 

försökte manipulera patienten för att få kontroll och bestämma över situationen. De försökte 

ibland kontrollera patienter istället för att ta kontakt med dem. Sjuksköterskor beskrev att 

patienternas beteende betraktades som udda när patienten ville vara ensam och hade en 

negativ attityd mot sjuksköterskan (Andersson et al., 2002). 

 

He screamed ‘come and help me’ and then ‘police’. Then, when I closed the door to 

the dining room and sat down next to him he turned very aggressive. I might have said 

something inappropriate. I don’t remember and suddenly he throws a chair at the 

table!!! But things calmed down later. That situation lasted an hour and it was very 

threatening. (Stenwall et al., 2007, p. 518) 

 

 

Sjuksköterskor beskrev att de ville hjälpa patienten genom att informera om nuet och förklara 

för patienten vad som hade hänt och var patienten befann sig (Andersson et al. ,2002). I en 

studie av Stenwall et al. (2007) beskrev sjuksköterskor att patienten blev lugnare genom att 

sjuksköterskor var i närheten. Kvinnliga patienter blev lugnare då de hörde en manlig röst.  

 

…I think he recognised, really. Anyhow, recognised my hands, I think my hands more 

then me, me as a human. /…/ I could work with him. /…/ I was really surprised and 

proud, .really. He was still confused /…/ couldn’t be calm. But I think he felt, he 

wanted to, to feel better. Wanted someone to help him, to be there for him. (Stenwall et 

al., 2007, p. 519) 

 

Sjuksköterskor beskrev att de främst bör behålla lugnet och prata med låg röst, men ibland 

måste de prata med en stark röst för att få patienten att lyssna på viktig information. De kunde 

även se i patientens ögon då patienten kände sig rädd, vilse, orolig, nedstämd eller ledsen 

(Andersson et al., 2002).  
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Then you have to tell her almost a bit harshly, you almost have to scold and say ‘Now 

listen to me. Do such and such.’ You have to order her. (Andersson et al., 2002, p. 443) 

 

Sjuksköterskor beskrev att de borde låta patienten vara i fred, stänga dörren eller dra ned 

gardiner, eftersom de ansåg att då kunde den förvirrade patienten få lugn och ro (Andersson et 

al. 2002). Sjuksköterskor beskrev även att de måste fatta beslut åt patienter eftersom de inte 

förstod vad som hände. Detta ledde till att de hela tiden måste omprioritera för att se till 

patientens bästa (Andersson et al., 1993).  

 

He wanted peace and quiet… he became calmer when we closed the door and he 

settled down more (Andersson et al., 2002, p. 441) 

 

Sjuksköterskor beskrev i en studie av Rogers och Gibson (2002) att patienter kunde bli så 

förvirrade att de tog bort sitt förband, katetrar eller försökte komma upp ur sängen. Samtidigt 

beskrev sjuksköterskor att patienter ofta glömde bort sin smärta vid ett akut 

förvirringstillstånd eftersom de ville upp och gå trots att de var nyopererade. Sjuksköterskor 

beskrev att en del patienter kunde se saker som inte fanns och andra vägrade äta eftersom de 

trodde att maten var förgiftad. Dessa sjuksköterskor upplevde då att det var svårt att tillgodose 

patientens behov. Andersson et al.(1993) beskrev att sjuksköterskor upplevde att om de 

hjälpte patienten att sitta upp i sängen kunde de se omgivningen och detta kunde då hjälpa 

mot förvirringstillståndet. 

 

She got out of the Segufix (restraint) and got out of bed. She got out of the two of them 

at the same time and fell and broke her hip (Rogers & Gibson, 2002, p. 13). 

 

 

En stressfylld situation  

I en studie av Lou & Dai (2002) beskrev sjuksköterskor att stress och känslan av att vara 

överbelastad förknippades med vården av patienter med akuta förvirringstillstånd. 

Sjuksköterskor beskrev att hade de stöd av sina arbetskamrater i arbetet med dessa patienter 

blev arbetet lättare annars blev de stressade av den ökade arbetsbelastningen. Sjuksköterskor 

var även stressade när arbetskamrater inte erkände att förvirringstillstånd var ett problem. 

Sjuksköterskor påpekade även att problemet med förvirringstillstånd måste lösas av läkare 

och sjuksköterskor tillsammans. 
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 ... If I feel the patient has developed delirium, I will inform the physician right away. Any 

changes should be reported to the doctor immediately. I handle it [delirium] by myself. 

Maybe there are some underlying causes you have not considered. Sometimes it may 

develop into a lawsuit…The doctor and I should face the problem together. (Lou & Dai, 

2002, p.286)  

 
Sjuksköterskor beskrev i en studie av Dahlke & Phinney (2008) att de använde mer tid till att 

vårda äldre patienterna eftersom de behövde mer tid till att bedöma äldre och hantera 

patienters aggressiva beteende. De beskrev även att vården av de förvirrade patienterna 

begränsades av tid och dålig kunskap om förvirringstillstånd. De menade att det var svårt att 

garantera patienten en säker vård på grund av tidsbristen. De beskrev att de behövde mer tid 

till de äldre patienterna eftersom de ville utvärdera, bedöma och ge en lämplig vård till de 

förvirrade patienterna. I studier av Lou & Dai (2002) och Andersson et al. (2002) beskrev 

sjuksköterskor att de ville hitta en balans mellan vården av förvirrade patienter och övriga 

patienter men även en balans mellan sjukhusets rutiner och patienternas behov av trygghet 

utan att inkräkta på patienternas rätt att ta ansvar själv.  

 

If you have 20 patients one shift how many times will you visit the patient? I think four 

or five times in one shift is pretty high. I cannot observe the patient more frequently… 

When it happens [delirium], the nurses feel very stressed. It belongs to the difficult 

patient category, hard to manage in this condition. In this situation, the nurse’s tension 

will increase, the workload increases suddenly but it is not calculated in nursing 

hours. (Lou & Dai, 2002, p. 248) 

 

Sjuksköterskor beskrev att det var svårt att fatta rätt beslut i vården av förvirrade eftersom det 

fanns en osäkerhet och en okunnighet om akuta förvirringstillstånd. De beskrev att de 

övervägde riskerna med fördelarna innan de försökte hitta en lösning på situationen (Lou & 

Dai, 2002). Flera sjuksköterskor beskrev i en studie av Stenwall et al. (2007) att det fanns en 

känsla av otillräcklighet, skuld och rädsla i mötet med patienten, rädsla för att bli missförstådd 

när patienten inte längre var förvirrad. Ibland tvivlade sjuksköterskor på om de uppträtt 

korrekt i mötet. I studier av Dahlke & Phinney (2008) och Rogers & Gibson (2002) beskriv 

sjuksköterskor att de måste vara flexibla i vården med förvirrade och ansåg att kreativitet 

hjälpte dem att ta hand om de förvirrade patienterna. Sjuksköterskor använde dessa ord för att 

beskriva en patient med akut förvirring; tidsödande, frustrerande, utmanande och 

ansträngande. 
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I'd like to work in an area where...I can focus on acute medical illness, and that's all 

I want to work with...because. . .working with the confused elders is really 

frustrating. They're old, they're confused... it's just time consuming and not fun to 

deal with. It's not pleasant. (Dahlke & Phinney, 2008, p. 45) 

 
 

Svårt att nå och förstå patienten  

Sjuksköterskor beskrev i en studie av Andersson et al. (2002) att det finns en barriär i 

mötet mellan förvirrade patienter och sjuksköterskor. Patienter var i en annan värld, 

det vill säga inte tillgängliga och svåra att nå. Sjuksköterskor hade även svårt att 

förstå enskilda patienters situation vilket gjorde att sjuksköterskor beskrev att de var i 

olika världar och att de inte fick kontakt med varandra. Sjuksköterskor beskrev i 

studie av Andersson et al. (2002) att patienter som led av en akut förvirring växlade 

mellan ett adekvat beteende och förvirring. När patienter blev förvirrade kunde de 

skrika och ropa och sjuksköterskor försökte då att förklara för patienten varför de 

skulle vara lite tystare, dock gjorde patienten inte alltid som sjuksköterskor ville och 

därför upplevde sjuksköterskor att patienten var svår att nå. I studier av Andersson et 

al. (1993) och Stenwall et al. (2007) beskrev sjuksköterskor att de inte förstod 

patienter när de observerade eller lyssnade på denne. De beskrev även att ibland var 

det svårt att förstå det till verkligheten. I studier av Andersson et al. (2002) och 

Stenwall et al. (2007) beskrev sjuksköterskor att mötet med patienter blev 

oförutsägbart när sjuksköterskorna inte nådde den förvirrade patienten. Lou & Dai 

(2002) beskrev att sjuksköterskor upplevde att de har svårt att reflektera över 

patienters handlingar.  

 

 

I tried to tell him the truth and didn’t elaborate on what he had said. I told him he 

was in hospital and that he’d undergone an operation. I think he has accepted that, 

that he has understood. I have tried to make his thoughts clearer somehow. 

(Andersson et al., 2002, p. 443)  

 

… He would only do things his way, it was a lot of crazy things like, well /…/ he 

wanted to eat sitting on the toilet. He would sit there and well, it was difficult 

because you thought that maybe he should not be sitting there, and you sort of tried 

to get him out of there, but you just had to leave it all. (Stenwall et al., 2007, p. 

518) 

 



 

 

15 

Patientens säkerhet sätts i första hand  

I studier av Rogers & Gibson (2002) och Andersson et al. (2002) beskrev sjuksköterskor att 

förvirrade patienter var i behov av ständig övervakning för att de skall kunna garantera 

säkerheten och att de var oroliga över de förvirrade patienterna och ville inte lämna dem 

själva. Lou & Dai (2002) beskriver i sin studie att sjuksköterskor ofta var patientens 

närstående som rapporterade och kände igen tidiga tecken på förvirring. När en närstående 

inte kunde vara med den förvirrade patienten beskrev sjuksköterskor att de bad rumskompisar 

att observera eventuella förändringar.  

 

I will make sure the patient is safe. Because the patient can fall out of bed…. I worry 

about the patient’s safety. This is my first concern…. I will increase my visit times 

and pull up the bed rail. If I am busy at that time. I will ask other roommates or 

family members to look at the patient. (Lou & Dai, 2002, p. 286)  

 

Två studier visade att sjuksköterskor beskrev att en plötslig förvirring inte gav någon tid att få 

information om patienten. De beskrev även att de förlitar sig på närstående och att de måste 

skapa en kontakt med de närstående för att patienten skulle bli lugnare (Andersson et al., 2002 

och Lou & Dai, 2002). Studier av Rogers & Gibson (2002) och Lou & Dai (2002) beskrev 

sjuksköterskor att de var ett måste att använde närstående till att sitta hos den förvirrade 

patienten för att kunna säkerställa vården speciellt då patienterna ville klättra över sina 

sänggrindar. I studier av Stenwall et al. (2007), McCarthy (2003) och Dahlke & Phinney 

(2008) beskrev sjuksköterskor att de var på sin vakt för att skydda sig själv, andra patienter 

och kollegor. Förvirringstillståndet kunde bli mer problematiskt då patientens säkerhet eller 

sjuksköterskors arbete hotades. Sjuksköterskor beskrev att övervaka äldre förvirrade patienter 

var en viktig uppgift. 

 

I didn’t dare leave her; I was so afraid that she would climb over the rails. I tried 

to keep her in bed and cover her with the blanket and talk to her. I was afraid that 

she would get out of bed, I was afraid about her hip. She would have dislocated her 

hip. (Andersson et al., 2002, p. 443) 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta och 

bemöta äldre patienter med akut förvirringstillstånd. Resultatet i studien beskrev att 

sjuksköterskor upplevde svårigheter att identifiera akut förvirring vilket gjorde att de kände en 

känsla av otillräcklighet, skuld och en rädsla i mötet med patienten. De använde ord som 
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tidsödande, frustrerade, utmanande och ansträngande. De beskrev att de försökte hitta en 

balans mellan patientens behov, sjukhusets rutiner och arbetsbelastningen. De beskrev även 

att de förvirrade patienterna var svåra att nå när deras tillstånd växlade mellan klarhet och 

förvirring. På grund av detta distanserade sig en del sjuksköterskor från den förvirrade 

patienten medan andra sjuksköterskor ville komma nära och förstå patienten. De beskrev även 

att det var viktigt med en patientsäker vård.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade svårt att identifiera förvirring. Enligt Hanley (2004) 

kan det vara svårt att identifiera akut förvirring beroende på att symtomen på förvirring, 

demens och depression är likartade och därför svåra att skilja åt. Resultatet visade även att 

sjuksköterskor inte visste vilka symtomen var på akut förvirring. Milsen, Steenman och 

Forman (2004) påtalar vikten av att få en tidig upptäckt av förvirring, men det påtalar även att 

det kan vara svårt att bedöma eftersom patienten kan ha en begynnande demens eller 

depression. Milsen et al. (2004) beskriver även i studie att man kan identifiera förvirring tidigt 

genom att se hur patienten tar emot information eller om den mentala statusen förändras 

plötsligt. Hare, Wynaden, McGowan, Landsborgough och Speed (2008) beskriver i en studie 

att sjuksköterskor har otillräcklig kunskap om akut förvirring med tanke på hur hög 

riskfaktorn är för äldre att drabbas av förvirring. Därför bör sjuksköterskan ha förmågan att 

göra en kognitiv bedömning och överväga vilka faktorer och orsaker som ökar risken för 

förvirring. Enligt Lemiengre et al. (2006) är förvirring en källa till oro hos patienten och 

närstående. Och trots att förvirring är vanligt förekommande bland äldre på sjukhus så känner 

sjuksköterskor inte igen symtomen på förvirring. Vilket kan leda till långvarig sjukhusvistelse 

för den berörda patienten. Lemiengre et al. (2006) påtalar även att sjuksköterskor är inne 

oftare hos patienten kan fortare identifiera förvirring. Sjuksköterskor bör även ha en ökad 

kompetens i vården av förvirrade patienter. Hare, et al. (2008) menar även att i 

grundutbildningen för sjuksköterskor bör det ingå verktyg för bedömning av förekomsten och 

orsaken till den akuta förvirringen. Detta behövs för att sjuksköterskor skall vara förberedda 

på att möta äldre med akut förvirring som är inneliggande på sjukhus.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde en ökad arbetsbelastning vid vården av akut 

förvirrade vilket ledde till att de kände sig stressade. Enligt Pretto et al. (2009) associeras 

sjuksköterskans omvårdnad av äldre med akut förvirring med ökad stress, hög 

arbetsbelastning, hjälplöshet och frustration. Detta berodde på att denna patient grupp 

behövde mer hjälp med den dagliga aktiviteten (ADL) i detta arbete ingår tvättning, 
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påklädning och mobilisering. Övriga aktiviteter runt den akut förvirrade patienten som ökade 

arbetsbelastningen var övervakning, medicineringen, kommunikationen med patienten och 

arbetskamrater och dokumentationen som skall ske kring den förvirrade patienten. Äldre 

patienter med en hyperaktiv form av akut förvirring gav sjuksköterskan en utmaning som 

kunde göra att de blev stressade och fick en hög arbetsbelastning. Sjuksköterskor behöver 

ständig utbildning och uppdatering för att kunna förebygga, bedöma och även hantera 

förvirring (Gillis & MacDonald, 2006). I resultatet framkom att sjuksköterskor beskrev att de 

måste vara flexibla i vården med förvirrade patienter. Sjuksköterskor beskrev även att det 

finns ett antal miljömässiga ändringar som konsekventa rutiner, ha familjen närvarande, vid 

en hyperaktiv form av förvirring minskas stimuli och förändra inte rummet. Enligt Gillis et al. 

(2006) är det viktigt att patienten får ha sina personliga saker inom räckhåll så som 

hörapparat, glasögon detta leder till att sjuksköterskan främjar patientens självständighet. Sju 

av tio patienter som blivit akut förvirrade under sjukhusvistelsen fick inte rätt diagnos och 

behandling. Att hantera en sådan patient är en utmaning för sjuksköterskan vilket gjorde att 

support och lagarbete är avgörande. Genom att arbeta tillsammans kan sjuksköterskor bättre 

möta utmaningen med att tillhandahålla god vård till de patienter som upplever akut förvirring 

(Holt, 1993). 

 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna upplevde att patienter inte förstod 

information och var svåra att nå i sitt förvirringstillstånd. Enligt Gerdes (1968) bör 

sjuksköterskor först fastställa förvirringens grad och patientens emotionella tillstånd innan de 

inriktade sig på att omorientera patienten till verkligheten. Det finns inget recept för att 

omorientera förvirrade patienter till verkligheten. Varje patient har en egen personlighet och 

personens ålder, kön, utbildning, bakgrund, intelligens, och vad som utgör hans värld bör 

användas för att fastställa den bästa metoden. Sjuksköterskor bör fokusera på att samtala om 

ämnen som är bekanta för patienten och vardagliga föremål för hans värld bör användas. 

Även familjemedlemmar bör uppmuntras att delta i uppgiften att få tillbaka patienten till 

verkligheten genom att ta dit exempelvis fotografier på familjemedlemmar. Vidare menar 

Gerdes (1968) att om möjligt bör samma sjuksköterska fortsätta att ta hand om patienten 

under hans tid av förvirring för att kunna ge en säkerhet i mellanmänskliga relationer. Samtal 

bör handla om konkreta snarare än om abstrakta ämnen. När kommunikationen är etablerad, 

bör den vara klart formulerad och meningar bör vara korta och enkla. Alla åtgärder bör 

genomföras med försiktighet så att stimuli i miljön inte är för besvärande för patienten. 

Atmosfären bör vara lugn och skyddande och aktiviteter bör fördelas över hela dagen För att 

ge en riktigt säker, human och effektiv vård, måste sjuksköterskorna se mänskligt beteende 
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som ett resultat av både kropp och själ kontinuerligt interagera med miljön (Gerdes 1968).  

I resultatet beskriver sjuksköterskor att när patienter blev förvirrade kunde de skrika och ropa, 

vilket ledde till att sjuksköterskor försökte förklara för patienten varför de skulle vara tystare. 

De beskrev även att ibland var det svårt att få den förvirrade patienten tillbaka till 

verkligheten. McCaffrey och Locsin (2004) beskriver i sin studie att lyssna på klassiskmusik 

minskar förekomsten av förvirringstillstånd på äldre patienter. Vidare menar McCaffrey et al. 

(2004) att när de förvirrade patienterna lyssnar på musik sänks blodtrycket, pulsen och att det 

även ger en minskad uppkomst av stress och ångest. Hall och Wakefield (1996) skriver att 

som sjuksköterska kan man minska risken för patienten att hamna i ett förvirringstillstånd 

genom att prata om patientens förflutna och då även ha ögonkontakt, be familjemedlemmarna 

ta med någon bekant bild hemifrån, lämna inte patienten ensam längre stunder och ha ett 

schema skrivet så patienten kan läsa vad som skall ske under dagen. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att patientens säkerhet gick i första hand. Enligt 

Ignatavicius (2000) kan sjuksköterskor utveckla en tvärvetenskaplig omvårdnadsplan som 

inkluderar patientens familj eller närstående och dokumentera planerade interventioner. 

Sjuksköterskor kan för att främja säkerheten gå in till patienten minst en gång i timmen och 

påminna patienten om att ringa på sänglarmet om patienten vill gå på toaletten, eftersom de 

kan vara ostadiga på benen och kan ha svårigheter att hitta till toaletten. Om patienten har 

närstående kan sjuksköterskor be att de stannar över natten speciellt om patienten vill klättra 

över sängens grindar. Om det inte går kan sjuksköterskor undersöka om det går att ta in 

extrapersonal till natten eftersom det är mindre personal då. Om det går flytta patienten till ett 

enkelrum för att patienten skall få vara ifred och ha det lugnt och tyst. Sjuksköterskor bör 

använda en långsam, lugn och vårdande röst när de pratar med och omorienterar patienten. Att 

ha en lampa tänd till natten kan vara lugnande även att sänka sängen till lägsta höjden är bra 

för att undvika höga fall från sängen (Ignatavicius, 2000). I resultatet framkom det att 

sjuksköterskor upplevde att i vården av patienter med akut förvirring var de tvungna att förlita 

sig på närstående samt att de måste skapa en kontakt med patientens närstående. Waszynski 

och Petrovic (2008) skriver i sin studie att sjuksköterskor talade om olika utmaningar för att 

kunna bedöma förvirring hos patienten utan hjälp av närstående. En var att bedöma patientens 

nuvarande psykiska status och om den skiljer sig från det normala tillståndet och de andra 

vara att bedöma hur mycket hjälp patienten behöver. Gillis et al. (2006) menar att 

sjuksköterskor bör ta reda på patientens mentala status (demens, tidigare förvirring, 

depression) innan sjukhusvistelsen av en familjemedlem. Detta i samarbete mellan 

sjuksköterskor och familjemedlemmarna leder till en bättre bedömning av patientens mentala 
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status och det ger även stöd och tröst till patienten och dennes familjemedlemmar. Bond, 

Neelon och Belyea (2006) beskriver även att det var jobbigt för familjemedlemmarna när 

patienten kommit hem från en sjukhusvistelse som har lett till en akut förvirring, eftersom 

patienten behöver mer hjälp och oftare tillsyn. 

 

Metoddiskussion 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) består en kvalitativ studies tillförlitlighet av: 

pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet. Dessa begrepp är vedertagna inom 

kvalitativ metod.  

 

I vår litteraturstudie finns en tydlig beskrivning över litteratursökning, urval och kritisk 

granskning. Alla artiklar vi hittade har kvalitetsgranskats enligt granskningsprotokollet för 

kvalitetsbedömning enligt Willman et al.(2006, s.156-157). Vi kan ha gjort felaktiga 

bedömningar gällande kvalitetsgranskningen på grund av bristande kunskap och erfarenhet. 

För att öka trovärdigheten valde vi först ut textenheter enskilt från samtliga artiklar, för att 

sedan tillsammans diskutera textenheterna. Enligt Polit och Beck (2004, s. 255) ökar 

trovärdigheten om två författare analyserar samma material. Vi har varit textnära och återgett 

resultatet så exakt som möjligt. Vi har under litteraturstudiens gång vid ett flertal gånger 

återgått till ursprungstexten när vi varit osäkra på vart textenheten skulle höra hemma. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är detta viktigt för att kontrollera innebörden och säkerställa 

att den hamnat i rätt kategori. Downe-Wamboldt (1992) menar att det är viktigt att återgå till 

ursprungstexterna ett flertal gånger under analysprocessen eftersom personliga tolkningar kan 

påverka resultatet. Vi använde oss av citat för att förstärka brödtexten och kategorins innehåll 

vilket även ökar pålitligheten och trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 2002, s.252, 255). 

Under litteraturstudiens gång har vi via seminarier och handledning diskuterat materialet med 

vår handledare, andra elever och lärare vilket ökar tillförlitligheten. En begränsning med 

litteraturstudien var att alla artiklar som ingick i analysen var skrivna på engelska och trots 

noggrann översättning kan nyanser och upplevelser ha missats (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

250-256). En annan begränsning var att tiden varit begränsad vilket kan ha medfört att 

relevanta artiklar missats. Polit och Beck (2004, s.434) menar att det är viktigt att tydligt 

beskriva tillvägagångssättet för att litteraturstudien skall kunna upprepas av andra forskare. 

 

Överförbarhet innebär att resultatet går att överföra till andra situationer med liknande 

sammanhang eller deltagare (Holloway & Wheeler, 2002, s.255; Polit & Beck, 2004, s.435-

436). Graneheim och Lundman (2004) menar att med ett rikt och brett resultat förstärker det 
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överförbarheten. Resultaten i vår studie går att överföra till liknande sammanhang och 

deltagare eftersom de artiklar som ingår i litteraturstudien kommer från olika delar av världen. 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s.255) och Polit och Beck (2004, s.435) visar 

bekräftbarhet att resultatet inte representerar forskarnas egna tolkningar och förutfattade 

meningar utan istället visa studiedeltagarnas uppfattningar. Läsaren skall kunna spåra data till 

originalkällan och kontrollera fakta. Vi har i vår litteraturstudie redan från början haft ett 

tydligt syfte och arbetat textnära. För att undvika egna tolkningar har vi under hela 

analysprocessen återgått till originaltexterna för att kunna bibehålla den ursprungliga 

betydelsen i textenheterna (Graneheim och Lundman, 2004). Vi har även använt oss av en 

referensteknik som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. 

 

Anledningen till att vi endast har åtta artiklar med i vår analys beror på att det fanns en hel del 

artiklar om förvirringstillstånd hos äldre men de flesta var kvantitativa. Några enstaka artiklar 

som utgick från patientens upplevelse fanns också. Åtta artiklar kan anses vara för få, vi fick 

dock ut 236 textenheter sammanlagt.  

 

Slutsats  

Trots att akuta förvirringstillstånd är vanligt förekommande bland äldre inneliggande 

patienter, upplever sjuksköterskor att det är svårt att känna igen ett förvirringstillstånd. Detta 

leder till att sjuksköterskor har svårt att få en förståelse för patienten och dennes situation och 

på ett professionellt sätt tillgodose den förvirrade patientens omvårdnadsbehov. Den plötsliga 

förvirringen hos patienten kan hindra sjuksköterskor från att få den informationen som är 

nödvändig. Därför är det av stor vikt att ha närstående med i vården av förvirrade äldre 

patienter eftersom det kan bidra till att patienten blir lugnare. Akuta förvirringstillstånd måste 

lyftas fram eftersom antalet äldre patienter med akut förvirring ökar.  Äldre förvirrade 

patienter får en bättre vård om sjuksköterskor får tillräckligt och relevant utbildning om akuta 

förvirringstillstånd, att de vet vilka riskgrupper som finns, hur de kan förebygga tillståndet 

och bemöta dessa patienter. Demens är en differentialdiagnos och vårdpersonalen får därför 

inte förväxla den med akut förvirring. Vi föreslår därför att fler studier genomförs om hur 

sjuksköterskor upplever mötet och bemötandet av äldre patienter med akut förvirring. 
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