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SAMMANFATTNING 
     

Bakgrund: Postoperativ förvirring är en vanligt förekommande komplikation på 

postoperativa vårdavdelningar. Ökad kunskap om postoperativ förvirring och hur tillståndet 

kan förebyggas, upptäckas och behandlas kan förkorta vårdtider, minska andra allvarliga 

postoperativa komplikationer samt minska kostnaderna för sjukvården. 

 

Syfte: Syftet var att undersöka vilka omvårdnadsstrategier och omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskor använder för att förebygga, upptäcka och behandla postoperativ förvirring och 

därmed minska onödigt lidande för patienterna på postoperativa avdelningar.  

   

 

Metod: Metoden var en kvalitativ intervjustudie med åtta sjuksköterskor på två postoperativa 

avdelningar på ett sjukhus i Mellansverige. En kvalitativ innehållsanalys användes för 

analysering av insamlade data.  

 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor hade olika omvårdnadsstrategier för 

omhändertagandet av patienter med risk för postoperativ förvirring samt med förvirrade 

patienter. Innehållsanalysen resulterade i sex kategorier; 1. Att se patienten, 2. Att förebygga, 

3. Att upptäcka, 4. Att behandla, 5. Hinder för omvårdnad samt 6. Sjuksköterskans behov för 

att kunna ge omvårdnad. 

 

Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att tidigt upptäckt av postoperativ 

förvirring är viktigt eftersom förvirringen kan leda till vårdskador och andra komplikationer. 

En tydlig strategi för att screena riskpatienter och för att upptäcka och behandla förvirring 

saknades och inget bedömningsinstrument för att mäta graden av förvirring användes. 

Sjuksköterskor önskade mer resurser för att kunna upptäcka och behandla postoperativ 

förvirring samt att postoperativ förvirring fick större fokus på avdelningen.  

  

 

Nyckelord: konfusion, postoperativt delirium, psykosocial screening 



 

ABSTRACT 

 
Background: Postoperative confusion is a common complication in postoperative care units. 

Increased knowledge of prevention, detection and treatment of postoperative can shorten 

hospitalization for these patients and reduce other serious postoperative complications and 

costs to healthcare.         

  

 

Purpose:  The aim of this study was to investigate which nursing strategies and nursing 

measures nurses use to prevent, detect and treat postoperative confusion, and thereby reduce 

unnecessary suffering for patients in postoperative care unit.    

   

 

Method: The method used was a qualitative interview study including eight nurses at two 

postoperative care units at a hospital central Sweden. A qualitative content analysis was used 

for analysis of the collected data.  
 

Results: The results showed that nurses had different nursing strategies for the treatment of 

patients at risk for postoperative confusion and for confused patients. The content analysis 

resulted in six categories; 1. To see the patient , 2. To prevent, 3. To detect, 4. To treat, 5. 

Complications to nursing, and 6. Nurse’s needs to provide nursing. 

 

Conclusion: Nurses considered that early detection of postoperative confusion is important 

because confusion can lead to care injuries and other complications. A clear strategy for 

screening risk patients, detecting and treating of confusion was missing. No assessment tool 

was used för measuring the grade of confusion.  Nurses wanted more resources to detect and 

treat postoperative confusion and more focus on postoperative confusion on care units. 
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BAKGRUND  
Postoperativ förvirring är ett allvarligt tillstånd som kräver behandling. Tillståndet förvirring 

beskrivs i litteratur som en “akut hjärnsvikt” och är en form av reversibel psykisk störning. 

Symtomen kan komma smygande men vanligare är att förvirring uppstår akut (Edberg, 

2014). Det finns ingen standardiserad definition på postoperativ förvirring men i de flesta 

studier ingår kriterierna att förvirringen utvecklas inom 24 till 72 timmar efter operationen 

och att den är temporär (McDaniel & Brudney 2012). Konfusion, delirium och akut 

förvirringstillstånd är synonymer till postoperativ förvirring. I föreliggande PM kommer 

begreppet postoperativ förvirring användas.  

 

Postoperativ förvirring 

En internationell kriteriemanual, DSM-IV, har följande kriterier för postoperativ förvirring: 

(1) medvetandepåverkan, till exempel minskad förmågan att koncentrera sig, (2) kognitiva 

förändringar, till exempel försämrad minnesfunktion och desorientering, (3) symtom 

utvecklas under kort tid och växlar ofta under dygnet och (4) symtom är en direkt följd av 

bakomliggande sjukdom eller skada (Krenk, Rasmussen, Hansen, Bogø, Søballe, & Kehlet, 

2012). Postoperativ förvirring förekommer i olika former: hyperaktiv, hypoaktiv och en 

blandning av dessa där hyperaktiva och hypoaktiva symtom fluktuerar (Marcantonio, Ta, & 

Duthie, 2002; Stubberud, 2011). Hyperaktiv förvirring kännetecknas av psykomotorisk oro, 

vandringsbeteende, rastlöshet och irritation. Hypoaktiv förvirring, som är vanligare hos äldre, 

är svårare att upptäcka. De främsta symtomen är nedsatt uppmärksamhet och medvetande, 

samt att patienten drar sig undan (Edberg, 2014; Hylen Ranhoff, 2010; Marcantonio et al., 

2002; Stubberud, 2011). 

 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer som identifieras med att utveckla postoperativ förvirring kan delas in i 

predisponerande och utlösande faktorer. Predisponerande faktorer inkluderar bland annat hög 

ålder, demenssjukdom eller annan nedsatt kognitiv förmåga, nedsatt syn och hörsel, tidigare 

stroke, och depression. Utlösande faktorer indelas ytterligare i fysiska, psykologiska och 

miljöfaktorer (Stubberud, 2011). Fysiska faktorer är exempelvis elektrolytrubbningar 

(Robinson & Eiseman, 2008), sömnbrist och nedsatt syretillförsel under anestesi i 

kombination med smärta och oro (Wijk, 2014). Psykologiska och miljöfaktorer är till 

exempel upplevelse av ångest, isolering och sårbarhet (Stubberud, 2011). Även läkemedel 
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kan utlösa postoperativ förvirring bland annat neuroleptika, benzodiazepiner och opioder 

(Clegg & Young, 2011). Postoperativ förvirring kan förekomma hos patienter som genomgår 

olika former av kirurgiska och ortopediska ingrepp och är vanligt hos patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar (Pisani et al., 2006). Förvirring ökar risken för sekundära 

postoperativa komplikationer såsom nutritionsproblem och infektioner men bidrar även till 

ökad mortalitet. Det i sin tur leder till stort lidande för de drabbade patienterna. Dessutom 

orsakar postoperativ förvirring längre vårdtider och vårdkostnader (Dasgupta & Dumbrell, 

2006). McDaniel och Brudney (2012) menar att kostnader orsakad av postoperativ förvirring 

uppskattas till mellan 38 – 152 billion dollar i USA. 

 

Förebygga postoperativ förvirring 

Att förebygga postoperativ förvirring anses vara den mest effektiva strategin eftersom 

tillståndet kan vara svårt att bryta. Eftersom förvirring kan vara orsakad av flera faktorer, är 

det viktigt att ha en multifaktoriell strategi med flera interventioner (Björkelund Björkman, 

2008). Dessutom anser Stubberud (2011) att helhetsbaserad omvårdnad förebygger förvirring 

orsakad av psykologiska och fysiologiska faktorer. Helhetsbaserad omvårdnad inkluderar 

bland annat adekvat smärtlindring, tidig mobilisering efter operation och reducering av 

känslor av obehag och ångest. Enligt Burry et al. (2016) och Serafim et al. (2015) finns det 

inga effektiva farmakologiska behandlingar för förvirring och således är det viktigt att 

förvirringen förebyggs. Sieber (2010) kom fram till att anestesiläkemedel kan anpassas för att 

förebygga postoperativ förvirring hos äldre. Däremot kan medicinsk behandling i form av 

lugnande läkemedel vara nödvändigt om patienten har hamnat i ett psykosliknande tillstånd. 

Medicinsk behandling kan innebära administrering av lugnande läkemedel eller utsättning av 

långtidsverkande analgetika (Burry et al., 2016).  

 

Patienter som genomgått en planerad operation har lägre risk att få postoperativ förvirring än 

de som opereras akut. Enligt Rudolph & Marcantonio (2011) drabbas 9 – 15% av förvirring 

efter planerade ortopediska operationer medan akuta ortopediska operationer leder till 

förvirring hos 35 – 65% patienterna. En fjärdedel av alla vårddagar inom ortopedi 

konsumeras av patienter med höftfraktur (Hommel och Olofsson, 2006). Björkelund 

Björkman, Hommel, Thorngren, Gustafson, Larsson & Lundberg (2010) har visat att snabbt 

och systematiskt omhändertagande av patienter med höftfraktur är viktigt för att förebygga 

komplikationer som postoperativ förvirring. Det specifika omhändertagandet kallas 

‘höftspåret’ och innebär att patienten redan i ambulansen får adekvat smärtbehandling, syrgas 
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och att basala behov tillgodoses. Väntetider på mottagningen förkortas och antal 

förflyttningar mellan avdelningar minskas. Till exempel skickas patienterna efter 

röntgenundersökning till vårdavdelningen i stället för tillbaka till akutmottagningen. På 

vårdavdelningen syftar omvårdnaden till att behandla och förebygga komplikationer, 

förhindra fallolyckor samt optimera vätskebalans och näringsstatus med energirik föda och 

näringsdryck. Patienten får en individanpassad vårdplan och patientens välbefinnande 

optimeras. Incidensen av postoperativ förvirring minskar med 30 % om patienterna är med i 

höftspåret (Hommel & Olofsson, 2006; Björkelund et al., 2010).  

       

Hjärtkirurgi innebär en stor risk för postoperativ förvirring och incidensen efter bypasskirurgi 

är mellan 30 och 50 % (Rudolph & Marcantonio 2011). Viktiga riskfaktorer för 

thoraxpatienter är bland annat stress, anestesimetod och låg pO2-nivå i blodet, hypoxi. 

Thoraxpatienter som behöver hjärtlungmaskin har en ökad risk för att få postoperativ 

förvirring. Okunskap hos vårdpersonalen ökar risken för att hypoaktiva patienter förblir 

oupptäckta. För thoraxpatienter finns inget systematiskt omhändertagande jämförbart med 

höftspåret. Omvårdnaden för att förebygga postoperativ förvirring hos thoraxpatienter utgår 

från att identifiera orsakerna till förvirring. Genom att skapa trygghet och lugn kan 

omvårdnadspersonal bryta förvirringen (Andersson, 2016; Smulter, Lingehall, Gustafson, 

Olofsson, Engström, 2013).  

 

Predisponerande faktorer är viktiga att känna igen vid förebyggandet av postoperativ 

förvirring. Det finns dock ingen konsensus i den vetenskapliga litteraturen om vilka 

predisponerande faktorer som har de högsta prediktorvärdena (Van Rompay, Schuurmans, 

Shortridge-Baggett, Truijen, Bossaert, 2008) och därför är det svårt att se vilka olika 

förebyggande behandlingar som skulle ha bäst effekt. Postoperativ förvirring förekommer 

oftare vid akuta operationer än vid planerade operationer. Att informera och förbereda 

patienterna inför operationsdagen och dagarna efter är således en åtgärd för att förebygga en 

akut förvirring. Patienterna bör även få information om att förvirring kan förekomma efter 

operationen. Icke-medicinsk behandling av postoperativ förvirring som sjuksköterskor kan 

tillämpa är bland annat reorientering i rum och tid, adekvat smärtbehandling och att 

tillgodose patienternas basala behov (Wassenaar et al., 2017; Burry et al., 2016).  
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Bedömningsinstrument 

Det finns flera instrument för att mäta förvirring. CAM (Confusion Assessment 

Method) används för att bedöma om en patient är förvirrad och den baseras på fyra frågor 

(McDaniel & Brudney 2012). Det finns även bedömningsinstrument som kan mäta graden av 

förvirring, till exempel SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire) som består av 

tio enkla frågor som till exempel: Vilken dag är det? och Hur gammal är du? (Pfeiffer, 

1975). SPMSQ är tillgänglig på internet (Stanford School of Medicine, 2017). Landstinget 

där föreliggande studie genomfördes rekommenderar NuDesc (Nursing Delirium Screening 

Scale) för att mäta vakenhet och förvirring. I NuDesc ingår förekomst av desorientering, 

inadekvat beteende, inadekvat kommunikation, illusioner och hallucinationer och 

psykomotorisk förlångsamning (fördröjd eller ingen reaktion på tilltal). NuDesc saknar dock 

konkreta frågor som finns i SPMSQ. NuDesc bör användas i kombination med annan 

kognitiv test för att upptäcka hypoaktiva patienter (Andersson, 2016; Lingehall, 2013).

     

Teoretisk ram  

För den teoretiska referensramen till arbetet valdes Hildegard Peplaus teori om 

interpersonella relationer inom omvårdnad. Peplau (1991) definierar omvårdnaden som en 

interpersonell, terapeutisk process mellan två eller flera individer där, förutom fysiologiska 

behov, även psykosociala behov måste tillgodoses. Sjuksköterskan ska kunna identifiera de 

svårigheter en patient kan möta i sitt sjukdomstillstånd samt bemöta patienter på ett vårdande 

sätt. Peplaus teori syftar till att sjuksköterskan bör utbilda patienten i sin sjukdom, för att 

denna lättare ska kunna hantera sin sjukdom och uppnå hälsa. Enligt Peplau (1991) är det 

sjuksköterskans ansvar att förstå var i omvårdnadsprocessen en patient befinner sig samt att 

anpassa sig till situationen, eftersom patienten inte kan påverka det han/hon känner. Peplaus 

teori delar sjuksköterske-patient relationen i fyra faser: orientering, identifikation, nyttjande 

och avslutning. Dessa faser överlappar varandra och i varje fas beskrivs hur sjuksköterskans 

och patientens roll går in i varandra för att kunna samarbeta och lära från varandra (Peplau, 

1991). 

 

I orienteringsfasen söker patienten hjälp för sina besvär eller sjukdomen. Patienten och 

sjuksköterskan lär känna varandra, och skapar en relation som är byggd på ömsesidigt 

förtroende. Patienten känner inte till sina behov i denna fas och sjuksköterskans roll under 

orienteringsfasen är att hjälpa patienten att identifiera behov och vilka problem som finns. 

Patienten och sjuksköterskan kommer tillsammans fram till vilka åtgärder som är acceptabla 
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för patienten. Därefter agerar sjuksköterskan 1) som en resurs för att informera och undervisa 

för att patienten ska få förståelse för sitt tillstånd, 2) som en rådgivare för att lyssna på 

patienten, 3) som ett substitut till exempel för patientens familjemedlemmar och 

avslutningsvis 4) som en teknisk expert för att kunna hantera medicinsk utrustning (Peplau, 

1991). 

 

Orienteringsfasen följes av identifikationsfasen där patienten har fått en överblick av sin 

situation och vilken typ av hjälp som finns tillgänglig. Patienten söker sig till sjuksköterskor 

som ger stöd och hjälp med tillståndet. I denna fas kan starka känslor såsom känslor av 

hjälplöshet och självcentrering förekomma. Enligt Peplau (1991) bör sjuksköterskan bemöta 

patienten på ett sätt där patienten kan uttrycka sig fritt och därefter vårda patienten enligt 

dennas behov. Detta förstärker positiva känslor hos patienten. 

 

I nyttjandefasen har patienten identifierat sjuksköterskan som kan förstå den interpersonella 

relationen, och patienten kan nyttja tjänsterna som finns efter behov och eget intresse. Den 

sista fasen, avslutningsfasen, är ett psykologiskt fenomen som enligt Peplau (1991) inte alltid 

inträffar när patienten är färdigbehandlad. Detta kan vara ett tecken på att patienten har 

ouppfyllda behov från de tidigare faserna. Avslutningsfasen anses vara en frigöringsprocess 

där sjuksköterskan hjälper patienten att klara sig allmer självständigt så att det blir möjligt för 

patienten att både fysiskt och psykiskt bli oberoende av sjuksköterskan (Peplau, 1991).

  

      

Problemformulering  

Under senare år har studier genomförts om postoperativ förvirring, speciellt vid operation av 

höftfrakturer (Krenk et al., 2012). De flesta studierna om förvirring har utförts på områden 

såsom orsaker, förekomst och omvårdnad vid förvirring (Edberg, 2014). Enlund (2010) 

menar att postoperativ förvirring är en underskattad komplikation till operationer och att 

konsekvenserna av postoperativ förvirring för patienter, vården och samhället bör motivera 

till flera studier. Det saknas studier om omvårdnadsstrategier som syftar till prevention av 

postoperativ förvirring, tidig upptäckt och omvårdnadsåtgärder av denna komplikation. I 

föreliggande studie undersöktes vilka omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsstrategier som 

tillämpades pre- och postoperativt hos patienter på postoperativa avdelningar. Avsikten var 

att identifiera kunskapsläget och eventuella kunskapsbrister om prevention av postoperativ 

förvirring, tidig upptäckt och omvårdnadsåtgärder vid postoperativ förvirring.  
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Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka omvårdnadsstrategier och 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor använder för att förebygga, upptäcka och behandla 

postoperativ förvirring och därmed minska onödigt lidande för patienterna på postoperativa 

avdelningar. 

       

METOD 

Design 

Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats valdes som metod. Projektet genomfördes 

som en kvalitativ intervjustudie med öppna intervjufrågor för att kunna beskriva 

sjuksköterskornas omvårdnadsinsatser för riskpatienter och för patienter som drabbas av 

postoperativ förvirring. För bearbetning och analysering av de insamlade data användes 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Malterud, 2009). 

       

Urval 

Författarna valde ett strategiskt urval för att få spridning i arbetserfarenhet. Sjuksköterskorna 

rekryterades från två postoperativa avdelningar på ett sjukhus i Mellansverige. Totalt 

inkluderades åtta sjuksköterskor varav fyra arbetade på en thoraxkirurgisk vårdavdelning och 

fyra på en ortopedavdelning. Avdelningarna valdes då patienter med postoperativ förvirring 

var frekvent förekommande. Inklusionskriterier var sjuksköterskor som hade arbetat med 

patienter i pre- och postoperativ vård i minst sex månader samt hade ansvar för patienter med 

postoperativ förvirring. Samtliga sjuksköterskor var kvinnor och hade genomgått 

grundutbildning till sjuksköterska. Ingen av deltagarna hade specialistutbildning. Sex 

sjuksköterskor hade varit på avdelningarna i mindre än två år och var mellan 23 och 30 år, 

medan två sjuksköterskor hade en längre arbetserfarenhet och var äldre än 50 år.  

 

Kontext 

På de två avdelningarna vårdades patienter pre-och postoperativt efter planerad och akut 

kirurgi. Den thoraxkirurgiska vårdavdelningen bestod av tre enkelrum och sju flerbäddsrum.  

Sjuksköterskorna arbetade i par med en undersköterska och hade ansvar för fem till sex 

patienter. Specifik övervakning för thoraxpatienter var telemetriövervakning. På 

thoraxkliniken fanns ett PM utarbetat gällande vård av postoperativt förvirrade patienter. 

PM:et och bedömningsinstrumentet NuDesc användes på thoraxintensivvårdsavdelningen. På 



 7 

thoraxkirurgiska vårdavdelningen användes inte NuDesc eller PM:et. En 

informationsbroschyr om postoperativ förvirring, baserad på citat ur vetenskapliga referenser, 

delades ut till samtliga patienter som drabbats av postoperativ förvirring på thoraxkliniken. 

Vid inskrivningssamtalet informerades patienten om risken för förvirring efter operationen, 

dock gjorde inte alla sjuksköterskor detta.  

 

Den ortopediska avdelningen bestod av tre enkelrum och sju flerbäddsrum. Sjuksköterskorna 

hade ansvar för sju till åtta patienter. På dagtiden arbetade sjuksköterskan med två 

undersköterskor och på kvällarna med en undersköterska. På den ortopediska avdelningen 

behandlades patienter med höftfraktur enligt höftspåret. På den ortopediska avdelningen 

fanns inga PM eller broschyrer gällande NuDesc eller vård av patienter med postoperativ 

förvirring.  

 
 

Datainsamlingsmetod 

Studien handlade om att förstå hur sjuksköterskor resonerade kring sina beslut och insatser 

och därför valdes en kvalitativ intervjumetod för att samla in data. Data samlades in genom 

en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor (Bilaga 1). Frågeguiden skapades 

av författarna till föreliggande studie. Intervjufrågorna testades i förväg på en oberoende 

sjuksköterskestudent och frågorna justerades därefter. Semistrukturerade frågor gav möjlighet 

för sjuksköterskorna att utveckla sina resonemang och dela med sig av sina erfarenheter och 

följdfrågorna anpassades efter sjuksköterskornas svar (Polit & Beck, 2012). Exempel på 

frågor från frågeguiden var; Berätta om ett tillfälle där du kunde ana att patienten skulle 

kunna bli postoperativt förvirrad? Berätta vad du gör när du har hand om en patient med 

postoperativ förvirring? och Vad skulle du som sjuksköterska behöva för att kunna förebygga 

postoperativ förvirring? Frågorna stödde Peplaus (1991) teori om att sjusköterske-patient 

relationen är en interpersonell process. Frågorna syftade till att belysa hur sjuksköterskorna 

skapade en relation med patienter som har risk eller redan har postoperativ förvirring, och på 

vilket sätt sjuksköterskorna kunde utbilda och hjälpa patienten i sin postoperativ förvirring. 

Samtliga intervjuer börjades med bakgrundsfrågor om exempelvis deltagarnas ålder och om 

hur länge de hade arbetat på den aktuella avdelningen.  
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Tillvägagångssätt 

Verksamhetscheferna på de två avdelningarna som ingick i studien kontaktades per e-post 

varvid studiens frågeställning, syfte och metod presenterades (Bilaga 2). 

Verksamhetscheferna godkände därefter studiens genomförande på respektive avdelning. 

Efter godkännandet föreslog avdelninsgscheferna sjuksköterskor som uppfyllde kriterier för 

deltagande i studien. Då sjuksköterskorna tillfrågades av avdelningscheferna, är det oklart för 

författarna om någon av de tillfrågade personerna avböjde att vara med i studien. De 

sjuksköterskor som godtog att delta i studien informerades skriftlig om studiens syfte och att 

deltagandet var frivilligt (Bilaga 3). Därefter bokade avdelningscheferna tid med deltagande 

sjuksköterskor för intervjuerna. Dessa genomfördes under deltagarnas arbetstid i enskilt rum i 

anslutning till avdelningarna. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon eller dator. 

Intervjuerna som spelades in på diktafon kopierades till dator och raderades sedan från 

diktafonen. Alla intervjuer förvarades på lösenordsskyddad dator. Innan intervjuerna började 

informerades deltagarna muntligt om syftet med studien. Författarna genomförde intervjuerna 

var för sig och varje intervju tog ca 20 minuter. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Etiska forskningsprinciperna som ansågs viktiga för denna studie var informerat samtycke, 

konfidentialitet och integritet (World Medical Association, 2013). Informerat samtycke är 

grunden för all forskning som handlar om människor (Malterud, 2009). Samtliga personer 

som deltog i studien informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte och att personen 

närsomhelst kunde avbryta deltagandet utan repressalier. All data behandlades konfidentiellt 

och förvarades på lösenordskyddad dator. Inspelningarna sparades tills arbetet var examinerat 

och godkänt. Inga deltagare kunde identifieras vid rapportering av studien.  

       

Bearbetning och analys 

Författarna valde en kvalitativ innehållsanalysmodell med induktiv ansats som metod. Detta 

innebär att kunskap från enskilda fall kan tillämpas på en mer generell nivå (Malterud 2009). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant, ofta samma dag som intervjun 

genomfördes. Författarnas har analyserat information från de transkriberade intervjuerna på 

en manifest nivå vilket innebär att bara information från intervjuerna som framgått tydligt 

redovisas (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna läste var för sig igenom den 

transkriberade texten. Sedan strukturerades texten genom att sortera ut meningsbärande 

enheter (kondensering) som sedan sammanfattades till koder, kategorier och underkategorier. 
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En kategori omfattade flera koder med samma innebörd. Koderna inom en kategori förenades 

i underkategorier.  Till exempel sammanfördes koderna Optimera vätskebalans och Optimera 

näringsstatus i underkategori Tillgodose basala behov. Denna metod har som syfte att 

sammanfatta långa textstycken och resonemang till kortare text. Det gör det möjligt att 

relatera den övergripande informationen från alla intervjuer till projektets syfte (Malterud, 

2009). Författarna gjorde kondenseringen och koderingen, samt indelning i kategorier och 

underkategorier var för sig. Sedan jämfördes koder, kategorier och underkategorier och det 

gemensamma resultatet diskuterades (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserade 
meningsenhet 
  

Subkategori Kategori 

Hon var helt 
personlighetsförändrad 
hon var aggressiv och 
hon är världens 
snällaste annars. 

Patient med 
postoperativ 
förvirring kan 
vara 
personlighets- 
förändrad.  
 

Observera 
patienten  

Att upptäcka 

Jag brukar tänka 
mycket på miljö, hur 
det är på salen och om 
det går att få en 
enkelsal, och att man 
inte byter rum i onödan. 

Jag tänker på 
miljön på salen 
och att man 
försöker få en 
enkelsal. 

Lugn miljö Att förebygga 

 

RESULTAT 
Innehållsanalysen resulterade i sex kategorier: 1. Att se patienten, 2. Att förebygga, 3. Att 

upptäcka, 4. Att behandla, 5. Hinder för omvårdnad 6. Sjuksköterskans behov för att kunna 

ge omvårdnad (Tabell 2). Kategorierna ger en beskrivning av omvårdnadsstrategier som 

sjuksköterskorna följer vid omvårdnad av postoperativt förvirrade patienter och vilka hinder 

och förbättringsförslag till bättre omvårdnad finns.   

  



 10 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

Underkategori Kategori 

Predisponerande faktorer 
Utlösande faktorer 

Att se patienten 

Informera patienten 
Lugn miljö 
Tillgodose basala behov 

Att förebygga 

Prata med patienten 
Observera patienten 
Ta hjälp av närstående 

Att upptäcka 

Vara observant 
Omvårdnadsåtgärder 

Att behandla 

Att inte veta  
Brist på resurser 
Mätinstrument 

Hinder för omvårdnad 

 Tid, personal och uppföljning 
Utbildning 

Sjuksköterskans behov för att 
kunna ge omvårdnad 

 

Att se patienten 

Sjuksköterskorna ansåg att man måste se hela patienten för att kunna identifiera en riskpatient 

i ett tidigt skede. Sjuksköterskorna uppgav att det fanns predisponerande och utlösande 

faktorer för postoperativ förvirring. Genom att lyssna på patientens berättelse om vad som 

har hänt eller om hur vardagen såg ut kunde man få en bild av patienten. Genom att prata 

med patienten preoperativt kunde deltagarna upptäcka eventuella förändringarna efter 

operationen.  

 

Predisponerande faktorer 

Sjuksköterskorna berättade att de kunde utläsa i anamnes om patienterna hade 

predisponerande faktorer för postoperativ förvirring. Hög ålder, begynnande demens, andra 

sjukdomar, brister i basala behov och tidigare postoperativ förvirring var varningssignaler. 

Patienter med pågående infektioner, patienter som var undernärda eller undervätskade ansågs 

ingå i riskgruppen. Den kliniska blicken och samtal med patienten kunde avslöja om en 

patient hade större risk att bli postoperativ förvirrad. Om patienten bodde ensam hemma och 

inte tyckte om att laga mat, kunde man ana att patienten möjligen var undernärd eller 

undervätskad som kunde medföra risk för postoperativ förvirring. Patienterna kunde berätta 

om tidigare operationer, vad som fungerade bra och vad som inte fungerade bra. 



 11 

Sjuksköterskorna hade olika erfarenhet av att känna igen riskpatienter, en del av deltagarna 

tänkte på det dagligen medan andra inte alls hade det med i tankarna. Somliga sjuksköterskor 

fokuserade framför allt på att tillgodose det basala behovet i förebyggande syfte medan andra 

tänkte på att skapa en lugn sjukhusmiljö. En del sjuksköterskor berättade att de inte tänkte på 

det förebyggande arbetet. Sjuksköterskorna hade olika strategier för att vårda patienterna. 

Sjuksköterskorna påpekade även att postoperativ förvirring kunde förekomma i alla åldrar 

och även hos friska patienter. 

 

¨Patienter som är multisjuka och undernärda, bor hemma ensam, inte dricker och äter, 

patienten kanske är adekvat, ändå kan man tänka sig att postoperativ förvirring kan 

utvecklas.¨ 

 

Utlösande faktorer 

Sjuksköterskorna berättade att akut operation, anestesimedel, sjukhusmiljön, inläggning på 

intensivvårdsavdelningen och förflyttningar mellan avdelningar kunde utlösa postoperativ 

förvirring. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna ofta inte var mottagliga för information 

innan operationen och att det kunde bli för mycket på en gång. Framför allt var det 

ogynnsamt om operationen flyttades fram och tiden för att förbereda patienten inte räckte till. 

Sjuksköterskorna nämnde att inte ha sina egna kläder och ägodelar hade en negativ effekt på 

den mentala statusen.  

 

¨Om det blir att operationen blir mer akut gjord så att dom kanske inte hinner förbereda 

sig på och inte hinner få all information som vi ger preoperativt kan jag också tänka att 

det är större risk för postoperativ förvirring.¨ 

 

Att förebygga  

Deltagarna upplevde att kommunikationen med patienterna var viktigt för att kunna 

förebygga postoperativ förvirring. Sjuksköterskorna ansåg att risken för postoperativ 

förvirring minskade om patienterna var välinformerade. Dessutom var en lugn miljö och att 

tillgodose patienternas basala behov viktiga för att förhindra postoperativ förvirring. 

Sjuksköterskorna ansåg även att de inte tänkte ofta på det förebyggande arbetet. 
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Informera patienten 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att patienterna fick information innan operation, 

både muntligt och skriftligt, om det som kommer att hända på operationsdagen och dagarna 

efter operationen för att förebygga postoperativ förvirring. Patienterna informerades om att 

man kunde bli förvirrade efter operationen. Det ansågs att patienterna borde få information 

lite i taget och att sjuksköterskorna måste hjälpa patienterna att komma ihåg genom att 

upprepa.  

 

¨Vi går alltid genom när vi pratar innan dom opereras att det finns risk för att dom kan bli 

postoperativt förvirrade så att dom är medvetna om det, att det inte blir en chock.¨ 

 

Lugn miljö 

Sjuksköterskorna ansåg att en lugn miljö, enkelsal och inga onödiga förflyttningar bidrog till 

förebyggandet av postoperativ förvirring. Sjuksköterskorna ansåg att personalen kunde 

förmedla ro och trygghet i miljön genom att sätta sig ner hos patienterna och prata med 

patienterna och svara på frågor. 

 

¨Jag brukar tänka mycket på miljö, hur det är på salen och om det går att få en enkelsal, och 

att man inte byter rum i onödan.¨ 

 

Tillgodose basala behov  

Sjuksköterskorna ansåg att patienternas fysiologiska status skulle optimeras innan 

operationen. Det framkom att nutritionsstatus och vätskebalans var viktiga i detta 

sammanhang. Redan innan operationen borde patienterna få vätsketerapi, näringsdryck och 

eventuellt näring intravenöst. Patienterna skulle inte vara fastande under onödig lång tid och 

när en operation blev försenad var det viktigt att näring gavs intravenöst. Sjuksköterskorna 

ansåg att man skulle uppmuntra patienterna att äta ordentligt innan operationen.  

 

¨Så det behöver inte vara förvirring. När dom får någonting att äta och dricka då kan det 

också lugna, det är långt fastande för dem.¨ 

 

 

 

 



 13 

Att upptäcka  

Deltagarna ansåg att genom att prata med patienterna kunde eventuell postoperativ förvirring 

upptäckas. Dessutom observerades patienternas beteende. Förvirrade patienter hade ofta ett 

förändrat beteende efter operationen eller så pratade patienten osammanhängande även om 

denna var adekvat innan operation. Närstående var en viktig resurs för att upptäcka 

postoperativ förvirring. Sjuksköterskorna berättade att man måste observera patienterna noga, 

dels för att postoperativ förvirring kunde utlösas mycket snabbt och dels för att det var svårt 

att upptäcka den hypoaktiva patienten.  

 

Prata med patienten  

Nästan alla sjuksköterskor nämnde att det var mycket viktigt att prata med patienterna, inte 

minst med den hypoaktiva patienten, för att upptäcka förvirring. Deltagarna brukade ställa 

enkla frågor som Vet du var du är?, Vet du vad du har gjort? och Vet du ditt personnummer?. 

Det märktes om patienter inte var orienterade i rum, person och tid. Förvirrade patienter 

kunde ha synhallucinationer och de pratade om saker som inte fanns i verkligheten. Ibland 

berättade patienterna själva att de hade synhallucinationer. Sjuksköterskorna berättade även 

att förvirrade patienter kunde kontinuerligt upprepa samma frågor och glömma saker som 

precis hade hänt, som till exempel medicinutdelning.  

 

“...den här patienten börjar prata om saker som inte var i rummet”.  

 

Observera patienten  

Deltagarna berättade att det syntes på blicken när patienterna var postoperativt förvirrade. 

Patienterna kunde se sig undrade omkring eftersom de inte förstod var de befann sig. Ett 

annat tecken enligt deltagarna var att patienterna inte kände igen personalen fast man hade 

träffats innan operationen. En patient med postoperativ förvirring kunde vara så 

personlighetsförändrad att närstående inte kände igen patienten. Deltagarna beskrev att 

många förvirrande patienter blev utåtagerande och drog i sladdar, slangar och perifera 

venkatetrar. Sjuksköterskorna berättade även att patienter ibland lämnade avdelningen fast de 

hade rörelserestriktioner. 

 

¨Hon var helt personlighetsförändrad hon var aggressiv och hon är världens snällaste 

annars.¨ 
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¨Nå, hon kom upp till avdelningen, blev förvirrad, och hon stack härifrån. Inte ute på gatan 

men på sjukhuset fick vi efterlysa och dottern sa jag har aldrig träffat den här människan 

någon gång förut.¨ 

 

Ta hjälp av närstående 

Det framkom att det ibland var svårt att veta om en patient var mer förvirrad efter 

operationen än innan, och närstående ansågs som den viktigaste resursen för att få 

information om patienten. Närstående visste hur patienten brukade vara, om patienten 

brukade vara lite disträ mentalt och om patienten betedde sig annorlunda efter operationen..  

 

¨Anhöriga är klart den viktigaste resursen som vi har. Det är dom som vet bäst hur 

patienten är. Oftast tar vi  hjälp av dom när det är lite oklart om patienten har varit så 

innan operationen eller om det är någonting nytillkommen.  

 

Att behandla 

Sjuksköterskorna ansåg att täta observationer av patienten var viktigt för att kunna utesluta 

andra orsaker till förvirring än själva operationen. Sjuksköterskorna ansåg att 

verklighetsförankring, att optimera patienternas behov, och att hindra patienterna från att 

skada sig var viktiga omvårdnadsåtgärder. Närstående var viktiga då de kunde lugna 

patienten. 

 

Vara observant 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med täta observationer och att personalen var mer 

observanta på förvirrade patienterna. Dels för att förvirring kunde leda till att patienterna 

skadade sig själva och dels för att förvirringen i sig kunde vara ett tecken på andra 

postoperativa komplikationer som infektioner och blödningar. När en patient blev förvirrad 

måste andra orsaker till förvirringen uteslutas, till exempel andra postoperativa 

komplikationer eller pågående infektioner. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att man 

arbetar i team med undersköterskor eftersom undersköterskor ofta arbetade mer patientnära 

än sjuksköterskor. 

 

“Man försöker ändå ha någon där. Kanske undersköterskan jag jobbar med kan var mer 

(med patienten) och kolla till.” 

 



 15 

Omvårdnadsåtgärder 

Verklighetsförankringen var en viktig strategi för att bryta förvirringen. Sjuksköterskorna 

försökte att bryta postoperativ förvirring genom att reorientera patienterna i tid, rum och 

person, till exempel genom att hjälpa patienterna att sova på natten och vara vaken på dagen. 

Det kunde fungera med att patienterna fick sitta i fåtölj en stund på dagtiden. Om patienten 

hade synhallucinationer ansåg sjuksköterskorna att man skulle vara ärlig och förklara för 

patienten att hallucinationer kunde bero på till exempel morfinet. En del sjuksköterskor ansåg 

att det var svårt att bemöta patienter med synhallucinationer.  

 

¨Först försöker vi att orientera dom till här och nu, att sova på kvällen och vara vaken på 

dagen.¨  

 

Det framkom att postoperativ förvirring bröts eller minskades genom att tillgodose 

patienternas basala behov. Det kunde handla om småsaker som att sängen var ren, att få lite 

frisk luft, att patienten fick tvätta sig och borsta tänderna och kunde sköta magen. 

Nutritionsstatus och vätskebalans var viktigt att optimeras, sjuksköterskorna ansåg att 

vätskeregistrering var betydelsefullt. Även att tillfredsställa det sociala behovet och behovet 

av sysselsättning var viktiga omvårdnadsåtgärder.  

 

Det framkom att sjukhusmiljön påverkade förvirringen. Sjuksköterskorna ansåg att förvirrade 

patienter borde vårdas på enkelsal och att onödiga flytt skulle undvikas. Deltagarna berättade 

även att patienterna kunde behövas flyttas ut till korridoren nattetid eller tillbaka till 

intensivvårdsavdelningen om patienterna blev sämre. Sjuksköterskorna nämnde att 

patienterna ibland flyttades in i korridoren på natten så att personalen hade bättre uppsikt. 

Sjuksköterskorna tyckte att antalet inblandade personal borde begränsas och att inte för 

många olika närstående skulle besöka patienten. Patienterna blev lugnare om närstående var 

på besök, även om närstående bara var på besök en kort tid. Sjuksköterskorna ansåg även att 

närstående behövde information om vad postoperativ förvirring innebar för patienten och att 

tillståndet var tillfälligt.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna måste säkras, det vill säga att patienterna måste 

hindras från att skada sig själva, vilket innebar att personalen såg till att patienterna inte 

trasslade in sig i sladdar och slangar, att patienterna inte gick upp och gav sig iväg. 

Sjuksköterskorna försökte att distrahera patienterna eller styrde undan händerna om 
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patienterna ville dra i sladdar. Det kunde behövas extra resurser, till exempel en personal som 

kunde sitta vak, om patienterna var mycket förvirrade och inte kunde lämnas ensam.  

 

¨...eller försöka prata och distrahera helt enkelt, och säga du får inte dra i den här men det 

går ju inte alltid, ibland får man då försöka styra undan handen.¨ 

 

Hinder för omvårdnad 

Sjuksköterskorna upplevde att de ofta hade otillräckligt med information om patienterna för 

att kunna identifiera riskpatienter och för att förebygga postoperativ förvirring. 

Sjuksköterskorna ansåg att det kunde vara svårt att veta om förvirring var ett symtom till 

andra postoperativa komplikationer. Samtliga sjuksköterskor ansåg att det fanns brist på 

resurser såsom personal, tid och kontinuitet i personalkontakt för att kunna förebygga, 

upptäcka och behandla postoperativ förvirring. Sjuksköterskorna nämnde att mätinstrument 

för att mäta graden av förvirring saknades.  

 

Att inte veta 

Deltagarna upplevde att det förebyggande arbetet var svårt eftersom man oftast inte vet hur 

patienterna kommer att reagera på kirurgi, anestesi eller analgetika. Sjuksköterskorna ansåg 

att postoperativ förvirring kunde vara en komplikation till kirurgi men även ett tecken på 

andra postoperativa komplikationer som stora blodförluster. Informanterna nämnde att det 

var svårt att veta hur man skulle agera när patienterna hade symtom som kunde bero på olika 

saker. Vidare nämnde sjuksköterskorna att demens kunde försvåra upptäckten av förvirring. 

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna kunde låtsas att vara adekvat eller att patienterna inte 

vågade berätta för personalen att de var desorienterade. Deltagarna upplevde att det kunde 

vara svårt att upptäcka och bemöta hallucinerade patienter. Patienterna kunde gömma sin 

förvirring och ville ibland inte berätta för personalen att de hade hallucinationer eller 

mardrömmar. Informanterna berättade att de inte alltid visste vad man skulle säga till en 

patient som hade hallucinationer. Sjuksköterskorna berättade att ändringar i patientens 

mentala status kunde gå mycket fort. Patienterna i hypoaktiva tillstånd saknade ofta tydliga 

symtom, och deras förvirring missades på grund av detta. 

 

¨Vissa bli förvirrade på morfin, vissa blir inte det, hur ska vi kunna veta? Det är svårt att 

förebygga eftersom man aldrig vet innan man väl är där.¨ 
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Långtidsverkande morfin kunde utlösa förvirring hos patienterna och då ibland sätts ut. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att veta vad man ska göra om patienten har 

mycket ont. Deltagarna ansåg att det var etiskt fel att utsätta patienterna för smärta genom att 

ändra på morfindosen samt att det var oetiskt att låta patienterna vara förvirrad.  

 

¨Det är väldigt svårt hur man ska (agera) för det är inte kul eller etisk rätt att vara förvirrad 

men det är inte heller etiskt rätt att ha ont, att försätta en patient i smärta.¨ 

 

Brist på resurser 

Sjuksköterskorna upplevde brist på tid och personal för att ge en förvirrad patient specifikt 

omsorg. Deltagarna upplevde att det bara fanns tid för att göra exakt det som skulle göras och 

att det inte fanns tid för att prata ordentligt med patienterna. Brist på resurser ledde till att 

prioriteringen inte fokuserade på förvirringen. Deltagarna ansåg att patienterna borde följas 

upp av samma personal för att underlätta upptäckt och utveckling av förvirring men ofta 

saknades kontinuitet i personalkontakten. Sjuksköterskorna ansåg även att det var brist på 

enkelrum så att förvirrade patienter ibland behövde dela rum med andra patienter. Deltagarna 

ansåg att det var svårt att hålla sig uppdaterade om den senaste forskningen om postoperativ 

förvirring. Sjuksköterskorna uttryckte även att det var svårt att tänka på postoperativ 

förvirring hela tiden.  

 

¨Arbetsmiljön i sig tar upp mycket uppmärksamhet, speciellt här på …….. är det mycket 

annat som tar fokus. Det är mycket som plingar och man ska ha koll på …… 

övervakningar och då blir postoperativ förvirring inte prio ett utan det hamnar längre 

ner i prioriteringsordningen.¨ 

 

Mätinstrument 

Sjuksköterskorna nämnde att ett mätinstrument för graden av förvirring saknas. Somliga 

sjuksköterskorna tyckte att något mätinstrument inte behövdes eftersom man kunde beskriva i 

ord hur förvirrad en patient var. Sjuksköterskorna påpekade även att dessa beskrivningar ofta 

var diffusa och att det var svårt att rapportera över detta. Dessutom ansåg sjuksköterskorna att 

det var svårt att bedöma när patientens tillstånd förbättrades och att upptäcka övergångar 

mellan desorienterat och orienterat tillstånd.  

 

¨För det här med mått, det finns inget mått på att uttrycka att patienten är mycket förvirrad.¨ 
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Sjuksköterskans behov för att kunna ge omvårdnad 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde mer tid, personal och information om patienten. 

Bland annat efterfrågades kontinuitet i personalkontakt för att underlätta uppföljning av 

patienterna. Sjuksköterskorna önskade även mer utbildning om postoperativ förvirring och att 

postoperativ förvirring skulle tas mer på allvar. 

 

Tid, personal och uppföljning 

Sjuksköterskorna ansåg att det behövdes mer tid redan i det preoperativa skedet för att lära 

känna patienterna och för att kunna garantera kontinuitet i vården och uppföljning av den 

mentala statusen av patienterna. Det skulle underlätta om personalen hade mer information 

om patienternas riskfaktorer, bland annat om känslighet för vissa läkemedel. 

Sjuksköterskorna ansåg att screening skulle vara önskvärd men svårt. Samtliga 

sjuksköterskor ville ha mer tid för att övervaka patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att det 

vore bra att patienterna träffade samma sjuksköterskor före och efter operation. Kontinuitet i 

personalkontakt ansågs vara viktigt för att kunna följa upp en patient och för att utvärdera om 

eventuella omvårdnadsåtgärder eller medicinska åtgärder gav resultat.  En del av 

sjuksköterskor uttryckte att en skala för att kunna mäta graden av förvirringen skulle vara bra 

medan andra ansåg att det skulle vara onödigt. Somliga sjuksköterskor tänkte att ett 

mätinstrument skulle kunna underlätta uppföljning av patienten, utvärdering  av åtgärder och 

överrapporteringen.  

 

¨Det skulle behövas kanske ett mått som liknar VAS-skalan för smärta, en skala för att kunna 

kommunicera och utvärdera behandlingen.¨ 

 

Utbildning 

Sjuksköterskorna uttryckte behov av mer information om hur förvirring kunde förebyggas 

redan i det preoperativ skedet. Sjuksköterskorna ansåg att postoperativ förvirring borde tas på 

allvar, och att mer utbildning om postoperativ förvirring behövdes. Även undersköterskor och 

personal som satt vak borde undervisas eftersom de arbetade mer patientnära än 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna upplevde att personalen tog det för givet att patienterna ofta 

utvecklade postoperativ förvirring och att ett ändrat fokus behövdes.  

 

¨Det är väldigt intressant ämne med postoperativ förvirring och det är väldigt aktuellt på 

en kirurgisk vårdavdelning men jag tycker den får väldigt lite fokus. Det känns som 



 19 

nånting man ibland bara slänger ur sig slentrianmässigt att postoperativt förvirrad får 

de här och de här läkemedlen, och så är det men ingenting mer. Jag tycker det skulle 

kunna få lite större fokus och tas lite mer på allvar och att man behöver mer utbildning.¨ 

 

 

DISKUSSION 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att tidig upptäckt av postoperativ förvirring var 

viktig eftersom förvirringen kunde leda till vårdskador och andra komplikationer. 

Respondenterna nämnde att preoperativt var det viktigt att läsa om patienternas anamnes, 

samt att prata med patienterna och närstående för att upptäcka riskpatienter. En del av 

sjuksköterskor berättade även att de inte tänkte på det. I det postoperativt skede behövdes täta 

observationer samt samtal med patienten och närstående för att upptäcka förvirring. Olika 

deltagarna tillämpade varierande omvårdnadsåtgärder för att förebygga och behandla 

postoperativ förvirring. En tydlig strategi för att screena riskpatienter och för att upptäcka och 

behandla förvirring saknades. 

 

Sjuksköterskorna önskade sig mer resurser för att kunna upptäcka och behandla postoperativ 

förvirring. Sjuksköterskorna efterfrågade mer tid, mer personal och mer utbildning och 

information om postoperativ förvirring. Bland annat angav sjuksköterskorna att det var svårt 

att följa upp samma patient och därmed kunde det vara svårt att utvärdera 

omvårdnadsåtgärderna och bedöma förloppet av förvirring. En del sjuksköterskor ansåg att 

ett mätinstrument för att mäta graden av förvirring saknas medan andra nämnde att 

mätinstrument inte behövdes. Deltagarna upplevde att det finns ett dilemma mellan att 

behandla förvirring genom att begränsa analgetika och risken att försätta patienterna i smärta. 

Sjuksköterskorna önskade att postoperativ förvirring stod mer i fokus på avdelningen.  

 

Resultatdiskussion 

Diskussion utifrån Peplaus teori 

Deltagarna nämnde att det var nödvändigt att lära känna patienterna innan operation för att få 

en bild av patientens mentala status och av eventuella riskfaktorer. Sjuksköterskan och 

patienten bör skapa en relation redan i det preoperativa skedet för att kunna förebygga 

postoperativ förvirring. Sjuksköterskorna berättade att brist på tid och personal gjorde det 

svårt att prata tillräckligt med patienterna och att personalen istället identifierade patienternas 

behov utifrån patientjournalen. Diskontinuitet i personalkontakt försvårade möjligheten att 
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skapa relationer mellan sjuksköterskan och patienten. Detta hindrade patienten från att hitta 

de specifika sjuksköterskorna som anlitas i identifikationsfasen. Avsaknaden av den 

interpersonella relationen mellan sjuksköterskan och patienten försvårade upptäckten av 

förvirring. Exempelvis kunde patienterna gömma sin förvirring för personalen eller så vågade 

patienterna inte prata om sina hallucinationer eller mardrömmar. Sjuksköterskorna nämnde 

att det var viktigt att prata med patienten, dels för att upptäcka om denna var förvirrad och 

dels för att veta hur patienten upplevde tillståndet och vilka behov som fanns. Peplaus (1991) 

omvårdnadsteori bekräftar att sjuksköterskan bör hjälpa patienten att identifiera sina behov 

och problem under orienteringsfasen. 

  

Dessutom är den interpersonella relationen mellan patienten och sjuksköterskan nödvändig 

för att sjuksköterskan ska kunna behandla postoperativ förvirring eftersom behandlingen bör 

baseras på patientens behov och upplevelser. Peplau (1991) definierar omvårdnaden som en 

interpersonell, terapeutisk process där, förutom fysiologiska behov, även psykosociala behov 

bör tillgodoses. Sjuksköterskorna arbetade med det fysiologiska och psykosociala behovet 

såväl preoperativt som postoperativt. Utifrån denna studie kan man dra slutsatsen att 

deltagarna var medvetna om vikten av att tillgodose det fysiologiska och psykosociala 

behovet men att bristande resurser ofta utgjorde ett hinder. 

  

Sjuksköterskorna nämnde att det var svårt att veta hur patienter med synhallucinationer ska 

bemötas. Deltagarna ansåg att personalen skulle utgå från patienternas upplevelser och 

förklarade för patienterna att hallucinationer sannolikt berodde på långtidsverkande morfin 

eller på andra mediciner läkemedel. Det stämmer överens med Peplaus (1991) 

omvårdnadsteori där sjuksköterskan tar rollen av lärare i orienteringsfasen. Sjuksköterskorna 

i föreliggande studie bemötte patienterna i det som patienterna upplevde som främmande 

eller skrämmande. Därmed gjorde sjuksköterskorna det till någonting begripligt och 

hanterbart för patienten och sjuksköterskorna visade respekt för patientens upplevelser. 

Därmed skapades en trygg miljö och patienterna kunde nå identifikationsfasen där känslor 

kunde visas och bearbetas (Peplau, 1991). Sjuksköterskorna berättade att patienterna 

reagerade med förståelse och tacksamhet när patienternas upplevelse inte förnekades men 

istället förklarades. 
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Att se patienten 

Sjuksköterskorna ansåg att det gick att identifiera riskpatienter genom anamnes och samtal. 

Sjuksköterskornas svar på vilka predisponerande och utlösande faktorer som fanns varierade 

mellan sjuksköterskorna. En del av deltagarna berättade att de inte tänkte på riskfaktorer. 

Utifrån intervjuerna kunde dras slutsatsen att det inte var praxis att screena patienter 

systematiskt för att upptäcka predisponerande riskfaktorer. Det kunde delvis bero på att det 

inte finns konsensus om vilka faktorer som var bästa prediktorer. Sjuksköterskorna nämnde 

att ålder, demens, undernäring, undervätskning och multisjuklighet var viktiga 

predisponerande faktorer. Enligt Robinson & Eiseman (2008) är framför allt demens en stark 

prediktor för risk att drabbas av postoperativ förvirring. Inouye (2006) beskriver att risken för 

postoperativ förvirring ökar med ålder. Van Rompaey (2008) kommer däremot fram till att 

ålder inte är en stark prediktor och deltagarna i föreliggande studie ansåg att patienter i alla 

åldrar kunde få postoperativ förvirring, även om risken ökade med ålder. Rudolph & 

Marcantonio (2011) presenterar en checklista med predisponerande riskfaktorer för 

postoperativ förvirring. Preoperativ undersökning av syn och hörsel bör utföras eftersom 

nedsatt hörsel och syn ökar risken för postoperativ förvirring och patienter bör ha 

välfungerande hjälpmedel med sig (Rudolph & Marcantonio, 2011). 

  

Anmärkningsvärt är att de främsta riskfaktorerna hos patienter som ska genomgå hjärtkirurgi 

skiljer sig åt från patienter som ska få icke-kardiologiska operationer. Till exempel är låg 

albuminhalt en predisponerad riskfaktor vid hjärtkirurgi medan avvikande värden av 

elektrolyter och glukos är riskfaktorer vid icke-kardiologiska operationer. Kognitiv 

nedsättning är en riskfaktor för båda hjärtkirurgi och icke-kardiologiska operationer (Rudolph 

& Marcantonio, 2011). Long, Shapiro & Leung (2012) rekommenderar att alla äldre patienter 

som ska undergå kirurgi bör screenas för kognitiv nedsättning.  

  

Att förebygga 

Denna studie visade att sjuksköterskorna tillämpade olika åtgärder för att förebygga 

postoperativ förvirring. Deltagarna ansåg att det var viktigt att informera patienterna om 

operationsdagen och dagarna efter operationen. Ett speciellt besvärligt läge var ändringar i 

operationsschemat. Försenade operationer ledde till längre fastande och det kan i sin tur leda 

till större risk för förvirring (Björkelund Björkman, 2008). Framskjutande av operationen 

innebar tidsbrist, och patienterna fick då inte tillräcklig information.  
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Steiner (2011) anser att det finns vanligtvis flera olika orsaker till varför en patient utvecklar 

postoperativ förvirring och att flera olika omvårdnadsåtgärder måste tillämpas för att 

förebygga och behandla postoperativ förvirring. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

ordnade så att patienterna var vakna på dagen och sov på natten, att de fick sina basala 

fysiologiska och sociala behov tillgodosedda och att patienterna får hjälp med orientering i 

rum, tid och person. Inouye et al. (1999) anser att dygnsrytm är en av främsta icke-

farmakologiska åtgärder för att förebygga postoperativ förvirring. Colombo et al. (2012) visar 

att reorientering två gånger per dag minskar antalet patienter med postoperativ förvirring. 

Wassenaar et al. (2017) presenterar ett studieprotokoll, UNDERPIN-ICU med syftet att 

förebygga postoperativ förvirring på intensivvårdsavdelningar. I protokollet ingår 

omvårdnadsåtgärder kring hörsel och syn (till exempel att ge patienten sina glasögon, 

hörselapparat och att dämpa bakgrundsljud), sömnkvalitet (optimera dygnsrytm, hjälpa 

patienten att slappna av), optimera mentala statusen (ge patienten en klocka och en kalender, 

regelbunden reorientering) och optimera rörlighet (stimulera patienten att sitta upp, träning 

med en fysioterapeut). Protokollen är för nuvarande under utredning men vetenskaplig 

underlag för specifika omvårdnadsåtgärder finns (Wassenaar et al., 2017). 

  

Att upptäcka 

Denna studie visade att sjuksköterskorna ansåg att det var lätt att känna igen postoperativ 

förvirring om patienterna var utåtagerande. McDaniel & Brudney (2012) visar att ungefär 

hälften av postoperativt förvirrade patienter är hypoaktiva och att de flesta hypoaktiva fall 

förbli oupptäckta. Den hypoaktiva patienten drar sig undan och är passiv men tillståndet från 

hypoaktiv till hyperaktiv förvirring kan ändra snabbt och oförutsägbart (Cole, 2004). Flera 

studier har visat att hypoaktiv förvirring leder till försenade omvårdnadsinsatser och därmed 

till flera komplikationer, vårdskador och ökad mortalitet (Rudolph & Marcantonio, 2011). 

Därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen kan identifiera både den hypoaktiva och den 

hyperaktiva förvirrade patienten. 

  

Att behandla 

Sjuksköterskorna ansåg att en lugn och trygg miljö var viktigt och att enkelrum var bättre för 

förvirrade patienter. Att optimera dygnsrytm är en viktig omvårdnadsåtgärd för att förebygga 

och behandla postoperativ förvirring (Wassenaar et al. 2017). Emellertid berättade 

sjuksköterskorna att hyperaktiva patienterna ibland måste flyttas in i korridoren nattetid för 
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att personalen skulle kunna ha patienterna under uppsikt eller att patienterna ibland skickades 

tillbaka till intensivvårdsavdelningen på grund av brist på resurser. Enligt sjuksköterskorna 

var det lugnare på nattetid och patienternas dygnsrytm blev inte störd av att ligga i 

korridoren. Vistelse på intensivvårdsavdelningen anses som stressande för patienterna och 

innebär i sig en risk för postoperativ förvirring (Stubberud, 2009). Utifrån intervjuerna kan 

slutsatsen dras att det finns brist på resurser för att garantera en god omvårdnad för förvirrade 

patienter.   

  

Deltagarna berättade att närstående var en viktig resurs. Sjuksköterskorna påpekade att även 

närstående behövde veta vad postoperativ förvirring innebar. Mailhot et al. (2014)  

presenterar ett protokoll för att utforma en interpersonell patient-närstående-sjuksköterska-

relation som innebär att sjuksköterskan bidrar med vetenskapligt kunskap om förvirring 

medan närstående bidrar med personlig kunskap om patienten. Sjuksköterskan hjälper och 

uppmuntrar närstående att ta del i omvårdnaden som syftar till att upptäcka och behandla 

förvirring. Mailhot et al. (2014) påpekar att rollen av närstående inom sjukvården har 

studerats utförligt i exempelvis pediatrik men inom omvårdnad av postoperativt förvirrade 

patienter finns lite forskning. 

  

Hinder för omvårdnad 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns brist på personal och tid. Framför allt var det svårt att 

bygga relationer med patienterna eftersom de kunde träffa olika sjuksköterskor före och efter 

operationen. Sjuksköterskorna ansåg att kontinuitet i personalkontakt skulle skapa en lugnare 

miljö för patienterna. 

  

Informanterna nämnde att det ofta bara fanns tid till nödvändiga åtgärder och att 

sjuksköterskorna inte hann med att förebygga och behandla postoperativ förvirring. I 

synnerhet fanns det ingen tid för att prata med patienterna och därmed missades hypoaktivt 

förvirrade patienter. Postoperativ förvirring leder till risk för komplikationer och vårdtiden på 

sjukhuset kan öka med 90% för dessa patienter (Kostic, 2016). Dessutom leder postoperativ 

förvirring till ökad mortalitet (Björkelund Björkman, 2008). Kostnaden för samhället och 

lidande för patienterna och närstående är därmed väsentligt. Författarna anser därför att tiden 

som spenderas för att förebygga och behandla postoperativ förvirring leder till besparingar på 

lång sikt. 
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Deltagarna ansåg att smärtbehandling kunde vara ett hinder för omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna ansåg att långtidsverkande opiater borde sättas ut om patienterna var 

förvirrade. Det stämmer överens med Clegg och Young (2011) som anser att opioider bör 

undvikas om patienterna har en risk att få postoperativ förvirring. Sjuksköterskorna upplevde 

att patienterna kunde försättas i smärta om medicin sätts ut. Dessutom kan smärta i sig leda 

till förvirringstillstånd (Mailhot et al., 2014). Utifrån intervjuerna kom författarna fram till att 

sjuksköterskorna behöver mer stöd för att kunna hantera dilemman mellan att göra gott 

(initiera opioider) och att inte skada (inte ge opioider). Smärtcentrum är en resurs som kan 

konsulteras om patienten har smärtproblematik som avdelningen inte kan behandla. Detta 

nämndes inte i intervjuerna men det bör ingå i strategi vid behandling av postoperativ 

förvirring.  

  

Sjuksköterskans behov för att kunna ge omvårdnad 

Sjuksköterskorna efterfrågade mer utbildning för att kunna förebygga, upptäcka och behandla 

förvirring. Även undersköterskorna som arbetar närmare patienter behövde utbildning för att 

kunna känna igen symptom. Lundström et al. (2005) visar att utbildning och handledning av 

personal är en viktig åtgärd som minskar antal dagar av förvirring. Denna åtgärd bör ingå en 

multifaktoriell åtgärdsstrategi som även inkluderar undervisning av patienter och kontinuitet i 

patient-sjuksköterska-relation. 

  

Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att följa upp patienterna och utvärdera effekter av 

omvårdnadsåtgärderna. Överrapporteringen om patienternas mentala tillstånd upplevdes som 

svårt. Ett mätinstrument skulle kunna underlätta kommunikation mellan personalen. 

Deltagarna i denna studie använde inget instrument för att fastställa graden av förvirring. 

Detta stämmer överens med en studie av Egerod, Albarran, Ring, & Blackwood (2013) som 

visar att svenska intensivvårdssjuksköterskor inte utredde delirium på ett systematiskt sätt. I 

föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna vad som hände eller vad patienten gjorde i sin 

förvirring.  

 

Många omvårdnadsåtgärder initieras, följs upp och utvärderas med hjälp av mätinstrument. 

Exempelvis så skattas smärtan med hjälp av Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog 

Scale (VAS) eller Abbey Pain Scale. Sjuksköterskor tar blodprov för att få värden på 

patientens blodstatus, njurfunktion med flera.. När mätinstrument implementerades på 
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intensivvårdsavdelningar ökade antalet upptäckter av förvirring och tillståndet kunde botas 

snabbare än på avdelningen där mätinstrument saknades (Van den Boogaard et al. 2009). Det 

finns många olika mätinstrument för att mäta förvirring och de flesta har utvecklats för 

intensivvårdspatienter. Antalet fall av upptäckta postoperativt förvirrade patienter är 

beroende på vilket mätinstrument som används (Van Rompaey et al. 2008). Vissa landsting 

rekommenderar NuDesc för icke-intensivvårdsavdelningar och mätning av förvirring bör 

göras minst en gång per arbetstpass. NuDesc är ett effektivt mätinstrument för att mäta 

förvirring, men hypoaktiva patienter missas däremot ofta (Andersson, 2016). Informationen 

om NuDesc finns som PM på intranät och sjuksköterskor har tillgång det. Att mätinstrument 

inte används av deltagarna i denna studie kunde bero på olika faktorer: sjuksköterskorna 

kände inte till NuDesc, tidsbrist för att använda och dokumentera, personalen förstår inte 

fördelarna med mätinstrumentet (Van den Boogaard, 2009).  

  

Rekommendation 

-Större fokus på postoperativ förvirring i sjuksköterskeutbildningen. I utbildningen kan 

uppgifter om postoperativ förvirring inkluderas i en problembaserad lärande (PBL) eller som 

uppgift i samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

-Mer information till befintlig vårdpersonal på alla avdelningar där postoperativa patienter 

vårdas bland annat om screening och mätinstrument. En strategi för upptäck och behandling 

av postoperativ förvirring bör utvecklas. Ett mätinstrument bör introduceras och 

implementeras. 

-I strategien förebyggande och behandling av postoperativ förvirring bör smärtcentrum som 

resurs användas.  

-Ett kvalitetsregister bör utvecklas. I det Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) för registrering 

av negativa händelser och komplikationer inom intensivvårdsavdelningar ingår inte 

postoperativ förvirring (SIR, 2014). Inte alla sjukhus är anslutna till Svensk Perioperativ 

Register (SPOR, 2017) och Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI, 2015) har 

inga specifika riktlinjer om förebyggande av postoperativ förvirring.   

-Mer forskning behövs i ämnesområdet bland annat om screeningsstrategier och 

mätinstrument. Forskare bör vara med i forskningsfronten, och samarbeta med andra 

universitetssjukhus.     
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Metoddiskussion      

Studiens styrka 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka omvårdnadsstrategier och 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor använde för att förebygga, upptäcka och behandla 

postoperativ förvirring. Författarna genomförde en intervjustudie som baserades i stor 

utsträckning på öppna frågor som exempelvis Berätta om ett tillfälle där du kunde ana att 

patienten skulle kunna bli ....’. Genom intervjuerna fick författarna en inblick i vilka 

resonemang, dilemman och utmaningar som fanns i omvårdnaden av postoperativt förvirrade 

patienter. Sjuksköterskor berättade med egna ord och utvecklade sina tankar under 

intervjuerna. Didaktisk var intervjumetoden intressant att använda då olika informanter 

belyste olika delar av ämnet. Intervjuerna med sjuksköterskor har lett till att författarna fått en 

större kunskap om postoperativ förvirring.   

 

För att få så mycket information som möjligt valde författarna att rekrytera respondenter från 

två olika avdelningar. Det var fördelaktigt att intervjua sjuksköterskor från en thoraxkirurgisk 

och en ortopedisk vårdavdelning då riskfaktorer för postoperativ förvirring delvis är olika för 

dessa patientkategorier (Rudolph & Marcantonio, 2011). Sjuksköterskorna hade även träffat 

patienter som hade genomgått både akuta och planerade operationer. En annan fördel var att 

risken för att informanterna träffades och påverkade varandra inför intervjuerna minskades 

eftersom deltagarna kom från olika avdelningar.  

 

Studiens svagheter 

En svaghet var att deltagare var relativt unga. Sex av åtta deltagare hade varit på 

avdelningarna i mindre än två år samt att de var relativ unga, mellan 23 och 30 år. Bara två 

sjuksköterskor hade en längre erfarenhet och var äldre än 50 år. Dessutom var alla 

informanter kvinnor. Medelålder av sjuksköterskor i Mellansverige är 35 år och 

yrkeserfarenhet är 7 år (Lönestatistik), 7% av antalet landstingsanställda sjuksköterskor är 

yngre än 30 år och 15% är i ålder mellan 50 och 55 år (SKL, 2016). Informanterna var 

således inte representativa för den population sjuksköterskor i Mellansverige. 

 

Författarna upplevde att datamättnad uppnåddes med antalet intervjuade sjuksköterskor. 

Exempelvis så önskade sig samtliga sjuksköterskor mer resurser, tid och personal, mer 

information eller utbildning för att kunna hjälpa en patient med postoperativ förvirring på 

bättre sätt. 
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Trovärdighet 

Författarna hade läst på om postoperativ förvirring i litteraturen och hade fått en föreläsning 

om ämnet under termin fyra på sjuksköterskeutbildningen. Författarna hade därmed 

förförståelse om ämnet och det var ibland svårt att inte använda sig av egen kunskap. 

Författarna frågade utifrån förförståelse explicit efter mätinstrument eftersom informanterna 

inte nämnde det själva. Det kunde ha påverkat analys och resultat och minskade trovärdighet 

något.  

 

Tillförlitlighet  

Intervjuerna gjordes inom två veckor på respektive avdelningar. Författare använde dock en 

intervjuguide som garanterar att samma frågor ställdes till alla deltagare. Båda författarna har 

lyssnat på intervjuerna och läst transkriberingen. Författarna kodade och indelade i kategorier 

och subkategorier oberoende av varandra. Sedan jämfördes koder, kategorier och 

subkategorier. Analysen diskuterades stegvis för att komma till en gemensam tolkning av 

resultatet.  

 

Giltighet 

I resultatet presenteras informanternas uttalande med fokus på frågeställningar och studiens 

syfte. Deltagarna kom från två olika avdelningar där postoperativ förvirring ofta förekommer 

och samtliga deltagarna har jobbat med postoperativ förvirrade patienter. Deltagarnas ålder 

och erfarenhet varierade och sjuksköterskor bidrag med olika åsikter om ämnet. Kategorier 

täcker alla data som kom fram i intervjuerna och subkategorier och ingen information 

exkluderades från analyser.  

 

Överförbarhet 

Det kan vara svårt att garantera att studien har en stor överförbarhet till andra avdelningar. 

Författare har intervjuat sjuksköterskor från två olika kirurgiska vårdavdelningar. En 

motsvarande studie på en intensivavdelning skulle kunna leda till andra resultat och 

slutsatser. Föreliggande studie har dock lett till resultat som stämmer överens med den 

vetenskapliga litteraturen. Detta tyder på att studiens resultat är överförbar enligt Graneheim 

& Lundman, (2004) och betyder att de rekommendationer som studien ledde till är värdefulla 

för andra sjukhus i Sverige. 
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Kliniska implikationer 

Studien ledde till flera rekommendationer som kan förbättra upptäckt och behandling av 

postoperativ förvirring. Studien visade att det behövs mer undervisning om postoperativ 

förvirring på sjuksköterskeprogrammet. Även undersköterskor bör få mer undervisning i 

ämnet eftersom de arbetar nära patienter. Undersköterskor bör därför kunna känna igen 

tecken på postoperativ förvirring. Kunskap om systematisk screening av patienter gällande 

postoperativ förvirring, att följa upp patienterna och utvärdera omvårdnadsåtgärder bör 

spridas på postoperativa avdelningar. Det behövs en handlingsplan för att implementera 

mätinstrument.      

     

 

Slutsats  

En del av sjuksköterskor ansåg att förebyggandet av postoperativ förvirring var viktigt medan 

andra deltagarna inte tänkte på det. De omvårdnadsåtgärder som tillämpades varierade med 

sjuksköterskan, deltagarna tillämpade varierande omvårdnadsåtgärder för behandling av 

postoperativ förvirring. Sjuksköterskor använde inga bedömningsinstrument för att mäta 

graden av förvirring. En tydlig strategi för att screena riskpatienter och för att upptäcka och 

behandla förvirring saknades. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att följa upp samma 

patient. Deltagarna upplevde att det även var svårt att utvärdera omvårdnadsåtgärder och 

förloppet av förvirring. Sjuksköterskor efterfrågade mer tid, personal och upplevde att det 

saknades utbildning och information om postoperativ förvirring. 

  



 29 

REFERENSER  
     

Anderson, C. (2016). Svår förvirring efter hjärtkirurgi. Omvårdnadsmagasinet, 2, 11-13. 

 

Björkelund Björkman, K. (2008). Acute Confusional State in Elderly Patients with Hip 

Fracture. Doktorsavhandling. Lund universitet, Medicinska Fakultetet.  

     

Björkelund Björkman, K., Hommel, A., Thorngren, K.-G., Gustafson, L., Larsson, S. & 

Lundberg, D. (2010). Reducing delirium in elderly patients with hip fracture: a multi-factorial 

intervention study. Acta Anaesthesiologica Scandinavia 54(6), 678-688. doi:10.1111/j.1399-

6576.2010.02232.x     

       

Bryson, G.L.& Wyand A. (2006). Evidence-based clinical update: general anesthesia and the 

risk of delirium and postoperative cognitive dysfunction. Canadian Journal of Anesthesia, 

53(7), 669-677. doi:e10.1007/BF0302162    

     

Burry, L.D., Hutton, B., Guenette, M., Williamson, D., Mehta, S., Egerod, I., ..., Rose, L. 

(2016). Comparison of pharmacological and nonpharmacological interventions to precent 

delirium in critically ill patients: a protocol for a systematic review incorporating network 

meta-analyses. Systematic Reviews, 5(1), 153. doi:10.1186/s13643-016-0327-0 

 

Clegg, A. & Young, J.B. (2011). Which medications to avoid in people at risk of delirium: a 

systematic review. Age and Ageing, 40(1), 23-29. doi:10.1093/ageing/afq140  

       

Cole, M.G. (2004). Delirium in Elderly Patients. American Journal of Geriatric Psychiatry, 

12(1), 7-21. doi:10.1097/00019442-200401000-00002 

 

Colombo, R., Corona, A., Praga F., Minari, C., Giannotti, C., Castelli A. & Raimondi, F. 

(2012). A reorientation strategy for reducing delirium in the critically ill. Results of an 

interventional study. Minerva Anestesiologica, 78(9), 1026-1033.  

 



 30 

Dasgupta, M. & Dumbrell A.C. (2006). Preoperative risk assessment for delirium after 

noncardiac surgery: a systematic review. Journal of the American Geriatrics Society, 54(10), 

1578-1589. doi: 10.1111/j.1532-5415.2006.00893.x 

       

Edberg, A-K. (2014). Kognitiv svikt. Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. Edberg, A- 

K. & Wijk, H. (Red.). (ss. 654-680). Lund: Studentlitteratur. 

 

Egerod, I., Albarran, J.W., Ring, M., & Blackwood, B. (2013) Sedation practice in Nordic 

and non-Nordic ICU:s: a European survey. Nursing in Critical Care,18(4), 166-175. 

doi:10.1111/nicc.12003  

 

Enlund, M. (2010). Postoperativ förvirring – underskattad komplikation med allvarliga 

följder. Läkartidningen. Hämtad 22 januari, 2017,  från http://www.lakartidningen.se/ 

OldWebArticlePdf/1/13965/LKT1011s744_746.pdf 

Graneheim, B. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nursing Education Today, 

24(2), 105-112.  

Hommel, A. & Olofsson, B. (2006). Särskilt vårdprogram för patienter med höftfraktur. 

Läkartidningen. Hämtad 12 maj, 2017, från 

http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5044/LKT0640s3000_3001.pdf 

 

Hylen Ranhoff, A. (2010). Konfusion (akut förvirring). Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & 

Hylen Ranhoff, A. (Red). Geriatrisk omvårdnad: god omsorg och vård till den äldre. 

Stockholm: Liber.  

 

Inouye S.K. (2006). Delirium in older persons. The New England Journal of Medicine, 

354(11), 1157-1165. doi:10.1056/nejmra052321 

Inouye, S.K., Bogardus, S.T., Charpentier, P.A., Leo-Summers, L., Acampora, D., Holford,  

T.R., & Cooney, L.M. (1999) A multicomponent intervention to prevent delirium in 

hospitalized older patients. The New England Journal of Medicine, 340, 669–76. 

 



 31 

Krenk, L., Rasmussen, L.S., Hansen, T.B., Bogø, S., Søballe, K. & Kehlet, H. (2012). 

Delirium after fast-track hip and knee arthroplasty. British Journal of Anaesthesia, 108(4), 

607-11. doi:10.1093/bja/aer493 

 

Kostic, P. (2016). Delirium, förvirring, akut - bedömning och behandling.	  Hämtad den 14 

maj, 2017, från http://publikdocplus.lul.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-

be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-1513&docId=DocPlusSTYR-1513 

 

Lingehall, H.C., Smulter, N., Engström, KG., Gustafson, Y., & Olofsson, B. (2013). 

Validation of the Swedish version of the Nursing Delirium Screening Scale used in patients 

70 years and older undergoing cardiac surgery. Journal of Clinical  Nursing, 22(19-20), 

2858-2866. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04102.x. 

Long, L.S., Shapiro, W.A., & Leung, J.M. (2012). A brief review of practical preoperative 

cognitive screening tools. Canadian Journal of Anesthesi, 59(8), 798-804. 

doi:10.1007/s12630-012-9737-1     

Lundström, M., Edlund, A., Karlsson, S., Brännström, B., Bucht, G., & Gustafson, Y. (2005) 

Journal of the American Geriatrics Society, 53(4), 622-628.  

    

Lönestatistik. Sjuksköterska löner. Hämtad 29 april, 2017, från 

http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Sjukskoterska-1226 

 

Mailhot, T., Cossette, S., Bourbonnais, A., Côté, J., Denault, A., Cöté, M.C., ..., Guertin, 

M.C. (2014) Evaluation of a nurse mentoring intervention to family caregivers in the 

management of delirium after cardiac surgery (MENTOR_D): a study protocol for a 

randomized controlled pilot trial. Trials,15(306), 1-13. doi:10.1186/1745-6215-15-306   

       

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion.  

 (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Marcantonio, E., Ta, T. & Duthie, E. (2002). Delirium severity and psychomotor types: their 

relationship with outcomes after hip fracture repair. Journal of the American Geriatrics 

Society, 50(5), 850-857. doi:10.1046/j.1532-5415.2002.50210.x 



 32 

      

McDaniel, M. & Brudney, C. (2012). Postoperative delirium: etiology and management. 

Current Opinion in Critical Care, 18(4), 372-376. doi:10.1097/MCC.0b013e3283557211 

 

Peplau, H.E. (1991). Interpersonal relations in nursing: a conceptual frame of reference for 

psychodynamic nursing. New York: Springer Pub. Co. 

 

Pfeiffer, E. (1975). A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic 

brain deficit in elderly patients. Journal of American Geriatrics Society, 23(10), 433-41.

       

Pisani, M.A., Araujo, K. LB. , Van Ness, P.H., Zhang, Y., Wesley-Ely, E. & Inouye, S.K. 

(2006). A research algorithm to improve detection of delirium in the intensive care unit. 

Critical Care, 10(4), R121. doi:10.1186/cc5027 

      

Robinson, T.N. & Eiseman, B. (2008). Postoperative delirium in the elderly: diagnosis and 

management. Clinical Interventions in Aging, 3(2), 351-355. doi:10.2147/CIA.S2759 

 

Rudolph J.L., & Marcantonio, E.R. (2011). Postoperativ delirium: acute changes with long-

term implications. International Anesthesia Research Society, 112(5), 1202-1211. 

doi:10.1213/ANE.0b013e31821a96af     

  

Serafim, R.B., Bozza, F.A., Soares, M., do Brasil, P.E.A.A., Tura, B.R., Ely, E.W., & Salluh, 

J.I.F. (2015). Pharmacologic prevention and treatment of delirium in intensive care patients: 

A systematic review. Journal of Critical Care, 30(4), 799-807. 

doi:10.1016/j.jcrc.2015.04.005 

 

Sieber, F.E. (2010). Decreasing postoperative delirium in the elderly: the importance of 

sedation depth. Aging Health, 6(3), 267-268. 

 

Smulter, N., Lingehall, H.C., Gustafson, Y., Olofsson, B., & Engström, KG. (2013). Delirium 

after cardiac surgery: incidence and risk factors. Interactive Cardiovascular Thoracic 

Surgery, 17(5), 790-6. doi: 10.1093/icvts/ivt323    



 33 

Stanford School of Medicine. (2017). The short portable mental status questionnaire 

(SPMSQ). Hämtad den 12 maj, 2017, från 

https://geriatrics.stanford.edu/culturemed/overview/assessment/assessment_toolkit/spmsq.ht

ml 

  

Steiner, L.A. (2011). Postoperative delirium. Part 2: detection, prevention and treatment. 

European Society of Anaesthesiology, 28(19),723-732. 

doi:10.1097/EJA.ObO13e328349b7db 

 

Stubberud, D.G. (2009). Akut förvirringstillstånd/intensivvårdsdelirium. I T. Gullbrandsen & 

D.G. Stubberud (Red.). Intensivvård: avancerad omvårdnad och behandling (ss. 149-157).    

Lund: Studentlitteratur. 

 

Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid konfusion. Klinisk omvårdnad 1. Almås, H., 

Kondrup, J. & Stubberud, D-G. (Red.) (ss.395 - 404). Stockholm: Liber. 

 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). (2015). Riktlinjeträd. Hämtad den 13 

maj, 2017, https://sfai.se/riktlinje/riktlinjetra 

 

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). (2014). Registrering av negativa händelser och 

komplikationer inom IVA. Hämtad den 30 april, 2017, från 

http://www.icuregswe.org/sv/Riktlinjer/Komplikationer-inom-Intensivvvard-20121/ 

 

Svenskt Perioperativt Register. (2017). Sjukhus anslutna till SPOR. Hämtad den 30 april, 

2017, från http://www.spor.se/spor/anslutna-kliniker/ 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). (2016). Landstingsanställd personal 2016. 

Hämtat den 29 april, 2017, från 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror/t

abellerlandstingsanstalldpersonal2016.11576.html   

  

     



 34 

Stubberud, D.G. (2009). Akut förvirringstillstånd/intensivvårdsdelirium. I T. Gullbrandsen & 

D.G. Stubberud (Red.). Intensivvård: avancerad omvårdnad och behandling (ss. 149-157).    

Lund: Studentlitteratur. 

 

Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid konfusion. Klinisk omvårdnad 1. Almås, H., 

Kondrup, J. & Stubberud, D-G. (Red.) (ss.395 - 404). Stockholm: Liber. 

 

Van den Boogaard, M., Pickkers, P., van de Hoeven, H., Roodbol, G., van Achterberg, T. & 

Schoonhoven, L. (2009). Implementation of a delirium assessment tool in the ICU can 

influence haloperidol use. Critical Care, 13(4), 1-7. doi:10.1186/cc7991. 

 

Van Rompaey, B., Schuurmans, M.J., Shortridge-Baggett L.M., Truijen, S. & Bossaert, L. 

(2008). Risk factors for intensive care delirium: a systematic review. Intensive and Critical 

Care Nursing, 24(2), 98-107. doi:10.1016/j.iccn.2007.08.005  

       

Wassenaar, A., Rood, P., Schoonhoven, L., Teerenstra, S., Zegers, M., Pickkers, P. & van 

den Boogaard, M. (2017). The impact of nUrsiNg DeliRium Preventive Interventions in the 

Intensive Care Unit (UNDERPIN-ICU): a study protocol for a multi-centrerad, stepped 

wedge randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 68(1), 1-8. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.11.018 

 

Wijk, H. (2014). Minnessvårigheter och förvirringstillstånd. I. Skärsäter (Red.) Omvårdnad 

vid psykisk ohälsa. (2. uppl ss. 197). Lund: Studentlitteratur.     

    

World Medical Association. (2013). Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects. France: World Medical Association. Hämtad den 17 januari, 2017, from 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 

 

 

 

 



 35 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Ålder, kön, grund/specialistutbildning, antal år på den aktuella avdelningen. 

1. Förebygga * 

Berätta om ett tillfälle när du kunde ana att patienten skulle kunna bli postoperativt förvirrad.  

2. Upptäcka ** 

Berätta om ett tillfälle när du upptäckte att patienten var postoperativt förvirrad. När 
upptäckte du det? 

3. Behandla *** 

Berätta vad du gör när du har hand om en patient med postoperativ förvirring. 

4. Har du någonting du vill lägga till? 

* Vilka förutbestämda faktorer såg du hos patienten? 
Vad fick dig komma fram till att patienten befann sig i riskzonen? 
Vilka omvårdnadsåtgärder tillämpade du för att förebygga postoperativ förvirring hos (risk)patienten? 
Vad är svårt med, eller finns det hinder för, att kunna förebygga postoperativ förvirring? 
Vad skulle du som sjuksköterska behöva för att kunna förebygga postoperativ förvirring? 

** Hur upptäckte du att patienten hade postoperativ förvirring? Vilka tecken fanns? Vad gick du 
efter? 
Hur visste du att det inte var något annat som ledde till patientens beteende/symtom? 
Hur reagerade du när du såg patienten i sin postoperativa förvirring? 
Vad är svårt med, eller vad hindrar dig, från att upptäcka postoperativ förvirring? 
Vad gör det lättare, och vad behöver du, för att kunna upptäcka postoperativ förvirring i ett tidigt 
skede? 
 
*** Vilka omvårdnadsåtgärder använder du för att behandla postoperativ förvirring? 
Vad gör det lättare för dig att behandla postoperativ förvirring? 
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Bilaga 2 

TILL VERKSAMHETSCHEFEN 
 
Vi heter Heidi Pisto och Lisette Lenoir och studerar till sjuksköterskor på 
sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. Vi är termin fem-studenter och kommer att 
genomföra vårt examensarbete om 15 hp i våren 2017. 
 
I examensarbetet har vi valt att studera vilka omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsstrategier 
sjuksköterskor tillämpar för att förebygga, upptäcka och behandla postoperativ konfusion. 
 
Vi hoppas att vår studie kan bidra till ökad medvetenhet om postoperativ konfusion och vill 
därför gärna genomföra studien på avdelning _______ på ________  under februari 2017. 
 
Vi kommer gärna ut och svarar på ’ frågor om studien och dess upplägg. Det går även bra att 
kontakta oss eller vår handledare. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
Lisette Lenoir  Heidi Pisto 

Tel. 0730 385820  Tel. 0723 330549 

Lisette.Lenoir.1640@student.uu.se Heidi.Pisto.8675@student.uu.se  

 

 

Handledare: Eva Hovstadius: eva.hovstadius@pubcare.uu.se 
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Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 
FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel:  

Studiens design: se bifogad projektplan        Tidpunkt för datainsamling:  
Namn:  

Program / Kurs:  Termin:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

Handledare:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 
utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 
därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 
 

     
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 
granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 
 

     
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

 
 

Datum:     Ort: 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef:   

Namnförtydligande: 
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Bilaga 3 

INFORMATIONSBLAD 

Hej! 
Vi är två sjuksköterskestudenter som ska genomföra ett examensarbete. Vi är intresserade av 
omvårdnad med fokus på postoperativ konfusion. Vi vill fördjupa oss i hur ni bedömer risken 
för postoperativ konfusion, hur ni upptäcker samt vårdar patienter som har postoperativ 
konfusion. Vi vill även veta vad ni behöver för att kunna arbeta så bra som möjligt med 
postoperativ konfusion. 
 
● Syftet med undersökningen är att skapa en ökad förståelse för vilka 

omvårdnadsåtgärder som utförs för att upptäcka, förebygga och behandla postoperativ 
konfusion.  

 
● Sjuksköterskeprogrammet på Uppsala universitet, i samråd med avdelningarna XX 

och XX, har godkänt genomförandet av denna undersökning som är en del av det 
examensarbete som ingår i programmets kursplan. 

 
● Vi vill intervjua sjuksköterskor som har träffat patienter med postoperativ konfusion 

och som har arbetat i minst sex månader på en postoperativ avdelning. 
 
● Ditt deltagande är frivilligt samt anonymt och material behandlas konfidentiellt. Du 

kan svara på de frågor du vill svara på. Du kan närsomhelst avbryta den pågående 
intervjun. Datan kommer att avidentifieras innan rapportering sker av studien.  

 
● Intervjun planeras att genomföras under en tid och plats som passar dig under veckan 

XX. Vi uppskattar att en intervju tar cirka 30 minuter. Vi (Heidi och Lisette) kommer 
att närvara under samtliga intervjuer. Intervjun kommer att spelas in för att sedan 
transkriberas. Därefter kommer inspelningen att raderas av sekretesskäl. 

 
Tack på förhand! 

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss på: 

——— 

Lisette Lenoir   Heidi Pisto 

Tel. 0730 385820   Tel. 0723 330549 

Lisette.Lenoir.1640@student.uu.se  Heidi.Pisto.8675@student.uu.se  

 

Handledare: Eva Hovstadius: eva.hovstadius@pubcare.uu.se 

 


