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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd inom somatisk vård. År 2016 var 

85 % av patienterna som diagnosticerades med delirium i Sverige 70 år eller äldre. Det finns 

många olika faktorer som bidrar till uppkomsten av delirium, bland annat hög ålder, 

hypertoni, att genomgå kirurgi, tidigare hjärtsjukdom eller stroke och kognitiva nedsättningar.   

Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av delirium.  

Metod: En litteraturstudie där resultatet grundas på tio kvalitativa originalartiklar med 

intervjustudie som metod. Artiklarna söktes i databaserna PubMED, CINAHL och PsycINFO. 

Resultat: Fyra huvudkategorier framkom vid granskning av resultatet; Upplevelser av en 

förändrad verklighet, Upplevelser av starka känslor, Upplevelser av att minnas tillbaka och 

Upplevelser av bemötande. Patienterna beskrev starka känslor av rädsla, oro och ilska i 

samband med delirium. Känslor av isolering och otrygghet förekom när patienternas 

verklighetsuppfattning var nedsatt. Rädsla kunde uttryckas genom aggressivitet vilket kan 

bidra till stigmatisering och försvårande omständigheter för patienten. Lugn, närvaro och 

säkerhet hos sjuksköterskan ingav patienterna trygghet. Att minnas tillbaka på delirium 

orsakade känslor av skam, skuld och ånger. Några förnekade att de haft delirium medan andra 

uppskattade att samtala om sina upplevelser. Sjuksköterskans kompetens hade stor betydelse 

för patienternas upplevelser av bemötande.  

Slutsats: Upplevelsen av delirium är individuell. Att bli bekräftad och sedd som en unik 

individ beskrevs av patienterna leda till ökat välbefinnande. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

att informera och stötta patienten för att minska stigmatisering och lidande. Det är också 

betydelsefullt att sjuksköterskan behandlar patienternas upplevelser med respekt. 
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ABSTRACT 

 

Background: Delirium is a common condition within somatic care. In 2016 85 % of patients 

diagnosed with delirium in Sweden were 70 years of age or older. There are many different 

factors that contribute to the onset of delirium, including high age, hypertension, undergoing 

surgery, previous heart disease orr stroke and cognitive impairments. 

Aim: The aim of the study was to explore patients’ experiences of delirium.  

Method: A literature study where the result is based on ten qualitative original articles with 

interviews as a method. The articles were searched in the databases PubMED, CINAHL and 

PsycINFO. 

Results: Four main categories emerged when reviewing the results; Experiences of a 

Changed Reality, Experiences of Strong Emotions, Remains of Remembrance and 

Experiences of Personal Treatment. Patients described strong feelings of fear, concern and 

anger associated with delirium. Feelings of isolation and insecurity occurred when the 

patient's perception of reality was reduced. Fear could be expressed through aggressiveness, 

which could contribute to stigmatization and aggravating circumstances for the patient. The 

calm, presence and safety of the nurse provided patients with security. Recalling delirium 

caused feelings of shame, guilt and regret. Some denied that they had delirium while others 

appreciated talking about their experiences. Nursing skills were of great importance to the 

patient's experiences of treatment. 

Conclusion: The experience of delirium is individual. Becoming confirmed and seen as a 

unique individual was described by patients leading to increased well-being. The nurse has an 

important role in informing and supporting the patient to reduce stigmatization and suffering. 

It is also important that the nurse treats the patient's experiences with respect. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Introduktion 

Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd inom somatisk vård, främst utsatta är äldre 

patienter. År 2016 diagnostiserades 1233 vuxna patienter med delirium som vårdats inom 

slutenvården i Sverige, 1054 av patienterna var 70 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2016). 

Mycket varierande siffror gällande incidens av delirium rapporteras från olika studier, mellan 

10,3 – 83 % av patienterna som vårdas på olika avdelningar för varierande sjukdomstillstånd 

drabbas av delirium (Agarwal et al., 2010; Ely et al., 2001; McNicoll, Pisani, Ely & Inouye, 

2005; Mitasova et  al., 2012; Ouimet, Kavanaugh, Gottfried & Skrobik, 2006; Pandharipande 

et al., 2008; Puntillo et al, 2010; Sharma, Malhotra, Grover & Jindal, 2012, Svenningsen et 

al., 2012; Van der Sluis et al, 2016). Högst incidens observeras på intensivvårdsavdelningar, 

postoperativa avdelningar och avdelningar för palliativ vård. Incidensen på 

medicinavdelningar och geriatriska avdelningar är mellan 18–35% men upp till 50 % av äldre 

som vårdas på sjukhus påverkas (Inouye, Rudi, Westendorp & Saczynski, 2014). Delirium är 

inte bara ett bekymmer för den enskilde patienten, utan leder till en förlängd vårdtid och 

ökade samhällskostnader (Zywiel et al, 2015). Prognosen är sämre för patienter med delirium 

och dödligheten är högre (Tosun Tasar et al., 2017; Van der Sluis et al., 2016).  

 

1.2 Begreppsdefinition  

Vid kritisk sjukdom uppstår psykiska och fysiska påfrestningar som kan leda till akut 

konfusion. Tillståndet uppträder ofta efter kirurgi och under behandling av kritisk sjukdom på 

övervaknings- eller intensivvårdsavdelning och kallas därför även för postoperativt 

förvirringstillstånd eller intensivvårdsdelirium (Stubberud, 2011). Ordet konfusion är 

synonym till begreppet förvirringstillstånd och beskrivs i Svensk MeSH vara ett mentalt 

tillstånd som kännetecknas av förvirring, känslomässiga störningar, bristande förmåga att 

tänka klart och desorientering (Karolinska Institutets Universitetsbiblioteket, 2017). Delirium 

är ett begrepp som innefattar akut förvirringstillstånd, konfusion, postoperativ konfusion och 

tillfälligt förvirringstillstånd (Stubberud, 2011). Vidare beskrivs delirium i Svensk MeSH vara 

en störning som kännetecknas av förvirring, desorientering, ouppmärksamhet, hallucinationer, 

inbillning, upphetsning och stundtals överaktivitet i det autonoma nervsystemet (Karolinska 

Institutet Universitetsbiblioteket, 2017). I föreliggande uppsats kommer begreppet delirium att 

användas när författarna avser diskutera tillstånd som ingår under begreppet. 
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1.3 Klinisk bild 

Delirium karaktäriseras av en förändrad kognitiv funktion och rubbningar i medvetandenivån. 

Enligt systemet ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Criteria” (DSM-IV) 

sammanställd av American Psychiatric Association (2000) kan delirium yttra sig i form av 

minnessvikt, beteendestörningar, desorientering, språkstörningar och perceptionsstörningar. 

Symtomen är tillfälliga och utvecklas under en kort tidsperiod, vanligtvis några timmar upp 

till ett par dagar och varierar i intensitet över dygnet (American Psychiatric Association, 

2000). Patientens förmåga att uppfatta yttre stimuli är nedsatt och uppmärksamheten är 

begränsad. Patienten kan också ha störd uppfattningsförmåga i form av vanföreställningar, 

exempelvis hörsel- och synhallucinationer. Minnes- och orienteringsstörningar manifesterar 

sig genom att patienten är desorienterad till tid, plats, person eller situation och att 

korttidsminnet är försämrat. Kapaciteten att inhämta och återge information är nedsatt. 

Beteendestörningar kan visa sig genom att patienten försöker dra i och plocka av sig 

utrustning, klättra ur sängen eller vara utåtagerande och aggressiv. Paranoida föreställningar 

kan innebära att det blir svårare att få kontakt med patienten, som kan bli osäker och 

misstänksam till andra människor. Delirium kan delas in i tre olika typer: hyperaktiv, 

hypoaktiv och ett blandat tillstånd. Hyperaktivt tillstånd innebär att patienten är utåtagerande i 

sina symtom och har svårt att samarbeta. Hypoaktivt tillstånd är vanligt hos äldre och innebär 

att patienten har slutit sig inne, vilket medför att symtomen inte uppvisas lika tydligt, och kan 

då lätt förbises. Kombinationstillstånd betyder att patienten växlar mellan hyperaktivt och 

hypoaktivt tillstånd under dygnet eller under en viss period. Symtomen vid tillståndet varierar 

mellan olika patienter, således har inte alla som drabbas av delirium alla symtom som 

beskrivs (Stubberud, 2011).   

 

1.4 Diagnosticering 

Diagnosen delirium fastställs genom de kliniska symtom som patienten uppvisar. Tillståndet 

kan vara svårt att identifiera vilket innebär att det lätt förbises (Inouye, Rudi, Westendorp & 

Saczynski, 2014). Det finns olika verktyg som kan användas för att upptäcka och 

diagnostisera delirium, enligt Adamis, Sharma, Whelan & Macdonald (2010) finns det 24 

olika verktyg med varierande mätskalor tillgängliga. Några av verktygen är Nursing Delirium 

Screening Scale (Nu-DESC), NEECHAM Confusion Scale, Confusion Assessment Method, 

CAM (Adamis et al., 2010) och Intensive Care Delirium Screening Checklist, ICDSC (Van 

Eijk et al., 2009). Det finns också en utvecklad version av CAM som används för screening av  
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patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, CAM-ICU (Ely et. al, 2001). Confusion 

Assesment Method är det verktyg som globalt används i störst utsträckning både inom 

forskning och i klinisk verksamhet (Oh, Tamara, Hshieh & Inouye, 2017). Verktyget bygger 

på diagnoskriterierna för delirium i DSM-IV i Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (American Psychiatric Association, 2000). Verktyget grundas på fyra olika delar: 

akut insättande och fluktuerande förlopp, ouppmärksamhet, oorganiserat tänkande och 

förändrad medvetandenivå. För att diagnosen delirium ska kunna ställas krävs närvaro av de 

första två kriterierna samt närvaro av tredje eller fjärde kriteriet (Inouye et al, 1990). Vidare 

ska förändringen i kognitiv förmåga inte kunna förklaras som en orsak till utveckling av 

demens eller redan existerande demenssjukdom (American Psychiatric Association, 2000).   

 

1.5 Riskfaktorer 

Delirium tros bero på en kombination av olika faktorer, predisponerande faktorer (faktorer 

som föreligger hos patienten innan insjuknande) och utlösande faktorer (som bidrar till att 

tillståndet utvecklas) (Stubberud, 2011). Hög ålder hos patienten är den mest betydande 

predisponerande faktorn som kan kopplas samman med delirium (Sharma et al., 2012; 

Svenningsen et al., 2012; Oh, Sieber, Leoutsakos, Inouye & Lee, 2016; Van der Sluis et al., 

2016). Andra predisponerande riskfaktorer är hypertoni (Galyfos, Geropapas, Sianou, Sigala 

& Fillis, 2017; Ouimet et al., 2006) och manligt kön (Galyfos et al., 2017; Oh et al., 2016; 

Tosun Tasar et al., 2017). Utlösande faktorer är nedsatt njurfunktion, lågt hemoglobin 

(Galyfos et al., 2017), lågt albumin, acidos, sänkt medvetandegrad, nedsatt urinproduktion 

(Sharma et al., 2012), leukocytos (Jang, Jung, Yoo, Jung & Ohn, 2016; Van der Sluis et al., 

2016), förhöjt blodglukos, förhöjt bilirubin, förhöjt CRP (Jang et al., 2016) och sjukdomar i 

nedre urinvägarna (Tosum Tasar et al., 2017; Van der Sluis et al., 2016).  

Kroniska sjukdomar som exempelvis Diabetes Mellitus (Galyfos et al., 2017; Jang et al., 

2016), hjärtsjukdom (Galyfos et al., 2017) och Parkinsons sjukdom (Oh et al., 2016) kan 

associeras med delirium. Demens är en kronisk sjukdom till skillnad från delirium men 

patienter med demens eller annan kognitiv nedsättning löper ökad risk att drabbas av delirium 

(Oh et al., 2016; Jang et al., 2016). Det finns även samband mellan alkoholism (Ouimet et al., 

2006), tidigare rökning (Galyfos et al., 2017), depression, psykisk ohälsa, (Jang et al., 2016; 

Van der Sluis et al., 2016), stroke (Inouye et al., 2014) och cerebrovaskulära sjukdomar (Van 

der Sluis et al., 2016) och delirium.  
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Patienter som vårdas för kritiska sjukdomstillstånd på intensivvårdsavdelning och behandlas 

med respirator har också en förhöjd risk att drabbas (Puntillo et. al., 2012; Sharma et al., 

2012) likaså patienter som genomgått kirurgiska ingrepp (Galyfos et al., 2017; Van der Sluis 

et. al., 2016) och haft postoperativa komplikationer och postoperativ njursvikt (Van der Sluis 

et al., 2016). Olika studier visar också att användande av vissa läkemedel kan kopplas 

samman med utvecklingen av delirium (Pandharipande et. al., 2008; Sharma et al., 2012).  

Icke-fysiologiska orsaker till delirium kan vara psykologiska och miljömässiga faktorer. Att 

känna sig isolerad, stressad, otrygg och att ha ångest är vanligt vid delirium. Känslan av att 

vara isolerad uppkommer trots förekomst av andra människor i omgivningen eftersom 

kommunikationsförmågan är försämrad (Stubberud, 2011). Utöver de tidigare nämnda 

orsakerna tillkommer fenomenet alienation vilket är en känsla av förfrämligande 

(Nationalencyklopedin, 2017). Känslan av alienation förstärks ytterligare på grund av det 

aktuella sjukdomstillståndet och den obekanta sjukhusmiljön (Stubberud, 2011).  

 

1.6 Konsekvenser av delirium 

 1.6.1 Stigmatisering 

Patienter med delirium upplever psykiska symtom såsom förvirring, hallucinationer och 

kognitiv svikt. Psykiska symtom och sjukdomstillstånd som felaktigt antas vara viljestyrda är 

förknippat med stigmatisering. Det kan i förlängningen leda till försämrad livskvalitet för 

patienter som genomgått en eller flera episoder av delirium. Det är av största vikt att 

sjuksköterskan är medveten om stigmatisering inom omvårdnaden av patienter med delirium 

för att kunna förhindra att det uppkommer. En ökad kunskap om stigmatisering inom 

omvårdnad av dessa patienter är av stor betydelse då det kan förhindra att långvariga 

konsekvenser i den psykiska hälsan uppstår (Kim et al., 2017). 

 

1.6.2 Ökade samhällskostnader 

Delirium är ett tillstånd som medför konsekvenser för både patienterna och samhället. 

Symtomen kan vara svårt att identifiera vilket kan leda till svårigheter i behandlingen med 

komplikationer som följd (Stubberud, 2011). Kostnaden för att vårda patienter med delirium 

är högre jämfört med kostnaden att vårda patienter som inte har delirium (Leslie, 

Marcantonio, Zhang, Leo-Summers, & Inouye, 2008). Patienter som drabbats av delirium har 
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även en förlängd vårdtid, vilket också leder till att kostnaden för att vårda patienter med 

delirium blir högre (Zywiel et al., 2015).  

 

 

1.7 Personcentrerad omvårdnad 

Socialdepartementet nämner i en nyligen publicerad överenskommelse mellan Staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att utveckling av personcentrerad omvårdnad bör 

ske med hänsyn till de mest sjuka äldres särskilda behov (Socialdepartementet, 2015). 

Personcentrerad omvårdnad innebär att se till individens fysiologiska och psykologiska behov 

utifrån dennes eget perspektiv för att anpassa omvårdnaden därefter. Det medför också att 

sjuksköterskan i mötet med patienter med delirium ska se till hela människan och bortom det 

specifika sjukdomstillståndet. Slutligen betyder det att sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att 

framföra patientens perspektiv vid omvårdnad samt att en personcentrerad vård ska tillfogas 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

 

 

1.8 Sjuksköterskans roll vid vård av patienter med delirium 

Patientens förvirringstillstånd vid delirium ställer krav på sjuksköterskans etiska och 

moraliska kompetens. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska sjuksköterskan 

medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan ska verka 

för en jämlik vård på lika villkor. Även i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:810) stadgas i 

3 kapitlet 1 § att all vård ska bedrivas på lika villkor, med respekt för principen om lika värde 

och för människans värdighet. I vårdprofessionens etiska koder fastställs det att 

vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om 

människors lika värde (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Människor reagerar olika vid 

kritisk sjukdom beroende på egna förutsättningar och omständigheter, det är därför viktigt att 

vid varje vårdtillfälle se till varje enskild individs behov (Johannesson & Michel, 2017). 

Att möta lidande hos patienter med delirium erfordrar sjuksköterskans yrkesmässiga 

kompetens i strävan efter att uppnå en ömsesidig relation där förtroende finns. På så vis kan 

sjuksköterskan vara ett stöd för patienten i lidandet. Vidare krävs specifik kunskap kring 

patienters upplevelse av delirium som ett led i att öka sjuksköterskans förståelse för den unika 

människan (Eriksson 1994; Eriksson 2014). 
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1.9 Teoretisk referensram 

Den omvårdnadsteori som utgör studiens referensram är Katie Erikssons omsorgsteori. I 

teorin är människan, hälsa, vårdande samt lidande och lindring centrala koncept. Hennes teori 

präglas av en ontologisk människosyn, varje människa unik och har sina individuella behov. 

En människas upplevelser är personliga och kan aldrig helt förstås av någon utomstående 

person (Eriksson, 1995). Teorin innefattar en helhetssyn på människan så som kropp, själ och 

ande. Det innebär att människan har sina egna tankar, hopp och drömmar. Det är 

betydelsefullt att se förbi ett specifikt hälsohinder och se till hela människan vid omsorg 

(Eriksson, 2014). Lidandet står till grund för all omvårdnad. Hälsa är ett holistiskt begrepp 

bestående av sundhet, friskhet och välbefinnande där även lidandet ingår som en del av 

begreppet. Så länge som lidandet inte överstiger en nivå som för blir ohanterlig kan lidandet 

bidra till personlig utveckling (i Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).  

 

Vårdandet präglas av ett tankesätt som grundar sig i tro, hopp och kärlek vilket avspeglas i 

vårdrelationen mellan patient och vårdare. Tro står för en tilltro och ett förtroende för vården. 

Hopp syftar till patientens önskan om hälsa. Kärlek åsyftar en naturligt mänsklig del av 

vårdandet och hör samman med tro och hopp. Det är kärlek som ger kraft till vårdandet och 

som bör genomsyra all omvårdnad. Kärleken ger kraft till människan att växa (Eriksson, 

2014). Med hjälp av leken tillåts varje människa att uttrycka sin kraft. Olika former av 

lekande och lärande bidrar till att bevara och stödja hälsan. Inom teorin definieras 

yrkesskicklighet till att utöva vårdandet med hänsyn till patientens individuella behov. Den 

unika människan ska stå i centrum för utvecklandet av vården. Det är angeläget att visa 

respekt och ödmjukhet inför den unika människan samtidigt som man tror på varje människas 

förmåga (Eriksson, 1994).  

 

Lidande kan enligt teorin ha tre orsaker. Det kan orsakas av sjukdom i form av 

sjukdomslidande men det kan också orsakas av vårdandet, vårdlidande, samt av människans 

eget synsätt på livet, så kallat livslidande (Bidstrup & Östergaard, 2012; Eriksson, 1994). 

Erikssons teori beskriver lidandet som en process där sjuksköterskan har en viktig roll att 

stödja patienten genom processen. Det sker i tre olika faser varav den första fasen sker genom 

bekräftelse av lidandet. I den andra fasen befinner sig patienten mitt i lidandet och kan då 

behöva stöd av sjuksköterskan för att slutligen i den tredje fasen, kunna förlikas med sitt 

lidande. Om så sker bidrar det till utveckling hos individen som på så vis kan komma närmare 

sitt sanna jag (Bidstrup & Östergaard, 2012). Att vara yrkesprofessionell innebär enligt ICN:s 
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etiska kod för sjuksköterskor (2014) att visa respekt och lyhördhet inför patienten samt att 

lindra lidande. Lidande kan orsakas av kärlekslöshet, ensamhet och förnekelse. Att åsamka en 

annan människa lidande är en kränkning och fråntar denne att vara fullvärdig (Eriksson, 

1994). Genom att låta vårdandet genomsyras av tro, hopp och kärlek kan lidandet få mening. 

Lidandet kan tillåta människan att nå sitt innersta jag och bidrar till själslig utveckling. 

Genom att i mötet med människan visa kärlek och ge av sig själv, kan lidandet lindras 

(Eriksson, 2014). Genom att se till människan som unik, ge bekräftelse och finnas tillgänglig 

tillåts lidandet ta plats. Att visa medlidande kan uttryckas genom att vara närvarande i mötet 

med en annan människa (Eriksson, 1994). Precis som Eriksson beskriver i sin omsorgsteori 

kan detta förhållningssätt till människan och lidandet tillämpas av sjuksköterskan i vården av 

patienter med delirium. 

”Ja, det finns skönhet. Det finns kärlek. Det finns glädje.  

Alla ni som lider av världens elände försvarar dem.” 

(Eeva Kilpi i Eriksson, 1994, s. 82) 

1.10 Problemformulering 

Patienters upplevelser av delirium är ur ett vårdvetenskapligt perspektiv relevant att studera 

eftersom delirium är ett frekvent förekommande tillstånd vid kritisk sjukdom och vård på 

somatisk vårdavdelning. Inneliggande patienter drabbas i stor utsträckning av delirium och 

sjuksköterskan kan i sin yrkesroll komma att möta dessa patienter. Genom en ökad förståelse 

för patientens känslomässiga upplevelser av delirium kan sjuksköterskan bättre anpassa 

omvårdnaden efter patientens behov och på så sätt bidra till att förebygga delirium (Sharma et 

al., 2012). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) är det sjuksköterskans ansvar att 

bidra till att lindra patientens lidande. Det är därför betydelsefullt att delge patienters 

upplevelser av delirium för att uppmärksamma tillståndet.  

 

1.11 Syfte 

Syftet med studien är att utforska patienters upplevelser av delirium i samband med vård på 

somatisk vårdavdelning. 

2. METOD 

2.1 Design 

För att besvara studiens syfte användes en beskrivande design med litteraturstudie som metod 

för datainsamling. Metoden användes då den ger övergripande information om det aktuella 
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ämnet. Metoden ger också information om vilken nuvarande forskning som finns inom ämnet 

och om det finns delar av ämnet där det behövs vidare forskning (Polit & Beck, 2013).  

 

2.2 Urval 

Vetenskapliga originalartiklar som uppfyllde studiens fastställda inklusions- och 

exklusionskriterier (se Tabell 1) har valts ut att ingå i litteraturstudien. 

 

2.3 Sökstrategi 

2.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusions- och exklusionskriterier för studien presenteras i Tabell 1. I början av 

litteratursökningen exkluderades artiklar som var äldre än 10 år för att ge så tidsenlig 

information som möjligt, vilket dock gav ett begränsat antal artiklar som var relevant för att 

besvara studiens syfte. För att erhålla tillräckligt många artiklar av hög och medelkvalitet 

ändrades inklusionskriterierna till att inkludera artiklar som var publicerade inom 15 år. 

Endast litteratursökningen med de uppdaterade inklusionskriterierna kommer att redovisas i 

föreliggande litteraturstudie. Några av artiklarna som valdes ut har resultat som utgår ifrån 

upplevelsen av delirium vid vård på intensivvårdsavdelning. De inkluderades då de var av hög 

och medelkvalitet samt eftersom resultaten bedömdes vara applicerbara även vid vård på 

somatisk vårdavdelning. De ansågs därmed relevanta för att besvara delar av studiens syfte. 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier 

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Design Kvalitativ metod Kvantitativ metod 

Publikation Originalartikel Review 

(översiktsartiklar) 

Kvalitet Hög, medelhög Låg 

Språk Engelska, svenska Andra språk 

År Inom 15 år Artiklar äldre än 15 år 

Urval Vuxna (>18 år) Minderåriga (<18 år) 

Syfte Svarar på syftet Svarar ej på syftet 

Etiskt godkännande Ja Nej 
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2.3.2 Tillvägagångssätt  

En översiktlig sökning gjordes först för att få en inblick i vilken forskning som fanns inom det 

valda området. Sedan gjordes litteratursökningen i databaserna PubMED, CINAHL och 

PsycINFO. I PubMED gjordes sökningen med begränsning för publication dates från 2002 - 

2017. I CINAHL (via EBSCOhost) möjliggjorde databasen en gemensam sökning med 

PsycINFO via Choose databases. Begränsningar som angavs var Find all my search terms, 

Publication year 2002–2017 och Peer-reviewed. Särskilda begränsningar för CINAHL var 

Abstract available och Publication year 2002–2017. För PsycINFO var det Publication year 

2002–2017, Adulthood 18 yrs & older och Human. Olika kombinationer av svenska MeSH 

(Medical Subject Headings) termer och sökord användes vid de olika sökningarna, se Tabell 

2. De sökord som användes var delirium (MeSH), emotions (MeSH), intensive care units 

(MeSH), memory (MeSH), experience (fritextsök), confusional state (fritextsök) och 

disorientation (fritextsök). Sammanlagt gjordes fyra olika sökningar vilket totalt gav 1431 

träffar. I Tabell 2 visas en översikt av litteratursökningen. 

Utifrån sökningarna lästes samtliga titlar igenom. En del artiklar exkluderades i vissa 

sökningar då de var dubbletter från en tidigare sökning. Dessa är enbart inkluderade en gång i 

utvalda artiklar i Tabell 2. Vissa artiklar exkluderades då de inte var tillgängliga kostnadsfritt 

via Uppsala universitetsbibliotek. En artikel exkluderades eftersom den var skriven på tyska. 

Abstract lästes sedan på alla artiklar med relevant titel som innehöll sökorden. Några artiklar 

exkluderades eftersom abstraktet inte var relevant. De artiklar vars abstract var relevant för att 

besvara studiens syfte valdes ut. Tabell 2 visar att 22 artiklar vars abstract var relevant blev 

utvalda till analys från litteratursökningen. Två av artiklarna valdes ut genom granskning av 

en redan utvald artikels referenslista. Databasen PubMed har en funktion som visar förslag på 

liknande artiklar, Similar articles, som kan relateras till ämnet vid en sökning. En av 

artiklarna valdes utifrån den funktionen. Artiklarna lästes sedan i sin helhet. Några artiklar 

valdes bort då de inte använde kvalitativ metod och andra eftersom de inte svarade på syftet. 

Totalt kvarstod 14 artiklar som kom att genomgå kvalitetsgranskning. 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning  

Datum Databas Sökord Utfall Utvalda 

2017-11-14 PubMED intensive care units 

AND delirium AND 

(experience OR 

emotions) 

98 6 

2017-11-14 CINAHL + 

PsycINFO 

intensive care units 

AND delirium AND 

(experience OR 

emotions) 

100 5 

2017-11-16 CINAHL + 

PsycINFO 

(delirium OR 

confusional state OR 

disorentation) AND 

(experience OR 

emotions OR 

memory) 

682 4 

2017-11-16 CINAHL + 

PsycINFO 

delirium AND 

(experience OR 

emotions) 

466 4 

2017-11-17 Via referenslista   2 

2017-11-17 PubMED - funktionen 

similar articles 

  1 

 

2.3.3 Kvalitetsanalys 

Utvalda artiklar lästes oberoende igenom av båda författarna var för sig för att få en översikt 

av resultaten. En första kvalitetsbedömning gjordes separat av båda författarna och jämfördes 

sedan för att få en så neutral bedömning som möjligt. Kvalitetsgranskningen gjordes med 

hjälp av en granskningsmall anpassad för kvalitativa artiklar (SBU, 2014). Totalt granskades 

14 artiklar. Artiklarna klassificerades utifrån resultatet av granskningsmallen till låg, medel 

eller hög kvalitet. Artiklar med hög och medelkvalitet inkluderades. Artiklar med låg kvalitet 

exkluderades. Artiklarna klassificerades till hög kvalitet om frågeställningen var tydligt 

formulerad, metoden var väl beskriven, urvalet relevant och resultatet framgick tydligt samt 

studiens inklusionskriterier uppfylldes. Låg kvalitet fastställdes genom att frågeställningen var 

otydligt formulerad, metoden var otillräckligt beskriven eller resultatet var otydligt redovisat. 

De artiklar som inte uppfyllde kraven för hög kvalitet men som hade högre kvalitet än låg och 

uppfyllde inklusionskriterierna bedömdes vara av medelkvalitet (SBU, 2014). Fyra av 

artiklarna uteslöts på grund av bristfälligt beskriven metod eller otillräckligt redogjord 
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urvalsgrupp. Totalt kvarstod 10 artiklar av hög och medelkvalitet som kom att ingå i studien. 

De utvalda artiklarna presenteras i en översiktstabell (se Bilaga 1). 

2.3.4 Resultatanalys   

Metoden som användes för bearbetning av resultat var innehållsanalys vilket förespråkas av 

Forsberg & Wengström (2016). Artiklarna lästes igenom en första gång. Andra gången 

artiklarna lästes urskildes de delar som innehöll patienters upplevelser och ströks under med 

överstrykningspenna. De understrukna delarna av texten från varje artikel formulerades sedan 

om till kortare meningar med eget språk. De skrevs ut på papper och klipptes isär för att 

underlätta sortering och grupperades sedan efter innehåll. Till sist namngavs och 

kategoriserades grupperna i huvud- och subkategorier. Totalt framkom fyra kategorier med 

tillhörande subkategorier vilket resultatet presenteras som i Tabell 4 (Forsberg & Wengström, 

2016). Exempel på hur innehållsanalysen genomfördes åskådliggörs i Tabell 3. 

Tabell 3. Innehållsanalys  

Understruken text Kortare mening Gruppering Kategori Subkategori 

”I’ve got to face them.. I’ve got 

to deal with it [behavior] 

somehow.. I still need to 

apologize for it.”  

 

Beteende vid 

delirium gav 

skuldkänslor 

 

Minnen 

 

Upplevelser av att 

minnas tillbaka 

 

Ånger och skuld 

 

2.4 Forskningsetiska överväganden  

Patienter med delirium har nedsatt autonomi och vård av dessa patienter kräver etiska 

ställningstaganden (Stubberud, 2011). I Lag SFS 2003:460 om etikprövning av forskning som 

avser människor stadgas i 1 § att forskning som avser människor måste bedrivas med respekt 

för människovärdet och i 4 § att det ska ske utan att någon kommer till varken psykisk eller 

fysisk skada. Alla studier som inkluderar människor bör ha genomgått etisk granskning av 

etikprövningsnämnd eller noggranna etiska överväganden vilket är ett inklusionskriterie för 

alla ingående artiklar i studien. Alla resultat har presenterats objektivt och är inte vinklade 

eller förvrängda av författarna. Inga resultat har uteslutits (Forsberg & Wengström, 2016). 
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3. RESULTAT 

Resultatet i studien grundas på tio vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ metod där 

patientens upplevelse av delirium undersökts. Efter kvalitetsgranskning framkom att sju av 

artiklarna var av hög kvalitet och tre av medelhög kvalitet. Under granskning av resultatet 

återfanns överensstämmande och motsägande information som summerades i kategorier och 

subkategorier (se Tabell 4). 

 

Tabell 4. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Upplevelser av en 

förändrad verklighet  

Upplevelser av 

starka känslor  

Upplevelser av 

att minnas 

tillbaka  

Upplevelser av 

bemötande  

Subkategorier Hallucinationer och 

illusioner 

Verklighets- och 

overklighetsupplevelser  

Isolering och inte förstå 

sammanhang  

Ångest och rädsla 

Trygghet 

Hjälplöshet 

Känsla av kroppsligt 

obehag 

Skam  

Ånger och skuld 

Starka minnen  

Förnekelse och 

acceptans 

Upplevelser av att 

hitta en förklaring 

 

 

Tvingad mot sin vilja 

Känsla av att inte 

vara förstådd 

Bli sedd 

Känsla av hot och 

hån 

Upplevelser av 

kompetens 

 

3.1 Upplevelser av en förändrad verklighet  

Vid delirium var det vanligt att patienter upplevde en förändrad verklighet i form av 

hallucinationer, illusioner, annorlunda verklighetsuppfattning och svårigheter att förstå 

sammanhang vilket ledde till isolering.  

 

3.1.1 Hallucinationer och illusioner  

Under perioden av delirium beskrev många patienter att de hade upplevt hallucinationer, 

upplevelser av sinnesintryck utan verklighetsförankring (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). 

De beskrev även att de hade upplevt illusioner vilket är feltolkningar av verkligheten 

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). Både hallucinationer och illusioner fick patienterna att 

känna obehag, rädsla (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; Claesson Lingehall, 

Smulter, Olofsson & Lindahl, 2015; Svenningsen, Egerod & Dreyer, 2016; Sörensen Duppils 

& Wikblad, 2007; Van Rompaey, Van Hoof, Van Bogaert, Timmermans & Dilles, 2016; 

Wade et al., 2015) och ilska (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Van Rompaey et al., 2016). 

De förstod ofta i efterhand att upplevelserna inte var verkliga (Claesson Lingehall et al., 2015; 

Svenningsen et al., 2016; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Van Rompaey et al., 2016). En 
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minoritet av deltagarna upplevde hallucinationerna som underhållande eller behagliga 

(Andersson et al., 2002; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Claesson Lingehall et al., 2015; 

Samuelson, 2011; Van Rompaey et al., 2016; Whitehorne, Gaudine, Meadus & Solberg, 

2015).  

Hallucinationerna var av varierande innehåll men med vissa dominerande teman. Dessa teman 

var; olika verkliga och overkliga platser (Andersson et al., 2002; Svenningsen et al., 2016; 

Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Van Rompaey et al., 2016; Whitehorne et al., 2015), 

nutid och dåtid (Svenningsen et al., 2016; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Van Rompaey 

et al., 2016), släktingar som levde (Andersson et al., 2002; Svenningsen et al., 2016; Van 

Rompaey et al., 2016; Whitehorne et al., 2015) eller som var döda (Claesson Lingehall et al., 

2015; Wade et al., 2015), att transportera sig eller resa (Claesson Lingehall et al., 2015; 

Samuelson, 2011; Svenningsen et al., 2016; Van Rompaey et al., 2016), djur (Claesson 

Lingehall et al., 2015; Samuelson et al., 2011; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Van 

Rompaey et al., 2016; Whitehorne et al., 2015), en känsla av att vilja fly (Samuelson et al., 

2011; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007), att dö (Samuelson, 2011) eller att vara döende 

(Andersson et al., 2002; Claesson Lingehall et al., 2015; Fagerberg et al., 2002; Sörensen 

Duppils & Wikblad, 2007), att vara utsatt för livsfara i form av naturfenomen (Sörensen 

Duppils & Wikblad, 2007), overkliga och hotande figurer (Samuelson, 2011; Van Rompaey et 

al., 2016; Wade et al., 2015; Whitehorne et al., 2015), färger och mönster som rörde sig 

(Samuelson, 2011; Whitehorne et al., 2015) och var hotande (Svenningsen et al., 2016; 

Whitehorne et al., 2015), att rummet rörde sig (Samuelson, 2011; Svenningsen et al., 2016; 

Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Whitehorne et al., 2015) och att överleva en prövning där 

man hade en viktig uppgift eller var tvungen att ta avgörande beslut (Samuelson, 2011; 

Svenningsen et al., 2016). 

 

“My worst nightmare was the light at the end of the tunnel 

‘Stop breathing and you will get there’. 

In the other direction was my pregnant daughter was willing me to live. 

This nightmare has been very disturbing to me ever since.” 

(Svenningsen et al., 2016, s. 2811). 
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Illusionerna var ofta paranoida och handlade om vårdpersonal som man trodde var ond, eller 

försökte döda en (Claesson Lingehall et al., 2015; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Wade et al., 

2015). De handlade också om vårdpersonal som talade osanning (Claesson Lingehall et al., 

2015; Wade et al., 2015). Det förekom också illusioner där man trodde att någon försökte 

skada en närstående (Fagerberg & Jönhagen, 2002) eller en själv (Samuelson, 2011). Ljud och 

synintryck från sjukhusmiljön misstolkades också (Van Rompaey et al., 2016). 

 

3.1.2 Verklighets- och overklighetsupplevelser  

Patienterna beskrev att de vid delirium hade svårigheter att avgöra vad som var verkligt och 

overkligt (Andersson et al., 2002; Samuelson, 2011; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; 

Wade et al., 2015; Whitehorne et al., 2015) och om de var döda eller levande (Sörensen 

Duppils & Wikblad, 2007). De beskrev att det var som att befinna sig i gränslandet mellan att 

vara vid medvetande och att vara medvetslös (Andersson et al., 2002). Utöver det beskrevs att 

verkligheten kändes som den var fiktiv och att det var svårt att avgöra var man befann sig 

(Samuelson, 2011; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). Andra beskrivningar inkluderade 

känslan av att befinna sig i en dimma (Andersson et al., 2002; Claesson Lingehall et al., 2015) 

eller fängslad i en annan värld (Claesson Lingehall et al., 2015; Samuelson, 2011). Delirium 

beskrevs som att bli indragen i en drömvärld och som att vara virrig och yr (Claesson 

Lingehall et al., 2015; Samuelson, 2011). Vidare beskrevs det dock av en del att de kunde 

tänka klart medan de befann sig drömvärlden (Claesson Lingehall et al., 2015), samt att det 

kändes som att vara vaken i en dröm (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). 

 

“I think I was clear and everything; I had firm opinions. 

But I was in a dream world actually, 

because I was at another hospital the whole time…” 

(Claesson Lingehall et al., 2015, s. 4) 

 

3.1.3 Isolering och inte förstå sammanhang  

Patienterna beskrev att de har svårt att förstå sammanhang och att ha en övergripande 

förståelse för verkligheten i samband med dialog och kontakt med andra. Det kändes som att 

vara isolerad och ensam i sin egen verklighet trots andras närvaro (Andersson et al., 2002; 

Fagerberg & Jönhagen, 2002; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Whitehorne et al., 2015). 
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Det beskrevs som svårt att förstå att andra inte kunde se, höra eller förstå de egna 

upplevelserna (Fagerberg & Jönhagen, 2002; Whitehorne et al., 2015). En känsla av orättvisa 

uppstod eftersom de inte kunde sätta sina egna upplevelser i perspektiv till verkligheten såsom 

den upplevs av andra. Det medförde i sin tur en känsla av att personal och närstående hade 

konstant bestämmanderätt i fråga om vad som fick vara verkligt. Vidare beskrevs det att man 

inte alltid förstod vad som pågick eller vad som förväntades av en i en specifik situation 

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Whitehorne et al., 2015). Patienterna beskrev att det 

kunde kännas som om det var ens eget fel att man inte förstod (Fagerberg & Jönhagen, 2002). 

När personal och anhöriga inte ville tro på patienternas upplevelser medförde det ytterligare 

utanförskap (Fagerberg & Jönhagen, 2002). Att vara omgärdad av apparatur och teknisk 

utrustning bidrog till isolering eftersom det avskärmade och vårdpersonalens fokus riktades 

mot fysiologiska parametrar snarare än mot patienten som person (Samuelson, 2011). 

 

“I do not know if the nurses realized that I was an outsider, 

they talked with each other and I did not understood what they wanted of me.” 

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 814) 

 

3.2 Upplevelser av starka känslor  

Patienter som genomgått delirium upplevde både under delirium och i efterförloppet starka 

känslor. De vanligaste känslorna som patienter upplevde var ångest, rädsla, trygghet, 

hjälplöshet och kroppsligt obehag. 

 

3.2.1 Ångest och rädsla  

Känslor av rädsla och ångest beskrevs upprepade gånger av patienterna (Andersson et al., 

2002; Claesson Lingehall et al., 2015; Fagerberg & Jönhagen 2002; Samuelson, 2011; 

Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Van Rompaey et al., 2016; Whitehorne et al., 2015). 

Rädsla beskrevs som den känsla som var allra starkast. Trots att känslan var stark så var det 

svårt att precisera vad som orsakade den (Van Rompaey et al., 2016). Många gånger beskrevs 

känslor av rädsla, ångest och ilska i samband med hallucinationer och illusioner. Ilskan var ett 

sätt att få utlopp för den starka känslan av rädsla (Fagerberg & Jönhagen 2002; Sörensen 

Duppils & Wikblad, 2007; Van Rompaey et al., 2016; Whitehorne et al., 2015). Ibland var 

känslor av rädsla förknippade med att inte kunna andas, andra gånger berodde det på en rädsla 
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för att dö (Claesson Lingehall et al., 2015; Samuelson, 2011). En del deltagare var rädda att 

fastna i delirium och att de aldrig skulle återgå till sitt normala tillstånd (Van Rompaey et al., 

2016). I studien av Whitehorne och medarbetare (2015) beskrevs hur känslan av att vara 

hjälplös bidrog till rädsla hos deltagarna. Ångest beskrevs då patienterna kände symtom av 

sjukdom, framförallt smärta, och när de inte kunde uttrycka sina behov vilket även ledde till 

ilska (Claesson Lingehall et al., 2015; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). 

 

“I was so afraid, so afraid, and I cried and shouted… 

I was certainly very afraid… and every time I got an injection I thought I got worse, 

and I was convinced that they were going to kill me. 

I was very angry with the cleaner, doctor and everybody.” 

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 814). 

 

Patienter beskrev upplevelsen av delirium som skrämmande och ångestfyllt (Fagerberg et al., 

2002; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Wade et al., 2015) samt att de var rädda att behöva 

återuppleva delirium ensamma i hemmet i framtiden (Fagerberg et al., 2002; Whitehorne et 

al., 2015). 

 

3.2.2 Trygghet 

Trygghet angavs av patienterna när vårdpersonalen var närvarande och lugn och använde sig 

av beröring (Samuelson, 2011; Whitehorne et al., 2015). Patienterna framhävde att 

sjuksköterskor som var närvarande och ingav ett säkert intryck bidrog till en känsla av 

trygghet (Claesson Lingehall et al., 2015; Samuelson, 2011; Van Rompaey et al., 2016). 

Vidare beskrev patienter att sjuksköterskor som fick dem att känna sig unika ingav en känsla 

av trygghet (Claesson Lingehall et al., 2015; Samuelson, 2011). Även att sjuksköterskor och 

närstående litade på patienternas deliriösa berättelser samt bekräftade känslan som det 

orsakade bidrog till ökad trygghet (Stenwall, Eriksdotter Jönhagen, Sandberg & Fagerberg, 

2008). Anhörigas närvaro fick patienterna att känna sig trygga både när de närvarade i 

verkligheten och i patienternas hallucinationer (Svenningsen et al., 2016; Van Rompaey et al., 

2016).  
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“I can remember the nurse...rubbing her hand over my head… 

and she was smoothing my hair down, her words were so kind… 

even when I was in that state, I could feel someone taking care of me.” 

(Whitehorne et al., 2015, s.478) 

 

3.2.3 Hjälplöshet 

I många av artiklarna beskrevs känslor av hjälplöshet som vanliga bland deltagarna 

(Andersson et al., 2002; Claesson Lingehall et al., 2015; Fagerberg & Jönhagen 2002; 

Samuelson, 2011; Stenwall et al., 2008; Wade et al., 2015; Whitehorne et al., 2015). Känslan 

av hjälplöshet och av att vara en börda kunde kopplas till att deltagaren kände sig hotad i sina 

hallucinationer, eller kände ett hot mot sitt liv på grund av sjukdomssymtom som till exempel 

att vara utmattad, svag (Claesson Lingehall et al., 2015; Whitehorne et al., 2015), yr, ha svårt 

att andas (Claesson Lingehall et al., 2015) eller inte kunna sköta sina basala behov 

självständigt (Claesson Lingehall et al., 2015; Samuelson, 2011; Whitehorne et al., 2015). I 

hallucinationerna kunde även hot mot en nära anhörig förekomma. När deltagarna upplevde 

att de inte fick någon hjälp att avlägsna det som var hotande, hallucinationer eller fysiologiska 

symtom, kände de sig hjälplösa (Fagerberg & Jönhagen 2002; Stenwall et al., 2008; Wade et 

al., 2015). Enligt Andersson och medarbetare (2002) beskrevs hur situationen i sig som 

uppstod vid allvarlig sjukdom kunde få deltagarna att känna sig hjälplösa. 

 

“...I couldnt’t get any air. I couldn’t make a sound. I couldn’t breathe. 

I thought to myself, now i know what it feels like to be a perch stranded on dry land.” 

(Claesson Lingehall et al., 2015, s. 3) 

 

3.2.4 Känsla av kroppsligt obehag   

Olika symtom som uppstod vid otillfredsställda fysiska behov upplevdes som obehagliga av 

deltagarna. Exempel på kroppsliga symtom som orsakade obehag var smärta (Claesson 

Lingehall et al., 2015; Whitehorne et al., 2015), yrsel (Andersson et al., 2002; Whitehorne et 

al., 2015), törst (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007), att frysa eller svettas (Samuelson, 2011; 

Sörensen Duppils & Wikblad, 2007), att vara sömlös (Van Rompaey et al., 2016) och att inte 

kunna andas (Whitehorne et al., 2015). Symtomen beskrevs av deltagarna som ångestfyllda 

(Claesson Lingehall et al., 2015; Samuelson, 2011). Vidare beskrevs i studien av Sörensen 
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Duppils & Wikblad (2007) att några deltagare mindes att delirium hade startat i samband med 

att de hade känt törst eller kyla och inte fått hjälp att tillfredsställa sina behov. 

 

“It began with an enormous thirst… 

it was like fire in my throat, 

my tongue was stuck up against my palate and then the nightmares began.” 

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 813) 

 

3.3 Upplevelser av att minnas tillbaka  

Att minnas delirium påverkade många patienter känslomässigt. Minnena kunde beskrivas med 

tydlighet och detaljrikedom. Stigmatisering bidrog till att det var svårt för en del att prata om 

det som hade hänt. När patienterna mindes tillbaka ville de söka efter orsaken till delirium.   

 

3.3.1 Skam  

Efter episoden med delirium kände många patienter skam, de skämdes över sina handlingar 

och hur de hade betett sig mot personal och närstående under den tillfälliga förvirringen 

(Andersson et al., 2002; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Van Rompaey et al., 2015; Whitehorne 

et al., 2015). Alla deltagare i studien av Van Rompaey och medarbetare (2015) kände skam 

över att ha varit besvärliga och inte ha velat samarbeta. Skam upplevdes också när deltagarna 

inte kunde minnas helt hur olika situationer hade gått till, och vem de hade förolämpat när de 

hade haft delirium (Claesson Lingehall et al., 2015). Vetskapen om sitt beteende ledde ofta till 

ett behov av att vilja be om ursäkt (Andersson et al., 2002; Claesson Lingehall et al., 2015; 

Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Whitehorne et al., 2015). Känslor av skam var också 

närvarande när deltagarna bad om förlåtelse för sitt beteende och några tyckte att de hade 

skämt ut sig inför andra när de betett sig annorlunda (Fagerberg & Jönhagen 2002). Några 

deltagare höll sitt beteende hemligt därför att de skämdes (Claesson Lingehall et al., 2015).  

 

“I remember that I was very ashamed afterwards that I had been so harsh… 

I was ashamed afterwards that I had been so hard, and I have apologised 

and we have become good friends again.” 

(Andersson et al., 2002, s. 657) 
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3.3.2 Ånger och skuld  

När patienterna mindes tillbaka på det som hänt var ånger en känsla som uppstod (Claesson 

Lingehall et al., 2015; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Van Rompaey et al., 2015). Ånger 

uppstod av olika orsaker, exempelvis över att ha skrikit, varit aggressiv och dragit ut katetrar 

(Van Rompaey et al., 2015) och över att inte ha följt rekommenderad behandling (Claesson 

Lingehall et al., 2015). I de fall där komplikationer i behandlingen uppstått till följd av ett 

visst beteende orsakat av delirium förstärktes känslan eftersom sjukvårdspersonalen hade 

ansträngt sig mycket för att hjälpa till (Claesson Lingehall et al., 2015). Några upplevde ånger 

när närstående berättade att de skämdes för deras beteende (Claesson Lingehall et al., 2015). 

Skuldkänslor förekom också hos många deltagare efter perioden med delirium (Fagerberg & 

Jönhagen, 2002; Van Rompaey et al., 2015; Whiterhorne et al., 2015). Skuld kunde kännas 

över att ha sprungit runt på avdelningen, förolämpat och inte litat på personal och närstående 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002) och betett sig besvärligt (Van Rompaey et al., 2015). Att i 

efterhand få veta vad som hänt när andra berättade ingav också skuldkänslor (Whitehorne et 

al., 2015).  

“I am very embarrassed regarding to the people who cared 

for me. I was such a bad egg. I really feel guilty.” 

(Van Rompaey el al., 2015, s. 71) 

 

3.3.3 Starka minnen 

En del deltagare mindes delirium, andra inte (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). Några 

deltagare angav att de varit förvirrade men kunde inte beskriva (Claesson Lingehall et al., 

2015; Van Rompaey et al., 2015) eller minnas episoden med delirium (Van Rompaey et al., 

2015). Vissa deltagare blev känslomässigt påverkade av att prata om sina upplevelser medan 

andra inte blev det (Andersson et al., 2002). Minnena från vanföreställningarna kunde vara 

påträngande (Wade et al., 2015). De bestod av minnen från hallucinationer eller en blandning 

av faktiska minnen och hallucinationer. En del var osäkra på om deras minnen var faktiska 

eller kom från vanföreställningar (Wade et al., 2015). Minnena kunde upplevas som 

smärtsamma och påverkade fortfarande deltagarna ett år senare, många kände fortfarande oro 

över sina upplevelser (Claesson Lingehall et al., 2015).  

Majoriteten av minnena från delirium var obehagliga (Andersson et al., 2002; Claesson 

Lingehall et al., 2015; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Samuelson, 2011; Svenningsen et al., 

2016; Van Rompaey et al., 2015; Wade et al., 2015; Whitehorne et al., 2015). De obehagliga 
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minnena innebar att många var rädda att behöva återuppleva delirium igen (Fagerberg & 

Jönhagen, 2002; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Whitehorne, 2015). Rädslan som 

deltagarna känt under delirium var huvudorsaken till att de inte ville uppleva det igen (Van 

Rompaey et al., 2015). Några hade trevliga minnen från delirium (Andersson et al., 2002; 

Claesson Lingehall et al., 2015; Samuelsson, 2011; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). 

Trevliga minnen var dock inte lika vanliga som otrevliga (Samuelson, 2011; Andersson et al., 

2002).  

“Yes, it was so scary, 

they did not believe me and I just cannot understand how it can be like that, 

and I do hope I will never experience it again.” 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002, s. 344) 

 

Att få möjligheten att samtala om sina upplevelser tyckte många var positivt och hjälpsamt 

(Andersson et al., 2002; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Whitehorne et al., 2015). En del 

kände press att berätta men kände samtidigt lättnad att få sätta ord på sina upplevelser, det var 

ett sätt att bearbeta det som hänt (Andersson et al., 2002). Några tyckte att delirium hade varit 

en värdefull erfarenhet eftersom de nu kan känna igen symtomen och be om hjälp utifall att 

det skulle hända igen (Duppils & Wikblad, 2007). Vissa uppgav att de förändrades efter 

delirium och fick nya perspektiv på livet (Van Rompaey et al. 2015).  

 

3.3.4 Förnekelse och acceptans 

Några patienter förnekade eller ignorerade perioden med delirium (Sörensen Duppils & 

Wikblad 2007; Van Rompaey et al., 2015). Några verkade minnas delirium men ville inte 

prata om sina upplevelser (Andersson et al., 2002). Andra vägrade svara på frågor som 

handlade om hallucinationer och upplevelser men pratade gärna om andra saker (Van 

Rompaey et al., 2015). Vissa deltagare svarade på frågor om hallucinationer men försökte 

dölja alla onormala upplevelser (Van Rompaey et al., 2015). Andra bytte samtalsämne när 

frågor om delirium ställdes (Andersson et al., 2002; Van Rompaey et al., 2015). För andra var 

det lättare att acceptera vad som hänt (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007) och de hade inga 

bekymmer över sina upplevelser av delirium (Claesson Lingehall et al., 2015; Sörensen 

Duppils & Wikblad, 2006). Vissa såg på händelserna med humor och lätthet (Sörensen 

Duppils & Wikblad, 2007).  
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“You should not think about what has happened, I don’t.” 

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 815) 

 

3.3.5 Upplevelser av att hitta en förklaring 

Många deltagare kände ett behov av att hitta en förklaring till delirium (Andersson et al., 

2002; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Stenwall et al., 2008; Sörensen Duppils & Wikblad, 

2007). De sökte efter svar på hur det hade hänt, vad som var orsaken (Andersson et al., 2002; 

Fagerberg & Jönhagen 2002), om det fanns någon koppling mellan upplevelserna och 

vardagslivet (Fagerberg & Jönhagen, 2002) och varför de inte kunde interagera under möten 

(Stenwall et al., 2008). Flera upplevde att de inte fått svar på sjukhuset om orsaken till 

delirium och att ingen hade förklarat något om deras tillstånd eller om symtomen som 

uppkommer vid delirium (Claesson Lingehall et al., 2015; Fagerberg & Jönhagen, 2002; 

Stenwall et al., 2008). Olika förklaringar som deltagarna gav som trolig orsak till delirium var 

läkemedel (Andersson et al., 2002; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007), ålder (Andersson et 

al., 2002; Van Rompaey et al., 2015), det aktuella sjukdomstillståndet (Van Rompaey et al., 

2015), operationen (Andersson et al., 2002; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007), oro inför 

operationen (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007), trauma, sjukhusvistelsen, trötthet och 

smärta (Andersson et al., 2002). Ibland anklagade patienterna sig själva och sin egen dumhet 

under delirium som en förklaring till varför det inte gick bra att kommunicera (Stenwall et al., 

2008).   

 

“You are given so much strong medication and stuff and it made you like that, 

and I am not alone in thinking that.” 

(Andersson et al., 2002, s. 659) 

 

3.4 Upplevelser av bemötande 

Patienter som drabbats av delirium upplever bemötande både positivt och negativt. Hur 

deltagarna upplever bemötandet beror på omgivningens attityd till delirium och personalens 

förmåga att arbeta professionellt.  

3.4.1 Tvingad mot sin vilja 

Under vårdtiden uppgav patienter att de kände olika typer av tvång (Claesson Lingehall et al., 

2015; Svenningsen et al., 2016; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). De kände tvång att ta 
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emot allt ifrån behandling till vätska (Svenningsen et al., 2016). I Claesson Lingehall och 

medarbetare (2015) meddelade patienterna att de blev tvingade att sova fast de inte kunde, gå 

trots att de sa att de inte orkade och tvingade att äta fast aptiten inte fanns där. En kvinna 

berättade i Sörensen Duppils & Wikblad (2007) att hon bråkade med sjuksköterskorna för att 

slippa få en injektion som inte ville ha för att hon trodde den var menad att döda henne, men 

att personalen inte brydde sig.  

 

“My first time in the chair, they tried to get me to walk, so I said it right out, I can’t do it. 

So they told me to aim for the wall, stand up and walk toward the walking chair. 

And I toppled over, of course - I knew my balance was no good. 

Then suddenly, bang! There I was, sprawled under the next bed.” 

(Claesson Lingehall et al., 2015, s. 6) 

 

3.4.2 Känsla av att inte vara förstådd 

Delirium innebar att det var mycket svårare att kommunicera och interagera med andra 

(Stenwall et al., 2008; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007; Whitehorne et al., 2015). Det tog 

längre tid att känna igen personal och närstående och de var lätt hänt att de misstogs för att 

vara varandra (Stenwall et al., 2008). Det var även svårare att förstå andra (Stenwall et al., 

2008; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007) och några kände en försening i tid och minne 

(Stenwall et al., 2008). I Stenwall och medarbetare (2008) och i Whitehorne och medarbetare 

(2015) beskriver patienterna en svårighet att göra sig förstådd i sina försök att kommunicera. 

Patienter upplevde också att de blev missförstådda, misslyckades med att få personalens 

uppmärksamhet och att de ropade på hjälp men att de inte blev hörda eller sedda (Claesson 

Lingehall et al., 2015). De upplevde också en bristande förståelse från omgivningen 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002) och att deras verklighet ifrågasattes av personal och anhöriga 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002; Stenwall et al., 2008). Andra hade en känsla av att ingen 

lyssnade när de försökte prata (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). En deltagare berättar om 

när han försökte förklara sin klaustrofobi när han skulle genomgå en röntgenundersökning 

men att ingen trodde på honom utan istället anmärkte på hans förvirringstillstånd (Fagerberg 

& Jönhagen 2002). När deltagarna kände att de blev förstådda eller tagna på allvar kunde de 

välja att distansera sig, genom att inte ta initiativ till kommunikation och enbart svara 

kortfattat för att dölja sin förvirring (Stenwall et al., 2008).   
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“I did not want to get into this scanner - it was like crawling into a tunnel. 

I suffer from claustrophobia and I just did not dare and then this man 

on the staff said ‘Well it’s nothing he is such a lunatic so don’t bother’. 

I would rather die than go through that again.” 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002, s. 342) 

 

3.4.3 Bli sedd  

Att inte visa förståelse för deltagarnas situation kunde få dem att känna sig förminskade 

(Wade et al., 2014). Genom att visa ömsesidig förståelse kunde personalen få deltagarna att 

känna sig förstådda och trovärdiga trots att de inte delade samma verklighet som personal och 

närstående (Stenwall et al., 2008). Ömsesidig förståelse främjade också känslan av att 

patienten kände sig som en unik person (Stenwall et al., 2008). När personalen närmade sig  

patienterna lugnt och visade förståelse och empati kände deltagarna sig försäkrade om att att 

personalen var på deras sida (Van Rompaey et al., 2015). Förståelse behövde inte uttryckas 

verbalt utan kunde vara outtalad (Stenwall et al., 2008; Van Rompaey et al., 2015). När 

personalen visade engagemang och gjorde allt de kunde för att stötta, få patienterna att känna 

sig bekväma och få sina behov tillfredsställda fick det dem att känna sig sedda och unika som 

människor (Samuelson, 2011). Att bli bekräftad och att personal litade på deltagarna ingav en 

känsla av trygghet, bekvämlighet och stöttning vid bemötandet (Stenwall et al, 2008). Att 

höra någon prata och att känna värme och beröring från någon annan förstärkte känslan av att 

vara sedd (Samuelson, 2011; Whitehorne et al., 2015).   

 

“They did everything they could to help and support me. 

Like they were carrying me through… through all the hard and terrible ordeals. 

Like something warm and human in the middle of chaos.” 

(Samuelson et al., 2011, s. 80) 

 

3.4.4 Känsla av hot och hån 

Hot upplevdes av många patienter under skedet med delirium (Andersson et al., 2002; 

Fagerberg & Jönhagen, 2002; Svenningsen et al., 2016). Det kunde vara riktat mot patienterna 
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själva, deras partner eller mot viktiga värderingar och intressen hos patienterna (Fagerberg & 

Jönhagen, 2002). Hotet från omgivningen innebar att flera kände misstänksamhet mot 

personal (Fagerberg & Jönhagen, 2002) och anhöriga (Fagerberg & Jönhagen, 2002; 

Svenningsen et al., 2016).  

 

“Even the closest family members wanted to hurt me.” 

(Svenningsen et al., 2016, s. 2812) 

 

Hån upplevdes när en deltagare blev skrattad åt när han beskrev den upplevda verkligheten 

(Stenwall et al., 2008). En annan deltagare berättar att personalen gjorde narr av hans 

verklighet, när han befann sig i en hallucination och försökte klättra ur sängen för att komma 

tillbaka till verkligheten (Stenwall et al., 2008). En tredje berättar om att en sjuksköterska 

förlöjligat honom när han ställde frågor om sina konstiga upplevelser, vilket ledde till 

besvikelse (Claesson Lingehall et al., 2015). Det upplevdes också sårande när 

familjemedlemmar skämtade om patientens beteende under delirium (Whitehorne et al., 

2015). 

 

3.4.5 Upplevelser av kompetens 

Personalens kompetens hade stor betydelse för hur deltagarna upplevde sin situation. En del 

deltagare beskrev att de inte fick den professionella vård de hade förväntat sig, vilket gjorde 

det svårare att återhämta sig och hantera sina känslor under delirium (Claesson Lingehall et 

al., 2015). När personalen var bitter och negativ, gav nedsättande kommentarer, inte gav 

uppmärksamhet, bortsåg från deltagarnas önskningar och behandlade dem ovarsamt blev 

upplevelsen otrevlig (Samuelson, 2011). Några av deltagarna i Samuelson (2011) uppgav att 

personalens professionella förhållningssätt gav motvikt till det som var obehagligt. Personalen 

visade kompetens genom att alltid finnas tillgängliga, stötta, upprätthålla en god 

kommunikation och ge information under vårdtidens gång (Samuelson, 2011). Personalens 

närvaro hade också betydelse för att främja deltagarnas välbefinnande under delirium 

(Whitehorne et al., 2015). Att veta att man får professionell hjälp när det behövs var 

betydelsefullt, då kände deltagarna att de var i goda händer (Samuelson, 2011).  
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“The clever and competent staff.. wonderful.. 

they counterbalanced the unpleasantness.. without them I'd gone crazy.” 

(Samuelson, 2011, s. 82) 

 

4. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av delirium. Resultatet 

presenterades i fyra kategorier; Upplevelser av en förändrad verklighet, Upplevelser av starka 

känslor, Upplevelser av att minnas tillbaka och Upplevelser av bemötande. Patienters 

berättelser beskrev starka känslor av rädsla, oro och ilska i samband med hallucinationer och 

delirium. Ibland upplevdes hallucinationerna som lustfyllda. När sjuksköterskan inte delade 

samma verklighetsuppfattning som patienten uppstod känslor av orättvisa och isolering. Det 

ledde till ett försämrat förtroende för sjuksköterskan och därmed otrygghet för patienten. 

Patienter beskrev att de kunde uttrycka otrygghet och rädsla genom aggressivitet. När orsaken 

till aggressivitet misstolkas bidrar det till en stigmatisering av delirium och försvårande 

omständigheter för patienten. Lugn, närvaro och säkerhet hos sjuksköterskan ingav 

patienterna trygghet. Att minnas tillbaka på delirium orsakade känslor av skam, skuld och 

ånger. Majoriteten av minnena från delirium var obehagliga, men trevliga minnen förekom 

också. En del förnekade att de hade haft delirium medan andra uppskattade att prata om sina 

upplevelser. Hos patienterna fanns ett behov av att hitta en förklaring till vad som orsakade 

delirium. Sjuksköterskans kompetens hade stor betydelse för patienternas upplevelser av 

bemötande. Att som patient bli bekräftad och sedd som en unik individ bidrog till ett ökat 

välbefinnande vid delirium. 

 

4.1 Resultatdiskussion   

4.1.1 Upplevelser av en förändrad verklighet  

Studiens resultat beskriver att patienter med delirium upplevde känslor av rädsla, oro och 

ilska till följd av hallucinationer och illusioner och en förändrad verklighetsuppfattning vilket 

även bekräftas i en studie av Sandberg, Gustafson, Brännström, & Bucht, (1999). I några 

illusioner framställdes vårdpersonalen som ond och benägen att skada patienten. Samtidigt 

hade patienten känslor av att vara utsatt för hot och livsfara i hallucinationerna vilket 

försvårar omvårdnaden av patienten. Särskilt beaktande bör tas då omvårdnadsåtgärder utförs 

eftersom det kan uppfattas som hotande av patienten (Stenwall, Sandberg, Eriksdotter 
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Jönhagen & Fagerberg, 2007). Dessa upplevelser i kombination gör att det ställs krav på 

sjuksköterskan i bemötandet av patienten att undgå att orsaka ytterligare lidande då det vore 

en kränkning av människovärdet (Eriksson, 1994). En komplicerad vårdsituation uppstår där 

noggranna avvägningar måste göras för att inte göra intrång på patientens integritet och rätt 

till självbestämmande (SFS, 2017:810) vilket också är ett av kompetenskraven för 

sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Det styrks även av Stenwall och 

medarbetare (2007) som menar att det är av största vikt att sjuksköterskan i sitt arbete 

förhåller sig till patienten på ett sätt som upprätthåller patientens värdighet och integritet vid 

delirium. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskans uppgift är att 

medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en jämlik vård. En 

förutsättning för att åstadkomma en för patienten trygg vårdmiljö är att relationen mellan 

patient och sjuksköterska bygger på förtroende (Stenwall et al., 2007) vilket går att 

sammankoppla med Erikssons omvårdnadsteori där tilltro till vården nämns som en viktig 

aspekt av gott vårdande (Eriksson, 2014). Ett sätt att åstadkomma tilltro är att genom att låta 

omvårdnaden genomsyras av en känsla av kärlek och närvaro (Eriksson, 1994; Eriksson, 

2014).  

Av studiens resultat framgår att patienterna först i efterhand förstod att de deliriösa 

upplevelserna inte var verkliga. Perioden av delirium bidrog dock till att upplevelserna kändes 

verkliga där och då. När sjuksköterskan och anhöriga avfärdade dessa upplevelser som osanna 

ledde det till en känsla av orättvisa, ensamhet och isolering vilket i sin tur orsakade lidande. 

Katie Eriksson betonar vikten av att en persons upplevelser aldrig kan förstås av någon 

utomstående person och att lidande orsakas av förnekelse (Eriksson, 1994).  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) nämns att visa respekt och lyhördhet inför 

patienten samt att lindra lidande är en del av yrkesprofessionaliteten. För att minska känslan 

av ensamhet och därmed lidandet krävs att patienten känner sig förstådd och bekräftad i sina 

upplevelser (Eriksson, 1994). Det framhålls i kärnkompetensen Personcentrerad vård att 

sjuksköterskan ska visa respekt för patientens preferenser, värderingar och behov och därmed 

lyssna på och försöka förstå patientens upplevelser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

Förhållningssättet bör vara att bekräfta upplevelser och känslor som patienten har i samband 

med hallucinationer men att inte gå in i upplevelsen själv. Det betyder en bekräftelse av 

patientens känslomässiga upplevelser men att förklara att man själv inte ser eller hör det som 

patienten berättar om (Andersson et al., 2002; Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Edberg, 

Ericsson & Gunnarsson, 2017; Stenwall et al., 2007). 
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4.1.2 Upplevelser av starka känslor  

I resultatet framgick det enligt patienterna att det bidrog till att lindra ångest och rädsla när 

vårdpersonalen lyssnade och var närvarande samt att samtal och beröring lindrade och kunde 

verka avledande vid ångest. Hos vissa kan beröring däremot förstärka ångesten. Det är 

nödvändigt att förklara för patienten att symtomen man känner vid ångest inte är farliga även 

om det kan kännas så. Det är av yttersta vikt att ta ångest på största allvar och det kan kräva 

mycket av sjuksköterskan som även kan påverkas av patientens lidande (Albinsson & Strang, 

2012). Sjuksköterskan har en roll i lidandeprocessen dels i bekräftande av lidandet men även 

som stöd genom processen. Omvårdnaden är viktig för att lidandet i en förlängning ska kunna 

bidra till personlig utveckling hos patienten (Bidstrup & Östergaard, 2012; Eriksson, 1994). 

En del patienter uttryckte sin rädsla genom aggressivitet och ilska. Det är viktigt att inte 

misstolka denna ilska för att vara självvald av patienten då det bidrar till en stegrad 

stigmatisering av patientens beteende. En ökad kunskap om varför patienter med delirium 

ibland uppvisar ett aggressivt beteende är betydelsefullt då sjuksköterskan kan bidra till att 

minska patientens bakomliggande känslor av rädsla. På så vis kan det obehag och lidande som 

uppkommer till följd av aggressivitet och stigmatisering minskas både för patienter och 

vårdpersonal. 

När sjuksköterskan visade lugn, närvaro och säkerhet i sitt bemötande kände sig patienter 

trygga. Katie Eriksson nämner att ett möte mellan patient och sjuksköterska bör bygga på 

kärlek och äkthet (Eriksson, 2014). Kraven på sjuksköterskan att vara känslomässigt 

engagerad i mötet med patienten medför ibland känslor av otillräcklighet (Andersson, 

Hallberg & Edberg, 2003; Stenwall, Sandberg, Jönhagen, & Fagerberg, 2007; Kvaal, 2010). 

Att inte ha den tid och utrymme som krävs att vara känslomässigt närvarande kan leda till ett 

moraliskt dilemma och en etisk stress för sjuksköterskan vilket är något som bör belysas vid 

diskussioner kring arbetsmiljö inom yrkesprofessionen. 

Av resultatet framgår att patienter känner sig hjälplösa när viktiga kroppsliga funktioner vid 

allvarlig sjukdom tas ifrån dem. Att inte få hjälp att tillfredsställa känslan av törst var något 

som orsakade känslor av hjälplöshet och som även kunde förstärka ångestkänslor. Andra 

exempel på sådana känslor var smärta och att inte kunna sköta sin elimination självständigt. 

En del gånger beskrevs av patienter att de mindes att delirium hade startat då de inte fick hjälp 

att hantera dessa känslor. Detta förstärker vikten av lyhördhet hos vårdpersonalen. Att få de 

grundläggande behoven tillfredsställda hjälper patienten att minska ångest (Albinsson & 

Strang, 2012) och kan även verka preventivt mot delirium 
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4.1.3 Upplevelser av att minnas tillbaka 

Resultatet visar att minnena från delirium kunde leda till upplevelser av skam. Deltagarna i en 

studie av Pollard, Fitzgerald och Ford (2015) kände också skuldkänslor. De var angelägna att 

upprepade gånger berätta att de inte var sitt verkliga jag under episoden med delirium. De 

ville skilja på hur de beter sig i vanliga fall och hur de hade betett sig vid delirium, skapa en 

distans mellan sig själva och tillståndet. I en studie av Kim och medarbetare (2017) har stigma 

rapporterats hos patienter som haft delirium, stigmatiseringen var högre hos de som kom ihåg 

mycket från perioden med delirium. Stigmatisering kan vara en bidragande orsak till att 

patienter känner skam och ett behov av att vilja upprätthålla och tillrättavisa sitt normala jag. 

Dels eftersom beteendet vid delirium ofta avviker från samhällets normer men även för att 

tillståndet kan medföra att andra uppfattar en på ett ofördelaktigt sätt. Det kan vara en 

förklaring till varför vissa patienter väljer att inte visa sitt beteende eller förnekar att de haft 

delirium.   

Resultatet varierade huruvida patienterna kom ihåg delirium eller inte. En sak många av de 

som mindes delirium hade gemensamt var att de upplevde det hjälpsamt att samtala om 

händelserna efteråt. Liknande känslor och åsikter har rapporterats i Pollard och medarbetare 

(2015), där deltagarna upplevde det betydelsefullt att få lyssna på och samtala om sina 

upplevelser när episoden med delirium var över. Att samtala om händelserna och 

upplevelserna hade ett terapeutiskt värde. Det var också bra att få veta att det finns andra som 

har gått igenom samma sak, samt att få tillfälle att informera personalen om delirium för att 

öka deras kunskap om patienters upplevelser av tillståndet. Det verkade inte ha funnits 

möjlighet att prata om delirium vid vårdtillfället (Pollard et al., 2015). Det innebär att det kan 

finnas önskningar hos patienterna att prata om delirium som inte uppfylls. För att bedriva en 

personcentrerad vård är det viktigt att låta patienten prata om sina upplevelser och att tillåta 

tankar och beskrivna behov få ta plats (Eriksson, 1994). Sjuksköterskan ska vara öppen, ha 

vilja och intresse att lyssna till patientens upplevelser, önskningar och behov. Patientens 

önskan ska ges lika stor betydelse som professionens bedömning och identifiering av behov 

(Eriksson, 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).   

Av resultatet framgår att patienterna inte fått tillräckligt med information om orsaken till 

delirium och vilka symtom som uppkommer vid tillståndet. Detta innebär en brist i det 

professionella arbetet, eftersom en del av sjuksköterskans kärnkompetenser är informatik. Det 

innebär att sjuksköterskan ska använda sig av information för att kommunicera, hantera 

kunskap, minska fel och stödja beslutsfattande (Cronenwett et al., 2009). Sjuksköterskan 
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ansvarar därmed för att patienten får korrekt, tillräcklig och lämplig information (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Information till närstående är också viktigt, I en studie av 

Namba och medarbetare (2007), som undersökte närståendes upplevelser av delirium, 

berättade 60 % av familjerna att information om orsakerna till delirium, hur det yttrar sig, 

vilka behandlingsmöjligheter som finns och hur de ska bemöta sin anhöriga som har delirium, 

var mycket hjälpsamt.  

 

4.1.4 Upplevelser av bemötande  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 3 kapitlet 1 § ska vården genomföras i samråd med och 

respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS, 2017:810). Det krävs också etisk 

och moralisk kompetens hos sjuksköterskan för att inte inskränka på patientens rätt till 

självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Resultatet visar att patienter 

upplevde tvång vid olika tillfällen under sin vårdtid. I studien av Stenwall och medarbetare 

(2007) berättar sjukvårdspersonalen att det är svårt att veta var gränsen ska dras för när 

personalen bör agera mot patientens vilja. Deltagarna uppger att de agerar med skäl till 

patientens bästa och för att skydda patientens integritet. Ibland sker det mot patientens egen 

vilja. Detta gör att personalen känner tvivel kring sitt agerande, känner sig skyldiga och blir 

rädda för att bli misstrodda av patienterna när perioden med delirium är över (Stenwall et al., 

2007).  Det blir därmed ett stort dilemma när patienten inte vill ha den behandling som 

personalen bedömer vara bäst för patienten i längden. Dock är det mycket viktigt att alltid 

lyssna på patienten och inte med tvång göra något mot patientens vilja, om det inte är fara för 

patientens liv. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) stadgas i 4 kapitlet 4 § att det kan bli 

nödvändigt att vårdpersonal ger den behandling som krävs utan patientens samtycke om 

patientens liv är hotat. Det kan vara betydelsefullt att i efterhand ha en dialog med patienten 

och förklara varför personalen agerat på ett visst sätt. På så vis kan det bli lättare för patienten 

att hantera sitt lidande då sjuksköterskan finns med som ett stöd genom lidandeprocessen 

vilket stämmer överens med Erikssons teori (Bidstrup & Östergaard, 2012).   

Resultatet visar att patienter som haft delirium har en känsla av att ingen förstår dem. Det 

förstärks av att omgivningen har svårt att visa förståelse för patientens situation och inte tar 

patienten på allvar. Dessa känslor kan vara en förklaring till resultaten i två studier som 

undersöker vårdpersonalens upplevelser av att bemöta patienter med delirium. Enligt 

Andersson och medarbetare (2003) och Stenwall och medarbetare (2007) tycker personalen 

att det är svårt att nå fram till patienterna. Det är även svårt att förstå deras upplevelse, vilket 
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gör dem osäkra på hur de ska agera. Det kan bidra till ett passivt förhållningssätt som 

förstärker patientens upplevelse av att inte vara förstådd. Enligt Eriksson (2014) är tro en av 

grundpelarna för god omvårdnad. Det är viktigt att patienten känner tilltro och förtroende för 

vården. När patienten upplever att ingen förstår sig på eller försöker visa förståelse för 

patienten, kan det leda till att patienten mister sin tilltro och förtroende för vården och 

relationen mellan patient och sjuksköterska försämras.   

Resultatet av de granskade artiklarna belyser vikten av att patienter känner sig sedda och 

bekräftade trots att de har delirium. Enligt Eriksson (2014) innebär yrkesskicklighet att utöva 

omvårdnad med hänsyn till patientens individuella behov och att ha en helhetssyn på 

människan. För att kunna se till hela människan är det viktigt att ta hänsyn till alla faktorer 

hos den enskilde individen som kan leda till ohälsa. I en studie av Zamoscik, Godbold och 

Freeman (2017) berättar sjuksköterskor att det kan vara svårt att ge omvårdnad av delirium 

tillräckligt med utrymme och att många läkare inte uppmärksammar problemet utan endast 

fokuserar på att bota de fysiska skadorna. Delirium kan ibland även ses som ett tillstånd som 

prioriteras bort. Genom att bortse från några av orsakerna till patientens ohälsa blir det svårt 

att se till hela människan och individens individuella behov, eftersom patienten i fråga 

behöver stöttning och omvårdnad anpassad efter sitt tillstånd. Manifestationen av delirium är 

unik hos varje enskild individ. Symtomen yttrar sig på olika sätt och reaktionen är individuell 

(Inouye et al., 2015). Det kräver att planeringen av vården måste göras utefter individuella 

behov och önskningar. För att en patient ska känna sig sedd krävs det att sjuksköterskan 

bedriver en personcentrerad omvårdnad.   

Resultatet visar att patienter kunde uppleva hån från omgivningen när de befann sig i en 

period av delirium. Att förlöjliga en patients beteende på grund av ett specifikt tillstånd som 

patienten inte själv kan råda över går strikt emot ICN:s etiska kod, eftersom sjuksköterskan 

ska uppvisa professionella värden i egenskap av respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska därmed 

visa respektfullhet och medkänsla gentemot patienten och inte verka för en vård som 

inskränker på patientens integritet. Vidare har sjuksköterskan skyldighet att ingripa för att 

skydda enskilda personer när deras hälsa är hotad av medarbetare (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Resultatet visar också att sårande och nedlåtande kommentarer 

orsakar lidande hos patienterna. Att åstadkomma en annan människa lidande är en kränkning 

som fråntar individen rätten att vara fullvärdig (Eriksson, 1994). Det fråntar också patienten 

rätt att få en lika vård på lika villkor. Sjuksköterskans etiska och moraliska kompetens sätts på 
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prov när det kommer till att vårda patienter med delirium, det är viktigt att alla i vårdteamet 

hjälps åt för att främja en god omvårdnadsmiljö och för att bidra till en rättvis och jämlik 

vård.   

Slutligen framgår det av resultatet att när personalen agerar professionellt och uppvisar 

kompetens blir patienternas upplevelse av omvårdnaden bättre. Några deltagare upplevde inte 

det professionella bemötande de förväntat sig, vilket ledde till ett sämre välbefinnande. En 

litteraturstudie av Partridge, Martin, Harari & Dhesi (2012) visar att vårdande av patienter 

med delirium kan vara svårt och krävande. Faktorer som försvårar omvårdnaden är när 

patienterna håller en distans, är misstänksamma till sjukvårdspersonalen och när miljön inte är 

anpassad efter äldre personer. Stress uppstår på grund av att arbetsbelastningen vid delirium 

är oförutsägbar och det uppstår osäkra situationer och personalen oroar sig över sin egen 

säkerhet då det är svårt att nå patienterna. Dessa omständigheter gör det svårare för 

personalen att agera professionellt och det kan vara en förklaring till varför patienter upplever 

bristande kompetens. I Zamoscik och medarbetare (2017) önskar sjuksköterskorna stöttning 

och hjälp att hantera jobbiga känslor som uppstår i samband med vård av patienter med 

delirium. Således kan en kombination av ökad kunskap om patientens upplevelse av 

bemötande vid delirium och utbildning i hur patienter med delirium agerar samt stöttning till 

vårdpersonal som arbetar med riskgrupper vara hjälpsamt för att främja ett professionellt 

arbete.  

 

4.2 Metoddiskussion  

Då studiens syfte var att undersöka patientens upplevelse av delirium valdes litteraturstudie av 

kvalitativa artiklar som metod. Metoden litteraturstudie valdes eftersom det skapar en översikt 

av det aktuella forskningsläget. Dessutom ansågs det motiverat med hänsyn till den givna 

tidsramen för genomförandet av studien. Ett annat alternativ som hade ansetts lämpligt för 

genomförandet av studien, då syftet var att undersöka patientupplevelser, hade varit att 

genomföra en intervjustudie. Det valdes dock bort eftersom det kräver avancerad kunskap att 

intervjua patienter om något så emotionellt som delirium samt eftersom författarna saknade 

tidigare erfarenhet av att intervjua patienter.  

De tre databaser som användes vid sökningen av artiklar var PubMED, CINAHL och 

PsycINFO då databasernas innehåll ansågs motsvara syftet med den här litteraturstudien. För 
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att förbättra metoden skulle fler databaser kunna användas, för att få en mer övergripande bild 

av forskningsläget. 

Ett av inklusionskriterier som användes för de ingående artiklarna i studien var att de skulle 

vara publicerade inom ett visst antal år. Inklusionskriteriet kom att ändras från inom 10 år till 

inom 15 år. Ändringen motiverades eftersom det utökade antalet år medförde ett större antal 

träffar med artiklar som bättre motsvarade syftet. Dessutom ansågs inte patientupplevelser vid 

vård av delirium vara något som förändrats i så stor utsträckning inom tidsramen 15 år 

eftersom omvårdnaden av dessa patienter inte genomgått någon avsevärd förändring under 

denna tid. 

De inkluderade artiklarna var från olika länder då både artiklar på svenska och engelska 

inkluderades. I studien inkluderades sex svenska artiklar. Resterande artiklar var från 

Danmark, Belgien, Storbritannien, Kanada och USA. Att så många artiklar som valdes var 

svenska motiverades utifrån det faktum att de bäst motsvarade syftet och höll en hög kvalitet. 

Eftersom omvårdnaden av patienter skiljer sig åt mellan olika länder bör det tas i beaktande 

att det i studierna förekom att patienter beskrev minnen av tillvägagångssätt vid 

omvårdnadsåtgärder såsom de utfördes i ett visst land. Resultatet från litteraturstudien går 

därför inte att se som överförbart till alla länder. Metoden hade eventuellt kunnat förbättras 

genom att inkludera artiklar enbart från ett eller flera länder där omvårdnaden av patienter 

med delirium var liknande. 

Alla artiklar i studien hade genomgått etisk granskning av en etikprövningsnämnd eller 

noggranna etiska överväganden vilket var ett inklusionskriterie (Forsberg & Wengström, 

2016). Båda författarna var medvetna om att de hade en viss förkunskap om ämnet som 

studenter på ett vårdvetenskapligt utbildningsprogram och hade det i åtanke vid analysen av 

resultatet för att inte vinkla eller förvränga något samt under övriga delar av bearbetningen 

och författandet av litteraturstudien. 

En granskningsmall av SBU som är framtagen särskilt för granskning av artiklar med 

kvalitativ ansats har använts vid kvalitetsgrankningen av de i litteraturstudien ingående 

artiklarna (se Bilaga 2). Till granskningsmallen finns ingen tydlig gränsdragning för när en 

artikel ska ses som låg, hög eller medelkvalitet. Det kan ses som en svaghet då 

kvalitetsgranskningen kan ge olika resultat beroende på hur man tolkar granskningsmallen. 
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4.3 Kliniska implikationer  

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal på somatisk vårdavdelning kan i sitt arbete möta 

patienter med delirium. Sjuksköterskor har i sin yrkesroll en nära relation till patienten och det 

är därför mycket betydelsefullt att ha en god kunskap om hur patienter upplever tillståndet 

och sin situation. Den här studien synliggör patienternas upplevelse av delirium och det 

framkommer av resultatet att patientgruppen är sårbar och har ett stort behov av stöd. En 

bredare kunskap om delirium kan därmed leda till att bättre tillgodose behoven hos patienter 

med delirium. Ökad kunskap innebär också att det blir lättare att förstå bakomliggande  

orsaker till patienternas känslor och agerande, vilket i sin tur bidrar till att sjuksköterskor 

bättre kan få en inblick i och förstå patientens situation. Det är även viktigt för att kunna 

planera omvårdanden så att utvecklingen av delirium kan förebyggas. När sjuksköterskor har 

en bra förståelse för de drabbade patienterna ökar möjligheten till ett gott bemötande. Det 

främjar också möjligheten att se till den unika individens behov och individanpassa 

omvårdnaden, vilket underlättar vårdprocessen. Kunskapen kan också hjälpa till att synliggöra 

delirium på samhällsnivå och minska stigmatisering, vilket kan leda till att patienterna vågar 

berätta om sina upplevelser istället för att hålla dem inom sig.   
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4.4 Slutsats  

Delirium är ett tillstånd som innebär att verkligheten förändras och det ger upphov till många 

starka känslor. Hur tillståndet upplevs beror på varje enskild individ, delirium kan upplevas 

skrämmande och obehagligt såväl som underhållande och trevligt. Efteråt kan många känna 

skam över sitt beteende. Sjuksköterskan kan underlätta situationen för patienter med delirium 

genom att vara närvarande, visa engagemang, stötta, bekräfta och se till den unika människans 

individuella behov. Att informera är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och det är viktigt 

att sjuksköterskan ger information om delirium och dess symtom för att öka patienternas och 

omgivningens förståelse som ett led i att minska stigmatisering. Det är också betydelsefullt att 

sjuksköterskan behandlar patienternas upplevelser med respekt för att skapa en förtroendefull 

relation.  
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Deltagarna hade både 

trevliga och otrevliga 
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berätta detaljerat om 

hallucinationer som ofta 
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allt var overkligt och 
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annan värld. 

Hög 

Stenwall, E., 

Sandberg, J., 

Jönhagen, M. E., & 

Fagerberg, I. 
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2008 

 

The older patient’s 

experience of 

encountering 

professional carers and 

close relatives during 

an acute confusional 

state: An interview 

study 
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patienter med akut 
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upplever möten med 

sjukvårdspersonal och 

nära anhöriga. 
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genom intervjuer som 

sedan analyserades 

med hjälp av latent 

innehållsanalys.   

 

Latent kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Sju deltagare (78–98 år) 

från två geriatriska 

avdelningar på ett 

akutvårdssjukhus i Sverige. 

Inklusionskriterier för 

studien var ålder 65 år eller 

äldre, ha diagnostiserats 

med akut konfusion enligt 

DSM-IV och att ha återfått 
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delaktig i en intervju på 

svenska. 

Tre teman framkom 

under analysen: känna 

sig ensam med 

uppfattningen av 

verkligheten under akut 

konfusin, strävan mot 

förståelse och känslor av 

deltagande i möten.  

Möten kunde också 

upplevas ojämlika och 

patienterna upplevde att 

de fick sin verklighet 

ifrågasatt.  
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Egerod, I., & Dreyer, 
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2016 

 

Strange and scary 

memories of the 

intensive care unit: a 

qualitative, 

longitudinal study 

inspired by Ricoeur’s 

interpretation theory 

  

 

Att beskriva minnen av 

vanföreställningar hos 

patienter som tidigare 

vårdats på 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ ansats som 

en del av en längre 

studie. Intervjuer 

tillsammans med 

patienterna två veckor 

efter utskrivning från 

IVA och 

telefonintervjuer två 

och sex månader senare 

114 deltagare, 57% var 

män, 59% kirurgpatienter 

och 56% var CAM-ICU 

positiva 

Minnena av 

vanföreställningarna var 

en blandning av fakta och 

fiktion som utspelade sig 

på olika platser i olika 

tidsdimensioner. Familjen 

var inblandad i många av 

minnena. Patienterna 

kände sig ofta oförmögna 

att kontrollera och 

påverka de olika 

händelserna. Det var 

också svår att skilja 

mellan fantasi och 

verklighet. 

Medelhög 

Sörensen Duppils, G., 

& Wikblad, K.  

 

Sverige 

 

2007 

  

 

Patients’ experiences 

of being delirious 

Att beskriva patienters 

upplevelser av delirium 

Kvalitativ metod 

genom intervjuer. 

Patienter med delirium har 

valts bland 45 deltagare i 

en tidigare studie som 

undersökte prevalensen av 

delirium i samband med 

höftfrakturer. Åtta patienter 

som inte hade tillfrisknat 

från delirium exkluderades 

från studien. Sju patienter 

som man inte hann be om 

tillstånd att intervjua före 

utskrivning uteslöts. Två 

patienter som inte ville 

delta exkluderades 

Resultaten beskrev hur 

det upplevdes när 

episoden av delirium 

startade, under tiden 

som man hade delirium 

och hur det upplevdes 

när man tillfrisknade 

från delirium. 

Uppkomsten av delirium 

kunde förknippas med 

otillfredsställda 

kroppsliga behov. 

Delirium upplevdes som 

dramatiskt och orsakade 

Medelhög 
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Van Rompaey, B., 

Van Hoof, A., van 

Bogaert, P., 

Timmermans, O., & 

Dilles, T.  

 

Belgien 

 

2016 

 

The patient’s 

perception of a 

delirium: A qualitative 

research in a Belgian 

intensive care unit 

Att beskriva 

intensivvårdspatienters 

upplevelser av delirium 

Kvalitativ ansats 

genom semi-

strukturerade intervjuer 

Subjektivt urval med 30 

vuxna patienter som 

screenats positiva för 

delirium vid minst ett 

tillfälle under vårdtiden.   

Inklusionskriterier för att 

delta i studien var: tala 

engelska eller holländska, 

vuxna, minst 13 poäng i 

Glasgow Coma Scale vid 

intervjun och minst 24h 

vårdtid på 

intensivvårdsavdelning. 

 

Upplevelserna 

kategoriserades i fyra 

teman: kontakt och 

kommunikation, känslor, 

sömn och tid samt 

innebörd av perioden 

med delirium. 

De framstående 

känslorna var ilska, 

rädsla, skuld och skam. 

Början på perioden med 

delirium var svårare att 

komma ihåg och 

återhämtningen skedde 

gradvis. Patienterna 

rapporterade lättnad när 

tillståndet hade gått 

över. 

 

Hög 

Wade, D. M., Brewin, 

C. R., Howell, D. C. 

J., White, E., Mythen, 

M. G., & Weinman, J. 

A.  

Intrusive memories of 

hallucinations and 

delusions in 

traumatized intensive 

Att undersöka vilka av 

de långvariga minnena 

från hallucinationer vid 

intensivvård som var 

Kvalitativ ansats 

genom djupgående 

intervjuer som del av 

en undersökning av 

psykologiskt 

Strategiskt urval av 26 

deltagare som hade 

symtom på PTSD, 

posttraumatiskt 

stressyndrom, efter 

Patienternas 

hallucinationer handlade 

om verkliga händelser så 

som 

behandlingssprocedurer, 

Medelhög 
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Storbritannien 

 

2015 

 

care patients: An 

interview study 

mest traumatiserande 

för patienten. 

långsiktiga 

konsekvenser efter 

intensivvård. 

intensivvård som 

identifierades vid en 

tidigare kohortstudie. 

Inklusionskriterie var att 

deltagarna skulle ha höga 

poäng på en diagnosskala 

för posttraumatiskt 

stressyndrom (PDS; 16) 

och att de hade spenderat 

mer än 35 h på en 

intensivvårdsavdelning. 

fysiskt obehag och 

vårdpersonal samt 

skrämmande 

hallucinationer. 70 % av 

deltagarna hade minnen 

av hallucinationerna på 

intensivvårdsavdelningen, 

12% hade minnen från 

vårdtiden men inte från 

hallucinationerna, 18% 

var inte säkra på om de 

mindes hallucinationer. 

Whitehorne, K., 

Gaudine, A., Meadus, 

R., & Solberg, S.  

 

USA 

 

2015 

 

Lived Experience of 

the Intensive Care Unit 

for Patients Who 

Experienced Delirium 

Att förstå kritiskt sjukas 

upplevelser av 

intensivvård och av att 

ha haft delirium. 

Kvalitativ ansats 

genom semi-

strukturerade intervjuer 

Deltagarna bestod av sju 

personer som 

diagnostiserats med 

delirium enligt Confusion 

Assessment Method for the 

Intensive Care Unit (CAM-

ICU) och som alla gav sitt 

godkännande till och var 

psykiskt och fysiskt 

förmögna att delta i 

studien. 

Resultatet delade upp 

patienternas upplevelse 

av delirium i fyra teman; 

“Jag kan inte minnas”, 

“Viljan att skapa 

kontakt”, “Att försöka 

förstå” och “Rädsla och 

bekymmer över sin egen 

säkerhet”. 

Hög 

 

*Kvalitetsgranskad med SBU:s mall för kvalitativa artiklar 


