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Sammanfattning 
 
Delirium är ett akut insättande förvirringstillstånd och vanligt förekommande på 
intensivvårdsavdelningar. Delirium är allvarligt och livshotande med fluktuerande 
förlopp. Att drabbas av delirium innebär ett ökat lidande för patienten och dess 
anhöriga. Det medför ökade vårdtider och en stor kostnad för samhället. Det finns flera 
olika instrument för att identifiera delirium, CAM-ICU är det enda 
skattningsinstrumentet som är översatt och validerat till svenska. Kunskap saknas om 
bakomliggande orsaker till det bristande användandet av skattningsinstrument och om 
hur intensivvårdssjuksköterskan upplever det att ta hjälp av ett skattningsinstrument för 
att uppmärksamma delirium. Syfte med studien var att undersöka intensivvårds-
sjuksköterskors upplevelse av att arbeta kliniskt med skattningsinstrumentet CAM-ICU. 
Den vetenskapliga ansatsen var kvalitativ, då datainsamlingen utfördes genom 
semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys har används för att analysera 
resultatet. Resultatet redovisas i form av två huvudkategorier samt fem underkategorier. 
I resultatet framkommer att implementering av skattningsinstrumentet CAM-ICU bidrar 
till en ökad medvetenhet om delirium som leder till ett förändrat vårdande av 
intensivvårdspatienten. Informanterna upplevde CAM-ICU som ett användbart 
skattningsinstrument för delirium, men för att kunna utnyttja instrumentet fullt ut, 
krävdes tid och erfarenhet. Ett evidensbaserat skattningsinstrument som CAM-ICU 
bidrar till en ökad patientsäkerhet, förbättrad vårdkvalitet och är en ekonomisk vinst för 
samhället. Implementering av evidensbaserat arbetssätt är tidskrävande men ger 
långsiktigt en bättre prognos för patienten, sjukvården och samhället. 
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INLEDNING 
När patienter vårdas på en intensivvårdsavdelning monitoreras i stort sett alla organ, 
hjärta, lungor, njurar, bukorgan med mera. Varför monitoreras inte hjärnans funktion 
lika noggrant? Många intensivvårdspatienter utvecklar tillståndet delirium som innebär 
en mental förändring i ett fluktuerande förlopp. Delirium ger många negativa 
konsekvenser för den drabbade patienten och för de närstående men även för samhället. 
Intensivvårdssjuksköterskan har en viktig roll i att förebygga, identifiera och behandla 
tillståndet delirium. Till hjälp finns skattningsinstrument för att tidigt diagnostisera 
tillståndet. Det har dock visat sig att skattningsinstrumentet CAM-ICU inte används i 
någon större utsträckning. Orsakerna till varför sjuksköterskor inte skattar patienterna är 
okänd och ett antagande i denna uppsats var att detta möjligen berodde på bristande 
utbildning. Därför valdes att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 
arbeta kliniskt med CAM-ICU efter utbildning i att använda instrumentet. 
 
BAKGRUND 
 

Delirium 
Delirium är ett vanligt förekommande syndrom på intensivvårdsavdelningar (IVA). 
Studier visar på en varierande förekomst, 9 % - 82 % av intensivvårdspatienterna 
drabbas av delirium (Bigatello, Amirfarzan, Haghighi, Newhouse, Del Rio, Allen, 
Chang, Schmidt & Razavi 2013; Ely, Shintani, Truman, Speroff, Gordon, Harrell, 
Bernard & Dittus 2004; Forsgren & Eriksson 2010; Roberts 2004;). Delirium finns 
beskrivet långt tillbaka i den medicinska litteraturen och då under många olika 
benämningar. År 1990 fanns 30 olika benämningar på tillståndet delirium beskrivet. En 
vanlig benämning var IVA syndrom (Page & Ely 2011, ss.9-11).  
 
Delirium är ett allvarligt och livshotande tillstånd där hjärnan är akut påverkad på grund 
av kritisk sjukdom. Ofta drabbas patienter som vårdas för akut sjukdom av en allvarlig 
art av delirium. Patienten hamnar då i ett akut insatt förvirringstillstånd med nedsatt 
kognitiv förmåga ofta tillsammans med hallucinationer i varierande grad (Page & Ely 
2011). Enligt Diagnostic and Stastistical Manual of Mental Disorders (DSM) är 
kriterierna för delirium: Grumlat medvetande med uppmärksamhetsstörning i relation 
till omgivningen, kognitionspåverkan med minnesstörning och desorientering, akut 
insättande och fluktuerande förlopp och en eller flera fysiologiska orsaker (Gustafson 
2011, s 384). Tillståndet delirium utvecklas i de flesta fall under andra vårddygnet på 
intensivvårdsavdelningen med en medelduration på 1-10 dagar (Angles, Robinson, 
Biffl, Johnson, Moss, Tran & Moore 2008). 
 
Symtomen startar ofta plötsligt med en förändrad medvetandenivå som visar sig i en 
försämrad uppmärksamhet. Patienten visar också minnesrubbning, desorientering och 
förvirrat tal. Vanligt är också hallucinationer av olika slag. Snabba kast mellan olika 
känslouttryck är vanligt, som rädsla, aggression, irritabilitet och nedstämdhet. Många 
patienter har också förändringar i sin sömncykel. Deliriumtillståndet uppvisar två olika 
former. Den hyperaktiva och den hypoaktiva formen, det finns även en mixad variant 
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där ett fluktuerande förlopp mellan de båda tillstånden förekommer (Cole Marshall & 
Soucy 2003). 
 
Den hypoaktiva varianten kännetecknas av långsamt tal, långsamma rörelser, apati och 
depression. Det hyperaktiva tillståndet visar sig med överdriven aktivitet, ett snabbt tal, 
aggression, rädsla samt snabba kroppsrörelser. Intensivvårdspatienten med hyperaktivt 
delirium har också ofta en ökad reaktion på yttre stimuli. Den hypoaktiva typen av 
delirium riskerar att förbli oupptäckt eftersom den inte visar samma tydliga symtom 
som den hyperaktiva varianten (Cole Marshall & Soucy 2003). Två tredjedelar av alla 
deliriumtillstånd förblir oupptäckta (Ely et al. 2004). I en prostpektiv kohort studie av 
Ely, Gautam, Margolin, Francis, May, Speroff, Truman, Dittus, Bernard & Inouye 
2001b fann forskarna att 94 % av intensivvårdspatienterna med delirium var av den 
hypoaktiva även kallat ”tysta” formen av delirium, medan enbart 6 % hade hyperaktivt 
delirium. Den hypoaktiva varianten kan felaktigt diagnosticeras som andra psykiska 
diagnoser, som demens eller depression (Querques 2006). 
 
I en kontrollerad jämförelsestudie av Bigatello et al. från 2013 visade att 98 av 283 
patienter hade delirium, vilket innebar att 35 % av intensivvårdspatienterna i studien 
hade delirium. Studien visade att patienterna i respirator som drabbades av delirium var 
äldre och mer allvarligt sjuka. Det framkom att det var vanligare hos patienter vårdade i 
respirator, komatösa patienter samt patienter drabbade av sepsis än hos patienter med 
traumaåkommor. Delirium associeras oftast med patienter som vårdas respirator men 
Thomason, Shintani, Peterson, Pun, Jackson & Ely (2005) fann i sin studie att även 48 
% av patienterna som inte behandlades i respirator visade tecken på delirium.  
 
Riskfaktorer 
Vanligt förekommande riskfaktorer för att drabbas av delirium är infektioner, stroke, 
cerebralt trauma, systemisk sjukdom med hjärnpåverkan, metaboliska sjukdomar, 
intoxikation, kardiovaskulära sjukdomar samt läkemedel. Risken att drabbas av delirium 
i samband med sjukdom ökar med stigande ålder. Intensivvårdspatienter över 65 år har 
en sämre förmåga att bemöta den ökade stressen som uppkommer vid kritisk sjukdom 
än en yngre patient (Cole Marshall & Soucy 2003). Plötslig sjukdom eller skada som 
upplevs som allvarlig av patienten skapar ett kaos av rädsla, smärta, ovisshet och 
sårbarhet. Detta upplevs som ett omedelbart livshot med en reell risk för död. 
Upplevelserna av kontrollförlust och kaos utgör grunden för intensivvårdsdelirium, 
eftersom det skapar ett tillstånd av långvarig spänning och rädsla (Granberg, Bergbom 
Engdahl & Lundberg 1998). 
 
Att tidigare varit drabbad av delirium är ytterligare en riskfaktor för att utveckla 
syndromet igen (Cole Marshall & Soucy 2003). Även intensivvårdspatienter med 
tidigare demensdiagnos är predisponerade för att utveckla delirium (McNicoll, Pisani, 
Zhang, Ely, Siegel & Inouye 2003). Samband mellan hypoalbumi och sepsis har 
identifierats som en riskfaktor för delirium. Dessa faktorer gav även en förlängd 
respiratortid vilket medförde ökade antalet pneumonier som i sin tur ledde till ökning av 
antalet deliriumfall (Lin, Haung, Liu, Wang, Huang, Fang, Shieh & Kou 2008). 
Användning av invasiva metoder så som mekanisk ventilation, intravenösa infarter och 
artärkateter i samband med sedativa läkemedel som till exempel Midazolam är även 
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associerat med en större risk att drabbas av delirium (Salluh, Soares, Teles, Ceraso, 
Raimondi, Nava, Blasquez, Ugarte, Ibanez-Guzman, Centeno, Laca, Grecco, Jimenez, 
Arias-Rivera, Duenas & Rocha 2010).  
 
Förebyggande av delirium 
En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga, hantera och behandla delirium är att 
identifiera den bakomliggande orsaken (Page & Ely 2011, s.11). Intensivvårds-
sjuksköterskan har en viktig roll i att minska risken för att delirium utvecklas hos 
patienter som vårdas på IVA.  För att underlätta för intensivvårdspatienten att registrera 
information och intryck från vårdmiljön är det viktigt att patienten har tillgång till sina 
hörapparater och glasögon. Reorientering till tid, rum och person samt tidig 
mobilisering av patienten är en viktig förebyggande åtgärd (Xie & Fang 2009). SCCM 
(Society of Critical Care Medicine) lägger stor vikt vid tidig och aggressiv mobilisering 
för att förebygga delirium samt att tidig mobilisering även ger vinster i form av lägre 
sedationsnivå, kortare tid i respirator och en kortare vårdtid (Barr, Fraser, Puntillo, Ely, 
Gélinas, Dasta, Davidsson, Devlin, Kress, Joffe, Coursin, Herr, Tung, Robinsson, 
Fontaine, Ramsay, Riker, Sessler, Pun, Skrobik & Jaeschke 2013). Det bör eftersträvas 
att intensivvårdspatienten har en så låg sederingsgrad som möjligt för att lättare uppfatta 
omgivningen omkring dem.  För att uppnå detta ska sederingsprotokoll användas (Page 
& Ely 2011, ss.148-149).  
 
En viktig del i intensivvårdssjuksköterskans arbete är att försöka anpassa 
omvårdnadsåtgärder, undersökningar och provtagning efter den normala dygnsrytmen, 
då patienter som drabbas av kritiskt sjukdom och vårdas på intensivvårdsavdelning ofta 
drabbas av förändrad dygnsrytm. Läkemedel som används för sedering ger en påverkan 
på sömncykeln med minskad REM-sömn, vilket påverkar den naturliga sömnen 
negativt. Detta innebär att patienten är medvetandesänkt relaterat till de farmakologiska 
effekterna och mister den naturliga sömnen (Berggren 2012, s.713). När en äldre patient 
drabbas av delirium utvecklas oftast början på en ond cirkel. Genom påslag av 
stresshormoner som kortisol fortskrider deliriet och ytterligare stresshormoner frisätts. 
Genom att skapa trygghet och låta patienten få tillfälle till sömn kan 
intensivvårdssjuksköterskan bryta den onda cirkeln (Gustafson 2011, s.386). Andra 
viktiga åtgärder för att förebygga delirium är att ha en adekvat oxygenering, god 
smärtlindring, adekvat nutritionsintag och minskade stimuli från vårdmiljön (Page & 
Ely 2011, ss.143-144). 
 
Intensivvårdsmiljön och delirium 
Intensivvårdsmiljön är en stressande miljö för patienten att vårdas i. Patienterna omges 
större delen av dygnet av starkt ljus, höga ljudnivåer, mycket personal och många olika 
aktiviteter och undersökningar (Bizek & Fontaine 2013, s.17). Intensivvårdspatienterna 
är svårt sjuka och kan inte påverka sin miljö själva, men de påverkas indirekt eller direkt 
av omgivningen runt omkring dem. Intensivvårdsmiljön är främst byggd för att främja 
personalens arbete samt att minska smittspridning och inte byggd utifrån patientens 
behov (Dahlberg & Segesten 2010, ss.235-236). Konsekvenserna av intensiv-
vårdsmiljön medför ett ökat stresspåslag och sämre återhämtning för patienten (Bizek & 
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Fontaine 2013, ss.15-16). Stimuli från den stressande vårdmiljön kan leda till att 
intensivvårdspatienterna utvecklar delirium (Weinhouse, Schwab, Watson, Patil, 
Vaccaro, Pandharipande & Ely 2009). I en studie av McKinley, Nagy, Stein-Parbury, 
Bramwell & Hudson (2002) kom forskarna fram till att bristen på sömn och vila ledde 
till ökad känsla av sårbarhet hos patienterna. Bristen på sömn ledde till att patienterna 
blev irriterade och utmattade, de upplevde även en osäkerhet och rädsla. Upplevelsen av 
rädsla förstärktes om patienten även upplevde hallucinationer och desorientering. 
Dahlberg & Segesten (2010, ss.233-236) belyser att sjuksköterskan har en betydande 
roll i att skapa en lugn och harmonisk miljö för att främja både hälsa och välbefinnande 
hos den enskilde patienten och för att försöka använda vårdmiljön som ett vårdande 
redskap.  
 
Att identifiera delirium 
Det är en viktig uppgift att identifiera delirium hos intensivvårdspatienter. Tillståndet 
har ett fluktuerande förlopp och uppvisas på många olika kliniska sätt vilket medför 
svårigheter för intensivvårdssjuksköterskan att identifiera det. Studier har visat att 
intensivvårdssjuksköterskor enbart identifierade en tredjedel av patienterna som var 
drabbade av delirium. Med hjälp av validerade skattningsinstrument ökar denna siffra 
kraftigt.  Det finns fyra validerade skattningsinstrument för att identifiera delirium, 
Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU), Intensive Care Delirium 
Screening Checklist (ICDSC), The Neelon and Champange Scale (NEECHAM) och 
The Nursing Delirium Scale (Nu-DESC). Dock kan enbart CAM-ICU och ICDSC 
användas på intuberade patienter (Page & Ely 2011, ss.16-17, ss.116-117, s.122). 
 
I en studie av Inouye, Van Dyck, Alessi, Balkin, Siegal & Horwitz från 1990 redovisas 
en ny metod för att upptäcka delirium: The Confusion Assesment Method även kallat 
CAM. Skattningsinstrumentet CAM utvecklades från Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders kriterier (DSM-III-R). CAM utförs ”bedside” och är lätt att hantera 
av sjuksköterskor, läkare och personal som fått utbildning i skattningsinstrumentet.  
 
The Confusion Assesment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) utformades i 
början av 2000 och är en utveckling från CAM, för att intensivvårdssjuksköterskan 
lättare ska kunna identifiera delirium hos patienter som vårdas på IVA. Forskarna ansåg 
att det saknades ett validerat skattningsinstrument inom intensivvården, då tidigare 
forskning hade exkluderat patienter som var intuberade och hade oförmåga till verbal 
kommunikation (Ely, Inouye, Bernard, Gordon, Francis, May, Truman, Speroff, 
Gautam, Margolin, Hart & Dittus 2001a).  
 
CAM-ICU är uppdelat i fyra kriterier: 
 
Kriterium 1: Akut insättande förändring i patientens mentala status eller fluktuerande 
förlopp i patientens mentala status under de senaste 24 timmarna. Sjuksköterskan 
undersöker om patienten haft osammanhängande tankar, mardrömmar eller syner. 
Patientens nuvarande Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)/ Motor Activity 
Assessment Scale (MAAS) nivå jämförs med habitual tillståndets eller om förändring 
har skett under det senaste dygnet. 
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Kriterium 2: Ouppmärksamhet  
Patientens förmåga att följa uppmaning kontrolleras genom ett bokstavstest och/eller ett 
bildtest. 
 
Kriterium 3: Osammanhängande tankar 
Sjuksköterskan ställer fyra förutbestämda frågor till patienten för att kontrollera om 
patienten upplever osammanhängande tankar. 
  
Kriterium 4: Förändrad nivå av medvetande 
Aktuellt RASS/MAAS status tas.  
 
För att diagnostisera delirium hos intensivvårdspatienten med hjälp av CAM-ICU, 
måste patienten skattas positivt i kriterierna 1 och 2 samt 3 eller 4 (bilaga 4) (Ely et al. 
2001a) 
 
CAM-ICU är lätt att använda och tar ungefär 2 minuter att utföra. 
Skattningsinstrumentet har en känslighet på 93-100% och specificitet på 98-100% och 
en hög tillförlitlighet för att upptäcka delirium hos intensivvårdspatienter både med och 
utan respirator (Ely et al. 2001a). Skattningsinstrumentet CAM-ICU har jämförts med 
DSM i validitet och tillförlitlighet i sammanlagt tolv studier med totalt 1179 
inkluderade vuxna patienter (Brummel, Vasilevskis, Ho Han, Boehm, Pun & Ely 2013). 
 
Då delirium är ett fluktuerande tillstånd innebär det att patienten kan skattas positivt vid 
ett skattningstillfälle men skattas negativt för delirium vid nästa även om det inte har 
gått så långt tid mellan skattningstillfällena. För att minska risken att delirium ska förbli 
oupptäckt rekommenderas därför att intensivvårdssjuksköterskan skattar patienten för 
delirium med hjälp av skattningsinstrument regelbundet, en gång per arbetspass men 
gärna flera om intensivvårdssjuksköterskan misstänker förändring i patientens mentala 
status (Page & Ely 2011, ss.122-124). År 2007 översattes skattningsinstrumentet CAM-
ICU till svenska och är än så länge det enda validerade skattningsinstrumentet för 
delirium i Sverige (Larsson, Axell-Granberg & Ersson 2007).  
 
Behandling av delirium 
Det primära målet i behandling av delirium är att kartlägga och behandla de 
bakomliggande orsakerna och inte endast fokusera på symtomlindring (Arend & 
Christensen 2009). När omvårdnad och förebyggande behandling inte har avsedd effekt 
hos patienten kan det vara nödvändigt med farmakologisk behandling. Haloperidol är en 
vanlig farmakologisk behandling vid delirium (Cole Marshall & Soucy 2003). Men 
senare studier har inte påvisat någon effekt med användandet av Haloperidol till 
intensivvårdspatienter som lider av delirium (Barr et al. 2013). Behandlingen med 
Haloperidol kan liknas vid en kemisk restriktion som hindrar patienten att skada sig 
själv genom exempelvis oavsiktlig extubation. Övervakning är nödvändig för att 
patienten ska vara trygg (Cole Marshall & Soucy 2003). SCCM ger dock inga 
rekommendationer om att använda speciella farmakologiska protokoll för att förebygga 
uppkomsten av delirium hos intensivvårdspatienter (Barr et al. 2013). 
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Konsekvenser av delirium 
Studier har visat att patienter med delirium har en längre vårdtid på 
intensivvårdsavdelningen, längre behandlingstid i respirator och högre mortalitet 
(Bigatello et al. 2013, Ely et al. 2004). För varje dag intensivvårdspatienten befinner sig 
i ett deliriskt tillstånd ökar mortalitetsrisken med 10 %. Vid jämförelse mellan 
intensivvårdspatienter med delirium och intensivvårdspatienter utan delirium har 
forskare funnit att deliriska patienter i medeltal hade 10 dagar längre vårdtid än 
patienter utan delirium (Ely et al. 2004). Detta medför ökade kostnader för sjukvården 
och samhället. (Thomason et al. 2005). SCCM beräknade 2013 att kostnaderna för 
delirium uppgick till 16 miljarder dollar årligen i USA (Barr et al. 2013). Delirium är ett 
ihållande tillstånd, hälften av alla som drabbas av delirium blir återställd inom tre 
månader efter vårdvistelsen. De patienterna som har fortsatta symtom efter tre månader 
tillfrisknar oftast inte och 80 % av dessa behöver vårdboende eller dör inom ett år (Page 
& Ely 2011, s.95).  

 

Patientens upplevelse efter delirium  
Det är viktigt för intensivvårdssjuksköterskan att förstå patientens upplevelse i samband 
med delirium för att kunna ge den professionella vård som krävs både under och efter 
deliriumperioden (Sörensen & Wikblad 2006). En vårdvetenskaplig medvetenhet hos 
intensivvårdssjuksköterskan är grunden till en ökad förståelse för hur patienten upplever 
sin sjukdom i sitt livssammanhang och hur patientens livsvärld påverkas av den. Det 
vårdvetenskapliga begreppet livsvärld innefattar hur patienten förstår sig själv, andra 
och världen omkring dem. Det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan tar hänsyn till 
detta för att kunna ge rätt stöd och stärka patienten i sjukdomsförloppet (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss.126-129). Många patienter har långtgående minnen från vårdtiden på 
intensivvårdsavdelningen. Patienterna beskriver minnen av starka känslor som ångest, 
oro och panikattacker. Dessa minnen följer patienterna i det dagliga livet flera år efter 
vårdtillfället. Minnen som patienterna förknippade med kroppsliga händelser var 
starkast och mest bestående (Storli, Lindseth & Asplund 2008).  
 
Intensivvårdspatienter som lidit av delirium under vårdtiden har ofta minnen av mer 
skrämmande mardrömmar än intensivvårdspatienten som inte varit drabbade av 
delirium (Roberts, Rickard, Rajbhandari & Reynolds 2006). I en studie av Granberg, 
Bergbom Engberg & Lundbergs (1999) beskriver intensivvårdspatienterna sin situation 
som om de befann sig i ett kaos när de återvände till verkligheten efter en 
deliriumperiod. Även en känsla av total tomhet på tankar och känslor uppfyllde dem. 
Många av patienterna var oförmögna att göra sig förstådda eller kommunicera om sina 
upplevelser med anhöriga eller vårdpersonal.  
 
Patienterna kunde ha svårt att skilja på verkliga och overkliga upplevelser. I de 
overkliga upplevelserna kunde objekt ifrån vårdmiljön, vårdpersonal och anhöriga 
inkluderas vilket gjorde att patienten upplevde händelserna mer verkliga. Detta ledde till 
en ökad frustration och ångest hos patienten. Det framkom även att kritiskt sjuka 
intensivvårdspatienter har stort behov av att tala om sina upplevelser efter vårdtiden 
(Löf, Berggren & Ahlstöm 2006). Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll i 
vårdrelationen för att minska upplevelsen av rädsla hos intensivvårdspatienten vid 
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overkliga och skrämmande upplevelser (Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg 
1999). Dock visar studier att en stor del av patienter som varit med om overkliga 
upplevelser inte berättar om dessa händelser för närstående eller personal, då patienterna 
är rädda för att inte bli trodda och verka galna (Storli, Lindseth & Asplund 2008).  
 
Det är viktigt att inkludera patientens familj och närstående, då de har en viktig roll i att 
skapa trygghet för patienten och tillhandahålla en livlina för patienten (McKinley et al. 
2002). Även de närstående drabbas negativt när en intensivvårdspatient lider av 
delirium. Ca 70 % av de närstående uppger att de upplever ökad stress, ångest och 
depression (Page & Ely 2011, ss.106-107). De närståendes lidande uppmärksammas 
inte i lika stor utsträckning eftersom patienten är i centrum. Om de närstående upplever 
lidande har de svårt att vara ett stöd för den kritiskt sjuke patienten, det är därför viktigt 
att sjuksköterskan lägger märke till och är ett stöd för de närstående i deras lidande 
(Eriksson 1994, s.85).  
 
Lidande i vården 
Eriksson (1994, ss.83-92) beskriver lidandet i vården utifrån tre olika former; 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innefattar kroppslig 
smärta på grund av sjukdom och behandling samt själsligt och andligt lidande som 
orsakas av patientens egna upplevelser som till exempel skam och skuld. Vårdlidandet 
kan vara förorsakat av vården men också av den uteblivna vården. Om sjuksköterskan 
har en bristande förmåga att bedöma patientens vårdbehov kan detta resultera i att 
patienten inte får den vård tillståndet kräver.  
 
Genom att intensivvårdssjuksköterskan arbetar evidensbaserat och tidigt upptäcker 
delirium, ökar kvalitén på vården samt ger patienten en bättre prognos (Boot 2012). När 
lidandet påverkar hela patientens livssituation innebär det ett livslidande enligt Eriksson 
(1994, ss.93-94). Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) förekommer hos patienter som 
varit drabbade av delirium under sin vårdtid på intensivvårdsavdelning (Page & Ely 
2011, ss.104-105). PTSD kan utvecklas efter att patienten varit utsatt för fysisk och 
psykisk stress som ofta sker vid en traumatisk händelse. Patienten återupplever 
traumatiska situationer så kallade ”flashbacks” (Währborg 2011, s.360 ). I en studie av 
Storli, Lindseth & Asplund (2008) beskrev patienter tio år efter vårdtiden på 
intensivvårdsavdelning att de fortfarande upplevde ”flashbacks” och panikattacker i 
olika situationer. 
 
Intensivvårdssjuksköterskans kunskap och uppfattningar om delirium 
I en enkätstudie av Zhi-ping, Xi-wang, Yi-yu, Xiang-ping, Guo-hao, Bao-Li, Yue & 
Xiang-ming 2009 framkom att intensivvårdssjuksköterskor anser att delirium är ett stort 
problem på intensivvårdsavdelningarna. Trots det har majoriteten av intensivvårds-
sjuksköterskorna en låg kunskap om fenomenet och de läkemedel och dess effekter och 
bieffekter som används vid behandling av delirium. Flera studier visar att 
sjukvårdspersonal har en begränsad förmåga att känna igen och behandla delirium. 
Kontinuerlig utbildning anses vara av stor vikt för att reducera förekomsten av delirium. 
Introduktion av skattningsinstrumentet CAM-ICU har gett stöd åt utvecklingen, men ett 
problem som kvarstår är att sjuksköterskor ofta ser skattningsinstrumentet som en 
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ytterligare arbetsuppgift att utföra (Christensen 2013). I en studie av Eastwood, Peck, 
Bellomo, Baldwin & Reade (2012) framkom att intensivvårdssjuksköterskor upplevde 
det viktigt och väsentligt att skatta för delirium hos intensivvårdspatienterna, men att 85 
% av sjuksköterskorna som inkluderades i studien inte använde sig av något specifikt 
skattningsinstrument för att upptäcka delirium. En tredjedel upplevde det svårt att 
använda CAM-ICU kliniskt trots att de hade fått utbildning i det. Ändå ville 81 % 
försätta att använda sig av skattningsinstrumentet för att upptäcka delirium. 
 
I en svensk enkätstudie 2009 framkom att endast en intensivvårdsavdelning i Sverige 
använde sig av CAM-ICU samt att kunskapen om delirium var låg hos 
intensivvårdspersonalen. Forskarna ansåg att det fanns ett stort behov av att utbilda 
personalen och implementera validerade skattningsinstrument för att upptäcka delirium 
hos intensivvårdspatienten och för att kunna hålla hög kvalitet på vården (Forsgren & 
Eriksson 2009). När Patel, Gambrell, Speroff, Scott, Pun, Okahashi, Strength, 
Pandharipande, Girard, Burgess, Dittus, Bernard & Ely (2009) jämförde resultatet av en 
studie från 2001 med en studie som utfördes 2007, fann forskarna en ökning från 12 % 
till 33 % i att använda validerade skattningsinstrument för att upptäcka delirium hos 
intensivvårdspatienter. Endast 12 % av informanterna som ingick i studien använde 
validerade skattningsinstrument fyra gången om dagen eller mer. I och med att delirium 
har ett fluktuerande förlopp som kommer och går ansåg forskarna att delirium ofta 
förbisågs och underdiagnostiserades för att skattningsinstrumenten inte användes mer 
regelbundet. 
 
Att tillämpa evidensbaserad vård 
Vården på intensivvårdsavdelningar innefattar idag betydligt mer komplicerade 
behandlingsmetoder än tidigare. Detta medför att det ställs högre krav på 
intensivvårdssjuksköterskans kompetens inom omvårdnad, medicin, teknik och 
behandlingar. Intensivvårdssjuksköterskan måste därför hålla sig uppdaterad med 
aktuell forskning samt erbjudas kontinuerlig utbildning inom intensivvård 
(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 2008). 
 
Hälso- och sjukvårdslagen avser att sjuksköterskan ska medicinskt förebygga, utreda 
och åtgärda eventuella sjukdomar samt ohälsa (SOSFS 1982:763). Vårdgivaren är 
skyldig att vidta åtgärder för att förebygga att vårdskador uppstår (Patientsäkerhetslag 
2010:659). En stor del av intensivvårdssjuksköterskans uppgifter idag handlar om 
förebyggande åtgärder för patienterna. Intensivvårdssjuksköterskan skall arbeta för att 
främja hälsa samt att förebygga ohälsa. Vilket kan innebära att förebygga 
komplikationer som intensivvårdsdelirium med hjälp av individanpassad vård. 
Intensivvårdssjuksköterskan skall kunna identifiera vårdbehov med hjälp av 
skattningsinstrument, för att göra korrekta bedömningar och åtgärder samt att utvärdera 
individuella vårdbehov. Intensivvårdssjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad med 
aktuell evidensbaserad forskning samt kunna implementera forskningsresultatet kliniskt 
(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 2008). 
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PROBLEMFORMULERING 
Delirium är ett akut tillstånd som karakteriseras av en mental störning och är ett vanligt 
förekommande problem på intensivvårdsavdelningar. Delirium medför längre vårdtid, 
längre tid i respirator och en ökad mortalitet. Detta är en resurskrävande komplikation 
som leder till ökat lidande för både patient och anhöriga samt ger ökade kostnader för 
sjukvården och samhället. Det är märkligt att intensivvårdssjuksköterskor inte utför fler 
åtgärder för att förebygga samt upptäcka delirium, då de ofta bedömer att delirium är en 
viktig faktor för patientens återhämtning. 
 
I intensivvårdssjuksköterskans arbete ingår att aktivt identifiera uppkomsten av 
delirium. Enligt internationella riktlinjer rekommenderas att skattningsinstrument för 
delirium bör användas rutinmässigt av intensivvårdssjuksköterskan. Det finns i Sverige 
idag ett validerat skattningsinstrument för delirium, CAM-ICU, ändå används 
skattningsinstrumentet i liten utsträckning inom svensk intensivvård trots internationella 
rekommendationer. Kunskap saknas om bakomliggande orsaker till det bristande 
användandet och om hur intensivvårdsjuksköterskan upplever momentet att genomföra 
skattningar för delirium med hjälp av CAM-ICU instrumentet.  
 
SYFTE 
Syftet är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att arbeta kliniskt 
med skattningsinstrumentet CAM-ICU. 
 
METOD 
Ansatsen i detta examensarbete är kvalitativ, eftersom svar söks på intensivvårds- 
sjuksköterskans upplevelse av en företeelse (Polit & Beck 2012, s.739). Kvalitativ 
innehållsanalys användes för att analysera textmaterialet. Enligt Lundman & Hällgren 
Granheim (2012, ss.187-188) är kvalitativ innehållsanalys lämplig vid 
omvårdnadsforskning Studien innefattar intervjuer som analyserats induktivt, vilket 
innebär att analysen utgår från texterna på ett förutsättningslöst sätt. Induktiv ansats 
används främst när ämnet som studeras berör människors upplevelser.  
 
Urval 
Inklusionskriterier för deltagande i studien var att informanterna skulle vara 
legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning mot intensivvård. 
När informanter väljs utifrån det aktuella fenomenet utan ytterligare kriterier, benämner 
Polit & Beck 2012, s.739 det som ett ändamålsenligt urval. Kontakt togs via mail med 
de berörda vårdenhetscheferna på den aktuella intensivvårdsavdelningen för att 
informera om och få godkännande för studien (bilaga 1). Där efter fick sjuksköterskorna 
på avdelningen information om studien på en arbetsplatsträff och fick där anmäla sitt 
intresse till att delta i studien. Sju stycken visade intresse och fick var sin 
forskningspersons-information (FPI) (Bilaga 2). Informanterna som visade intresse för 
att delta i studien var alla kvinnor mellan 33-58 år, med en yrkeserfarenhet som 
intensivvårdssjuksköterskor mellan 1 och 20 år med ett medeltal på 11 år. 
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Genomförande 
Studien inleddes med att vi blev undervisade i skattningsinstrumentet CAM-ICU av en 
doktorand i vårdvetenskap. Då CAM-ICU inte hade implementerats tidigare på den 
berörda intensivvårdsavdelningen, startades utbildning av informanterna i 
skattningsinstrumentet CAM-ICU och dess andvändning.  
 

CAM-ICU utbildning av deltagarna 
Undervisningen gavs i grupp vid tre olika tillfällen och pågick i 40 minuter. Författarna 
presenterade först sig själva och informerade om syftet med studien.  Därefter gavs en 
bakgrund om tillståndet delirium och om skattningsinstrumentet CAM-ICUs ursprung. 
Sedan visades en kort instruktionsfilm om hur skattningsinstrumentet CAM-ICU 
används på Skånes Universitetssjukhus (www.skane.se). Alla informanter fick ett 
exemplar av ett arbetsblad för CAM-ICU för att lättare kunna följa med när 
instruktionsfilmen visades. Efter filmen utfördes en genomgång av arbetsbladet, varje 
kännetecken förklarades var för sig och frågor från informanterna besvarades. Alla 
informanter fick en lathund i fickformat som var utformad efter det arbetsblad som 
redan fanns tillgängligt på den aktuella intensivvårdsavdelningen (bilaga 4) och på 
baksidan visades bilaga 5 som är en lathund för hur skattningsinstrumentet används. En 
träningsmanual som finns tillgänglig på Skånes Universitetssjukhusets hemsida delades 
ut till informanterna. De berörda informanterna började sedan kliniskt genomföra CAM-
ICU skattningar på intensivvårdspatienterna. Informanterna ombads att notera antalet 
skattningar som genomfördes. Informanterna utförde mellan 0 och 20 skattningar med 
instrumentet CAM-ICU med ett medeltal på sju skattningar per informant. Alla 
informanter kontaktades via mail en vecka efter utbildningstillfällena för att avstämma 
om de hade några frågor eller funderingar samt för att boka en tid för intervjun. Då svar 
uteblev fick informanterna påminnas ytterligare en gång via mail eller textmeddelande.  
 
Intervjuer  
Efter tre veckor intervjuades alla informanter enskilt, totalt sju intervjuer. Intervjuerna 
varade mellan 10-20 minuter med en medeltid på 13 minuter. En författare intervjuande 
tre informanter och den andra författaren intervjuade fyra. Platsen var avskild men 
belägen vid avdelningen, intervjuerna utfördes på informanternas arbetstid. 
Semistrukturerade intervjuer valdes i denna studie. Enligt Polit & Beck (2012, s.537) är 
semistrukturerade intervjuer att föredra när författarna vill vara säkra på att ett specifikt 
ämne täcks in i intervjun. Vid semistrukturerad intervjumetod använder sig författarna 
av en intervjuguide med förutbestämda ämnen som alla informanter skall svara på. En 
intervjuguide med frågeområden samt kompletterade följdfrågor användes för att få mer 
ingående svar (bilaga 6). Frågorna i intervjuguiden ska ge informanterna möjlighet att 
utveckla en rik och detaljerad information om det aktuella fenomenet (Polit & Beck 
2012, s.537). Alla intervjuer började med en gemensam ingångsfråga, vilken var: Vill 
du berätta hur du upplevde det att använda skattningsinstrumentet CAM-ICU?  
Intervjuerna avslutades med en avrundande fråga om informanten hade något mer att 
tillägga. Enligt Polit & Beck (2012, s.543) kan en avrundande fråga i slutet av intervjun 
framkalla viktig information och bidra till ett positivt avslut. Under första intervjun 
upptäcktes att intervjuguiden behövde kompletteras med uppföljande frågor för att få ett 
rikare intervjumaterial. Frågorna uppkom spontant i intervjun och användes även i de 
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resterande intervjuerna. Första intervjun transkriberades och lästes av båda författarna 
innan den andra intervjun genomfördes. Godkännande om att få kontakta informanterna 
om oklarheter skulle framkomma under analysprocessen inhämtades, alla informanter 
gav sitt godkännande till detta men ingen intervju behövde följas upp. En intervju 
exkluderades i studien, då informanten inte hade utfört några skattningar med CAM-
ICU.  
 
Analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes enskilt. Lundman & 
Hällgren Granheim (2012, ss. 187-196) modell över kvalitativ innehållsanalys användes 
för att analysera materialet. Inom kvalitativ innehållsanalys ska texterna läsas upprepade 
gånger för att få en helhetsuppfattning och förståelse för innehållet. Texternas innehåll 
granskades därefter tillsammans för att identifiera likheter och skillnader. 
Meningsbärande enheter sorterades sedan fram. Enligt Lundman & Hällgren Granheim 
(2012, s.90) innebär meningsbärande enheter texter och ord med ett gemensamt innehåll 
som handlar om fenomenet. Därefter kondenserades alla meningsbärande enheter och 
koder skapades för att abstrahera innehållet. Koder med likande innehåll sorterades fram 
och gav underkategorier och huvudkategorier. Varje steg i analysprocessen utfördes på 
varje intervjutext innan nästa steg påbörjades. Färgkodning och analystabell användes 
för att få en tydlig struktur i analysen, var god se tabell 1.  
 
Tabell 1 Exempel på analysprocessen 
 
Meningsbärande enhet Kondenserad  

meningsenhet 
Kod Under-

kategori 
Huvud-
kategori 

”… man har väl lärt sig 
det, först när man tittar på 
det så blev man ju lite… 
ojdå, va mycket frågor ja 
skulle ställa, men sen när 
man liksom har… läst 
igenom det och gjort det 
några gånger, så kändes 
det ju, jag tycker det är 
lättanvänt…” 

Lättare efter 
flera 
skattningar 

Enklare 
med tiden 

Övning 
gav 
färdighet 

Att genomföra 
CAM-ICU 
skattning 

 
Etiska överväganden 
Forskning är viktig för samhällets och individens utveckling. Därför finns det ett 
berättigat krav från omgivningen att forskning bedrivs. Forskningskravet innebär att 
kunskap utvecklas och förbättras. Samtidigt ställs krav på att skydda individen så att de 
inte utsätts för skada eller kränkning i samband med forskning. Individskyddskravet 
delas in i fyra kategorier, informationskravet, samtyckekravet, krav på konfidentialitet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Då studien utfördes i samband med ett 
pågående forskningsprojekt vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan Borås, 
fanns redan ett etiskt godkännande som studien inkluderas inom. 
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Informationskravet 
Forskaren skall ge tydlig information till informanterna om vad studien innefattar och 
vilka villkor som gäller för deltagande i studien samt att deltagandet är frivilligt 
(Vetenskapsrådet 2002). Informanterna i denna studie erhöll information muntligt av 
forskarteamet på en artbetsplatsträff och alla fick även skriftligt forskningspersons-
information (FPI). Författarna informerade även om studien vid utbildningstillfället och 
alla informanter erhöll ytterligare ett exemplar av FPI.  
 

Samtyckekravet 
I studier med aktiva informanter skall alltid forskaren inhämta ett skriftligt samtycke 
från alla berörda informanter. Informanten har själva rätt att avbryta sin medverkan i 
studien när de själva önskar (Vetenskapsrådet 2002).Information om samtycke och dess 
innebörd gavs av författarna vid intervjutillfället. Alla Informanterna undertecknade 
samtycke till medverkan i studien (bilaga 3).  
 

Krav på konfidentialitet 
Informanter som medverkar i forskningsstudier ska ges konfidentialitet och berörda 
personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet 2002).Författarna 
utförde studien på ett sådant sätt att informanternas identiteter inte kunde härledas i 
studien. För att upprätthålla kravet på konfidentialitet utelämnade författarna 
personuppgifter i det inspelade materialet, alla intervjutexter kodades med siffror.  
 

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att all information som införskaffats under studien endast får 
användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002).  
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RESULTAT 
Resultatet av hur intensivvårdssjuksköterskan upplever det att använda 
skattningsinstrumentet CAM-ICU har sammanställts i två huvudkategorier; Att 
genomföra CAM-ICU skattning och CAM-ICU skattning gav ökad förståelse för 
delirium. Sammanlagt fem underkategorier framkom. Underkategorier och 
huvudkategorier presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2: Resultatet 
 
Underkategorier 
 

Huvudkategori 

Övning gav färdighet 
 

 

Patientens reaktioner 
 

Att genomföra CAM-ICU skattning 

Tidig upptäckt av delirium 
 

 

Förändrat vårdande CAM-ICU skattning gav ökad förståelse 
för delirium 

Skattning som rutin 
 

 

 
Att genomföra CAM-ICU skattning 
 

Övning gav färdighet 
Flera av informanterna som intervjuats upplevde att skattningsinstrumentet CAM-ICU 
var ett användbart hjälpmedel för att finna delirium. Den logiska följden och det tydliga 
tillvägagångssättet förenklade genomförandet av skattningen. Instrumentet upplevdes 
till en början lite onaturligt, ovant och omständligt. Speciellt frågorna i kännetecken tre i 
instrumentet upplevdes konstiga och fåniga att ställa. 
 
Detta medförde att sjuksköterskorna i början upplevde en obekväm känsla i 
skattningssituationen. Efter att ha utfört flertalet skattningar förändrades 
sjuksköterskornas upplevelse till en mer positiv inställning till frågorna, och även till 
instrumentet i sin helhet. Genom att använda CAM-ICU regelbundet och låta det bli till 
en vana och en naturlig del i arbetet, kände sjuksköterskorna sig mer erfarna och 
bekväma i situationen. Detta medförde att skattningarna kunde genomföras snabbare 
och enklare. Instrumentet blev då även mer lätthanterligt och lättförståeligt. 
 

”… har man gjort det många gånger så ser man säkert ett 
flöde i det, man blir säkrare på hur man frågar frågan, 
man… ahh… det blir lättare o enklare att använda det e ju 
precis som VAS-skalan…”   
    Ssk 3 
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Om patienten hade skattats tidigare och var van och mer bekväm med metoden 
upplevde sjusköterskorna att skattningen blev lättare att genomföra. 
 

Patientens reaktioner 
Informanterna menade att vissa patienter upplevde instrumentet som enformigt och 
självklart. Eftersom skattningarna upprepades regelbundet under dygnet upplevde vissa 
patienter det enformigt att svara på frågorna.  
 

”… i början när jag använde det, så tyckte patienterna att 
jag var extremt tjatig och han tyckte det var jobbigt att svara 
på dem frågorna gång efter gång.”   

Ssk 5 
 

Intensivvårdsmiljön är en högteknologisk miljö med mycket aktivitet runt patienten och 
en mängd olika omvårdnadsmässiga och medicinska moment som ständigt stör 
patienten. Detta ansåg informanterna kunde bidra till att patienten upplevde skattningen 
som en ytterligare belastning. Patienternas första reaktion var ofta att frågorna i 
skattningsinstrumentet upplevdes märkliga och konstiga. Informanterna upplevde att det 
var viktigt att förklara för patienterna varför skattningarna utfördes, detta för att 
patienten skulle förstå meningen med de olika frågorna. Dock upplevde flera av 
informanterna att det var svårt att förklara för patienten att det rörde sig om 
standardfrågor som alla patienter fick besvara. 
 

”… för dom är ju inte alls vana vid att få… såna frågor 
ställda på sjukhus, där är ju allt så seriöst och dom fattar ju 
inte riktigt varför vi gör det.”   
    Ssk 3 
 

När sjuksköterskorna fick en rutin i sitt arbetssätt blev det lättare att förklara för 
patienten att skattningarna var något som utfördes på alla intensivvårdspatienter för att 
diagnostisera delirium. Även att frågorna var standardfrågor som var utformade för 
detta syfte var lättare att klargöra för patienterna. En informant upplevde att det kunde 
vara den egna upplevelsen av skattningsinstrumentet som avspeglade sig i patientens 
reaktion. Informanten upplevde skattningsinstrumentet fånigt till en början och att 
patienten då känt av detta och fått en negativ inställning till frågorna i 
skattningsinstrumentet.  
 

CAM-ICU skattning gav ökad förståelse för delirium 
 
Tidig upptäckt av delirium 
Skattningsinstrumentet CAM-ICU gav en förståelse och ökad kunskap för hur 
intensivvårdspatienten upplevde det att vårdas på IVA. Detta medförde även att 
tillståndet delirium kunde upptäckas och bemötas tidigare i förloppet. Tidigt upptäckt av 
delirium medförde att patienten fick en möjlighet till tidigare behandling. Dock 
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upplevde informanterna att det behövdes mer erfarenhet för att lära sig att använda 
skattningsinstrumentet och kunna utnyttja det fullt ut. 

 
”… man ser bara mycket av det här tekniska… läkemedel 
och allt… respirator och… ibland måste man få en bit av 
människan också som ligger där… så jag tror det är… det vi 
kan göra som sjuksköterskor då, tror jag det är jätteviktigt 
att vi kan använda oss som… och kunna liksom se 
patienten… det tror jag”     

Ssk 2 
 

Skattningsinstrumentet hjälpte till att få en bekräftelse på vad sjuksköterskorna redan 
såg hos patienten. De diffusa symtomen blev bekräftade och kunde fångas upp 
omedelbart. Med hjälp av skattningsinstrumentet upplevde sjuksköterskorna att de fick 
en utvärdering av patientens tillstånd.  Informanterna såg en vinst i att de ”tysta” 
delirierna uppmärksammades mer med hjälp av skattningsinstrumentet.  
 

Förändrat vårdandet 
Införandet av CAM-ICU som skattningsinstrumentet för delirium medförde en ökad 
medvetenhet och förståelse för delirium eftersom tillståndet då diskuterades och 
uppmärksammandes mer än tidigare. Sjuksköterskorna upplevde att vården kunde 
utvecklas och förbättras för intensivvårdspatienterna genom att de lättare fann de tysta 
delirierna med hjälp av skattningsinstrumentet. Det gav även en större medvetenhet och 
förståelse för hur omgivningen och vårdmiljön påverkade patienterna. Den ökade 
medvetenheten om tillståndet delirium förändrade även omvårdnaden av patienten till 
viss del, genom att sjuksköterskan medvetet tänkte på hur patienten vårdades. En viktig 
del i omvårdanden kring den deliriska patienten var att tydligt förklara för patienten vad 
som skulle ske. Sjuksköterskorna blev mer uppmärksamma på ljudnivån kring patienten 
och att anpassade omvårdnadsåtgärderna för att undvika att störa patienten i onödan. 
Sjuksköterskornas medvetenhet om vikten i att låta patienten få vila och vara ifred 
ökade.  
 

”… då har jag tänkt mycket på det här med att det kan 
utlösas… av skarpa ljud och sånt där… för då, då märker 
man liksom hur patienterna… blir personlighetsförändrade 
o… blir lite… lite så där överdrivet hurtfriska och käcka på 
nått vis… ibland… eller aggressiva”   
    Ssk 1 
 

Den ökade medvetenheten gjorde även att anhöriga kunde erhålla bättre information 
angående delirium och få en större förståelse för sin närstående som drabbats. 
Det framkom även att skattningsinstrumentet CAM-ICU skulle kunna användas på den 
postoperativa avdelningen för att skatta för delirium. Patienterna som vårdades efter 
operationer blev ibland förvirrade och användning av skattningsinstrumentet skulle då 
kunna bekräfta eller utesluta delirium.  
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Skattning som rutin 
För att kunna utnyttja instrumentet fullt ut var det viktigt att det infördes som en rutin i 
sjuksköterskans dagliga arbete. Genom att det integrerades naturligt i samtal med 
patienterna, behövde det inte upplevas som ett extra moment i arbetet. Det ansågs att det 
skulle ta lång tid att implementera ett skattningsinstrument som CAM-ICU som rutin i 
avdelningsarbetet och upprepade utbildningstillfällen skulle behövas. Alla 
informanterna var positiva till att fortsätta att använda skattingsinstrumentet CAM-ICU 
för att upptäcka delirium men de saknade en strukturerad plan för fortsatt vård vid 
positiva skattningar.  
 

”… men jag kommer absolut fortsätta använda skalan, men 
jag vet inte vem som kommer att bry sig förrän vi kommer 
bevisa… att det är något att bry sig om” 
    Ssk 1 
 

Informanterna ansåg att förebyggande åtgärder för att förhindra att patienten utvecklade 
delirium redan användes i vårdandet. Ostrukturerade skattningar för att kontrollera 
patientens orienteringsgrad till tid, rum och person utfördes redan, men informanterna 
önskade en tydligare behandlingsstrategi när delirium upptäcktes. Informanterna 
upplevde att det krävdes tid för att även andra yrkesgrupper skulle bli inkluderade i 
användandet av CAM-ICU och för att få dem att se möjligheterna med användningen av 
instrumentet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Urvalet av informanter var till en början sju, men resultatet består av upplevelser från 
sex informanter då en exkluderades. Det låga antalet informanter och att alla var 
kvinnor kan ses som en svaghet i studien, men det vida åldersspannet och den breda 
yrkeserfarenheten kan uppväga detta till viss del. Enligt Polit & Beck (2012, ss.521-
522) finns det inga bestämda regler vad gäller antalet informanter i kvalitativa studier. 
Dock kan ett litet antal informanter påverka studiens kvalitet negativt genom att få färre 
skildringar av fenomenet. Detta kan vägas upp om informanterna har god förmåga att 
reflektera och kommunicera.  
 
Det upplevdes till viss del svårt att utföra intervjuerna, på grund av brist på erfarenhet i 
intervjuteknik. Trots teoretisk förberedelse saknades den praktiska erfarenheten, vilket 
kan ha påverkat intervjuernas kvalitet genom bristande förmåga att följa upp svar och 
driva intervjun framåt. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s.98, ss.183-184) krävs det tid 
och mycket träning för att bli en bra intervjuare, men de menar ändå att intervjuare med 
mindre erfarenhet kan få fram värdefull information. Intervjuerna kan kanske upplevas 
korta men informanterna i denna studie har i stora drag gett en samstämmig bild av 
upplevelsen av CAM-ICU. Flera liknande formuleringar har återkommit i samtliga 
intervjuer, vilket kan ses som en styrka till resultatet. 
 
Semistrukturerad intervjumetod användes då det ansågs att den intervjumetoden var 
mest lämpad för fenomenet, då det fanns en vilja att vara säker på att upplevelsen av 
skattningsinstrumentet CAM-ICU täcktes in i intervjun. En intervjuguide användes för 
att få struktur i intervjun och täcka in det specifika område som efterfrågades (Polit & 
Beck 2012, s.537). Valet av semistrukturerad intervjumetod kan inverka på öppenhet 
och följsamhet i intervjun. Detta motverkades genom att de olika intervjuförloppen 
följdes fritt och anpassades efterhand med stödfrågor för att få rikare svar. Enligt Kvale 
& Brinkmann (2009, ss.139-140) har intervjuaren möjlighet att ändra sin ordning och 
form på frågorna i intervjuguiden under intervjuförloppet för att följa upp specifika svar 
från intervjupersonen. Då utbildning och intervjuer utfördes av samma personer, fanns 
en risk att det påverkat intervjuerna negativt. Genom att informanten är i en form av 
beroendeställning i förhållande till intervjuaren på grund av det tidigare 
utbilningstillfället som har genomförts. 
 
Alla steg i analysprocessen har utförts gemensamt, detta för att uppnå en sannare 
tolkning och ett rikare språk i resultatet. Detta ökar tillförlitlighet i studien, Lundman & 
Hällgren Granheim (2012, s.198) menar att ett starkt samarbete genom analysprocessen 
ger ett mer stringent resultat då diskussion och reflektion av de olika stegen i analysen 
har förekommit kontinuerligt mellan författarna. 
 
Genom att belysa analysprocessen med en exemplifierande tabell i metoddelen, ökas 
giltigheten då läsaren tydligt kan följa processen. För att ytterligare öka studiens 
giltighet har citat använts, detta ger en styrka till resultatet. Handledaren som är insatt i 
fenomenet har haft tillgång till materialet och kontinuerligt granskat hela 
analysprocessen. Enligt Lundman & Hällgren Granheim (2012, s.198) ökar 
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trovärdigheten i studien om analysen granskas av någon med erfarenhet av forskning 
samt har kunskap i det aktuella ämnet. 
 
Förförståelse innebär att forskarna har en kunskap om fenomenet innan studien 
genomförs. Det kan betyda tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade 
meningar (Lundman & Hällgren Granheim 2012, s.197). En medvetenhet om den 
förförståelse som litteraturgenomgången gav genom teoretisk kunskap kan ha påverkat 
tolkningar som utförts under forskningsprocessen. Det kan ha påverka studiens resultat. 
Vi anser att förförståelsen i detta fall har påverkat resultat till liten del då studier med 
liknade syfte inte har genomförts tidigare. Enligt Lundman & Hällgren Granheim (2012, 
s.199) blir författarna alltid delaktiga i det resultat som framkommit, då författarna 
samspelar med informanten i intervjusituationen. 
 
En svaghet i studien är att tiden från utbildningstillfället till intervjutillfället endast var 
tre veckor, detta på grund av att tidsramen för magisteruppsatsen endast var tio veckor. 
Kanske resultat hade blivit annorlunda om informanterna hade haft mer tid att bekanta 
sig med och använda sig av instrumentet innan intervjun genomfördes.  
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att 
arbeta kliniskt med skattningsinstrumentet CAM-ICU. I studiens resultat framkom ett 
viktigt huvudfynd; CAM-ICU ger upphov till ett förändrat vårdande. Resultatet visade 
att CAM-ICU gav en ökad kunskap om patienten samt en bekräftelse på patientens 
tillstånd. Genom att få en ökad förståelse för patienten och dess situation, förändrades 
sjuksköterskornas sätt att vårda patienten. I en enkätstudie av Scott, McIlveney & 
Mallice (2013) framkom ett liknade resultat som visade på att CAM-ICU medförde att 
sjuksköterskor fick en ökad kunskap om delirium och kunde utföra en mer omfattande 
bedömning av patientens tillstånd. Utifrån dessa två studiers resultat kan det påvisas att 
det är en stor vinst i att implementera CAM-ICU i vårdarbetet. Genom att få ökad 
kunskap om patienten kan vården blir mer individanpassad och leda till att patienten får 
en positivare upplevelse av vårdtiden på IVA. 
 
Interventionen som utfördes i denna studie genom att utbilda sjuksköterskor, syftade till 
att få vården mer evidensbaserad och ge bättre förutsättningar för lika vård.  
Evidensbaserat förhållningssätt i vården medför färre variationer i vårdandet genom att 
vården bedrivs likvärdigt var än patienten vårdas. Detta gör att patientsäkerheten och 
vårdkvalitéten ökar (Stevens & Staley 2006). Att arbeta utifrån en evidensbaserad vård 
(EBV) innebär enligt SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) att vården 
bedrivs på en vetenskaplig grund. Studier har visat att sjuksköterskor inte är tillräckligt 
insatta i den senaste forskningen (Brady & Lewin 2007). Enligt Mallory (2010) finns tre 
barriärer för att arbeta evidensbaserat i vården.  Dessa utgörs av att sjuksköterskorna har 
liten förståelse för forskning, bristande kunskap hos sjuksköterskorna om hur EBV kan 
användas och en avsaknad av aktivt ledarskap i utvecklingen av EBV i den kliniska 
verksamheten.  
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Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna innan interventionen använde ett 
ostrukturerat sätt att upptäcka delirium. Genom att ställa enkla frågor undersökte 
sjuksköterskorna om patienten var orienterad till tid, rum och person. Eastwood et al. 
(2012) kom i sin enkätstudie fram till likande resultat samt att sjuksköterskorna 
upplevde att skattningarna utfördes fortare och smidigare med den invanda 
ostrukturerade metoden. Denna studie visar att användandet av ett ostrukturerat sätt att 
finna delirium inte ger intensivvårdspatienterna samma möjlighet till upptäckt och till 
lika vård som rekommenderas av socialstyrelsen. Vilket ger vid handen att en 
implementering av skattningsinstrumentet CAM-ICU borde prioriteras och användas i 
större utsträckning eftersom det är evidensbaserat och tillgängligt för svensk sjukvård.  
 
Vi ställer oss fortfarande frågande inför att svensk intensivvård inte har anammat 
användandet av skattningsinstrumentet CAM-ICU, då fördelarna med EBV är många 
och vården skall utföras på evidensbaserad grund enligt svensk lagstiftning 
(Patientsäkerhetslagen 2010:659). Svensk sjuksköterskeförening (2013) poängterar att 
det varje år investeras stora summor på att utveckla vården genom forskning. Trots detta 
visar internationella studier att patienterna endast erhåller 55 % av den vård som är 
bygger på de senaste rekommendationerna, vilket medför att de inte får den 
evidensbaserade vård de har rätt till.  
 
Som det framkommit i resultatet medför införandet av CAM-ICU ett tillfälle till tidigare 
upptäckt av delirium. Genom att använda CAM-ICU ges patienterna samma möjligheter 
till upptäckt och behandling av delirium. Tidig upptäckt leder till kortare vårdtider 
vilket i sin tur är en kostnadsbesparing för samhället. Cullen & Adams (2010) poängerar 
i sin studie att det ger en ekonomisk fördel att arbeta evidensbaserat i vården. 
 
Upplevelsen av att arbeta med skattningsinstrumentet CAM-ICU är inte beforskad i så 
stor utsträckning i Sverige. Vid litteraturgenomgången påträffades enbart en 
magisteruppsats som hade undersökt uppfattningen om CAM-ICU hos 
intensivvårdssjuksköterskor tidigare. I studien av Ramsden & Arthur Örngård (2011) 
fick informanterna enbart se skattningsinstrumentet CAM-ICU och inte kliniskt 
använda det. De kom i sin studie fram till att informanterna upplevde instrumentet 
krångligt och ohanterligt. Ett liknande resultat framkom i den aktuella studien, då alla 
informanter upplevde skattningsinstrumentet omständligt i början men med tiden och 
med mer träning, blev instrumentet lättare att använda för samtliga informanter. Det 
framkom även i resultatet att informanterna fick en positivare inställning till 
skattningsinstrumentet med tiden. Jämförelse kan dras till implementeringen av VAS-
skalan, då införandet var en tidskrävande process med ett visst motstånd i början. Nu 
ingår VAS-skalan som en naturlig del i intensivvårdssjuksköterskans arbete. Enligt 
Brady & Lewin (2007) innebär implementering av evidensbaserad vård en process som 
tar tid och engagemang. Det finns alltid ett motstånd då nya arbetsmoment införs 
eftersom personer är mer eller mindre öppna för förändringar. En del informanter i 
denna studie upplevde det positivt med implementeringen medan andra uppfattade det 
som ett ytterligare arbetsmoment.  
 
Alla informanter i studien saknade uppföljning när delirium bekräftats samt tydliga 
behandlingsstrategier. Det framkom även i resultatet av Scott, McIlveney & Mallice 
(2013) studie att sjuksköterskor upplevde ett dåligt gensvar från läkarnas sida vad gäller 
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behandling efter styrkt delirium. För att få en bra implementering och kunna utnyttja 
instrumentet fullt ut i verksamheten krävs det att alla personalkategorier får utbildning 
och är insatta i användandet av instrumentet. Svensk sjuksköterskeförening (2013) 
belyser vikten av att kontinuerligt arbeta för att ny evidensbaserad kunskap anammas. 
Implementering av evidensbaserat arbetssätt är en process som tar flera år att utveckla 
till en rutin. Sjuksköterskan har i sin profession ett eget ansvar att använda bästa 
tillgängliga kunskap i sitt omvårdnadsarbete . 
 

Slutsats 
Interventionen som har utförs i denna studie visar att intensivvårdssjuksköterkor är 
positiva till skattningsinstrumentet CAM-ICU, men att implementeringen kräver tid. 
CAM-ICU kan förändra vården för patienter som drabbats av delirium genom en ökad 
medvetenhet hos sjuksköterskorna och även genom att vara en påminnelse i att arbeta 
förebyggande vad gäller delirium. Resultatet i studien upplevs inte överförbart, då den 
innefattar för få informanter och därför är ett för litet resultat. Men resultatet har öppnat 
en väg för vidare forskning och kan även vara till hjälp vid implementering av CAM-
ICU i kliniskt verksamhet. 
 

Kliniska implikationer 
Ambitionen med denna studie var att den ska ge en ökad kunskap om skattning för 
delirium samt kunna vara ett stöd vid implementering av CAM-ICU i det kliniska 
arbetet. Att förstå hur sjuksköterskan upplever situationen i arbetet med 
skattningsinstrumentet kan ge en ökad förståelse för delirium och hur problem vid 
implementering kan förebyggas. Genom att använda ett evidensbaserat 
skattningsinstrument som CAM-ICU för delirium i intensivvårdssammanhang läggs 
grunden för en förändrad syn på vårdandet. Följden blir en förändrad, mer likvärdig 
vård med minskat lidande för patienten och dess anhöriga. Vidare forskning inom det 
aktuella ämnet bör därför prioriters, då användning av CAM-ICU skulle kunna förkorta 
vårdtiderna och minska kostnaderna för samhället. Implementering av CAM-ICU ger 
även en vinst i förbättrad patientsäkerhet genom ett evidensbaserat vårdande.  
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Under våren 2014 kommer vi att genomföra en studie 
med syftet att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att arbeta kliniskt med 
skattningsinstrumentet för delirium, CAM-ICU. Uppsatsen är en del av ett pågående 
forskningsarbete på intensivvårdsavdelningen i Borås under ledning av lektor och PhD 
Berith Lindahl. 
 
Delirium är ett välbeforskat område inom intensivvården då det är vanligt 
förekommande hos intensivvårdspatienter. Det innebär stort lidande för patienten och 
deras anhöriga samt är resurskrävande för sjukvården. I Sverige är det rekommenderat 
att skatta intensivvårdspatienterna för delirium med hjälp av CAM-ICU. Genom 
intervjuer vill vi undersöka sjuksköterskors upplevelse av att arbeta kliniskt med CAM-
ICU i sitt dagliga arbete.  
 
Vi ber om ditt/ert godkännande om att få genomföra studien på 
intensivvårdsavdelningen i Borås. Vi kommer att utbilda ca 8st sjuksköterskor i 
användandet av CAM-ICU, dessa kommer sedan att genomföra skattningar för delirium 
på de intensivvårdspatienter som är inkluderade i det pågående forskningsprojektet och 
där CAM-ICU skattning redan ingår som en del av datainsamlingen. Vi kommer med 
hjälp av doktorand Marie Engwall att utse sjuksköterskor till studien. Med syfte att 
undersöka deras erfarenheter av att arbeta med CAM-ICU kommer inspelade intervjuer 
med frågemall sedan att genomföras. Intresserade sjuksköterskor kommer att få 
fördjupad skriftlig forskningspersoninformation (FPI) samt skriftligt ge sitt medgivande 
till deltagande i studien. Transkriptionerna kommer att analyseras med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys.  
 
Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och vid publicering kommer det 
analyserande resultatet att vara helt avidentifierat. Intervjumaterialet kommer att 
förvaras på säkert sätt. Deltagandet är frivilligt och sjuksköterskorna kan när som helst 
avbryta sin medverkan utan vidare motivering.  
 
Vi handleds i examensarbetet av lektor PhD Isabell Fridh. Studien kommer att under 
våren 2014 publiceras på Högskolan i Borås, http://bada.hb.se 
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Till dig som intensivvårdssjuksköterska 
 
Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
Intensivvård vid Institutionen för vårdvetenskap Högskolan Borås. Vi kommer under 
våren 2014 att genomföra en studie på er intensivvårdsavdelning inför vår 
magisteruppsats. Syftet med studien är att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor 
upplever att arbeta kliniskt med skattningsinstrumentet för delirium, CAM-ICU.  
Studien kommer att gå till på följande sätt: Under januari 2014 kommer vi att utbilda 
intresserade sjuksköterskor i CAM-ICU instrumentet. Under februari kommer de 
sjuksköterskor som väljer att delta i studien att genomföra ett antal CAM-ICU 
skattningar på avdelningen. Vi kommer sedan att intervjua sjuksköterskorna för att 
undersöka hur CAM-ICU skattningen upplevdes. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter 
och kommer att spelas in. Varken ditt namn eller andra uppgifter om dig som person 
kommer att spelas in. Materialet skrivs ut till text och behandlas helt konfidentiellt. 
Enbart vi och våra handledare doktorand Marie Engwall och lektor Isabell Fridh vid 
Institutionen för vårdvetenskap Högskolan Borås kommer att ha tillgång till 
studiematerialet. Studiematerialet kommer att granskas med kvalitativ innehållsanalys 
och resultatet kommer att redovisas så att ingen berörd deltagare kommer att kunna 
identifieras.  
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
vidare motivering. Om du har funderingar eller frågor, tveka inte att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Borås 2014-01-03 
 
Emma Hugosson  Carin André  
E-post:   E-post: 
Telefon:   Telefon: 
 
 
 
Handledare   Bihandledare: 
Isabell Fridh, PhD, Lektor  Marie Engwall, doktorand 
Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap 
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E-post.   E-post:  
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Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta kliniskt med skattningsinstrumentet för 
delirium, CAM-ICU. 
 
Jag har muntligen och skriftligen fått information om den aktuella studien samt fått 
information om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avsluta 
studien utan vidare motivering. 
 
Jag har fått tid att själv sätta mig in i informationsmaterialet och förstått dess innehåll 
samt givits möjlighet att ställa frågor angående studien till författarna. Jag har även fått 
en kopia på forskningspersons-informationen samt samtyckeblanketten. 
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Lathund till CAM-ICU 
 
Kännetecken 1: Akut insättande eller fluktuerande förlopp 
Börja med att fråga patienten om han/hon har upplevt några osammanhängande tankar, 
mardrömmar eller syner.  
 
1A: Jämför patientens mentala status med hans/hennes habitual tillstånd. Ta hjälp av 
journal, anhöriga. Upplevs förändring jämfört med tidigare – gå vidare till 
kännetecken 2 
1B: Finns det tecken till förändring i patientens mentala status de senaste 24 timmarna? 
Ta hjälp av sederingsskala. Om ja – gå vidare till kännetecken 2 
 
Om inga förändringar förekommer i patientens mentala status, avslutas testet här 
då patienten ej uppvisat tecken på delirium.  
 
Kännetecken 2: Ouppmärksamhet 
Kontrollera att patienten kan krama din hand på uppmaning innan du startar 
bokstavstestet.  
Genomför därefter bokstavstestet. Om patienten inte klarar bokstavstestet eller att 
resultatet är oklart, genomför du bildtestet. Om du utför båda testerna, är det resultatet 
från bildtestet som gäller. 
 
Om patienten har fler än 2 fel, går du vidare till kännetecken 3.  
 
Om patienten klarar ord/bildtestet, avslutas testet här då patienten ej uppvisat 
tecken på delirium. 
 
Kännetecken 3: Osammanhängande tankar 
Här väljer du antingen frågorna i A eller B och alternerar vid upprepade CAM-ICU 
skattningar.  Gör även uppmaningarna. Om patienten har 2 fel eller fler så har patienten 
konstaterat delirium då CAM-ICU är positivt. 
 
Vid 1 fel eller färre gå vidare till kännetecken 4. 
 
Kännetecken 4: Förändrad medvetande nivå 
Ta ett aktuellt RASS status ”här och nu”.  Om RASS är något annat än 0, visar CAM-
ICU positivt och delirium är konstaterat. 
 
Delirium föreligger endast om kännetecken 1 & 2 samt 3 eller 
4 förekommer samtidigt! 

 
C André & E Hugosson 140121 
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Intervjuguide 

 
1. Vill du berätta hur du upplevde det att använda skattningsinstrumentet CAM-ICU 

kliniskt? 

 

2. Vill du berätta om du upplevde några hinder i skattningssituationen? 

 

3. Upplever du att din medvetenhet angående delirium har förändrats efter 

implementeringen av CAM-ICU? 

 

4. Upplever du att CAM-ICU skattningarna inneburit någon effekt/skillnad på 

vårdandet? 

 

5. Upplever du att du fick tillräckligt med information och utbildning innan 

implementeringen? 

 

Följdfrågor: 

Kan du utveckla ditt svar/ hur menar du nu? 

Kan du berätta mer om det? 
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