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ABSTRACT                                                                                                                                     

Background                                                                                                                                         

Postoperative delirium is a common complication that occurs in elderly patients undergoing 

surgery with anaesthesia. This condition causes feelings of fear, discomfort and suffering for 

the patient. The aim with this study was to describe what interventions that can be used to 

prevent or treat postoperative delirium and what effect they have on the condition.   

Method                                                                                                                                         

This study is a systematic review with a descriptive design which examines existing research 

on nursing interventions with the aim of preventing and treating postoperative delirium. The 

study is based on nine scientific original articles, seven were randomized controlled trials and 

two were quasi experimental studies. The literature search was made through Cinahl, 

psycINFO and PubMed.   

Results                                                                                                                                              

When all studies had been examined the results showed multiple interventions and most of 

them had a preventive or treating effect on postoperative delirium. The interventions focus on 

different ways to affect the condition. Some of them are geriatric consultation, music therapy 

and family as caregivers.  

Conclusion                                                                                                                   

Postoperative delirium can be both prevented and treated through different kinds of 

interventions. This study contributes to expanded knowledge on how the condition can be 

managed, however further research is needed to provide increased evidence and prove which 

interventions that can provide the most effective affect on postoperative delirium.     
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SAMMANFATTNING                                                                                                    

Bakgrund                                                                                                                        

Postoperativt delirium är en vanlig komplikation hos äldre som genomgått någon form av 

kirurgi under anestesi. Tillståndet innebär rädsla, obehag och lidande för patienten. Syftet 

med studien är att beskriva vilka omvårdnadsinterventioner som finns för att förebygga och 

behandla postoperativt delirium samt vilken effekt dessa har.   

Metod                                                                                                                                            

Denna studie är en litteraturöversikt med beskrivande design som undersöker befintlig 

forskning kring omvårdnadsinterventioner med syfte att förebygga och behandla 

postoperativt delirium. Studien består av nio vetenskapliga originalartiklar, sju var 

randomiserade kontrollerade studier och två var kvasiexperimentella studier. 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna Cinahl, psycINFO och PubMed.   

Resultat                                                                                                                                       

Efter att samtliga studier granskats framkommer ett resultat med flera olika 

omvårdnadsinterventioner där majoriteten har förebyggande eller behandlande effekt på 

postoperativt delirium. De interventioner som resultatet baseras på använder sig av olika sätt 

som tillståndet kan påverkas av. Några av dessa är geriatrisk konsultation, musikterapi och 

anhörig som vårdgivare. 

Slutsats                                                                                                                                

Postoperativt delirium kan förebyggas och behandlas på olika sätt via 

omvårdnadsinterventioner. Denna studie kan ge läsaren ökad kunskap om hur tillståndet kan 

hanteras, dock krävs det ytterligare forskning inom området för att ge ökad evidens och 

fastställa vilka typer av interventioner som har störst inverkan på postoperativt delirium.  

Nyckelord                                                                                                                          

Postoperativt delirium, äldre, prevention, behandling, interventioner 
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BAKGRUND 

Komplikationer efter kirurgi                                                                                                 

Kirurgiska ingrepp under anestesi kan medföra risker både under operationen och efter 

ingreppet är avklarat, då patienten ska återhämta sig. Enligt Järhult och Offenbartl (2013) 

innebär postoperativa komplikationer att patienten får problem efter operationen som direkt 

eller indirekt kan länkas med ingreppet. Dessa komplikationer kan uppstå en kort tid efter 

operationen eller dröja ett tag. De varierar i svårighetsgrad då de kan vara livshotande i vissa 

fall men även milda och inte lika allvarliga i andra. Komplikationerna som kan uppstå efter 

kirurgiska ingrepp är flera och varierar beroende på vilken typ av operation som genomförts. 

De kan till exempel vara sårruptur, blödning, djup ventrombos, lungemboli, infektioner eller 

delirium (Järhult och Offenbartl, 2013).  

Postoperativt delirium som en komplikation efter kirurgi                                                   

Delirium är en form av tillfällig förvirring som även benämns akut konfusion. Postoperativt 

delirium är en vanlig komplikation hos äldre postoperativa patienter (Vijayakumar, Elango, 

& Ganessan, 2014). Symtomen kan variera under dygnet, kommer ofta smygandes och kan 

även uppstå inom några timmar efter en operation. Vanliga symtom är förvrängd 

verklighetsuppfattning, hallucinationer och paranoida tankar. Till tidiga symtom hör ängslan, 

oro, rastlöshet, irritation och sömnstörningar (Edberg, 2014). Eftersom det leder till psykiska 

symtom som av andra kan anses vara viljestyrda tenderar dessa patienter att bli 

stigmatiserade. I förlängningen kan även livskvaliteten försämras för dessa patienter. För att 

förhindra att deliriska tillstånd uppstår är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

stigmatisering vid omvårdnaden av dessa patienter (Kim et al., 2017). Delirium kan delas upp 

i tre kategorier utifrån symtombilden; hyperaktivitet, hypoaktivitet samt blandad form. 

Hyperaktivitet är lättast att upptäcka då symtombilden är rastlöshet, agitation och irritation. 

Vid den hypoaktiva formen ses en lång latens, att personen är långsam på att förstå samtal 

och reaktioner, vilket kan göra denna kategori patienter svåra att upptäcka. När tillståndet 

växlar mellan hyper- och hypoaktiva formerna förekommer den blandade kategorin (Edberg, 

2014). Edberg skriver också att patienter som genomgår ett tillstånd av delirium upplever 

känslor av rädsla, ensamhet, hjälplöshet och nedstämdhet då de inte känner att de kan 

uttrycka sig om sina behov för personalen (Edberg, 2014).  
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Riskfaktorer                                                                                                                                  

Enligt Kang, Seo och Kim (2019) är den mest effektiva förebyggande åtgärden för 

postoperativt delirium att tidigt känna igen riskfaktorer. Exempel på faktorer som ger ökad 

risk för postoperativt delirium är patienter över 65 år, syn och hörselnedsättningar, kognitiva 

nedsättningar samt pågående infektioner (de Rooij, van Munster & de Jonghe, 2015). Det är 

även större risk att en patient drabbas av postoperativt delirium om patienten befinner sig 

inom riskzonen för att utveckla undernäring, enligt MNA (Chu et al., 2016). Andra viktiga 

riskfaktorer att känna till är brist på sömn (Todd et al., 2017) och postoperativ smärta 

(Grönsleth, 2011). Förutom att kunskap om riskfaktorer kan bidra till att postoperativt 

delirium kan förebyggas, så kan de även användas för att behandla. Att snabbt sätta in 

åtgärder redan när patienten börjar visa symptom samt att identifiera och hantera befintliga 

riskfaktorer som bland annat smärta och brist på sömn är viktigt för att behandla postoperativt 

delirium (Popp & Arlt, 2012). Robinson et al., (2009) skriver att det krävs en kombination av 

olika faktorer, som till exempel miljöändringar eller olika läkemedel, för att behandla 

tillståndet.  

Diagnostisering                                                                                                               

Delirium är ett tillfälligt tillstånd av konfusion och fastställs genom observation av patientens 

kliniska symtom. Tillståndet är lätt att förbise eftersom det kan vara svårt att identifiera 

(Inouye, Rudi, Westendorp & Saczynski, 2014). Enligt Adamis, Sharma, Whelan och 

Macdonald (2010) finns det 24 olika mätinstrument tillgängliga för att diagnostisera delirium. 

Det är bland annat skillnad inom vilken miljö instrumentet används, är det på en 

intensivvårdsavdelning används vissa mätinstrument (Grover & Kate, 2012) och är det 

exempelvis en närstående som ska bedöma tillståndet finns andra instrument att tillgå (Inouye 

et al., 2014). Ett av de mest använda instrumenten är Confusion Assessment Method (CAM) 

(Inouye et al., 2014). Antal studier som mäter svårighetsgraden av delirium det vill säga 

intensiteten av en deliriumepisod ökar och betydelsen av dessa instrument blir allt större. 

Jones et al., (2019) identifierade 42 instrument som mäter intensiteten och anser på det stora 

hela att det är problematiskt att definiera och mäta tillståndet av delirium när utfallet av olika 

studier ska jämföras.  
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Att drabbas av postoperativt delirium                                                                                    

Antalet patienter som drabbas av postoperativt delirium kan variera beroende på ett flertal 

faktorer, bland annat beror det på vilket kirurgiskt ingrepp patienten genomgår. Incidensen av 

delirium som komplikation efter någon typ av kirurgi varierar från 4% till 53% (Rizk, Morris, 

Oladeji & Huo, 2016). En patient som till exempel genomgår kirurgi vid benbrott har 12% till 

51% högre risk att drabbas av postoperativt delirium (Inouye et al., 2014), jämfört med 5% 

till 14,3% risk hos en patient som genomgått ledartroplastik (Bin & Yung, 2015). 

Upplevelser av delirium kan vara blandade hos patienten och bemötandet kan spela stor roll. 

Bland annat kan patienter uppleva känslor av tvång och misslyckande när personalen inte 

verkar förstå trots försök till kommunikation (Claesson Lingehall, Smulter, Olofsson & 

Lindahl, 2015). I Whitehorne et al., (2015) beskrivs hur relationer påverkades då upplevelser 

av bland annat hallucinationer och desorienterade tankar bidrog till nedsatt förmåga att 

kommunicera. De beskriver även att delirium kan orsaka känslor av kroppsligt obehag, där 

kroppsliga symptom orsakade att olika symtom som uppstod vid otillfredsställda fysiska 

behov upplevs som obehagliga av deltagarna. Några fysiska symtom som orsakade dessa 

obehag var smärta och känslan av att inte kunna andas. I studien av Claesson Lingehall et al., 

(2015), har patienter som genomgått hjärtkirurgi fått beskriva upplevelser ett år efter sin 

kirurgi samt de olika episoder av delirium som uppkommit i samband med den. Patienter som 

fått beskriva sina upplevelser en tid efter sitt tillstånd minns sällan händelser av episoder med 

delirium. När de får kännedom om dessa, av bland annat sina närstående, skapade det känslor 

av skam, skuld och ånger. De upplevde även känslor av trygghet och tacksamhet när 

vårdpersonal var kompetenta, hjälpsamma och mötte dem på individnivå (Claesson 

Lingehall, et al., 2015).  

Den vårdande relationen och lidandet                                                                              

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) är ett av sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden att lindra lidande. Lidandet hos en patient är individuellt och 

kan ha olika former, enligt Eriksson (1994) finns sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidande är lidandet som uppstår i samband med någon typ av sjukdom 

samt dess behandling, till exempel cancer och smärta. Livslidande innebär det lidande som är 

orsakat av olika faktorer från livet i allmänhet, till exempel att en anhörig avlider eller att 

genomgå en skilsmässa. Vårdlidandet är det lidande som är skapat via vården, bland annat via 

kränkning av patientens värdighet och utebliven vård. Vårdlidande kan i många fall 
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förekomma i tyst form då patienterna till exempel upplever att sjukvårdspersonalen inte tar 

dem seriöst, att ingen lyssnar eller att de upplever rädsla (Wiklund Gustin, 2014). Enligt 

Arman (2017) finns det sex nyckelbegrepp för vårdande av lidandet, dessa är medlidande, 

ömhet, möte, vittne, bekräftelse och vårdande omsorg. Människan har i sin natur mer eller 

mindre empati, sympati för andra, men en faktor som kan förhindra den mänskliga 

medkänslan är när lidandet som patienten upplever orsakar en empatisk stress hos 

sjuksköterskan och därmed skapar en oförmåga att ge en god omvårdnad (Arman, 2017).  

Kasén (2017) skriver att när patientens lidande lindras, så skapas en vårdande relation mellan 

sjuksköterska och patient. För att kunna lindra patientens lidande behöver sjuksköterskan 

förstå  att patienten är utsatt och sårbar i sin situation och att sjuksköterskan därmed har 

kontroll över patientens värdighet i formandet av den vårdande relationen. Enligt Snellman 

(2015) kan ett dåligt bemötande leda till att patienten upplever missmod eller maktlöshet och 

därmed orsaka mer lidande. Den vårdande relationen mellan patient och sjuksköterska 

behöver alltså inte nödvändigtvis vara vårdande. Bra möten mellan människor som sker via 

en ömsesidig respekt för både varandra och till sig själv, samt med en strävan efter välvilja 

till den andre kan resultera i att patienten upplever lojalitet, trygghet och den vårdande 

relationen resulterar i främjad hälsa hos patienten.  

Med åren har det formulerats fyra konsensusbegrepp inom vården, dessa är människa, hälsa, 

miljö och omvårdnadshandlingar. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) står det att 

sjuksköterskan ska sträva efter att uppnå en miljö som är optimal för patienten samt att hon 

har kännedom om hur miljön kan påverka hälsa. Enligt Wiklund Gustin (2015) innefattar 

miljön inte endast det fysiska utan även det psykosociala, det vill säga att patientens hälsa kan 

påverkas positivt eller negativt bland annat beroende på vilka människor som omger 

patienten. I detta arbete avses den psykosociala miljön kring den äldre patienten som har 

genomgått ett kirurgiskt ingrepp under anestesi.  

Problemformulering                                                                                                                        

Den äldre patienten har en kropp som är fysiskt mer skör än yngre, därför är operationer som 

kräver anestesi mer riskfylld för dessa patienter och de löper risk för postoperativt delirium 

som komplikation efter kirurgiska ingrepp. Det är lätt att tolka den tillfälliga förvirringen som 

konsekvens av andra tillstånd och patienten blir lämnad ensam samt missförstådd i sitt 

tillstånd. Genom att bli mer medveten om postoperativt delirium, hur tillståndet går att 
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förebygga samt hur det går att behandla så kan sjuksköterskan ge en bättre och mer 

patientsäker vård.  

 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva effekten av interventioner som syftar till 

prevention eller behandlande omvårdnadsåtgärder av postoperativt delirium hos patienter 65 

år eller äldre. 

 Frågeställningar 

• Vilka omvårdnadsinterventioner finns beskrivna för att förebygga postoperativt 

delirium hos äldre patienter och vad är effekten av dessa?  

• Vilka omvårdnadsinterventioner finns beskrivna för att behandla postoperativt 

delirium hos äldre patienter och vad är effekten av dessa?  

METOD 

Forskningsdesign                                                                                                                           

Denna litteraturöversikt har en beskrivande design med systematisk ansats som metod. Detta 

arbete kommer att besvara frågeställningarna via en granskning av vetenskapliga 

originalartiklar som valts ut utifrån ämnet och sammanfattar resultaten av dessa. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) ska en sådan studie uppfylla kriterier som bland annat 

tydliga frågeställningar och att samtliga artiklar ska vara kvalitetsgranskade.  

Sökstrategi                                                                                                                                  

Datainsamlingen genomfördes med fritext eller meshtermer på databaserna Cinahl, 

psycINFO och Pubmed, dessa databaser valdes då de är inriktade på omvårdnad och 

sjukvård. Följande sökord användes i CINAHL: Postoperative delirium, interventions, 

screening, nurse, prevention, intervention program, music; i PsycINFO: Postoperative 

delirium, intervention, screening, control; i PubMed: postoperative delirium, emergence 

delirium (MeSH), nurse, nursing, intervention*, intervention program, screening. För en 

presentation av datasökningen se bilaga 1.  

Arbetet är baserat på kvantitativa originalartiklar publicerade mellan åren 2001 och 2019. 

Artiklarna skulle vara länkade till fulltext via lärosätets tidskriftsprenumeration, abstrakt 

skulle finnas tillgängligt och samtliga skulle vara skrivna på engelska. De inkluderade 

studierna skulle undersöka omvårdnadsinterventioner med fokus att förebygga eller behandla 
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postoperativt delirium. Samtliga deltagare i studierna är 65 år eller äldre och de ska ha 

genomgått någon form av kirurgi under anestesi. Interventionsstudier vars syfte behandlade 

farmakologiska åtgärder valdes att exkluderas då det frångår de arbetsuppgifter som faller på 

allmänsjuksköterskan. Artiklar som bedöms ha låg kvalité var också ett exklusionskriterium. 

Bearbetning och analys                                                                                                

Kvalitetsanalys                                                                                                                                    

Valda artiklar har bearbetas och kvalitetsgranskats utifrån två checklistor av Forsberg och 

Wengström (2016). En checklista användes för att granska kvantitativa artiklar baserade på 

RCT (randomiserade kontrollerade studier) och den andra checklistan bedömde kvaliteten för 

kvasi-experimentella kvantitativa studier. Dessa granskningsmallar användes för att besvara 

frågor som avgör studiens kvalitet, kvaliteten kan värderas som hög, medel eller låg. I en 

systematisk litteraturstudie bör studier av låg kvalitet undvikas (Forsberg &Wengström 

2016). I granskningsmallarna ingick frågor som bland annat berörde syfte, metod och 

resultatet. Artiklarna gavs högre gradering om svaret på de olika frågorna i 

granskningsprotokollen kunde besvaras tydligt. Artiklar graderades även högre desto 

tydligare metod, resultat och diskussion som presenterades. I denna litteraturöversikt 

graderades ingen artikel högt då det fanns vissa brister i någon av dessa delar. Av de 

inkluderade artiklarna graderades sju som medel kvalité och två angavs låg kvalité. Se bilaga 

2.  

Resultatanalys                                                                                                                                

Efter att samtliga studier granskats var det totalt nio av dem som uppfyllde de 

inklusionskriterier som tidigare valts ut samt gav svar på syftet. Analysprocessen som 

användes för att komma fram till resultatet började med att upprepade gånger läsa igenom de 

studier som valts ut så att det tydligt framkommer vad de handlar om, främst vad de kommer 

fram till i deras resultat.Varje studie delades upp i tabellform där bland annat syftet och 

resultatet presenterades, detta för att analysen av samtliga studier skulle bli mer strukturerad. 

Se bilaga 2.Vidare sammanfattades resultaten från varje studie och jämfördes med varandra 

för att finna likheter och skillnader mellan dem (Friberg, 2017). För att tydligt besvara denna 

studies frågeställningar delades artiklarna in i två huvudkategorier, prevention och 

behandling, varje rubrik fick även två underrubriker; effektiva omvårdnadsinterventioner och 

mindre effektiva omvårdnadsinterventioner. Att studierna gav ett förebyggande resultat 

innebär att antal fall (incidensen) av postoperativt delirium minskade bland patienterna som 
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deltog och de studier som resulterade i minskad svårighetsgrad, kortare deliriumepisoder eller 

båda, kategoriserades till behandlande omvårdnadsåtgärder.  

Forskningsetiska överväganden                                                                                               

De orginalartiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt skulle i sån stor utsträckning 

som möjligt ha genomfört studier som var godkända av etisk kommié. Forskning som ska 

genomföras på människor får endast godkännas om studien genomförs med hänsyn till 

deltagarna samt deras rättigheter. Att deltagaren kan välja att delta i studien men när som 

helst under studiens gång välja att dra sig ur, är en av dessa rättigheter (CODEX, 2018). 

RESULTAT                                                                                                          

Resultatet är baserat på kvantitativa studier från sex olika länder, dessa är USA (Marcantonio, 

Flacker, Wright & Resnick, 2001; McCaffrey & Locsin, 2006;  McCaffrey, 2009), Kanada 

(Mailhot et al., 2017), Belgien (Deschodt et al., 2012; Milisen et al., 2001), Nederländerna 

(Hempenius et al., 2013), Taiwan (Chen et al., 2017) och Sverige (Lundström et al., 2007). 

Av samtliga studier hade sju randomiserad kontrollerad studie som design (Hempenius et al., 

2013; Chen et al., 2017; Lundström et al., 2007; Mailhot et al., 2017; Marcantonio, Flacker, 

Wright & Resnick, 2001; McCaffrey & Locsin, 2006; McCaffrey, 2009), och två studier hade 

kvasi experimentella designer (Deschodt et al., 2012; Milisen et al., 2001). För att tydliggöra 

vilka interventioner som är förebyggande eller behandlande samt vilka interventioner som 

gör vad, så presenteras dessa i tabell 1.  

 

        Tabell 1. Översikt av interventionernas effekt på incidens, svårighetsgrad och varaktighet.  

Författare Effektiva omvårdnadsinterventioner Mindre effektiva omvårdnadsinterventioner 

Chen et al., 2017 Reducering av antal fall postoperativt 

delirium. 
  

McCaffrey & 

Locsin, 2006 

Reducering av antal fall postoperativt 

delirium. 
  

McCaffrey, 2009 Reducering av antal fall postoperativt 

delirium. 
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Deschodt et al.,  

2012 

Reducering av antal fall postoperativt 

delirium. 

Ingen effekt på hur länge episoden av postoperativt 

delirium varade samt ingen effekt på 

svårighetsgraden. 

Lundström et al., 

2007 

Reducering av antal fall samt kortare 

episoder postoperativt delirium. 
  

Mailhot et al., 

2017 

Reducering av antal fall samt kortare 

episoder av postoperativt delirium. 

Ingen effekt på svårighetsgraden av postoperativt 

delirium.  

Marcantonio et 

al., 2001 

Reducering av antal fall postoperativt 

delirium samt mildare svårighetsgrad.   

Ingen effekt på hur länge episoden av postoperativt 

delirium varade.  

Milisen et al., 

2001 

Kortare och mildare svårighetsgrad av 

postoperativt delirium. 

Ingen reducering i antal fall postoperativt delirium.. 

Hempenius et 

al., 2013 
  Ingen effekt på incidensen eller svårighetsgraden av 

postoperativt  delirium. 

* För en utförlig beskrivning av studierna samt interventionerna se bilaga 2. 

Prevention                                                                                                                                   

En av frågeställningarna i arbetet var vilka omvårdnadsinterventioner som finns beskrivna för 

att förebygga postoperativt delirium hos äldre patienter samt vilken effekt dessa har. Samtliga 

studier i de granskade artiklarna har undersökt vilken effekt varje intervention har på 

incidensen av postoperativt delirium.  

Effektiva omvårdnadsinterventioner för prevention                                                                      

Tre av de sju studier som hade en effektiv preventiv intervention, inkluderade olika former av 

geriatriskt team i sina interventioner. Dessa studier presenterar att deras olika 

interventionsprogram leder till en minskad incidens av postoperativt delirium (Deschodt et 

al., 2012; Lundström et al., 2007; Marcantonio et al., 2001).  Ett annat effektivt 

interventionsprogram för att minska incidensen är mHELP, denna intervention är bestående 

av tre protokoll och utvärderar patientens orientering, kommunikation samt den orala hälsan 

och näringsintag (Chen et al., 2017). Musiklyssnande är enligt Mccaffrey och Locsin (2006) 

och Mccaffrey (2009) en effektiv omvårdnadsåtgärd för att minska incidensen av 

postoperativt delirium hos äldre patienter som genomgått kirurgi under anestesi. Förutom de 
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omvårdnadsinterventioner som endast sjuksköterskan samt övrig sjukvårdspersonal kan 

använda sig av så har Mailhot et al., (2017) genomfört en studie där patientens närstående 

arbetar tillsammans med sjuksköterskan. Detta samarbete resulterade i att incidensen av 

postoperativt delirium minskades. 

Mindre effektiva omvårdnadsinterventioner för prevention av postoperativt delirium                        

En annan intervention som inkluderade ett geriatriskt team är skriven av Hempenius et al., 

(2013) och där gick deltagarna först igenom omfattande geriatriska bedömningar för att sedan 

träffa ett geriatriskt team som sammanställde individuella vårdplaner. Denna typ av 

intervention visade sig inte vara effektiv i preventionsarbetet mot postoperativt delirium hos 

sköra cancerpatienter. Milisen et al., (2001) presenterar ett interventionsprogram som 

inkluderar geriatrisk utbildning för sjukvårdspersonalen på den aktuella avdelningen. Detta 

resulterade endast i en minimal reducering av antal fall postoperativt delirium.  

Behandlande omvårdnadsåtgärder                                                                                                 

Den andra frågeställningen för arbetet var vilka omvårdnadsinterventioner som finns 

beskrivna för att behandla postoperativt delirium hos äldre patienter samt vad effekten av 

dessa är.  

Effektiva omvårdnadsinterventioner för behandling av postoperativt delirium 

Svårighetsgrad                                                                                                                              

Fem studier hade svårighetsgrad som ett utfallsmått (Deschodt et al., 2012; Hempenius et al., 

2013;  Mailhot et al., 2017; Marcantonio et al., 2001; Milisen et al., 2001) och två av dessa 

presenterade en positiv effekt. Episoderna av postoperativt delirium blev mildare och inte lika 

intensiva för patienterna i studierna. En studie inkluderade ett geriatriskt team i deras 

intervention (Marcantonio et al., 2001) och en av dem satte in geriatrisk utbildning hos 

sjukvårdspersonalen i interventionen (Milisen et al., 2001). 

Varaktighet                                                                                                                                          

Fem studier hade varaktighet av postoperativt delirium som ett utfallsmått (Deschodt et al., 

2012; Lundström et al., 2007;  Mailhot et al., 2017; Marcantonio et al., 2001; Milisen et al., 

2001) och tre av dessa presenterade en positiv effekt. Längden av episoderna med 

postoperativt delirium blev kortare i dessa tre men det som skiljer studierna åt var att 

Lundström et al., (2007) inkluderade ett geriatriskt team i sin intervention, Milisen et al., 



10 
 

(2001) använde geriatrisk utbildning av sjukvårdspersonal i interventionen och Mailhot et al., 

(2017) hade en intervention som undersökte effekten av anhöriga som vårdgivare. 

Mindre effektiva omvårdnadsinterventioner för behandling av postoperativt delirium 

Svårighetsgrad                                                                                                                             

Fem studier hade svårighetsgrad som ett utfallsmått (Deschodt et al., 2012; Hempenius et al., 

2013; Mailhot et al., 2017; Marcantonio et al., 2001; Milisen et al., 2001) och tre av dessa 

presenterade ingen effekt. I två av de tre studierna som mätte svårighetsgraden inkluderades 

ett geriatriskt team, dessa interventioner visade ingen effekt (Deschodt et al., 2012; 

Hempenius et al., 2013). Mailhot et al., (2017) som undersökte vilken effekt anhöriga som 

vårdgivare har på postoperativt delirium kunde inte heller påverka svårighetsgraden. 

Varaktighet                                                                                                                                           

Fem studier hade varaktighet av postoperativt delirium som ett utfallsmått (Deschodt et al., 

2012; Lundström et al., 2007; Mailhot et al., 2017; Marcantonio et al., 2001; Milisen et al., 

2001). I två av dessa studier och som hade ett geriatriskt team i deras interventioner kunde 

ingen effekt på varaktigheten ses (Deschodt et al., 2012; Marcantonio et al., 

2001).                                         

DISKUSSION                                                                                                       

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva de omvårdnadsinterventioner som finns för att 

förebygga eller behandla postoperativt delirium hos äldre patienter. De sammanfattade 

resultaten presenterar flera olika omvårdnadsinterventioner som antingen gav effekt eller gav 

mindre effekt på förebyggandet eller behandlandet av postoperativt delirium. Sju av nio 

omvårdnadsinterventioner resulterade i minskad incidens av postoperativt delirium (Chen et 

al., 2017; Deschodt et al., 2012; Lundström et al., 2007; McCaffrey & Locsin, 2006; 

McCaffrey, 2009; Mailhot et al., 2017; Marcantonio et al., 2001) och fyra av nio 

omvårdnadsinterventioner resulterade i lindrigare fall av eller kortare episoder av 

postoperativt delirium (Lundström et al., 2007; Mailhot et al., 2017; Marcantonio et al., 2001; 

Milisen et al., 2001). En av nio omvårdnadsinterventioner resulterade inte i minskad incidens 

eller i minskad svårighetsgrad av postoperativt delirium och studien undersökte inte effekten 

av kortare episoder (Hempenius et al., 2013). Se bilaga 2. Interventionsprogrammen består av 

olika faktorer som tillsammans eller var för sig skulle kunna leda till en minskad incidens av 

postoperativt delirium, kortare episoder av postoperativt delirium eller lindrigare fall av 

postoperativt delirium.  
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Resultatdiskussion                                                                                                                      

Fem av nio studier som användes i denna litteraturöversikt visade att trots de olika 

interventionsprogrammen så fanns det en gemensam nämnare, dessa hade någon form av 

geriatriskt team där samarbete mellan olika professioner stod i fokus (Deschodt et al., 2012; 

Hempenius et al., 2013; Lundström et al., 2007; Marcantonio et al., 2001). Interventionen 

som presenteras i studien av Milisen et al., (2001) inkluderades bland dessa fem i 

resultatdiskussionen, trots att interventionen var en typ av geriatrisk utbildning för 

sjukvårdspersonal. Gemensamt för dessa studier är också att deras interventionsprogram 

saknar en tydlig beskrivning av vad de geriatriska teamen gör samt hur detta kan påverka 

incidensen, längden och svårighetsgraden av postoperativt delirium. Det innebär att varje 

studie kan ha använt de geriatriska teamen på helt olika sätt i arbetet med den enskilde 

patienten och därför fått olika resultat. Geriatriska team kan användas på olika sätt i det 

förebyggande arbetet mot postoperativt delirium (Schenning & Deiner, 2015; Partridge et al., 

2017). Schenning och Deiner (2015) menar att geriatrisk konsultation som bland annat 

innefattar kontroller och rekommendationer av vätskeintag, nutritionsstatus, effektiv 

smärtlindring samt tidig mobilisering kan bidra till att minska incidensen av postoperativt 

delirium. Partridge et al., (2017) har genomfört en utvärdering av ett interventionsprogram 

som inkluderar övergripande geriatriska bedömningar preoperativt. Det multidisciplinära 

vårdteam som genomförde dessa geriatriska bedömningar bedömde bland annat patientens 

allmänstatus, kognitiva förmåga och vardaglig självständighet. Studien resulterade i att 

patienterna drabbades av färre postoperativa komplikationer, däribland en reducering av antal 

fall postoperativt delirium.  

Att behandla postoperativt delirium är minst lika viktigt som att förebygga tillståndet. Dovjak 

et al., (2013) skriver att de mest effektiva icke-farmakologiska behandlande 

omvårdnadsåtgärderna handlar främst om att tidigt identifiera riskfaktorer samt behandla 

dem, men också att den psykosociala och fysiska miljön även spelar in i det behandlande 

arbetet. Faktorer som kan öka risken för att utveckla postoperativt delirium är smärta samt 

dålig nutritionsstatus (Chu et al., 2016; Grönsleth, 2011). Deiner och Silverstein (2009) 

skriver att identifiering av medicinska riskfaktorer, anpassning av miljön och smärtkontroll är 

viktiga delar i den behandlande processen. Ingen av de artiklar som valdes ut till denna 

litteraturöversikt har undersökt behandlande omvårdnadsåtgärder som syftar till den 

psykosociala eller den fysiska miljön runt patienten.  
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Samtliga studier i litteraturöversikten har undersökt incidensen men alla har inte undersökt 

den behandlande effekten av postoperativt delirium. Eftersom vissa av de interventioner som 

visade sig vara effektiva i behandlingen av tillståndet ibland endast visade sig effektiv 

antingen på kortare deliriumepisoder eller mildrad svårighetsgrad av tillståndet, så kan dessa 

interventioner presenteras både som effektiv och mindre effektiv i det behandlande arbetet 

mot postoperativt delirium (Marcantonio et al., 2001; Mailhot et al., 2017). De inkluderade 

studierna i resultatet visade att sex av nio gav mer eller mindre behandlande effekt på 

postoperativt delirium (Deschodt et al., 2012; Hempenius et al., 2013; Lundström et al., 2007; 

Mailhot et al., 2017; Marcantonio et al., 2001; Milisen et al., 2001). Den gemensamma 

nämnaren för de studier som påvisade en behandlande effekt är, precis som för studierna som 

påvisade en preventiv effekt, att de hade någon form av geriatriskt team i sin intervention.  

Av studierna som presenterats i denna litteraturöversikt och som inkluderat ett geriatriskt 

team i deras intervention, så visar tre av dem att interventionen inte hade märkbar effekt på 

svårighetsgraden (Deschodt et al., 2012; Hempenius et al., 2013; Mailhot et al., 2017). Två 

studier visar att denna typ av intervention inte har effekt på varaktigheten av postoperativt 

delirium (Deschodt et al., 2012; Marcantonio et al., 2001). Det är svårt att säga varför vissa 

studier (Hempenius et al., 2013) som använder geriatriska team inte bevisar någon större 

effekt på vare sig preventionen eller behandlingen av postoperativt delirium. Då majoriteten 

av de studier som inkluderar geriatriska team i deras interventioner säger att tillståndet går att 

förebygga, behandla eller båda delar (Deschodt et al., 2012; Lundström et al., 2007; 

Marcantonio et al., 2001; Milisen et al., 2001). Det som gör det svårt att tyda är att studierna, 

som tidigare nämnts, inte beskrivit effekten av de olika delarna i interventionerna på ett 

tydligt sätt. 

I resultatet visade det sig att flertalet av de inkluderade studierna i denna litteraturöversikt 

som är avsedda för att förebygga postoperativt delirium även har effekt på behandlingen av 

tillståndet. Whitlock, Vannucci och Avidan (2013) skriver att flera av de befintliga metoder 

som finns framtagna för att förebygga postoperativt delirium även har visat sig effektiva i det 

behandlande arbetet av tillståndet. Samtliga interventionsprogram som använts i de 

inkluderade studierna använder bland annat olika typer av screeningprotokoll för att fastställa 

delirium hos patienterna. Mängden screeninginstrument som används är problematiskt, då 

screeninginstrumentens innehåll mäter utfallet och definitionen av delirium på olika sätt 

(Jones et al., 2019). En annan faktor som kan påverka resultatet är att studierna utvärderar 
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interventionsprogram där patienterna inte genomgått samma typ av operation. Robinson och 

Eiseman (2008) skriver att risken att drabbas av postoperativt delirium beror till stor del på 

hur mycket kirurgisk stress kroppen utsätts för. En patient som opereras för grå starr har en 

risk på 4% men risken ökar till 36% om patienten genomgår vaskulär kirurgi.  

Resultatet av denna litteraturöversikt tyder på att det kan vara möjligt för sjuksköterskan att 

både förebygga och behandla postoperativt delirium. Kjorven, Rush och Hole (2011) som har 

undersökt sjuksköterskors upplevelser av patienter med postoperativt delirium på en 

ortopedavdelning beskriver att tillståndet många gånger försummas och ses som något 

naturligt eftersom förvirring ofta förekommer hos äldre patienter efter en operation. 

Gemensamt för sjuksköterskorna var att de hade bristande kunskap om hur tillståndet skulle 

hanteras då tydliga riktlinjer saknas. Det var heller inte vanligt att ta hjälp av de resurser som 

fanns tillgängliga, som till exempel konsultation med geriatriskt team (Kjorven et al., 2011).  

När en patient som drabbats av postoperativt delirium förbises så skapas ett vårdlidande för 

patienten (Eriksson, 1994). Att sjuksköterskor får utbildning om postoperativt delirium kan 

möjligtvis vara en viktig del av den postoperativa vården för att patienterna ska uppleva 

trygghet, vilket även kan vara något som den äldre deliriska patienten behöver. Resultatet av 

denna litteraturöversikt betonar vikten av engagemang och utbildning hos personalen i form 

av olika interventionsprogram. I en vårdande relation bör sjuksköterskor visa ett 

professionellt engagemang och vara närvarande i situationen med patienten, kunna se till hela 

patienten för att visa respekt och medmänsklighet samt ge stöd och trygghet (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Holm, 2009). Enligt Kasén (2017) är den vårdande relationen kärnan i all 

omvårdnad där hela patienten blir sedd och står i centrum. När patienterna drabbas av 

postoperativt delirium eller innan de drabbas, det vill säga preoperativt, behöver 

sjuksköterskan ta det största ansvaret i den vårdande relationen. Det kan exempelvis innefatta 

konsultation med andra professioner som har annan kompetens om ämnet eller att 

kontinuerligt kontrollera patientens vätske- och nutritionsstatus. Äldre människor som 

drabbas av postoperativt delirium har komplexa behov, då behöver sjuksköterskan fungera 

som en länk mellan olika professioner och patienten. Att arbeta i team är en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Berlin, 2013) och genom att arbeta i team samt ta 

hjälp av kunskap från andra professioner kan sjuksköterskan bidra till en helhetssyn på 

patienten, att se hela patienten och därmed lindra patientens lidande. När sjuksköterskor tar 
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del av de olika vårdprogram som bidrar till evidensbaserad vård kan sjuksköterskan ge en 

personcentrerad vård och därmed minska patientens lidande.  

Patienter som drabbas av postoperativt delirium upplever rädsla och hjälplöshet (Edberg, 

2014). En studie av Pollard, Fitzgerald och Ford (2015) presenterar patienters upplevelser 

från deliriska tillstånd som uppkommit postoperativt. Deltagarna beskrev deras känslor och 

upplevelser olika men samtliga berättade om obehag och rädsla för att de tappade tilltron till 

de människor som var runt omkring, både till vårdpersonal och ibland även till närstående. 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) är göra-gott-principen och autonomiprincipen två av 

fyra etiska principer som finns framtagna för att belysa etiska problemområden inom vård 

och omsorg. Göra-gott-principen innebär i detta sammanhang att vårdpersonalen ska 

förebygga lidande, minska befintlig skada och främja hälsa. Autonomiprincipen handlar om 

att patienten har rätt att bestämma över sin vård (Sandman & Kjellström, 2013). Postoperativt 

delirium orsakas indirekt av vården och innebär att tillståndet skapar ett vårdlidande för 

patienten samtidigt som patienten inte längre är adekvat i sitt deliriska tillstånd och därmed 

tappar sin autonomi. Med ett bredare kunskapsområde om postoperativt delirium, hur 

tillståndet går att förebygga och behandla samt om fler omvårdnadsinterventioner används 

som rutin vid postoperativ vård, så kan vårdpersonalen därmed ge patienten vård som bevarar 

de etiska principerna, skyddar patientens integritet, lindrar lidande och främjar hälsa.  

Metoddiskussion                                                                                                                     

Artiklarna i denna litteraturöversikt är kvantitativa och har systematiskt valts ut för att 

besvara arbetets syfte samt frågeställningar. Litteraturöversikt valdes som design för att 

sammanfatta resultat från tidigare studier inom ämnet och därmed beskriva effekten av de 

omvårdnadsinterventioner som finns samt jämföra skillnader mellan de interventioner som 

använts i studierna. Randomiserade kontrollerade studier eller kvasiexperimentella studier var 

ett inklusionskriterium för att studierna skulle ha en interventionsgrupp samt en kontrollgrupp 

som jämförts med varandra under studietiden. Att studierna skulle vara av dessa 

studiedesigner anses som en styrka för detta arbete då studierna jämför grupper med 

varandra, vilket är essentiellt för att kunna utvärdera interventionerna (Forsberg & 

Wengström, 2016).  
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Under datainsamlingen uppstod problem, då majoriteten av artiklar som hittades handlade om 

farmakologiska omvårdnadsinterventioner som inte ingår i ansvarsområdet för 

allmänsjuksköterskan vilket även var ett av denna studies exklusionskriterier. Detta gjorde att 

urvalet med artiklar som uppfyllde de valda inklusionskriterierna blev mindre än förväntat. 

Ett inklusionskriterium som ströks vid datainsamlingen för att få ett större urval artiklar som 

kunde användas var att deltagarna inte skulle ha någon kognitiv sjukdom, som till exempel 

alzheimers. Ett annat inklusionskriterium som orsakade problem i datainsamlingen var att 

samtliga artiklar skulle vara från 2009-2019. Detta kriterium ändrades till 2001-2019 för att 

få ett bredare utbud av artiklar som kunde besvara frågeställningarna. Vid sammanställningen 

av resultatet visade det sig att flera artiklar svarade på båda frågeställningarna och kunde 

användas till båda delarna av resultatet. 

En faktor som också kan ha orsakat problem under datainsamlingen var vilka sökord som 

användes. Det var svårt att veta hur sökorden skulle kombineras och användas för att få ut 

användbara artiklar. Detta kan ha lett till att vissa artiklar som egentligen skulle kunnat 

inkluderats i litteraturöversikten, inte kom med på grund av att artiklarna inte dök upp av den 

sökordskombination som användes. Detta problem upptäcktes då vi skulle samla redan 

befintlig forskning som resultatet kunde stöttas på, för att finna dessa artiklar användes fri 

sökning på nätet utan de databaser som finns i lärosätets tidskriftsprenumeration. Vissa 

artiklar som hittades via denna sökning skulle kunnat användas i litteraturöversikten men 

gjorde inte det då de inte dök upp av de sökningar som genomfördes under datainsamlingen.  

Artiklarna granskades via två granskningsmallar av Forsberg och Wengström (2016), en för 

randomiserade kontrollerade studier och en för kvasiexperimentella studier. Alla artiklar har 

granskats noga för att komma fram till rätt resultat samt upptäcka eventuella misstag. Under 

granskningsprocessen ströks två artiklar på grund av att deltagarnas ålder var från 18 år, 

vilket inte stöder de valda inklusionskriterierna för arbetet. Att artiklarna granskades med stor 

noggrannhet, samt att en sammanfattning av resultaten som besvarar litteraturöversiktens 

syfte och frågeställningar presenterades i en översiktstabell, anses som en styrka. Det gör 

arbetets resultat mer pålitligt och validiteten högre. Det som försvårade att avgöra studiernas 

kvalité var att mätinstrumenten var svårtolkade och därmed har reliabiliteten och validiteten 

varit svåra att bedöma. Två av de utvalda artiklarna inkluderades i litteraturöversikten trots att 

de bedömdes ha låg kvalitet. Studierna fick lägre kvalitet på grund av att antal deltagare var 

få (McCaffrey, 2009) eller på grund av att studien var en pilotstudie (Mailhot et al., 2017). De 
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inkluderades ändå i litteraturöversikten på grund av att McCaffrey (2009) är en 

uppföljningsstudie av McCaffrey och Locsin (2006) och pilotstudien av Mailhot et al., (2017) 

inkluderades på grund av att interventionen om anhöriga som vårdgivare handlar om att få 

möjlighet till kommunikation och delaktighet med anhöriga samtidigt som den postoperativt 

delirium hanteras.  

Samtliga artiklar som använts i resultatet förutom McCaffrey och Locsin (2006) och 

McCaffrey (2009), presenterade olika interventionsprogram som de använt sig av. Detta ses 

som en svaghet då det kan uppstå svårigheter med att sammanställa slutresultatet. En annan 

svaghet är antalet deltagare i artiklarna, på grund av att ingen hade speciellt stort antal 

deltagare och att de använde sig av olika interventionsprogram blir det svårt att kunna se 

denna litteraturöversikts resultat som generaliserbart. Artiklarna som resultatet baseras på 

beskriver att det går att förebygga och behandla postoperativt delirium. Vidare forskning om 

hur omvårdnadsinterventionerna påverkar tillståndet behövs för att med större säkerhet kunna 

säga om interventionerna är effektiva eller inte. Fortsatt forskning på ämnet skulle kunna ge 

vården fler omvårdnadsåtgärder som den allmänna sjuksköterskan kan använda sig av under 

den pre- och postoperativa omvårdnaden.  

Slutsats                                                                                                                           

Postoperativt delirium är en vanlig komplikation hos äldre som genomgått kirurgi under 

anestesi, det kan vara svårt att upptäcka och kan orsaka onödigt lidande för patienten. Denna 

litteraturöversikt beskriver olika omvårdnadsinterventioner som kan förebygga och behandla 

postoperativt delirium mer eller mindre effektivt. Eftersom de studier som presenterats i 

denna litteraturöversikt använt sig av olika omvårdnadsinterventioner samt haft få deltagare 

så är vidare forskning inom området nödvändig för att ge ökad evidens och fastställa vilka 

typer av interventioner som är mest effektiva i processen att förebygga och behandla 

postoperativt delirium. 
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Bilaga 1. Översikt av datasökningen. 

  

Databaser Sökord 
Filter Utfall Relevanta 

träffar 
Artiklar att 

granska  

CINAHL 

  

Postoperative delirium, intervention Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2009-2019, 65+ 30 1 0 

CINAHL Postoperative delirium, intervention Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2001-2019, 65+ 35 2 1 

  

CINAHL Postoperative, delirium, screening Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2009-2019, 65+ 17 1 0 

CINAHL Postoperative delirium, nurse, prevention Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2009-2019 8 2 0 

CINAHL Postoperative delirium, prevention and 

control 
Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2009-2019, 65+ 38 2 0 

CINAHL 

   

Postoperative delirium, music Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2001-2019 4 2 2* 
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psycINFO Postoperative delirium, intervention Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2009-2019, 65+ 21 5 1 

  

psycINFO Postoperative delirium, screening Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2009-2019, 65+ 10 1 0 

PsycINFO Nurse intervention, delirium Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2009-2019, 65+ 19 1 0 

PsycINFO Postoperative delirium, care Academic journal, Linked to fulltext, abstract available, 2009-2019, 65+ 47 3 0 

PubMed Postoperative delirium, intervention program Clinical Trial, Abstract available, Full text, Humans, 65+, English 11 4 2 

PubMed Postoperative delirium OR Emergence 

delirium, AND nursing AND intervention 
Clinical Trial, Abstract available, Full text, Humans, 65+, English 17 7   

PubMed ” postoperative delirium” OR ”emergence 

delirium” AND nurse NOT dementia 
Clinical Trial, Abstract available, 10 years, Humans, 65+ 5 4 1 
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PubMed postoperative AND delirium AND 

intervention* NOT anaesthesia  
Clinical Trial, Abstract available, Full text, Humans, 65+, English 32 10 1 

PubMed ” postoperative delirium” OR” emergence 

delirium” AND nursing NOT dementia 
Clinical Trial, Abstract available, Full text, Humans, 65+, English 10  4 0 

PubMed "emergence delirium" OR "postoperative 

delirium" AND intervention* 
Clinical Trial, Abstract available, Full text, Humans, 65+, English 33  5 0 

PubMed “Postoperative delirium” OR “Emergence 

delirium” AND Screening NOT Dementia 
Clinical Trial, Abstract available, Full text, Humans, 65+, English 23 4 

  

0 

* Sekundärsökning, genom att kolla upp originalkällor från en review hittades två artiklar som användes i litteraturöversikten (McCaffrey & Locsin 2006 & McCaffrey 2009) 
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Bilaga 2. Översikt av de inkluderade studierna  

Författare, År, 

Land                 

Syfte Design och metod Intervention Deltagare Resultat Kvalité 

Chen et al., 

2017, Taiwan. 

Undersöka om 

mHELP kan 

förebygga 

postoperativt 

delirium och 

förkorta vårdtiden 

för de drabbade 

patienterna.  

 

Typ av kirurgi: 

Bukkirurgi.  

Cluster RCT 

 

OBV                                    

mHELP intervention   

 

BV                                         

Antal fall av POD, vårdtid på 

avdelningen.           

 

Godkänd av etisk kommitté 

Interventionen bestod i 3 

protokoll:  

 

1) Orienterande kommunikation 

(Kommunikation, dagliga 

diskussioner) 

2) munvård och nutritionsassistans 

(tandborstning, munövningar, 

utbildning i kost för postkirurgiska 

patienter. 

3) tidig mobiliering: Bedöma 

patientens förmåga, hjälp med 

fysisk aktivitet 3 ggr/dag. Stående 

till ambulation. 

65+ 

Totalt: 377 deltagare, 

38 randomiserade 

rum. 

IG: 197 

KG:180  

Externt bortfall: 200 

Internt bortfall: 11 

Antal fall med POD 

mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

var statistiskt 

signifikant. De som 

drabbades av POD i 

IG var 13 stycken och 

KG var 27 fall. 

 

IG kortare vårdtid 

(12,0 dagar) än KG 

(14,0 dagar) (P=.04). 

 

Medel 

Deschodt et al., 

2012, Belgien 

Vilken effekt 

geriatrisk 

konsultations team 

(IGCT) har på 

inlagda patienter på 

antal fall, 

svårighetsgrad och 

längd med POD. 

  

Typ av kirurgi: 

Höftfraktur 

Kvasiexperimentell studie 

 

OBV                      geriatrisk 

konsultation 

 

BV                                 Antal 

fall, Svårighetsgraden och 

längd av delirium  

Godkänd av en etisk 

kommitté. 

Interventionen bestod av en 

sjuksköterskeledd omfattande 

geriatrisk bedömning med 

screeninginstrument. Vid 

uppmärksammade problem 

utfördes riktade åtgärder av 

teammedlemmar med olika 

kompetens. Kontrollgruppen 

erhöll sedvanlig vård. 

65+ 

 

171 totalt. (94 

interventionsgruppen 

(IG), 77 

kontrollgruppen 

(KG) 

 

Externt bortfall: 116 

 

Internt bortfall: 

Dag 3: 5 utskrivna 

Dag 5: 9 utskrivna 

Dag 8: 39 

Dag 15: 141 

Patienter som fick 

delirium under 

vårdtiden var 

signifikant mycket 

högre i 

kontrollgruppen (53,2 

%) i jämförelse med 

interventionsgruppen 

(37,2%). 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna på 

svårighetsgraden eller 

hur länge deliriumet 

pågick. 

Medel 
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Hempenius et 

al., 2013 

Nederländerna 

Undersöka effekten 

av en geriatrisk 

samarbetssintervent

ion i jämförelse 

med effekteten av 

vanlig vård på 

förekomsten av 

POD hos sköra 

cancerpatienter. 

  

Typ av kirurgi: 

borttagning av 

cancertumör 

RCT (flera centra/multicentre) 

  

OBV 

Geriatrisk 

samarbetsintervention 

  

BV 

Antal fall och 

svårighetsgraden av delirium. 

Preop: IG gruppen bedömdes 

omfattande av ett geriatriskt team. 

Individuella omvårdnadsplaner 

planerades med en geriatriker. 

 

Postop: Dagligen checklista som 

bestod i 9 rekommendationer. Vid 

upptäckt av problem med någon 

av dessa 

65+ 

 

Totalt: 297 

IG = 148               

KG = 149 

  

Externt bortfall. 173 

(470 från början) 

31 patienter av 260 

fick delirium, ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

Svårighetsgraden av 

POD (mätt genom 

DRS-R-98) visade 

inte någon signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

Medel 

Lundström et 

al., 2007, 

Sverige 

Flerfaktorsintervent

ionsprogram som 

ska förebygga 

postoperativt 

delirium och 

förbättra utfallet för 

patienter som har 

höftfraktur. 

RCT 

OBV 

Flerfaktorsinterventionsprogra

m 

 

BV Antal fall, Antal dagar 

med POD. Antal inskrivna 

dagar. 

 

Godkänd av en etisk kommitté 

Patienter i IG gruppen placerade 

på geriatrisk avd. Personalen 

jobbade i team med omfattande 

geriatrisk bedömning, hantering 

och rehabilitering. (1,07 ssk/säng) 

 

Omfattande program som 

inkluderade utbildning av personal 

(4dagars kurs), teamwork samt 

olika 

omvårdnadsproblem/åtgärder. 

 

Kontrollgruppen erhöll sedvanlig 

vård (vissa av 

omvårdnadsåtgärderna) på en 

ortopedavdelning. 

70+ 

 

Totalt: 199 

 

IG - 102 

KG – 97 

 

Externt bortfall: 154  

 

Internt bortfall: (39 

försvann på vägen, 

160 återstod vid 

studiens slut) 

 

Antal fall med POD 

mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

var statistiskt 

signifikant. De som 

fick delirium i IG var 

13 stycken och KG 

var 27 fall.  

 

Antal dagar med 

POD: IG (5.0+-7.1 

dagar vs 10.2+-13.3 

dagar, p=0.009). 

Signifikanta 

skillnader visades 

mellan grupperna 

varje dag en vecka 

framåt. Efter en 

vecka: IG 18 %, KG 

52% (p<0,001). 

Medel 
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Mailhot et al., 

2017, Kanada 

Det primära syftet: 

Att undersöka 

accepterbarheten 

och genomförbarhet 

av designen och 

den experimentella 

interventionen.  

  

Det sekundära 

syftet: Att 

undersöka 

deliriumsvårighetsg

rad, vistelsens 

längd. Utöver 

svårighetsgraden av 

delirium 

undersöktes 

deliriumets 

förekomst och 

varaktighet. 

  

Typ av kirurgi: 

Hjärtkirurgi 

RCT (pilotstudie) 

  

OBV  

Involverandet av anhöriga i en 

omvårdnadsontervention. 

  

BV 

Förekomst av delirium, 

svårighetsgrad, varaktighet 

Interventionen bestod i att 

involvera patientens närstående. 

Sjuksköterskan agerar mentor och 

förser den närstående med 

information och hantering av 

tillståndet POD så att den 

närstående kan medverka  i vården 

av patienten. 

  

Kontrollgruppen erhöll sedvanlig 

vård. 

Totalt: 30 patient/FC 

dyader 

IG = 16 

KG = 14 

  

Externt bortfall: 377 

  

Internt bortfall:(3+2 

bortfall i IG) 

Ingen skillnad 

svårighetsgraden. 

  

Förekomsten av 

delirium skillnad. 

  

Förekomsten av 

delirium: Dag 2 IG 

(43.8%), KG 

(71.4%). 

  

Varaktigheten av 

delirium: IG 1.94 

dagar (1.34), KG 4.14 

(4.04) dagar. 

  

Antal inskrivna 

dagar: IG 6.30 (7.00) 

dagar KG: 12.10 

dagar (11.10), p=0,34 

Låg 

Marcantonio et 

al., 2001, USA 

Undersöka om en 

proaktiv 

geriatrikkonsultatio

n kan minska 

förekomsten av 

POD efter 

höftfraktur. 

RCT 

 

OBV: Proaktiv 

geriatrikkonsultation 

 

BV: Antal fall, svårighetsgrad, 

varaktighet av POD 

IG gruppen genomgick geriatrisk 

konsultation preop eller 24 timmar 

postop. Geriatriker dagligen som 

riktade rekommendationer baserat 

på ett strukturerat protokoll, vilket 

inkluderade 10 olika 

rekommendationer. 

  

Kontrollgruppen erhöll vanlig 

postoperativ vård av ortoped 

teamet 

65+  

  

126 totalt  

IG: 62  

KG: 64 

  

Externt bortfall: 51 

  

Internt bortfall: 0 

Det var en signifikant 

minskning av antal 

fall POD i grupperna. 

20 av 32 drabbades 

av POD i IG och 32 

av 62 i KG. 

Interventionen hade 

stor effekt på 

minskning av svår 

POD. Studien visade 

dock att 

interventionen inte 

Medel 
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gav någon effekt på 

hur länge tillståndet 

med POD varade. 

Milisen et al., 

2001, Belgien  

 

Att utveckla och 

testa ett 

sjuksköterskeledand

e interdisiplinärt 

interventionsprogra

m för POD,  

förekomst, 

svårighetsgrad, 

varaktighet, och 

vårdtid hos äldre 

patienter med 

höftfrakturer. 

kvasiexperimentell studie 

  

OBV 

 

BV Antal fall, svårighetsgrad, 

varaktighet av POD 

Interventionen bestod i utbildning 

av vårdpersonal (pedagosgisk 

affish med olika aspekter av 

delirium), systematisk kognitiv 

screening (ssk tränade i att 

använda NEECHAM), 

konsulttjänster av olika 

teammedlemmar med olika 

kompetens, användande av 

Äldre patienter  

  

120 totalt 

IG: 60 

KG: 60 

  

Externt bortfall:  

  

Internt bortfall: 

Antal fall delirium: 

Ingen skillnad mellan 

grupperna. 

KG 23,3 % 

IG 20,0 %  

Inget mönster 

  

Deliriumanfallet: 

Signifikant kortare i 

IG. (IQR) 

Medel 

McCaffrey och 

Locsin, 2006, 

USA 

Beskriva vilken 

effekt musik har på 

POD hos äldre 

patienter som 

genomgått höft eller 

knä operation. 

RCT  

  

OBV: Musik 

  

BV: Antal fall av POD. 

Interventionen bestod i att 

postopererade patienter erhöll en 

CD spelare som automatiskt 

spelade 4 ggr/dag. Första CDn 

bestod av vaggvisor, spelades 

under uppvaket. Resterande CD 

skivor fanns möjlighet att välja 

bland ett urval genrer. Patienten 

och närstående informerades om 

användandet och uppmuntrades till 

användning vid varje besök av ssk. 

Både IG och KG erhöll tv på 

rummet men ingen annan 

elektronik tilläts. 

Forskarassistenter besökte både IG 

och KG (hos IG för att kontrollera 

CD spelaren. 

65+ 

  

124 totalt 

IG: 62 

KG: 62 

  

Externt bortfall: 2 

(komplikationer 

under op, flyttade till 

ICU) 

  

Internt bortfall: 0 

Interventionsgruppen 

drabbades av 

signifinkant mindre 

fall POD i jämförelse 

med kontrollgruppen. 

28 deltagare i KG och 

2 i IG utvecklade 

POD en gång efter 

operationen 

Medel 

McCaffrey, 

2009, USA  

Beskriva musikens 

effekt på POD efter 

RCT  

 

Interventionen bestod i att 

postopererade patienter erhöll en 

65+  KG utvecklade fler 

fall av POD än IG, 

Låg 



30 
 

knä eller höft 

operation. 

OBV: Musik 

  

BV: Antal fall av POD 

CD spelare som automatiskt 

spelade 4 ggr/dag. Första CDn 

bestod av vaggvisor och spelades 

under uppvaket. Resterande CD 

skivor fanns det möjlighet att välja 

bland ett urval genrer. Patienten 

och närstående informerades om 

användandet och uppmuntrades till 

användning vid varje besök av ssk.  

 

De 3 första postoperativa dagarma 

administreras MMSE och 

forskarna poängsatte denna. 

NEECHAM datan samlades in. 

MMSE och NEECHAM 

jämfördes för skillnader mellan IG 

och KG. 

22 totalt                      

IG 11                          

KG 11  

Internt bortfall: 0 

framförallt under 

första postoperativa 

dygnet. IG hade 

signifikant färre fall 

av POD än KG de 2 

första postoperativa 

dagarna. Under 3e 

dygnet gav båda 

grupperna samma 

kognitiva resultat. 

*POD = Postoperativt delirium 

*IG = Interventionsgruppen 

*KG = Kontrollgruppen 


