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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Akut förvirringstillstånd är ett vanligt neuropsykiatriskt tillstånd som främst 

drabbar sköra, äldre människor. När akut förvirringstillstånd väl har uppstått finns det få 

behandlingar tillgängliga för att minska duration och allvarlighetsgrad. Syftet var att ta reda 

på hur akut förvirringstillstånd kan förebyggas och hur omvårdnaden kan underlättas för äldre 

patienter med akut förvirringstillstånd på sjukhus. 

 

Metod: För att söka svar till syftet har en beskrivande litteraturstudie valts som metod. 

Databassökning genomfördes och studiernas kvalitet granskades med hjälp av en 

granskningsmall. Femton studier inkluderades, både kvantitativa och kvalitativa. Genom 

analys av inkluderade artiklar kunde betydelsefull data utifrån syftet identifieras och sorteras 

in i kategorier. 

 

Resultat: Resultatet har visat att förebyggande åtgärder har betydelse för att minska risken 

att drabbas av akut förvirringstillstånd. Flera studier som är multikomponentstudier har visat 

goda resultat för att undvika insjuknande i akut förvirringstillstånd där interventionerna 

säkerställer att flera av patientens basala behov tillgodoses, såsom sömn, mat- och 

vätskeintag, elimination och att kunna kommunicera. Studierna kom fram till att 

vårdpersonalens kunskap och utbildning har betydelse, att ökad kunskap förbättrar patient 

omhändertagandet och vårdkvalitén.  Underlättande åtgärder beskriver studierna att ha ökad 

tillsyn, att minska stimuli och att aktivera patienten.  

 

Slutsats: Förebyggande åtgärder har betydelse för att minska risken att den äldre patienten 

drabbas av akut förvirringstillstånd. Ökad kunskap hos vårdpersonalen förbättrar patient 

omhändertagandet och vårdkvalitén. För att underlätta omhändertagandet om en patient med 

akut förvirringstillstånd behövs både tid, erfarenhet, lämpliga lokaler och personalresurser.  

Nyckelord 

Omvårdnad, konfusion, omhändertagande, äldre, sjukhus 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background 

Delirium is a common neuropsychiatric condition that primarily affects frail, aged people. 

When it has occured it is few treatments available to reduce duration and severity. The 

purpose of this study was to find out how delirium can be prevented and how nursing can 

facilitate the care of aged patients with delirium in hospital.  

Methods 

To find answer to our purpose a descriptive litteraturestudy have been chosen as a method. 

Database searches were implemented and the quality of the studies was scientifically 

reviewed with a template. Fifteen studies were included, both quantitative and qualitative. 

Through analysis of included studies, valuable data based on the purpose were identified and 

sorted into three categories.  

 

Results  

The results show that preventive actions have importance for reducing the risk of being 

affected of delirium. Some studies formed as multicomponent studies have shown good 

results for avoiding acute onset of delirium where the interventions secure that several of the 

patient basic needs are catered, as sleep, nutrition- and fluid intake, elimination and being 

able to communicate. The studies also came up with the result that the knowledge and 

education of the health professionals mattered, that increased knowledge facilitates the 

patient care and the quality of care. When the patient is affected of delirium, there are actions 

that facilitate the nursing. Facilitating actions is described in the studies as increased 

supervision, reduction of stimuli, activate the patient etcetera.  

 

Conclusion 

Preventive interventions have importance of reducing the risk of elderly patients being 

affected of delirium. Increased knowledge of healthcare professionals improves patient care 

and quality of care. To facilitate the care of the patient with ongoing delirium there is need 

for time, experience, suitable facilities and enough healthcare personnel.  
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BAKGRUND 

Enligt vårdguiden 1177, är akut förvirringstillstånd vanligt hos äldre personer och beror på att 

hjärnan har utsatts för extrem belastning.  Om en person hamnar i ett förvirringstillstånd får 

de tillfälligt svårt att göra saker, tänka och prata tydligt. Den förvirrade förlorar uppfattningen 

om tid och rum och kan ibland se eller höra saker som inte är verkliga. Oftast beror förvirring 

på kroppsliga besvär eller sjukdomar. Tillståndet kan hålla i sig från några timmar till några 

dagar. Natt kan vändas till dag och det är svårt att koncentrera sig på att göra en sak i taget. 

Ett akut förvirringstillstånd ger oftast inga framtida besvär, men ibland kan förvirringen vara 

tecken på en sjukdom som inte går över, till exempel demens (Tuominen, 2017). 

 

Äldre i sjukvården 

Patienter över 65 år står för ungefär 40% av alla besök på sjukhusens akutmottagningar och i 

många fall måste den äldre stanna kvar på sjukhuset. Akutsjukvårdens utformning är inte 

alltid anpassad för att möta äldre patienter. Det akuta tillståndet patienten söker vård för kan 

kompliceras av att hen har flera sjukdomar och tar flera olika läkemedel. Psykosociala 

problem som ensamhet och oro är också vanligt förekommande, vilket kan medföra minskad 

ork och sämre förmåga att hantera stress. Vid inläggning på sjukhus riskerar den äldre och 

sköra patienten en ökad försämring av kroppens funktioner och av den kognitiva förmåga 

t.ex. minne och kommunikationsförmåga (SBU, 2013). Skörhet (frailty) är ett begrepp som 

brukar användas för att beskriva personer med hög biologisk ålder, minskade fysiologiska 

reserver och ökad sårbarhet i samband med akut sjukdom eller då det sociala nätverket av 

anhöriga och vänner faller sönder, till exempel vid dödsfall (SBU, 2013; Clegg, Young, Iliffe, 

Rikkert & Rockwood, 2013). 

 

Begreppet akut förvirringstillstånd 

Akut förvirringstillstånd är ett vanligt neuropsykiatriskt tillstånd som främst drabbar sköra 

äldre människor. I Sverige används termerna akut förvirringstillstånd, akut 

konfusionstillstånd eller akut hjärnsvikt för att beskriva samma tillstånd. Den internationellt 

överenskomna termen är delirium (Gustavsson, 2011). I den här uppsatsen används begreppet 

akut förvirringstillstånd. 
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Symtom 

Gustavsson (2011) beskriver att sjukdomstillståndet uppträder i två olika typer, hyperaktivt 

förvirringstillstånd och hypoaktivt förvirringstillstånd. Det beskrivs att det är enklare att 

känna igen ett hyperaktivt förvirringstillstånd där patienten ofta är motoriskt orolig och det är 

vanligt med hallucinationer. Ett hypoaktivt förvirringstillstånd visar sig ofta genom dåsighet , 

störd koncentration och uppmärksamhet och ofta med desorientering till tid, rum och person. 

Patienten kan vara likgiltig till det som händer omkring den. Ett hypoaktivt 

förvirringstillstånd är svårare att upptäcka, vissa patienter växlar mellan hypo- och 

hyperaktivt förvirringstillstånd. Litteraturen beskriver ytterligare förekommande symtom för 

båda varianterna som långsamt tänkande, ouppmärksamhet, eufori, slöhet, apati, 

vanföreställningar, paranoia, ett rastlöst vandrande fram och tillbaka och verbal eller fysisk 

aggression. Vanligt är att symtomen är fluktuerande och förändras snabbt, symtomen kan 

vara få på morgonen och bli fler och svårare mot kvällen. (Flagg, Cox, McDowell, Mwose & 

Buelow, 2010; Ford, 2016; Gustavsson, 2011; Inouye, Westendorp & Saczynski, 2014; 

Rigney, 2006).  

 

Förekomst och riskfaktorer 

Akut förvirringstillstånd förekommer hos ca 15 % av äldre patienter som är inlagda på 

sjukhus, med högre förekomst hos vissa grupper, bland annat hos patienter med 

demenssjukdom och patienter som genomgår större kirurgiska ingrepp (Ford, 2016). Studier 

har kommit fram till att patienter med akut förvirringstillstånd kan drabbas av längre 

sjukhusvistelser, högre sjuklighet samt högre dödlighet. Det finns både bakomliggande 

faktorer och utlösande faktorer som ökar risken för akut förvirringstillstånd. Se tabell 1 (Ford, 

2016; Inouye et al., 2014; Rigney, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Flagg%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Cox%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=McDowell%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Mwose%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716979
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Buelow%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716979
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Tabell 1. Riskfaktorer hos äldre vid akut förvirringstillstånd . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bakomliggande riskfaktorer 

● Hög ålder (>75 år) 

● Demens eller kognitiv nedsättning 

● Syn-och hörselnedsättning 

● Tidigare alkoholmissbruk 

● Funktionsnedsättning 

● Multisjuklighet 

● Depression 

 

Utlösande riskfaktorer 

● Läkemedel  

ex. Multifarmaci (många läkemedel hos äldre), användandet av lugnande och psykofarmaka  

● Användande av fysiska begränsningsåtgärder* 

● Användande av urinkateter (KAD) 

● Fysiologiska faktorer 

ex. såsom högt kreatinin, högt blodsocker  

● Infektion 

● Kirurgi och/eller trauma 

● Akut inläggning på sjukhus 

● Förstoppning/smärta/dehydrering/malnutrition 

● Sömnbrist 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Fysiska begränsningsåtgärder är åtgärder som syftar till att begränsa rörelsefriheten för en 

individ exempelvis att använda hinder som brickbord, bälten eller sänggrindar mot individens 

vilja. (Skog, 2019 i.d)  

 

Bedömning och upptäckt 

Flera studier visar att akut förvirringstillstånd är kraftigt underdiagnostiserat inom vården 

(Bellelli et al., 2015; Clegg et al., 2010). I en studie kom de fram till att sjuksköterskor spelar 

en stor roll i att tidigt upptäcka akut förvirringstillstånd för att de tillbringar mycket tid hos 

patienten och har upprepade tillfällen att bedöma förändringar hos patienten (Fick, Hodo, 

Lawrence & Inouye, 2007).  En annan studie kom fram till att 72% av fallen med akut 

förvirringstillstånd inte diagnosticeras, där rekommenderas att man regelbundet screenar 

patienter med verifierade instrument (Collins, Blanchard, Tookman & Sampson, 2010).  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Collins%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19917632
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Blanchard%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19917632
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Tookman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19917632
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Sampson%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19917632
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Det finns olika sätt att identifiera patienter med akut förvirringstillstånd, det vanligaste 

instrumentet än idag är CAM, Confusion Assessment Method. Instrument har använts i mer 

än 4000 publicerade studier och har hög reliabilitet, CAM har till största del använts i de 

inkluderade studierna i denna uppsats. Det tar inte mer än 5 minuter att göra en bedömning av 

patienten med hjälp av CAM. Instrumentet består av olika delar där de fyra första är högst 

prioriterade; bedömning av akut insjuknande, fluktuerande tillstånd, ouppmärksamhet och 

oorganiserat tänkande. CAM finns översatt till 12 olika språk (Inouye, van Dyck, Alessi, 

Balkin, Siegal & Horwitz, 1990). Det finns även flera checklistor för screening som används 

främst i omvårdnadsbaserade studier, såsom DOS, (delirium observation screening), Nursing 

Delirium Screening Scale (NuDesc) med flera (Inoye, Westendorp, & Saczynski, 2014).  

 

NuDesc är ett annat bedömningsinstrument som har tagits fram efter CAM genom forskning 

av Gaudreau, Gagnon, Harel, Tremblay och Roy (2005). NuDesc är en vidareutveckling av 

ett instrument de redan använde, där det var fyra delar som ingick. Det som saknades var en 

bedömning av de hypoaktiva förvirringstillståndet och därför utvecklades ytterligare ett 

område att observera vilket var psykomotorisk förlångsamning och det blev NuDesc skalan. 

Lingehall, Smulter, Engström, Gustafson och Olofsson (2013) utförde en studie där de 

använde en svensk version av NuDesc. NuDesc behöver inte patientmedverkan och består av 

fem områden att bedöma desorientering, inadekvat kommunikation, inadekvat beteende, 

hallucinationer och psykomotorisk förlångsamning.  Lingehall och medarbetare (2013) såg i 

sin studie att NuDesc var effektiv för att upptäcka hyperaktiva symtom och att den var sämre 

på att upptäcka hypoaktiva symtom. Studien kommer fram till att NuDesc behöver 

kombineras med kognitiva tester och att vårdpersonalen behöver träna på att bedöma 

patienter för att bättre upptäcka den hypoaktiva varianten av akut förvirringstillstånd. 

 

Behandling  

Gustavsson (2011) beskriver att det är av största vikt att upptäcka och behandla 

bakomliggande, bidragande och utlösande orsaker till akut förvirringstillstånd. 

Sjukdomstillståndet kan maskera en rad allvarliga sjukdomar såsom skalltrauma, stroke, 

frakturer med mera. Ford (2016) beskriver att när patienten väl drabbas av akut 

förvirringstillstånd är det svårt att häva och farmakologisk behandling har en liten effekt på 

sjukdomstillståndet även om det kan ha viss effekt på svåra symtom. Rousseau och Sjödin 

(2004) beskriver i en artikel att vården bör bedrivas utifrån ett teamarbete, där varje enskild 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Inouye%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2240918
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=van%20Dyck%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2240918
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Alessi%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2240918
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Balkin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2240918
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Siegal%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2240918
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Horwitz%20RI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2240918
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Gaudreau%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15857740
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Gagnon%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15857740
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Harel%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15857740
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Tremblay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15857740
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Roy%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15857740
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yrkesgrupp spelar en viktig roll. Läkaren ansvarar för diagnostik och behandling, 

sjuksköterskan för omvårdnadsåtgärder (men kan med fördel engageras och utbildas i det 

diagnostiska) och sjukgymnasten för mobilisering.  

 

Patientens beteende och upplevelser  

Schofield, Tolson & Fleming (2011) kom fram till att det hyperaktiva akuta 

förvirringstillståndet karakteriseras av agitation. Patienten upplever skrämmande och verkliga 

hallucinationer och paranoia som leder till uttryck i form av intensiv rädsla och ilska. 

Patienten kan vara på sin vakt och försöker lämna sjukhusavdelningen och är inte särskilt 

samarbetsvillig när vårdpersonalen försöker ta hand om hen. Denna form av akut 

förvirringstillstånd uppträder ofta nattetid och med stor risk att patienten skadar både sig själv 

och andra. I det hypoaktiva akuta förvirringstillståndet är patienten dåsig, kan somna i 

samband med att den får omvårdnad eller ligger med sina ögon öppna och likgiltig till det 

som händer omkring dem. Den vanligaste typen är en mixad form där båda typerna uppträder 

oförutsägbart och omväxlande. Borbasi, Jones, Lockwood och Emden (2006) beskrev i sin 

studie från Australien att miljön på sjukhus upplevs hotande och förvirrande för patienter 

med demens och akut förvirringstillstånd, särskilt om vårdtiden innebär många förflyttningar 

till olika miljöer. Studien beskriver också att avdelningar inom akutsjukvården inte var 

utformade på ett lämpligt sätt för att effektivt kunna vårda patienter med förvirring, 

exempelvis var badrummen belägna för långt ifrån patientrummen samt att patienterna ofta 

hade svårt att hitta toaletterna eller förirrade sig på vägen från toaletten. Om patienten 

vandrade runt mycket var miljön ännu mer osäker då avdelningarna ofta hade en linjär 

utformning snarare än cirkulär.  

 

En lite äldre studie från Andersson, Norberg och Hallberg (2002) har studerat hur patienter 

med akut förvirringstillstånd agerade och kommunicerade. Studien visade att dessa patienter 

var oroliga och drog och slet i slangar och kläder och annat som fanns i närheten, varvat med 

lugna perioder. Patienterna var hjälpsökande eller önskade ensamhet, förstod inte i vilket 

sammanhang de befann sig i. Kommunikationen var påverkad, patienternas tal var 

osammanhängande och de hade svårt att hålla en röd tråd i samtalet. Patienterna använde 

omväxlande hög röst, ropade eller mumlade, frågade frågor och väntade inte på svaret.  I en 

intervjustudie av Weissenberger-Leduc, Maier och Iglseder (2019) med patienter som upplevt 

akut förvirringstillstånd under vårdtiden framkom att alla deltagarna upplevde händelsen som 

en negativ erfarenhet. 
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Vårdpersonalens upplevelser och kunskap 

Stenwall, Sandberg, Jönhagen och Fagerberg (2007) beskriver hur vårdpersonal upplever det 

att vårda patienter med akut förvirring. Vårdpersonal beskriver mötet med den förvirrade 

äldre patienten som oförutsägbart och upplever en rädsla i att inte veta hur patienterna 

kommer att agera. Vårdpersonalen upplever också en känsla av att inte kunna lita på 

patienten och dennes handlande. Nilsson, Lindkvist, Rasmussen och Edvardsson (2012) 

beskriver att vårdpersonal upplever att patienter med ångestfyllt, oberäkneligt och aggressivt 

beteende var svårast att hantera. McDonnell och Timmins (2012) beskriver hur 

sjuksköterskor upplever patienter med akut förvirringstillstånd som en börda, att dessa 

patienter ökar deras arbetsbelastning och att det blir en intressekonflikt mellan att ge adekvat 

vård till dem och till övriga patienter. Fick och medarbetare (2007) kom fram till i en studie 

att sjuksköterskor allmänt saknade kunskap om akut förvirringstillstånd och förväxlade 

symtomen med normalt åldrande. De hade svårighet att skilja demens från akut 

förvirringstillstånd samt att upptäcka hypoaktivt förvirringstillstånd. Flera studier visar att 

sjuksköterskor upplever frustration över att de har brist på kunskap kring akut 

förvirringstillstånd samt vilken behandlingsmetod som är den mest lämpliga (McDonnell & 

Timmins, 2012; Hare, Wynaden, McGowan, Landsborough & Speed, 2008).  

 

Anhörigas upplevelser 

Schmitt och medarbetare (2017) har intervjuat anhöriga till äldre patienter med akut 

förvirringstillstånd och anhöriga upplevde att det är svårt att se sin närstående desorienterad 

och hallucinera. De anhöriga hade en rädsla för att patienten skulle få bestående hjärnskador 

och att beteendena skulle kvarstå. Anhöriga upplevde en hjälplöshet i att de inte kan göra 

något för att hjälpa till samt att det är svårt att kommunicera med sin närstående. Anhöriga 

ifrågasatte om patienten verkligen fick den vård de behövde och beskrev hur deras kunskap är 

begränsad om akut förvirringstillstånd och hur de ska hantera den närståendes beteende. Den 

anhörige oroade sig för säkerheten kring sin närstående då de har ett sådant oberäkneligt 

beteende. 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en patient och dennes närstående i det dagliga livet 

i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa 

(Friberg & Öhlén, 2014). En omvårdnadsteori syftar till att synliggöra omvårdnaden och 

tydliggör sjuksköterskans funktion och ansvar och ge riktning mot det praktiska arbetet.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stenwall%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18036015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stenwall%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18036015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18036015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18036015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerberg%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18036015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerberg%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18036015
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Lindkvist%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22823220
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Rasmussen%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22823220
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Edvardsson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22823220
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Enligt Kirkevold menar Hendersons teori att omvårdnadens mål är att i första hand tillgodose 

mänskliga behov. Sjuksköterskans speciella ansvarsområde omfattar sådana åtgärder som 

innebär att de grundläggande behoven hos människan blir tillgodosedda, även de 

psykosociala och andliga behoven. Sjuksköterskan är både ansvarig för och bäst lämpad att 

hjälpa patienten att tillgodose dessa behov när vederbörande inte själv är i stånd till detta. 

Kirkevold (2000) sammanfattar Hendersons teori i en klassisk definition: 

 

“Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att 

utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder 

individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna 

arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna 

sitt oberoende”( s. 116 ibid). 

 

Enligt Kirkevold (2000) menar Hendersons teori att alla människor, både sjuka och friska, 

har vissa grundläggande behov. Henderson beskriver fjorton principer som hon menar ingår i 

allmän omvårdnad, Se figur 1. Omvårdnadens överordnade mål, är att tillgodose patientens 

universella behov, för att säkerställa att patienten uppnår tillfrisknande och hälsa samt 

återvinner sitt oberoende. Behoven är allmänmänskliga men kan tolkas och tillfredsställas 

olika beroende på patientens kulturella och social bakgrund. Det är viktigt att utgå från 

patientens upplevelse av sina behov för att uppnå god hälsa och god omvårdnad.    

 

Figur 1.Hendersons fjorton principer i allmän omvårdnad.  
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Problemformulering 

De sköra äldre är särskilt drabbade av akut förvirringstillstånd vid sjukhusinläggning, detta 

leder till en besvärlig situation för både patienten och vårdpersonalen. Akutsjukvårdens 

organisation och miljö är ofta inte anpassad för dessa patienter och vårdpersonalen har ofta 

bristande kunskap om lämpliga omvårdnadsåtgärder och därför svårt att hantera de beteenden 

och symtom som ett akut förvirringstillstånd är förknippade med. Det finns ett behov av att 

belysa det aktuella kunskapsläget inom området. 

 

Studiens syfte 

Syftet var att ta reda på hur akut förvirringstillstånd kan förebyggas och hur omvårdnaden 

kan underlättas för äldre patienter med akut förvirringstillstånd på sjukhus. 

 

METOD 

Design  

För att söka svar på syftet har en beskrivande litteraturstudie valts som metod. För att 

beskriva forskningsläget har både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderats  

(Forsberg & Wengström, 2017). 

 

Sökstrategi    

Sökningar efter vetenskapliga artiklar utfördes genom Uppsala Universitetsbibliotek i 

databaserna PubMed och Cinahl. PubMed valdes för att det är en bred databas som täcker 

områdena medicin, omvårdnad och odontologi. Cinahl valdes för den är inriktad mot 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2017).  

 

Sökorden valdes ut utifrån studiens syfte, dessa sökord användes vid sökningarna, de kursiva 

är MeSH-termer:  

Aged, Elderly, Confusion, Confusion/nursing, Geriatric/Nursing, Caring, Delirium, 

Delirium/nursing, Nursing Care, Nursing Care/methods, Nurse, Nursing, Nurses, Methods, 

Experience, Experiences, Practice Patterns, Hospital. Se tabell 2. 
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Inklusionskriterier: Studierna skulle vara på engelska eller svenska, besvara studiens syfte, 

inte äldre än 10 år gamla, inkludera endast äldre personer (>65år ) samt skulle finnas 

tillgängliga i fulltext via Uppsala Universitets bibliotek. Exklusionskriterier : Reviews, låg 

vetenskaplig kvalitet och studier som fokuserade bara på läkemedel.  

 

Tabell 2. Resultat av sökning 

Nr Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

hela artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Datum för 

sökning 

1 PubMed (("Aged"[Mesh]) AND 

"Confusion/nursing"[M

esh]) AND "Nursing 

Care/methods"[Mesh] 

6 5 2 1:2 

 

1 st 

190830 

2 PubMed ("Practice Patterns, 

Nurses'"[Mesh]) AND 

"confusion"[Mesh] 

2 2 0 0 190830 

3 PubMed ("Delirium/nursing"[Me

sh]) AND 

"Aged"[Mesh] 

34 24 (varav 2 

dubbletter 

från 

tidigare) 

7 3:1 

 

1 st 

190830 

4 PubMed ((("Confusion"[Mesh]) 

OR "Delirium"[Mesh])) 

AND "Geriatric 

Nursing"[Mesh] 

15 11 (varav 6 

dubbletter 

från 

tidigare) 

3 4:4 

4:3 

 

2 st 

190830 

5 PubMed ("Geriatric 

Nursing"[Mesh]) AND 

"Confusion/nursing"[M

esh] 

9 7 (varav 7 

dubbletter) 

 0 190830 

6 PubMed (("confusion"[Mesh]) 

AND "Nursing 

Care"[Mesh]) AND 

"Aged"[Mesh] 

20 16 (13 

dubbletter)  

2 6:9 

 

1 st 

190830 

7 PubMed ("Confusion/nursing"[M

esh]) AND 

"Aged"[Mesh] 

35 27 (27 

dubbletter) 

0 0 190830 

8 Cinahl delirium AND nursing 

AND aged AND 

hospital 

66 17 (4 

dubbletter) 

5 8:1 

8:2 

8:4 

 

3 st 

190917 

9 Cinahl delirium AND "nursing 

care" AND aged AND 

hospital AND methods 

4 3 1 0 190917 

10 manuell 

sökning  

referenslistor 3 3 3 10:1 

10:2 

 

2 st 

190917 
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11 PubMed (("Methods"[Mesh]) 

AND 

"Delirium"[Mesh]) 

AND "Aged"[Mesh] 

NOT "intensive care"  

34 3 1 0 190917 

 

12 

Cinahl caring AND elderly 

AND confusion AND 

hospital  

 

15 

 

4 (1 

dubblett) 

 

2 

12:1 

 

1 st 

 

190917 

13 Cinahl nurse AND experience 

AND confusion AND 

hospital  

17 4 (1 

dubblett)  

2 13:1 

13:4 

 

2 st  

190917 

14 PubMed ("Delirium/nursing"[Me

sh]) AND 

"Aged"[Mesh] AND 

experiences 

8 3 (2 

dubblett)  

1 0 190917 

15 Manuell 

sökning  

Referenslistor 3 3 2 15:1 

15:2 

 

2st 

191113 

Antal:     31 15 st  

 

 

Efter den första sökningen lästes titlar, på intressanta titlar lästes även abstract. För att skilja 

de olika studierna åt så numrerades studierna och sparades i en arbetstabell. Nästa steg var att 

välja ut vilka artiklar som utifrån abstracten verkade intressanta, de markerades i tabellen och 

skrevs ut i sin helhet. Efter den första sökningen lästes 37 abstract och 14 hela studier. 

Eftersom alla studier inte passade mot syftet eller hade genom en snabb översyn inte höll 

tillräcklig vetenskaplig kvalitet så gjordes en andra sökning. Då söktes i databasen Cinahl och 

även några manuella sökningar i referenslistor (Forsberg & Wengström, 2017). I den 

sökningen lästes 32 abstract och 15 hela studier. I nästa steg utfördes kvalitetsgranskning på 

14 studier. Vid genomgång av materialet så utfördes ytterligare en manuell sökning i 

referenslistor där hittades två studier till som kvalitetsgranskades, varav ytterligare en 

inkluderades. Totalt inkluderades 15 studier.  

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Checklista för kvalitativa studier samt checklista för kvantitativa studier (randomiserade, 

kontrollerade eller kvasi-experimentell) användes för att säkerställa att studierna höll 

tillräckligt hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2017). Övervägande antal av studierna var 
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kvasi-experimentell till sin utformning. Studierna kvalitetsgranskades genom att de lästes av 

båda författarna och graderades gemensamt i låg, medel eller hög kvalitet. Checklistan 

används genom att svara JA eller NEJ på frågor om studiens beskrivna innehåll, endast de 

studier där alla frågor besvarades med JA bedömdes ha hög kvalitet. Alla studierna uppnådde 

medel kvalitet. För att bedömas ha låg kvalitet skulle väsentliga delar i studiernas utformning 

saknas, enligt kriterier för kvalitetsvärdering s 105 i Forsberg och Wengström (2017). Studier 

med låg kvalitet hade sannolikt sorterats ut redan vid första läsningen. För detaljer om 

studierna se bilaga 1.  

 

Resultatanalys 

Inkluderade studier bearbetades genom att studierna lästes upprepade gånger och 

diskuterades med avseende att finna gemensamma teman och likheter och/eller skillnader 

utifrån syftet att underlätta omvårdnaden vid akut förvirringstillstånd. Därefter delades datan 

upp i mindre delar och analyserades närmare. Nästa steg var att kategorisera resultatet under 

lämpliga rubriker (Forsberg & Wengström, 2017).  

 

Forskningsetiska överväganden 

I urvalet av vetenskapliga studier till denna litteraturstudie inkluderades enbart etiskt 

granskade studier. Resultaten presenterades på ett opartiskt vis och speglar inte åsikterna hos 

författarna till den här litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2017). 

 

RESULTAT 

I den här uppsatsen inkluderades 15 artiklar, sex stycken från Europa, tre stycken från 

Nordamerika, tre stycken från Australien, två stycken från Asien och en från Sydamerika. 

Inga inkluderade studier var från Sverige. Studierna är övervägande kvantitativa, några med 

mixad metod och några kvalitativa. Genom analys av inkluderade artiklar från både kvalitativ 

och kvantitativ forskning kunde betydelsefull data utifrån syftet identifieras. Resultatet 

presenteras i en översiktstabell, se bilaga 1 samt i text där en syntes av tillgänglig data utförts. 

Resultat från studierna har sorterats in under huvudkategorierna  

 

● Förebyggande åtgärder till riskpatienter för akut förvirringstillstånd  

● Kunskap och utbildning hos vårdpersonal och anhöriga 

● Omhändertagande under fas av akut förvirringstillstånd. 
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Förebyggande åtgärder till riskpatienter för akut förvirringstillstånd 

Sex studier har utfört olika åtgärdsprogram med många olika förebyggande interventioner 

(multikomponentinterventioner) för att se om det kan minska förekomsten av akut 

förvirringstillstånd. Omvårdnadsåtgärderna har riktats mot riskfaktorer för akut 

förvirringstillstånd. Alla studierna har kommit fram till att risken minskar signifikant att 

drabbas av akut förvirringstillstånd genom att arbeta med förebyggande åtgärder, 15-51% av 

patienterna fick akut förvirringstillstånd i de olika kontrollgrupperna, jämfört med 

interventionsgrupperna där 3-33% drabbades av akut förvirringstillstånd (Alvarez et al., 

2017; Avendano-Céspedes et al., 2016; Chen et al., 2017; Freter, Koller, Dunbar, MacKnight  

& Rockwood, 2017; Vidan, Sanchez, Alonso, Montero, Ortiz & Serra, 2009; Wand, Thoo, 

Sciuriaga, Ting, Baker & Hunt, 2014). En studie utförde förebyggande interventionsprogram 

för att titta på om arbetsbelastningen på vårdavdelningen skulle minska och där minskade 

arbetsbelastningen signifikant bara på natten på en avdelning, inte på alla avdelningar och det 

var ingen signifikant minskning av arbetsbelastningen på dagtid (Pretto, Spirig, Milisen, 

DeGeest, Regazzonni & Hasemann, 2009). En studie av Chen och medarbetare (2017) har 

valt att titta på ett mindre antal riskfaktorer, deras studie fokuserade på tre olika riskfaktorer, 

inaktivitet, minskat mat- och vätskeintag och bristande orientering, resultatet av den studien 

visade god effekt med signifikant minskad förekomst av akut förvirringstillstånd. En studie 

av Avendano-Cespedes och medarbetare (2016) hade tio olika riskfaktorer att ta hänsyn till 

och fick också goda resultat med signifikant mindre förekomst av akut förvirringstillstånd. I 

en studie på en medicinavdelning i Australien uppger personalen att arbetsbelastningen ökade 

när de arbetade med förebyggande åtgärder men att det också gav dem tillfredsställelse i det 

kliniska arbetet (Wand et al., 2014). I studien av Chen och medarbetare (2017) innebar 

dessutom arbetet med förebyggande åtgärder på en kirurgisk avdelning i Taiwan att vårdtiden 

kortades med två dagar jämfört med ordinarie kirurgisk vård. 

 

Nedan presenteras de förebyggande åtgärderna för akut förvirringstillstånd som förekommer i 

de här studierna när de genomfört sina interventioner (Alvarez et al., 2017; Avendano-

Céspedes et al., 2016; Chen et al., 2017; Freter et al., 2017;  Pretto et al., Vidan et al., 2009; 

Wand et al., 2014) 

 

Kommunikation och att orientera sig 

En åtgärd enligt flera studier för att förebygga akut förvirringstillstånd var att återkommande 

orientera patienten till tid, plats, person och situation. Det kan göras med hjälp av klockor och 



13 
 

kalendrar på patientrummet, att muntligt, upprepade gånger tala om för patienten var den är 

någonstans och varför den är där. En annan intervention uppmuntras anhörigas närvaro och 

det får gärna finnas någon personlig sak i patientrummet. (Avendano-Céspedes et al., 2016; 

Chen et al., 2017; Vidan et al., 2009; Wand et al., 2014). Några studier framhåller betydelsen 

av att vårdpersonalen ser till och påminner patienten att använda sina sensoriska hjälpmedel, 

att de har tillgång till sina glasögon och sin hörapparat för att främja kommunikationen 

(Avendano-Céspedes et al., 2016; Vidan et al., 2009; Wand et al., 2014).  

 

Fysisk aktivitet i sjukhusmiljö 

Flera av studierna har använt interventionen daglig fysisk aktivitet, som att stiga upp ur 

sängen. Beroende på situation och person kunde aktiviteten se olika ut, Chen och 

medarbetare (2017) kom fram till att tidig fysisk aktivitet efter operation har betydelse. En 

annan intervention var att uppmuntra och/eller att vårdpersonalen hjälper patienten dagligen 

eller oftare att stiga upp ur sängen, att göra rörelseträning och ändra läge i sängen om 

patienten är sängbunden (Alvarez et al., 2017; Avendano-Céspedes et al., 2016; Vidan et al., 

2009; Wand et al., 2014) samt om möjligt tidigt borttagande av urinkateter för att bli mer 

aktiv (Avendano-Céspedes et al., 2016; Vidan et al., 2009). Flera studier har som en 

intervention att undvika fysiska begränsningsåtgärder, de använde istället andra strategier för 

att hantera utmanande beteenden, såsom patienter med kraftig oro och agitation (Avendano-

Céspedes et al., 2016; Vidan et al., 2009; Wand et al., 2014). 

 

Sömn 

En intervention var att som vårdpersonal vara uppmärksam på om det förekommer 

sömnlöshet på sjukhus för att förebygga akut förvirringstillstånd. Studierna förordar icke-

farmakologisk behandling av sömnproblemen samt att om möjligt undvika behandlingar 

nattetid för att inte störa sömnen (Avendano-Céspedes et al., 2016; Vidan et al., 2009). I 

studien av Vidan och medarbetare (2009) hade de som åtgärd att erbjuda varm mjölk eller 

kamomillte före sänggående för att förbättra sömnen.  

 

Elimination 

Några interventioner som flera av studierna använde var daglig övervakning av 

avföringsvanor för att motverka förstoppning under sjukhusvistelsen, att använda 

avföringsschema för att registrera och övervaka tarmfunktionen samt att erbjuda läkemedel 

vid förstoppning eller diarré (Avendano-Céspedes et al., 2016; Wand et al., 2014). En studie 



14 
 

påtalar att regelbunden laxantia postoperativt förebygger akut förvirringstillstånd (Freter, et 

al., 2017). Åtgärder gällande miktion som ingått i flera interventioner är observation av 

miktionsvanor där vårdpersonalen noterar nytillkommen urininkontinens, tecken på 

urinvägsinfektion eller urinretention (Avendano-Cespedes et al., 2016; Wand et al., 2014) 

samt tidig kateterdragning senast andra dagen postoperativt (Freter et al., 2017).  

 

Mat- och vätskeintag  

Chen och medarbetare (2017) använder i deras intervention en utvidgad munhälsoåtgärd där 

de hjälper patienten med tandborstning, rengöring av tandkött och tunga, rörelseträning för 

tunga och käken och rådgivning om diet i samband med bukkirurgi. Flera studier har haft en 

intervention att minska risk för nedsatt mat- och vätskeintag. Åtgärder som dessa studier har 

använt är daglig mat- och vätskeregistrering, tillägg av näringsdryck, schemalagda 

ordinationer av intag av vätska (att erbjuda 4 glas vatten dagligen), att dryck finns 

lättillgängligt, anpassa måltidsmiljön för patienten, matning vid behov och att anpassa matens 

konsistens (Avendano-Céspedes et al., 2016; Chen et al. 2017; Wand et al., 2014). En studie 

poängterar även vikten av att se till att vårdpersonalen hjälper patienten att använda sina 

tandproteser (Wand et al., 2014). 

 

Smärta 

Några studier har haft som intervention att bedöma smärta med smärtskattningsinstrument 

exempelvis, visual analogical scale - VAS (Avendano-Cespedes et al., 2016; Wand et al., 

2014). I en annan studie av Travers, Henderson, Graham och Beattie (2018) som inte var en 

multikomponentintervention genomfördes en intervention där sjuksköterskan regelbundet 

smärtskattade patienterna, då blev effekten att patienterna fick mer smärtlindring. I den 

studien drog författarna slutsatsen att patienter med kognitiv svikt eller akut förvirring inte 

alltid kan förmedla att de har smärta och därför kan vara otillräckligt smärtlindrade.  

 

Kunskap och utbildning hos vårdpersonal och anhöriga 

 I en intervjustudie av Griffiths, Knight, Harwood och Gladman (2014) kommer de fram till 

att erfaren vårdpersonal hade lättare att hantera och förstå patienter med akut 

förvirringstillstånd än vårdpersonal med liten erfarenhet. De erfarna hade också lättare att 

kommunicera och de var medvetna om icke-verbal kommunikation. Enligt deras studie kan 

erfarenheten också komma från privatlivet, att vårdpersonalen har en släkting med demens 

eller att man har jobbat på ett vårdboende tidigare, erfarenheten kan också hjälpa till i 
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kontakten med den förvirrades anhöriga. I en studie med fokusgruppsintervjuer från Yevchak 

och medarbetare (2012) framkommer önskemål från de tillfrågade sjuksköterskorna om att 

utveckla sin kunskap med årlig träning gällande omhändertagandet och kunskap om lämpliga 

omvårdnadsåtgärder för akut förvirringstillstånd. Tre studier beskriver att sjuksköterskor 

saknar tillräcklig kunskap om akut förvirringstillstånd (Griffiths et al., 2014; Varghese, 

Macaden, Premkumar, Mathews & Kumar, 2014; Yevchak et al., 2012). Sjuksköterskorna i 

en av studierna uppfattar symtomen vid akut förvirringstillstånd som en normal reaktion vid 

kirurgisk vård hos äldre, de har inte kunskap nog att förstå att det rör sig om ett 

sjukdomstillstånd (Yevchak et al., 2012). Några kvalitativa studier framhåller att 

vårdpersonalen uppskattar att träffas och utbyta kunskaper samt diskutera patientfall med 

varandra i multiprofessionella team och att det underlättar för att få ett bra 

patientomhändertagande (Griffiths et al., 2014, Yevchak et al., 2012). I en intervjustudie med 

anhöriga framkommer det att anhöriga saknar kunskap om akut förvirringstillstånd och de 

uppskattade mer att få prata med personalen än att läsa i en broschyr (Toye, Mattews, Hill & 

Maher, 2012). 

 

Flera studier visar att utbildning för vårdpersonal med fakta om riskfaktorer, diagnos, 

förebyggande åtgärder och behandling samt att använda bedömningsinstrument, gav 

signifikant effekt på sjuksköterskornas kunskap om akut förvirringstillstånd (Pretto et al., 

2009; Steeg, Ijkema, Langelaan & Wagner, 2014; Travers et al., 2018; Varghese et al., 2014; 

Wand et al., 2014). Utformingen av utbildningarna är lite olika i studierna, Travers och 

medarbetare (2018) de utbildade intitialt några som de kallar “CogChamps” (cognition 

champions) med två hela dagar med workshops med omfattande utbildning inom demens och 

akut förvirringstillstånd, utbildning inom ledarskap och kunskap inom förändringsarbete. 

Dessa CogChamps har sedan genom grupparbeten utarbetat ett utbildningsmaterial till 

personalen på avdelningarna för hur de skall förebygga och arbeta med patienter med akut 

förvirringstillstånd. CogChamps fanns sedan till hands för sjuksköterskor ute på 

avdelningarna som stöd, både i den praktiska vården och att stötta med teoretisk utbildning. 

Wand och medarbetare (2014) hade i sin studie en annan utformning på utbildningen där 

sjuksköterskor och läkare fick en timmes pass inom sjukhusavdelningarnas ordinarie 

utbildningstid som innehöll information om riskfaktorer, diagnos, förebyggande åtgärder och 

behandling om akut förvirringstillstånd. I en studie av Pretto och medarbetare (2009) 

genomfördes en 3 dagars intervention där man utbildade sjuksköterskor inom akut 

förvirringstillstånd för att se om det hade effekt på sjuksköterskornas arbetsbelastning.  
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Resultatet visade på signifikant minskning av arbetsbelastningen nattetid på en avdelning 

men inte på alla undersökta avdelningar. Två studier har utbildat personal genom 

webbutbildning (Steeg et al., 2014; Detroyer et al., 2018). I studien av Steeg och medarbetare 

(2014) visar resultatet att en heltäckande webbutbildning i syfte att underlätta införandet av 

nya riktlinjer har visat sig effektivt för både patientomhändertagande och personalens 

kunskaper. Denna studie innehöll en webbutbildning som förväntades ta fyra timmar i 

anspråk inklusive ett kunskapstest. I studien från Detroyer och medarbetare (2018) visade det 

sig att enbart webbutbildning inte hade någon signifikant effekt på kunskapen eller 

patientomhändertagande. Den obligatoriska webbutbildningen i studien förväntades ta mellan 

30 minuter och 2 timmar och utöver detta fanns det en frivillig del som deltagarna kunde 

utföra som tog ungefär lika lång tid som den första, en minoritet genomförde den frivilliga 

delen. 

 

Omhändertagande under fas av akut förvirringstillstånd 

Griffiths och medarbetare (2014) beskriver hur erfaren personal lättare kan få kontakt och 

lugna patienten med icke-verbal kommunikation vid svårigheter att kommunicera 

information till patienten. Flera studier beskrev vikten av att involvera den förvirrade 

patientens familjemedlemmar för att kunna skapa sig en bild av hur patienten fungerar i 

vardagen och vilka intressen den har för att underlätta omhändertagandet (Travers et al., 

2018; Yevchak et al., 2017; Yevchak et al., 2012). Samma studier kom vidare fram till att det 

är viktigt att känna till patientens vanor för att skapa förtroende och kunna kommunicera 

lättare, att kunskap om den förvirrade patienten och vilket beteende den uppvisar på 

vårdavdelningen är av betydelse för vilka åtgärder som vidtas, lämpligt är att skräddarsy 

åtgärderna för varje enskild patient. Yevchak och medarbetare (2012) kom fram till i sin 

kvalitativa studie att hjälpa patienterna att finna en vardaglig sysselsättning såsom läsa 

tidningen, måla i målarbok, vika tvätt eller ta en kort promenad kan minska exempelvis oro 

och vandrande beteende. Andra studier kom fram till att olika åtgärder kan vara att minska 

stimuli, som att skapa en lugn miljö, ta hjälp av avkopplande musik och lugna tv-program 

(Travers et al., 2018; Yevchak et al., 2017).  

 

I en studie med fokusgruppsdiskussioner med sjuksköterskor framkommer att för att få bättre 

tillsyn över den förvirrade patienten på avdelningen så kan det underlätta om de befinner sig 

så nära sjuksköterskans arbetsstation som möjligt samt att det utses en person under 

arbetspasset som kontinuerlig har tillsyn av patienten. Studien kommer även fram till att det 
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behövs tid för att vårda förvirrade patienter, att det är svårt att hitta balansen mellan de 

förvirrade patienterna och övriga patienter samt att det skulle underlätta med extrapersonal 

för att hitta balansen (Yevchak et al., 2012). I en intervjustudie av Toye och medarbetare 

(2012) framkommer att anhöriga önskar stöd av personal och vill vara delaktiga i vården. För 

en sammanställning av åtgärder, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Förslag på åtgärder under period med akut förvirringstillstånd. 

_____________________________________________________________________ 

● Tillgång till glasögon och hörapparater 

● Skapa lugn miljö, ex lyssna på lugn musik 

● Anpassad aktivitet, ex vika tvätt, läsa tidning, lägga pussel 

● Lämplig placering på avdelningen för tillsyn 

● Involvera anhöriga, uppmuntra dem att vara närvarande 

● Ta reda på patientens intressen och vanor 

● Extra personal och/eller särskilt avsatt person som har extra tillsyn av patienten 

● Fysisk aktivitet såsom promenad 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DISKUSSION 

Den här uppsatsen hade som syfte att ta reda på hur akut förvirringstillstånd kan förebyggas 

och hur omvårdnaden kan underlättas för äldre patienter med akut förvirringstillstånd på 

sjukhus. Resultatet har visat att förebyggande åtgärder har betydelse för att minska risken att 

drabbas av akut förvirringstillstånd. Flera studier som är multikomponentstudier har visat 

goda resultat för att undvika insjuknande i akut förvirringstillstånd där interventionerna 

säkerställer att flera av patientens basala behov tillgodoses, såsom sömn, mat- och 

vätskeintag, elimination och att kunna kommunicera. Omvårdnadsåtgärderna som 

framkommer är alla inom ramen för sjuksköterskans yrkesutövning. Studierna kom fram till 

att vårdpersonalens kunskap och utbildning har betydelse, att ökad kunskap genom utbildning 

förbättrar patientomhändertagandet och vårdkvalitén. När patienten väl har drabbats av akut 

förvirringstillstånd finns det åtgärder som underlättar omvårdnaden. Underlättande åtgärder 

menar studierna kan vara att ha ökad tillsyn, att minska stimuli eller att aktivera patienten.  
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Resultatdiskussion  

 

Förebyggande åtgärder till riskpatienter för akut förvirringstillstånd 

De inkluderade studiernas resultat visar att vårdpersonalen kan minska förekomsten av akut 

förvirringstillstånd genom förebyggande åtgärder (Alvarez et al., 2017; Avendano-Céspedes 

et al., 2016; Chen et al., 2017; Freter et al., 2017; Pretto et al., 2009; Vidan et al., 2009; Wand 

et al., 2014). Inoye och medarbetare (2014) beskriver utlösande faktorer vilka är i stort sett 

samstämmiga med de riskfaktorer som studierna i resultatet försökt motverka genom 

förebyggande åtgärder. Patienter som har de bakomliggande faktorerna beskrivna  av 

 Ford (2016) som hög ålder, kognitiv nedsättning, demens etcetera skulle gagnas av att 

sjukvården använder ett åtgärdsprogram med ett mer strukturerar arbetssättet för att minska 

risken att drabbas av akut förvirringstillstånd.  

 

Intressant med resultatet var att flera av de förebyggande omvårdnadsåtgärderna vid akut 

förvirringstillstånd kan kopplas till Virginia Hendersons omvårdnadsteori. 

Omvårdnadsbehoven som beskrivs i teorin är grundläggande och baserade på allmän 

omvårdnad, se figur 1 (Kirkevold, 2000). I de förebyggande interventionerna beskrivna i 

studierna utförs olika omvårdnadsåtgärder vilka ser till att tillgodose de mänskliga behoven 

(Avendano-Céspedes et al., 2016; Chen et al., 2017; Vidan et al., 2009; Wand et al., 2014). 

Sambandet mellan interventionerna och Hendersons omvårdnadsteori samt betydelsen av 

Hendersons teori får anses stärkt då interventionerna hade signifikant effekt för att minska 

risken att insjukna i akut förvirringstillstånd.  

 

Arbetsbelastningen för vårdpersonalen minskar inte på dagtid för att de arbetar med 

förebyggande åtgärder (Pretto et al., 2017), men risken för att patienten skall drabbas av akut 

förvirringstillstånd minskar. Arbetsbelastningen beskrivs som betungande för vårdpersonal 

som vårdar akut förvirrade patienter (McDonnell & Timmins, 2012) och kan antalet drabbade 

av akut förvirringstillstånd minskas så är det gynnsamt för både vårdpersonal och patienter. 

För att kunna genomföra större interventioner av omvårdnadsåtgärder så krävs det att flera 

professioner kring patienten samarbetar, vilket även överensstämmer med vad Rousseau och 

Sjödin (2004) framhåller gällande teamarbete av medarbetarna i teamet.  Alla studier som 

handlar om förebyggande åtgärder i resultatet är multikomponentinterventioner och det är 

svårt att härleda vilken åtgärd som har effekt och inte när det är så många åtgärder som sätts 
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in samtidigt. Chen och medarbetare (2017) kom fram till att deras intervention hade effekt på 

akut förvirringstillstånd med ett fåtal områden med riktade insatser medan andra har utfört 

interventioner mot ett större antal av riskfaktorerna vid akut förvirringstillstånd.  Mer 

forskning behövs för att specifikt få veta om mesta möjliga nytta för insatserna som utförs.  

 

Kunskap och Utbildning hos vårdpersonal och anhöriga 

Erfarenhet lyfts fram i flera studier som en viktig faktor i omhändertagandet av akut 

förvirrade patienter. Enligt Kirkevold (2000) menar Hendersons omvårdnadsteori att 

sjuksköterskan skall träda in i patientens ställe när hen själv inte kan tillgodose sina behov 

och detta blir lättare att göra med erfarenhet av den här typen av patienter. I studien av Fick 

och medarbetare (2007) beskrivs hur sjuksköterskor allmänt saknade kunskap om akut 

förvirringstillstånd och hade tendens att förväxla symtomen på akut förvirringstillstånd med 

normalt åldrande. Det är samstämmigt med resultatet från Yevchak och medarbetare (2012) 

och Varghese och medarbetare (2014) och detta beskriver även McDonnell & Timmins 

(2012) och Hare och medarbetare (2008). Vårdpersonalens upplevelser av att vårda den här 

patientgruppen och vilka svårigheter det innebär beskrivs i några av studierna (Griffiths et al., 

2014; Yevchak et al., 2012). Samma upplevelser beskrivs också i studierna utförda i Sverige 

av Stenvall och medarbetare (2007) angående mötet med den förvirrade patienten samt av 

Nilsson och medarbetare (2012) om de svåraste beteenden att hantera. För att öka 

sjuksköterskors medvetenhet om akut förvirringstillstånd och upptäcka akut förvirrade 

patienter kan regelbundet användande av ett bedömningsinstrument som CAM vara 

meningsfullt, detta beskrivs redan i studien av Inoye och medarbetare (1990) samt Collins 

och medarbetare (2010) och det som framkommit i den här studien bekräftar det.  

 

Ett väntat resultat var att flera studier kom fram till att utbildning till vårdpersonalen har 

signifikant effekt både på deras kunskap och patientomhändertagande (Pretto et al., 2009; 

Steeg et al., 2014; Travers et al., 2018; Varghese et al., 2014, Wand et al., 2014). En studie av 

Detroyer och medarbetare (2018) med enbart webbutbildning kom fram till att kunskapsnivån 

inte ökade signifikant efter utbildningen. Denna studie utfördes på geriatrisk avdelning och 

redan innan utbildningen hade vårdpersonalen kunskaper om akut förvirringstillstånd vilket 

kan påverka resultatet. Det finns olika upplägg och struktur på utbildning av vårdpersonal, att 

använda sig av specialutbildade kollegor, traditionell utbildning på plats samt webbutbildning 

och vilken omfattning utbildningen består av. Resultatet i den här uppsatsen visar att olika 

typer av utbildning har effekt. Det går inte att säga utifrån resultatet vilken typ av utbildning 
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som är bättre än någon annan, annat än att bara en kortare webbutbildning inte är tillräckligt 

för att öka kunskapen signifikant hos vårdpersonal.  

 

Omhändertagande under fas av akut förvirringstillstånd 

McDonnell och Timmins (2014) beskriver att sjuksköterskan upplever patienten med akut 

förvirringstillstånd som en börda. Yevchak et al., (2012) beskriver hur det är svårt för 

sjuksköterskan att hitta balansen i vården. Sjuksköterskans roll är komplex, hen är både 

huvudansvarig för omvårdnad med bedömning, planering, utförande och utvärdering enligt 

omvårdnadsprocessen och utförare av ordinationer av medicinsk karaktär (Ehrenberg, Wallin 

& Edberg, 2014). Enligt Kirkevold (2000) menar Hendersons teori ska sjuksköterskan 

tillgodose patientens behov, detta kan vara svårt under den förvirrade fasen. Patienten kanske 

själv inte förstår att åtgärderna som behöver utföras är för deras eget bästa och 

vårdpersonalen hamnar i en etisk konflikt i att lyssna på patientens egen vilja och samtidigt 

utföra omvårdnad till hjälp för patienten.  Flera studier föreslår åtgärder för att aktivera de 

förvirrade patienterna (Travers et al., 2018; Yevchak et al., 2017; Yevchak et al., 2012). 

Rosseau och Sjödin (2014) beskriver i sin artikel hur sjuksköterskan ansvarar för 

omvårdnadsåtgärderna hos patienten med akut förvirringstillstånd. McDonnell och Timmins 

(2012) beskriver att arbetsbelastningen ökar när vårdpersonalen tar hand om en akut förvirrad 

patient och det kan finnas hinder i det dagliga praktiska arbetet på en sjukhusavdelning, både 

gällande att få tid till den här typen av åtgärder och att ha tillgång till passande aktiviteter. 

Samtidigt så kan dessa aktiviteter spara tid i längden med en lugnare och mindre orolig 

patient (Yevchak et al., 2012). Studien från Andersson och medarbetare från 2002 beskriver 

hur patienterna agerar och där finns en motsättning i att försöka få patienterna att kunna 

medverka till aktivering och vardagliga aktiviteter.  

 

Sjukhusmiljön och utformningen av rum och korridorer nämns i studien av Borbasi och 

medarbetare (2006) som en olämplig miljö för förvirrade patienter med långa korridorer och 

långt till toaletten. Studien av Yevchak och medarbetare (2012) föreslås att det är lämpligt att 

ha den förvirrade patienten nära arbetsstationen och att försöka ha kontinuerlig tillsyn. När 

sjukhus byggs eller byggs om idag vore det lämpligt att avstå att bygga avdelningar som 

beskrivs av Borbasi och medarbetare (2006) med långa korridorer och istället bygga 

avdelningar med mer cirkulär utformning där allt för patient och vårdpersonal finns nära. I en 

studie från Flaherty och medarbetare (2010) gjordes ett försök utföra en studie på en särskild 

akutvårdsavdelning för äldre där de utformade ett “deliriumroom”. Där vårdades fyra stycken 
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patienter med akut förvirringstillstånd som hade kontinuerlig närvaro av vårdpersonal och 

anpassad miljö gällande ljus, ljud med mera. Studien har många svagheter i sin utformning 

och forskarna som utfört studien upplever att resultatet inte går att generalisera till någon 

population. Tanken på att samla akut förvirrade patienter på samma rum nämns i fokusgrupps 

studien av Yevchak och medarbetare (2012) där det som en omvårdnadsåtgärd för att hantera 

patienter med akut förvirringstillstånd föreslås att lägga samman patienterna på samma rum. 

Inga andra studier har föreslagit den här åtgärden med att samla förvirrade patienter i samma 

rum, det vore av intresse för vården att det utfördes en sådan studie.  

 

En studie från Schmitt et al. (2017) beskriver hur anhöriga upplever en hjälplöshet att de inte 

kan hjälpa till när deras närstående är förvirrad på sjukhus. Yevchak och medarbetare (2012) 

kommer fram till att det är till hjälp för både personalen och patienten att närstående är 

närvarande vid sjukhusvistelsen eller är involverade i vården. Närstående själva har en 

önskan att vara delaktig och vill ha muntlig information från personalen istället för att få läsa 

i en broschyr (Toye et al., 2012). Detta visar att det är viktigt att närstående är delaktiga i 

vården och deras närvaro har betydelse för både patienten och vårdpersonalen för patienter 

med akut förvirringstillstånd.  

 

Det framkommer i en rapport (SBU, 2013) hur akutsjukvårdens utformning inte är anpassad 

för äldre och att patienten vid inläggning på sjukhus riskerar att bli försämrad i både kroppens 

funktioner och den kognitiva förmågan. I flera regioner i Sverige finns uppsökande vårdteam 

inriktade mot äldre patienter, som kan göra akuta bedömningar i hemmet. Om det inte är 

nödvändigt kan patienten slippa transporteras till akutsjukvården och få sin behandling i 

hemmet. Om en liten andel av de sköra äldre kan få nödvändig vård utan att behöva uppsöka 

akutsjukvården där miljön snarast ökar risken för akut förvirringstillstånd så skulle det vara 

till nytta både för den enskilde och för samhället.   

 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes och genomfördes metoden allmän litteraturstudie. Allmänna 

litteraturstudier syftar till att skapa en översikt över det aktuella kunskapsläget inom ett visst 

område. Svagheten med en allmän litteraturstudie är att den inte tittar på alla studier inom ett 

område vilket därför gör att resultatet inte blir heltäckande (Forsberg & Wengström, 2017). 
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Sökningen av studier har genomförts både genom primära sökningar med sökord i databaser 

samt även flera sekundära manuella sökningar i referenslistor till intressanta studier. Antalet 

och innehållet i inkluderade studier ansågs vara tillräckligt för att kunna svara på syftet.  

Det var svårt att hitta lämpliga MeSH-termer och sökord och därför blev sökorden och antalet 

sökningar många. För att få hjälp och få bättre träffar vid sökningen användes bibliotekets 

resurser, en bibliotekarie var behjälplig med guidning och praktisk information vid två 

tillfällen. En inklusionskriterie var att studierna i sökningen skulle finnas tillgängliga i 

fulltext. Det blir en svaghet i denna uppsats då det är okänt vad exkluderade studier som inte 

fanns tillgängliga i fulltext handlade om. 

En styrka i uppsatsen är att det utförts ett stort antal sökningar för att inte missa någon 

relevant forskning i området. En annan styrka är att uppsatsen har utförts av två personer och 

därför har diskussioner kunnat föras om svårigheter som uppstått samt vid bearbetning och 

analys av materialet. Det var svårigheter initialt att hitta studier som passade mot syftet, 

många studier handlade om att upptäcka akut förvirringstillstånd och vilken förekomst det 

har, samt mer medicinskt innehåll som läkemedelsbehandling. Det finns mycket studier 

gällande beteendet vid demenssjukdom som påminner om beteendet vid akut 

förvirringstillstånd men det går inte att jämföra med varandra, även om omhändertagandet 

påminner om varandra. Önskvärt hade varit att hitta mer studier som tittar på akut 

förvirringstillstånd under förvirrad fas för att finna lämpliga åtgärder som underlättar 

omvårdnaden men att forskningen mycket handlat om prevention kring akut 

förvirringstillstånd. Mer forskning behövs för att belysa området ytterligare.  

 

Vid kvalitetsgranskningen fanns det vid några tillfällen oklarheter vid besvarande av frågor i 

granskningsmallen, om det saknades uppgifter om vissa delar diskuterades detta författarna 

sinsemellan och en gemensam bedömning gjordes därefter. Endast en studie var en 

randomiserad, kontrollerad studie (RCT) vilka är de studier som anses ha högst kvalitet enligt 

Forsberg och Wengström (2017). Flera av studierna hade relativt få deltagare men valdes 

ändå att inkluderas i studien på grund av lämplig studiedesign. Fyra av studierna var 

pilotstudier som genomfördes innan de egentliga större studierna. Författarna till den här 

uppsatsen har valt att inkludera även de studierna då de var relativt stora studier gällande 

deltagarantal samt att de tillförde viktig kunskap till uppsatsen.  
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Studierna som inkluderades var utförda i olika delar av världen, i flera olika världsdelar. De 

olika hälso- och sjukvårdssystemen skiljer sig åt och det kan därför vara svårt dra några 

slutsatser gällande svensk hälso- och sjukvård. 

 

Slutsats 

Förebyggande åtgärder har betydelse för att minska risken att den äldre patienten drabbas av 

akut förvirringstillstånd. Ökad kunskap hos vårdpersonalen förbättrar patient 

omhändertagandet och vårdkvalitén. För att underlätta omhändertagandet om en patient med 

akut förvirringstillstånd behövs både tid, erfarenhet, lämpliga lokaler och personalresurser.  
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intervention på en annan 

geriatrisk avdelning. 

 

Antalet deltagande patient: 

296 st  Sjuksköterskor  22 st 

Före 77 st 

efter 64 st.  

Sjukskötersk

orna 5 st   

Studien visar att det inte hade någon 

signifikant effekt på någon av de 

undersökta variablerna när det gäller 

akut förvirring hos varken patienterna 

eller sjuksköterskorna efter införandet 

av webbutbildning.  

Medel 4:3                                                                                                                               



 
 

Författare, År, Land Titel Syfte Metod Bortfall Resultat Bedömd 

kvalitet 

 

Freter S., Koller K., 

Dunbar M., MacKnight 

C., Rockwood K. 2017, 

USA. 

Translating delirium 

prevention strategies 

for elderly  adults with 

hip fracture into 

routine clinical care: A 

pragmatic clinical trial 

Att jämföra effekten av 

ett vårdprogram vid 

höftfraktur utfört av 

sjuksköterskor anpassat 

till akut 

förvirringstillstånd 

jämfört med standardvård  

Jämförande studie 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp på två olika 

ortopedavdelningar.   

Urvalet var konsekutivt 

beroende på var det fanns 

lediga sängplatser. 

Antalet deltagande patienter: 

283 st  

150 st Resultatet visade på att det var 

signifikant färre patienter som 

utvecklade akut förvirringstillstånd i 

interventionsgruppen 33% jämfört 

med kontrollgruppen 51%  trots att 

interventionsgruppen  hade fler 

personer med demenssjukdom.  

Medel 8:4 

Griffiths, A., Knight, 

A., Harwood, R., 

Gladman, J.R.F. 2014, 

U.K.  

Preparation to care for 

confused older 

patients in general 

hospitals: a study of 

UK health 

professionals.  

Att utforska om 

sjukvårdspersonal 

uppfattar att de är 

förberedda för att vårda 

äldre förvirrade patienter.  

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med olika 

personalkategorier inom 

vården, som arbetade inom 

olika specialitéer på ett 

sjukhus.  

 

Antal deltagare personer 44 st 

2 st Deltagarna beskriver att de är 

otillräckligt förberedda för att möta 

förvirrade äldre patienter gällande 

teoretisk kunskap och praktiskt 

handlande.  

 

Teammöten värderades högt men 

förekom för sällan.  

 

Deltagarna beskrev hur 

kommunikationen var utmanande och 

att de upplevde låg 

arbetstillfredsställelse, frustration och 

stress med de här patienterna.  

Medel 12:1 

Pretto, M. Spirig, R. 

Milisen K. Degeest, S. 

Regazzoni, Hasemann, 

W. 2009 Schweiz  

Effects of an 

interdisciplinary 

nurse-led delirium 

prevention and 

Management program 

(DPMP) on nursing 

workload: A pilote 

study 

Att utreda effekterna av 

införandet av ett 

sjuksköterskelett 

vårdprogram vid akut 

förvirrings- 

tillstånd och hur det 

påverkade deras arbets- 

belastning  

En pilotstudie  

Arbetsbelastningen mättes 

före och efter införande av 

vårdprogrammet på 

traumaavdelningen.  

 

De tittade på den totala 

skillnaden och 

arbetsbelastningen för en dag, 

kväll, och nattskift på 

postoperativt, dag 1-5  

 

Antal deltagande patienter: 

200 patienter   

13 st 

patienter.  

Den totala arbetsbördan minskade lite 

från år 1 och 2.  

 

Arbetsbelastningen under nattskiften 

på trauma avdelningen minskade 

signifikant.   

Medel 8:2 
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Författare, År, Land Titel Syfte Metod Bortfall Resultat Bedömd 

kvalitet 

 

Steeg, L., Ijkema, R., 

Langelaan, M., Wagner, 

C. 2014, Nederländerna.  

Can an e-learning 

course improve 

nursing care for older 

people at risk of 

delirium: a stepped 

wedge cluster 

randomised trial 

Att bestämma om 

webbutbildning kan vara 

ett effektivt sätt att 

förbättra införandet av ett 

vårdprogram för att öka 

vårdkvalitén inom akut 

förvirringstillstånd.   

Sjuksköterskor på kirurg och 

medicinavdelningar får en 

webbutbildning i samband 

med införandet av nya 

riktlinjer för akut 

förvirringstillstånd.  

 

Kunskapsinnehållet är 

heltäckande kring ämnet. 

Journalgranskning utförs före 

och efter genomförandet för 

att se skillnader i vårdkvalitén 

och mängden screenings som 

utförs.  

Antalet patientjournaler som 

granskades var 3273 st, 

  

Antalet sjuksköterskor som 

bjöds in att delta var 1123 st, 

varav 944 st valde att delta. 

Bortfall 

sjukskötersk

or: 179 st 

valde att inte 

delta. 

ytterligare 

152 föll bort 

till det andra 

testet.   

Bortfall 

patienter 

(journalgrans

kning): 37 st.  

Sjuksköterskorna förbättrar sin 

kunskap, de utförde fler screenings 

för att finna riskpatienter och akut 

förvirringstillstånd. 

  

Webbutbildning fungerade bra.  

Medel 6:9 

Toye, C., Mattews, A., 

Hill, A., Maher, S. 

2012, Australien.  

Experiences, 

understandings and 

support needs of 

family carers of older 

patients with delirium: 

a descriptive mixed 

methods study in a 

hospital delirium unit. 

Att beskriva erfarenheter 

kring akut  

förvirringstillstånd och 

vård vid akut 

förvirringstillstånd från 

anhörigas perspektiv samt 

deras behov av stöd och 

hur det kan bemötas. 

En deskriptiv studie med 

mixed methods.  

Både frågeformulär (17 st) 

och semi- 

strukturerade intervjuer (12 st) 

med anhöriga till äldre 

personer på sjukhus som 

drabbats av akut förvirrings 

tillstånd.  

 Anhöriga känner sig sårbara, de 

beskriver att det var en stressande 

upplevelse, de behöver stöd och 

önskar att själva kunna bidra till 

vården av deras förvirrade närstående.  

En begränsad kunskap om akut 

förvirringstillstånd genomsyrar 

anhörigas beskrivningar.  

Medel 1:2 
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Författare, År, Land Titel Syfte Metod Bortfall Resultat Bedömd 

kvalitet 

 

Travers, C., Henderson. 

A., Graham, F,. Beattie, 

E. 2018 Australien. 

CogChamps: 

impact of a project to 

educate nurses about 

delirium and improve 

the quality of care for 

hospitalized patients 

with cognitive 

impairment 

Att utbilda erfarna 

sjuksköterskor som att 

leda ett 

förändringsarbeten på 

sina avdelningar för att 

förbättra vården för 

patienter med kognitiv 

nedsättning med risk för 

delirium 

34 st erfarna sjuksköterskor 

utbildades- CogChamps. De 

var sedan ett stöd för 

utveckling och 

implementering av 

avdelningsspecifika planer för 

att ändra omvårdnaden kring 

dessa patienter. 

Sjuksköterske-patient 

observationer utfördes.  

 

Data samlades även in från ett 

jämförbart sjukhus där det inte 

fanns CogChamps.  

 

Antal deltagande patienter: 

206 st  

25 st 

patienter  

Förbättrade sjuksköterskans 

medvetenhet och kunskap om 

delirium.  

 

Signifikant ökning av 

sjuksköterskebedömningar och 

ökning av administrering av 

smärtlindring.  

 

Vid uppföljning 3 månader senare 

kvarstod endast förbättringen av 

kognitiva bedömningar  

Medel 3:1 

Varghese, N.C., 

Macaden, L., 

Premkumar, B., 

Mathews P., Kumar, S. 

2014, Indien. 

Delirium in older 

people in hospital: an 

education programme 

Att utvärdera 

effektiviteten av ett 

utbildningsprogram för 

sjuksköterskor om 

identifiering och 

hantering av akut 

förvirrings 

tillstånd 

En kvantitativ studie med 

före- och efter interventions 

design.  

 

Sjuksköterskornas kunskap 

och hantering av patienter 

med akut förvirrings- 

tillstånd undersöktes   

  

Antal deltagande 

sjuksköterskor : 36 st 

Bortfall: 4 st  Sjuksköterskor har inte tillräcklig 

kunskap om akut förvirrings tillstånd.  

 

Resultatet visar att det genom att 

utbilda sjuksköterskor kan 

förekomsten av akut  

förvirringstillstånd minska samt 

vården kan förbättras. 

Medel 10:1 



 
 

Författare, År, Land Titel Syfte Metod Bortfall Resultat Bedömd 

kvalitet 

 

Vidan, M., Sanchez, E., 

Alonso, M., Montero, 

B., Ortiz, J., Serra, J.A. 

2009, Spanien.  

An intervention 

integrated into daily 

clinical practice 

reduces the incidence 

of delirium during 

hospitalitzation in 

elderly patients. 

Att utvärdera effekten av 

en intervention för att 

förebygga akut 

förvirringstillstånd hos 

äldre patienter på sjukhus 

samt undersöka 

följsamheten av 

interventionen och om 

interventionen har effekt 

på vårdkvalitéen.  

En kvantitativ studie, med en 

multikomponent, icke 

farmakologisk intervention 

Kontrollgrupp och 

interventionsgrupp där det 

gjordes mätningar före och 

efter interventionen.  

 

I interventionsgruppen fick 

personalen ett 

utbildningsprogram och det 

fanns en uppsättning med 

åtgärder i ett vårdprogram för 

riskområden vid akut 

förvirringstillstånd  

 

Antal deltagande patienter: 

542 st 

 

 

362 

exkluderades 

innan 

studiens start 

pga grav 

demens. 29 

st patienter 

avled under 

studiens 

gång.  

Färre drabbades av akut 

förvirringstillstånd i 

interventionsgruppen.  

 

Av de som drabbades av akut 

förvirringstillstånd var tillståndet lika 

allvarligt och långvarigt i båda 

grupperna. 

 

 

Hos interventionsgruppen 

förbättrandes vårdkvalitén tex. 

mindre fysiska begränsningsåtgärder 

och mindre sängliggande. 

 

 I kontrollgruppen fick 21 % av 

patienterna akut förvirringstillstånd 

och bara 11,3 % i 

interventionsgruppen. 

 

Medel  

 

 

 

10:2   

Wand, A. Thoo, W. 

Sciuriaga, H. Ting, V. 

Baker, J, Hunt, G. 2013,  

Australien.  

A multifaceted 

educational 

intervention to prevent 

delirium in older 

inpatients: A before 

and after study 

Utvärdera ett 

multikomponent program 

för att upptäcka och 

förebygga akut 

förvirringstillstånd hos 

äldre inlagda på sjukhus 

och förbättra 

vårdpersonalens kunskap, 

självförtroende och 

handlingar  

Patienterna blev bedömda 

ganska omgående efter 

inskrivning och i samband 

med utskrivning för att se om 

de skulle inkluderas i studien.  

Patienterna skulle inte varar 

förvirrade vid inskrivning.  

 

 Data samlades in före och 

efter interventionen för att se 

förändringar i vårdpersonalens 

kunskap, självkännedom och 

handlingar av akut 

förvirringstillstånd.  

 

Antal deltagande patienter: 

255 st 

313 st  Resultaten visade på en signifikant 

minskning av förekomst av patienter 

med akut förvirringstillstånd och hos 

personalen en förbättrad kunskap, 

mer självförtroende i att bedöma och 

hantera patienter med akut 

förvirringstillstånd.  

Medel 8:1 



 
 

Författare, År, Land Titel Syfte Metod Bortfall Resultat Bedömd 

kvalitet 

 

Yevchak, A.Steis, M. 

Diehl T. Hill, N. 

Kolanowski , A. Fick, 

D. 2012, USA. 

Managing delirium in 

the acute care settings: 

a pilot focus group 

study 

Beskriva akutvårdens 

sjuksköterskors 

erfarenheter och kunskap 

i bedömning och 

hantering av äldre på 

sjukhus med akut 

förvirringstillstånd.  Även 

identifierades hinder för 

att bedriva en icke 

farmakologisk vård vid 

akut förvirringstillstånd 

och utveckla den icke 

farmakologiska  vården.   

Kvalitativ, pilot studie 

 

Öppna frågor användes med 

en ett halvstrukturerat format 

Det var två fokus grupper med 

totalt 16 sjuksköterskor som 

deltog med en yrkeserfarenhet 

(medeltal) på 13 år.  

 

Sjuksköterskorna arbetade 

antingen på medicin, kirurg el 

ortoped avdelning 

  

 

0 Författarna fann olika teman 

Resultatet visade att sjuksköterskorna 

saknade kunskap om att identifiera 

och bedöma akut förvirringstillstånd 

och saknade förståelse för behovet att 

agera i tid.  

 

Sjuksköterskorna kunde dock 

identifiera icke-farmakologiska 

interventioner för akut 

förvirringstillstånd samt hinder för att 

använda de i det praktiska 

vårdarbetet.  

Medel 13:4 

 

 


