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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund. Patienter som vårdas eller tidigare har vårdats på intensivvårdsavdelningen löper 

en stor risk att drabbas av svåra förvirringstillstånd, både på intensivvårdsavdelningen och i 

efterhand på vårdavdelningen. Tillståndet medför ofta hallucinationer, desorientering och 

förvirring vilket för den drabbade patienten kan upplevas som skrämmande och medföra 

lidande, både under sjukdomstillståndet men även i efterhand. Det är ett komplex 

sjukdomstillstånd där sjuksköterskan har en viktig roll genom att arbeta personcentrerat och 

därmed minska lidande hos patienten. Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka 

patienters upplevelser av förvirring under och efter vårdtiden på intensivvårdsavdelningen. 

Metod. Kvalitativ studie av offentligt skrivet material vilket bearbetades med 

innehållsanalys. Resultat. Resultatet visade att personerna med förvirringstillstånd i samband 

med intensivvård genomgick obehagliga upplevelser där skräck och ångest var vanligt 

förekommande känslor i efterhand. Resultatet delades in i fyra kategorier; Overkliga 

upplevelser, desorientering, känslor under förvirringstillståndet och tiden efter 

förvirringstillståndet. Slutsats. Personerna beskriver upplevelsen av förvirringstillstånd i 

samband med intensivvård som negativ och obehaglig. Vidare beskriver flera personer en 

förvrängd verklighetsuppfattning där de än idag har svårigheter att avgöra vilka av 

upplevelserna som var verkliga och inte. Genom tolkning av resultatet kan en slutsats dras; 

patienters upplevelse av förvirringstillstånd i samband med intensivvård är starkt förknippat 

med lidande. Resultatet motiverar till ytterligare studier inom området för att förbättra 

kunskapen och förståelsen för hur lidandet kan minskas hos personer på vårdavdelning som 

har eller har haft detta förvirringstillstånd.  

 

Nyckelord: IVA-syndrom, upplevelser, blogg, hallucinationer 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ABSTRACT 

Background. Patients who are or who has been treated at the intensive care unit are at high 

risk of having severe confusion, both at the intensive care unit but also afterwards. The 

condition often causes hallucinations, disorientation and confusion, which for the affected 

patient can be experienced as very scary and cause suffering, both during the disease state 

and afterwards. It is a complex patient group where the nurse plays an important role by 

working patient-centered and thus reducing patient suffering. Purpose. The purpose of this 

study was to investigate patients' experiences of confusion during and after the treatment 

period at the intensive care unit. Method. Qualitative study of publicly written material, 

which was processed with content analysis. Results. The result showed that people with 

confusion in connection with intensive care experienced very unpleasant experiences where 

fear and anxiety were common occurrence afterwards. The result was divided into four 

categories; Unreal experiences, disorientation, emotions during the confusion and the period 

after the confusion. Conclusion. The individuals describe the experience of confusion in 

connection with intensive care as negative and very unpleasant. Furthermore, several people 

describe a distorted reality view, where they still have difficulties in determining which of the 

experiences were real and not. By interpretation of the result, a conclusion can be drawn; 

Patients' experience of confusion in connection with intensive care is strongly associated with 

suffering. The result justifies further studies in the field to improve knowledge and 

understanding of how suffering can be reduced in people affected by this confusion state. 

 

Keywords: ICU delirium, experiences, blog, hallucinations 
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INLEDNING 

 

Förvirringstillstånd i samband med intensivvård utvecklas på intensivvårdsavdelningen men 

kan ta sig i uttryck på olika sätt även efter tiden på intensivvården, på vårdavdelningen. Hos 

vissa patienter kvarstår förvirringstillståndet i samband med en förflyttning till vårdavdelning 

medan andra besväras av obehagliga minnen från upplevelserna som tillståndet orsakat en 

under en lång tid efter, där en viss andel av dessa även utvecklar psykisk ohälsa eller 

posttraumatisk stressyndrom. Att vårdas på intensivvårdsavdelning är påfrestande både 

kroppsligt och psykiskt vilket inte sällan leder till att patienter utvecklar svåra 

förvirringstillstånd (Carr, 2007). Sjukdomstillståndet benämns ibland som IVA-delirium och 

definieras som en hastig och intensiv förvirring vilken kan omfatta svåra hallucinationer och 

illusioner, vanföreställningar och paranoia. Tillståndet är av komplex karaktär med negativa 

effekter, något som kommer att ställa höga krav på eftervården där sjuksköterskan har en 

viktig roll (McFarling, 2016).  

 

BAKGRUND 

Förvirringstillstånd under intensivvård   

Intensivvården som bedrivs idag är avancerad och högteknologisk där de inneliggande 

patienterna är kritiskt sjuka. Patienterna utsätts för stimuli från diverse apparater, ljus och ljud 

och den omkringliggande miljön upplevs ofta som skrämmande och stressfull (Larsson & 

Rubertsson, 2012). Till följd av de fysiska och psykiska påfrestningar som patienten utsätts 

för i samband med intensivvård såsom svårigheter att kommunicera och ta in omgivande 

intryck, sedering och yttre stressfaktorer kan patienten utveckla olika svåra 

förvirringstillstånd. Patienten kan då få en förvrängd verklighetsuppfattning vilken ofta 

inkluderar svåra hallucinationer och illusioner (Cullberg, 2003).  

 

Hallucinationer och illusioner är några av de symtom som kan förekomma vid 

förvirringstillstånd i samband med intensivvård. Förvirringstillståndet kan dock uttrycka sig 

mycket varierande från person till person där en andel blir tillbakadragna och apatiska i sitt 

beteende. Symtomen kan ibland vara svårupptäckta och dessutom snarlika symtom för andra 

diagnoser, varför det sällan kopplas direkt till förvirringstillstånd som uppstått i samband med 
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intensivvård. Det har uppskattats att mer än hälften av patienterna med detta tillstånd förblir 

oupptäckta (Elliott 2014).  

 

Alla patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning löper relaterat till kritisk sjukdom och 

den stressfulla miljön hög risk att drabbas av ett förvirringstillstånd (Roberts, 2004). De 

patientgrupper som mest frekvent drabbas är äldre, personer med livshotande sjukdom, 

dementa samt personer som genomgått höftplastikoperation (National Institute for Health and 

Care Excellence, 2010). Andra riskfaktorer är långvarig isolering, byte av vårdavdelning, 

intrahospitala transporter, oregelbunden- eller otillräcklig sömn, användande av sederande 

och analgetiska läkemedel samt alkoholmissbruk (Dobois et al., 2001; Van Rompaey et al., 

2009).  

 

Förvirringstillstånd i samband med intensivvård beräknas drabba upp till 80% av alla 

patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen. Tillståndet innebär inte bara ett psykiskt 

lidande utan orsakar också förlängda vårdtider samt innebär en ökad dödlighet (Roberts, 

2004). Förvirringstillstånd som uppstår i samband med intensivvård kan benämnas med olika 

termer, bland annat IVA-syndrom (ICU Delirium and Cognitive Impairment Study Group, 

2013). I denna studie kommer förvirringstillstånd i samband med intensivvård att användas 

då författarna inte kan säkerställa att personerna som delat med sig av sina upplevelser 

drabbats av just IVA-syndrom.  

 

Förvirringstillstånd efter intensivvård 

När patienter inte längre har behov av intensivvård förflyttas de till en vårdavdelning, där 

vårdnivån är lägre än på en intensivvårdsavdelningen (The Intensive Care Society, 2002). De 

flesta som utvecklar ett förvirringstillstånd i samband med intensivvård gör detta under sitt 

andra eller tredje dygn på intensivvårdsavdelningen men det finns också patienter som 

utvecklar tillståndet senare under vårdtiden, när de anlänt till vårdavdelningen. Hur länge 

tillståndet kvarstår från att det uppkommer är varierande från person till person, men det kan 

pågå i flera veckor efter första symtomen. Patienter som utvecklat ett förvirringstillstånd i 

samband med intensivvård kan alltså ses både på intensivvårdsavdelningen och den allmänna 

vårdavdelningen. Förvirringen kan fluktuera under patientens vårdtid men även under varje 

dygn (Ely et al., 2001).  
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Även de patienter som tillfrisknat från det akuta skedet av förvirringen kan drabbas av svåra 

följder av tillståndet, vilka är konsekvenser som kan ses på vårdavdelning (Samuelsson, 

2006). Det är vanligt med flashbacks och detaljerade minnen av de overkliga upplevelserna 

som ofta varit skrämmande och skräckinjagande. Många kan ha svårigheter att uppfatta vilka 

upplevelser som har varit verkliga och vilka som har haft med förvirringstillståndet att göra. 

På vårdavdelningen kan detta visa sig som allmän psykologisk instabilitet och svår ångest 

(McFarling, 2016; Samuelsson, 2011; Storli, Lindstedt & Asplund, 2008). En studie gjord av 

Samuelsson m.fl. (2007) visar att patienter som upplevt obehagliga minnen efter tiden på 

intensivvårdsavdelningen drabbas av PTSD och psykisk ohälsa i större utsträckning än 

patienter som inte upplevt detta.  

 

Vårdvetenskapligt begrepp - lidande  

I samband med att en patient drabbas av förvirringstillstånd i samband med intensivvård kan 

denna ha svårt att orientera sig och uppleva en förvrängd verklighet (hallucinationer, 

illusioner), vilket vidare kan upplevas som skrämmande och resultera i en stor oro och rädsla 

(ICU delirium and cognitive impairment study group, 2013). Relaterat till detta är 

förvirringstillstånd förknippat med lidande både under förvirringstillståndet men även efter 

tillfrisknande, då många har svår ångest och en allmän psykisk instabilitet relaterat till vad de 

upplevt under sitt förvirringstillstånd (Samuelson, 2006).  

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori utgår från att betrakta den enskilda individen som en unik 

varelse med personliga upplevelser. Varje individs upplevelse av lidande är personlig och 

svår för utomstående att förstå. Av denna anledning är det viktigt att ta reda på individens 

egna upplevelse av orsaken till lidandet, i detta fall förvirringstillstånd i samband med 

intensivvård, för att kunna förstå individens upplevelse av lidande. Att inneha en viss 

förståelse för patientens upplevelse om sitt sjukdomstillstånd är en viktig byggsten för att 

kunna arbeta personcentrerat och hålla en god kvalité på vården. Travelbee menar att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten att hantera upplevelser och lidande genom att se patienten 

som en unik individ och därmed kunna skapa en mellanmänsklig relation mellan patient och 

sjuksköterska (Travelbee, 1971).  
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Sjuksköterskans roll  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) har sjuksköterskan i sin yrkesprofession ett 

ansvar att bidra till att minska patientens lidande. I arbetet att minska patientens lidande är 

förståelse för den specifika individen samt förtroende två viktiga komponenter (Dahlberg et 

al., 2003). Först när en ömsesidig och förtroendegivande relation uppnås kan sjuksköterskan 

vara ett stöd och minska lidandet för personen (Ericsson, 1994; Travelbee, 1971) som till 

exempel har eller tidigare har haft förvirringstillstånd i samband med intensivvård. Om 

sjuksköterskan inte bemöter patienten väl eller på annat sätt agerar dömande kan detta leda 

till att vårdlidande uppstår, vilket ökar det redan befintliga lidandet som patienten upplever 

relaterat till förvirringstillståndet (Ericsson, 1994). Genom att sjuksköterskan arbetar enligt 

personcentrerad vård kan patientens välbefinnande och vårdupplevelse förbättras vilket 

vidare kan minska lidandet (Ericsson, 1994; Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch 2008). 

 

Personcentrerad vård beskrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen som ett förhållningssätt 

vilken utgår från att varje patient ska inkluderas i sin egen vård samt att vården ska utformas i 

samråd med patienten (HSL 1982:763 3§). Med personcentrerad vård uppmuntras patienten 

att berätta om sin egen upplevelse av sin sjukdomssituation och patientens perspektiv tas i 

beaktande i vårdarbetet kring denne (Friberg & Öhlén, 2014). Att arbeta personcentrerat har 

många fördelar, där Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch (2008) menar att patientens 

delaktighet i vården leder till en främjad läkningsprocess samt ökad tillfredsställelse.  

 

Enligt Mead och Bower (2000) är en central del i den patientcentrerade vården att som 

sjuksköterska undersöka och utforska både sjukdomen samt upplevelsen av denna, för att på 

så sätt se och förstå hela personen. Patienter som vårdats på intensivvårdsavdelningen och 

senare kommer till vårdavdelningen löper stor risk att ha drabbats av förvirringstillstånd, 

varför det är det viktigt för den allmänna sjuksköterskan att känna till tillståndet (Selim & 

Ely, 2016) samt ha en förståelse för hur det kan upplevas av patienten (Samuelsson, 2006). 

 

Offentligt skrivet material  

Ett sätt att undersöka personers upplevelser av ett sjukdomstillstånd är att använda sig av 

internet och det offentliga rummet. Genom internet kan forskare finna lättåtkomlig data och 

material som till exempel offentliga inlägg- eller kommentarer, där personer med egna 

formuleringar delar med sig av upplevelser. Internet möjliggör för personer att uttrycka sig 
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fritt i text och dela med sig av upplevelser som är viktiga för dem. Att uttrycka sina känslor 

via en blogg eller på annat sätt i det offentliga rummet kan vara en strategi att hantera och 

bearbeta exempelvis ett sjukdomstillstånd. Det offentliga rummet möjliggör också för 

personer att få bekräftelse och stöd från andra som har upplevt något liknande. Offentligt 

skrivet material kan därav vara av en personlig karaktär rörande personers egna erfarenheter 

och upplevelser. I denna studie undersöktes det offentligt skrivna material som berörde 

personers upplevelser av förvirringstillstånd i samband med intensivvård (Eastham, 2011).  

 

Problemformulering   

Patienter som lider eller tidigare lidit av förvirringstillstånd i samband med intensivvård 

kommer i hög utsträckning att återfinnas på vårdavdelningen, varför sjuksköterskan i sin 

yrkesroll kan komma att möta denna patientgrupp (Selim & Ely, 2016). Sjukdomstillståndet 

är av komplex karaktär och förknippat med ett stort lidande för den enskilda patienten, både 

under tiden för förvirringstillståndet och i efterhand. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 

minska patientens lidande vilket ställer krav på specifik kunskap och förståelse för patientens 

situation. Genom att undersöka patienters upplevelse av förvirringstillstånd i samband med 

intensivvård kan medvetenheten och förståelsen för detta sjukdomstillstånd öka. På så sätt 

kan det skapas bättre förutsättningar för sjuksköterskan att bemöta denna patientgrupp enligt 

ett personcentrerat förhållningssätt och vidare minska patientens lidande.   

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka patienters beskrivningar av förvirringstillstånd under 

och efter vårdtiden på intensivvårdsavdelning med utgångspunkt i deras egna formuleringar i 

offentligt skrivet material.  

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2006).   
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Urval 

Tolv offentliga hemsidor med skrivet och/eller filmat material valdes ut och granskades 

utifrån studiens syfte. Inklusionskriterier i denna studie var personer som hade vårdats på 

intensivvårdsavdelning. Både svenska och engelskspråkiga hemsidor inkluderades i 

sökningen. Exklusionskriterier i denna studie var personer som inte hade upplevt någon typ 

av förvirring under sin vårdtid på IVA.  

 

Antalet deltagande personer i studien var 28 stycken, vilket anses som ett tillfredsställande 

antal i en kvalitativ studie (Hedin, 1996). Det var en jämn spridning mellan könen, men 

samtliga deltagare hade amerikanskt ursprung. Hälften av deltagarna hade okänd ålder medan 

deltagarna med känd ålder befann sig i spannet 42-67 år med en medelålder på 52 år.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling utfördes med hjälp av sökmotorn www.google.se Tolv engelskspråkiga 

hemsidor med offentliga texter som svarade till studiens syfte valdes ut och analyserades 

senare, se Tabell 1. Några av de hemsidor som valdes ut innehöll flera patientberättelser vilka 

samtliga analyserades.   

 

Tabell 1. Datasökning 

Datum Databas Sökord Träffar  Granskade 

sidor 

Använda 

sidor 

 Google ICU delirium 

+ patient 

experience 

1 990 000 11 4 

 Google ICU delirium 

+ patient 

experience + 

blog 

115 000 14 2 

 Google ICU delirium 

+ my 

experience 

167 000 6 2 

 Google ICU delirium 

+ support 

network 

257 000 13 2 
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  ICU delirium 

+ my 

hallucination

s 

135 000 9 2 

 Google IVA 

syndrom + 

blogg 

21 600 8 0 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden har funnits i beaktande under studiens gång genom 

Vetenskapsrådets riktlinjer (2017). De texter som använts i studien är publicerade för 

allmänheten och ses därmed som offentligt material (SFS 1998:204). I beaktande av 

nyttjandekravet har uppgifter från texterna inte använts för icke-vetenskapliga syften utan 

bara till denna studie. Med respekt för respondenternas integritet och i beaktande av deras 

personuppgifter har respondenterna i studien avidentifieras och benämnts med fiktiva namn. 

 

Bearbetning och analys 

Varje offentlig text analyserades separat och videoklippen transkriberades till text. De utvalda 

texterna lästes upprepade gånger av båda författarna för att skapa ett helhetsintryck. Efter att 

ett helhetsintryck skapats plockades meningsbärande enheter ut, dvs. delar av texten 

innehållande relevant information relaterat till studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades och för att få fram det centrala innehållet i texten förkortades sedan varje 

kondenserad meningsenhet till en kortare kod. Koderna delades därefter systematiskt in i 

kategorier som valdes ut efter att alla koder hade organiseras och struktureras. Kategorierna 

representerade det manifesta innehållet i texten, dvs. det som var det direkt uppenbara vid 

bearbetning. På detta sätt reflekterade kategorierna kärninnehållet i intervjuerna (Graneheim 

& Lundman, 2004). Författarna bearbetade samtliga av de offentliga texterna tillsammans. 

Tabell 2 presenterar exempel på analysprocessen; hur meningsbärande enheter kondenserades 

och kodades.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod 
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Efter att jag var extuberad 

och sederingen avbröts 

fortsatte jag ha paranoida 

hallucinationer om 

sjuksköterskor som ville 

skada mig 

Hallucinationer om 

sjuksköterskor som ville 

skada mig fortsatte efter jag 

vaknat 

Hallucinationer om 

sjuksköterskor som ville 

skada mig 

Utanför mitt fönster såg jag 

massor av helikoptrar som 

evakuerade patienter från en 

pågående tornado men 

lämnade mig bakom 

Jag såg helikoptrar som 

evakuerade alla från 

tornadon men lämnade mig 

kvar 

Patienter evakuerades men 

jag lämnades kvar  

Jag minns fortfarande 

känslan och jag har 

fortfarande mardrömmar om 

alla våldtäkter jag upplevde 

att jag gick igenom 

Jag minns fortfarande 

känslan och har 

mardrömmar om alla 

våldtäkterna 

Jag minns känslan av alla 

våldtäkter och har 

fortfarande mardrömmar 

 

RESULTAT 

Resultatet av denna studie beskrev att personer med förvirringstillstånd i samband med 

intensivvård upplevde en förvrängd verklighetsuppfattning vilken innefattade overkliga 

upplevelser. Majoriteten av de deltagandes berättelser berörde upplevelser som pågått under 

tiden på intensivvårdsavdelningen men flera beskrev också känsloupplevelser och tankar de 

upplevt efter perioden med förvirringstillstånd.  

 

Resultatanalysen mynnade ut i fyra kategorier; overkliga upplevelser, känslor under 

förvirringstillståndet, desorientering och tiden efter förvirringstillståndet. Resultatet 

presenteras i löpande text där kategorierna används som rubriker. Under varje kategori 

presenteras tillhörande citat för att styrka resultatet.  

 

Overkliga upplevelser 

Overkliga upplevelser i form av hallucinationer och illusioner var ett frekvent återkommande 

tema i personernas beskrivning om deras upplevelse av förvirringstillstånd i samband med 

intensivvård. Hallucinationerna innefattade overkliga ljud-och synupplevelser och illusioner 

som handlade om feltolkningar av verkligheten. Personerna beskrev upplevelserna som 

skrämmande, obehagliga och frustrerande.  
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De upplevda hallucinationerna hade ett varierande innehåll med ett antal frekvent 

återkommande teman vilka handlade om familj och vänner, döden och hot om ens existens, 

känslan av fångenskap och en vilja att fly samt hotande figurer och föremål. 

Hallucinationerna upplevdes för de drabbade som verkliga och det var först i efterhand när 

personerna tillfrisknat från sitt förvirringstillstånd som de förstod att det dem upplevt inte 

hade hänt på riktigt.  

 

“Hallucinationerna var skrämmande, väldigt skrämmande. Det kändes 

som att jag var under jorden så fort jag stängde mina ögon och där 

fanns monster och djävular som försökte dra mig djupare in i helvetet” 

(Felicia) 

 

Förutom hallucinationer framkom det att illusioner var en central del av de overkliga 

upplevelser personerna erfarit under sitt förvirringstillstånd. De illusioner som beskrevs var 

av paranoid karaktär och handlade återkommande om vårdpersonalen och att dessa var elaka, 

onda och hotfulla. Upplevelsen för de drabbade var hela tiden att sjuksköterskorna eller 

läkarna var där för att skada eller döda dem vilket framkallade eller förstärkte känslan av att 

vara påväg att dö. Att uppleva vårdpersonalen som ond beskrevs ge upphov till känslor av 

maktlöshet och utsatthet.  

 

“Mitt första intryck var att alla sjuksköterskor försökte döda mig, att 

dom hatade mig. Dom trodde att jag var en rasist och det var 

anledningen till att de var elaka mot mig”. (Tabitha) 

 

“Jag ska berätta vad det står sa läkaren; det står idiot, varje gång du 

öppnar dina ögon är det det första du ser. Då vet du varje minut, varje 

dag vad du är. Tyvärr får jag inte stänga av din ventilator, men jag vill 

ha dig bort härifrån och du kommer snart att lämna i en likpåse. Jag 

ville dö och läkaren uppmuntrande mig till det” (Pelle) 

 

Vardagliga sysslor inne på patientens sal såsom omvårdnadsrutiner, städning och 

undersökningar tolkades och upplevdes för patienten som någonting annat. De overkliga 

upplevelserna beskrevs pågå främst under vad personerna upplevde som natt, vilket vidare 

beskrevs orsaka svårigheter och rädsla inför att sova.  
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“Sjuksköterskorna tog hand om mig och tvättade mig men jag trodde 

att jag blev våldtagen” (Anna) 

 

“Nätterna innefattade många obehagliga vanföreställningar som jag 

var helt säker på var verkliga” (Martin) 

 

Illusionerna kunde också handla om att misstolka ljud och stimuli som förekom på 

avdelningen.  

 

“Varje ljud på avdelningen blev material som jag försökte tolka för att 

försöka förstå vart jag var och vad som hände. Till exempel tolkade 

jag metallskåpsdörren som stängdes igen som pistolskott.” (Eric) 

 

Desorientering  

Desorientering var vanligt bland de som drabbats av förvirringstillstånd i samband med 

intensivvård. Desorinteringen kunde beröra tid och rum men även person. Personerna beskrev 

det som att leva i lite utav en dimma eller gränsland där det var svårt att avgöra vart man var 

samt vad som var verkligt och inte.  

 

“Jag sökte efter tecken för att veta var jag var men hade ingen aning. 

Det var en hemsk upplevelse” (Elise) 

 

Orsaken till desorientering berodde på olika faktorer där synen av overkliga varelser beskrevs 

som en orsak. Vidare beskrevs det ständiga ljud inne på patientsalen orsaka svårigheter att 

urskilja tiden, vilket för de drabbade upplevdes besvärligt. Att inte vara orienterad och att 

uppleva att tiden var som bortblåst beskrevs som ångestframkallande och frustrerande 

eftersom det orsakade svårigheter att förstå sammanhang.  

 

“Trots att jag bara var på ett sjukhus hela tiden upplevde jag att jag 

var på fem olika sjukhus och att ett av dem var på ett tåg och ett i ett 

flygplan” (Annie) 
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Känslor under förvirringstillståndet 

“Om du inte själv upplevt är det nästan omöjligt att förstå. Att lida av 

hallucinationer som dessa känns som att springa från en eld samtidigt 

som du är fastkedjad i en stenblock.” (Lili) 

 

På detta sätt beskriver Linn i efterhand hur hon kände under perioden med 

förvirringstillstånd. Det var fler än Linn som beskrev liknande känsloupplevelser i samband 

med förvirringstillstånd i samband med intensivvård. Skräck, ångest och lidande var några av 

de ogynnsamma känslor som beskrevs för att förklara upplevelsen. Skräck var den känsla 

som beskrevs som den starkaste. För att ge uttryck till de intensiva känslorna av skräck 

beskrevs tilltagande ilska vara förekommande. 

 

“Om jag hade ett ord för att sammanfatta min IVA-upplevelse skulle 

det va skräck” (Eric) 

 

Förutoms skräck beskrevs ångest som en stark känsla. Ångest upplevdes i samband med de 

känslor som förvirringstillståndet förde med sig men allra främst i samband med de overkliga 

upplevelserna. Hallucinationerna och illusionerna upplevdes som verkliga och personerna 

beskrev sig ha svårigheter att förstå vad som hade hänt på riktigt och inte. Detta förstärkte de 

ogynnsamma känslorna av upplevelsen av förvirringstillstånd i samband med intensivvård.   

 

“Jag var överväldigad av ångest. Hela tiden var jag så förbrukad av 

ångest, bara minnen ger tillbaka stor ångest” (Maggie) 

 

Personer som drabbades av förvirringstillstånd i samband med intensivvård beskrev ofta att 

de upplevt känslor av ensamhet, detta trots att de inte var fysiskt ensamma i verkligheten. 

Känslan av ensamhet kunde bero på hallucinationer, föreställningen att vara fast i sin egen 

kropp samt oförmågan att kommunicera. Att vara oförmögen att kommunicera ökade känslan 

av ensamhet eftersom det begränsade möjligheten att uttrycka ens personlig vilja, tankar och 

framförallt frågor och funderingar. Känslan av ensamhet beskrevs leda till känslor av rädsla 

och ångest. 
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“Åtta familjemedlemmar var där men jag minns inget av det. Jag 

kände mig ändå totalt ensam” (Patrik) 

 

“Gång på gång försökte jag svara när läkaren ställde frågor men 

känslor av ensamhet, rädsla och ångest sköljde över mig när jag gång 

på gång insåg att jag var oförmögen att svara” (Maggie) 

 

Känslan av hjälplöshet var någonting som beskrevs i flera av de drabbades berättelser. 

Personerna upplevde hallucinationer som inkluderade hot mot dem själva eller deras familj 

vilket vidare gav upphov till känslor av hjälplöshet. Någonting som ökade känslan av 

hjälplöshet var när personerna upplevde att de inte fick hjälp av vårdpersonalen att avlägsna 

det hotande föremålet. Att inte kunna vara självständig, att inte kunna uttrycka sig fritt och att 

känna sig oförstådd var ytterligare faktorer som beskrevs orsaka en känsla av hjälplöshet.  

 

Personerna beskrev att det som besvärligt och påfrestande att alla runtomkring upplevdes 

vara totalt oförstående om deras upplevelser och verklighet. Att känna sig oförstådd ledde till 

känslor av orättvisa då personerna upplevde att de var tvungna att anpassa sig efter 

vårdpersonalens bild av verkligheten. Detta upplevdes som svårt eftersom personerna hade en 

annorlunda och förvrängd verklighetsuppfattning. 

 

“Eftersom ingen förstod min värld under detta delirium drabbades jag 

av en djup depression, om du inte själv upplevt det är det nästan 

omöjligt att förstå” (Charles) 

 

Tiden efter förvirringstillstånd 

De obehagliga och negativa känsloupplevelserna beskrevs kunna kvarstå även efter 

tillfrisknandet från förvirringstillståndet. Känslorna beskrevs vara kopplade till olika faktorer 

såsom flashbacks och obehagliga minnen från tiden med förvirringstillstånd men även 

ovisshet att inte veta vad som egentligen skedde under delar av sjukhusvistelsen. Ovissheten 

grundades i att inte ha en tydlig bild av sjukdomsförloppet, att inte ha förstått och fått 

förklarat för sig vad förvirringstillstånd är och att inte veta vad det orsakas av eller hur det 

uppstått. De känslor som beskrevs tiden efter förvirringstillståndet var skräck, ovisshet och 

oro vilka alla visade sig ge upphov till ångest eller annan psykisk påfrestning.  
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“Jag tycker fortfarande det är otroligt läskigt när jag tänker tillbaka 

på det. Även om det är tre år sedan det hände är minnena tydligare än 

någonsin” (Marianne) 

 

Minnen från upplevelserna av förvirringstillstånd beskrevs av de drabbade som tydliga även 

en lång tid efter att sjukdomstillståndet avtagit. Bland annat beskrev Eric att hans minnen från 

tiden med förvirringstillstånd var tydligare än någon annan period i hela hans liv. Däremot 

var det svårt att avgöra vad som faktiskt hade hänt under förvirringstillståndet och vad som 

var av overklig karaktär. Att inte kunna avgöra vad som var verkligt och inte ledde till 

känslor av ovisshet vilket i sin tur upplevdes som psykiskt påfrestande. De minnen och 

känslor som personerna upplevde i samband med det upplevda förvirringstillståndet beskrev 

de drabbade kunde påverka dem flera år i efterhand.  

 

“Det har gått 2 år och jag försöker fortfarande räkna ut vad som var 

verkligt och inte. Jag funderar på det flera dagar i veckan och 

fortsätter ställa frågor till min familj för att kunna förstå” (Therese) 

 

DISKUSSION 

Resultatet av denna studie visade att förvirringstillstånd som uppstår under eller efter 

vårdtiden på intensivvårdsavdelningen innefattar obehagliga upplevelser av overklig karaktär, 

men som för de drabbade upplevs som verkliga. Många beskrev sin upplevelse av 

förvirringstillståndet med känslor såsom svår ångest och skräck, både för tiden under 

sjukdomstillståndet men för flera även under en lång tid efter händelsen. De beskrivna 

upplevelserna kan antas orsaka lidande hos den drabbade individen då lidande är relaterat till 

faktorer som rör livet såsom upplevelser, förändring och ohälsa (Eriksson, 2001). Resultatet 

av denna studie överensstämmer med resultatet från en liknande studie gjord av Sörensen och 

Wikblad (2007). 
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Resultatdiskussion 

Overkliga upplevelser 

Inom denna kategori berättade personerna om overkliga upplevelser vilka inkluderade 

hallucinationer och illusioner. Det visade sig vara vanligt att känna sig tillfångatagen och 

många var övertygade om att de skulle bli dödade på ett eller annat sätt. Det framgick att 

personerna upplevde lidande relaterat till de hallucinationer och illusioner de upplevt, både 

under tiden för upplevelserna men även i efterhand. Sjuksköterskan kommer ha en 

betydelsefull roll i lidandeprocessen och bemötandet av den som upplever förvirringstillstånd 

eller tidigare har gjort det (Eriksson, 1994). I en studie gjord av Andersson och medarbetare 

(2003) samt Stenwall och medarbetare (2007) framkom det att vårdpersonalen upplevde en 

osäkerhet i bemötande och agerande av patienter med förvirringstillstånd relaterat till att de 

hade svårigheter att förstå vad patienten upplevde. Detta bedöms stärka vikten av att som 

sjuksköterska ha kunskap om förvirringstillståndet och de upplevelser patienter uttrycker i 

samband med förvirringstillstånd. 

 

Overkliga upplevelser och en förvrängd verklighetsuppfattning till följd av 

förvirringstillstånd förekom främst under vårdtiden på intensivvårdsavdelning och inte när 

patienten vårdades på vårdavdelningen. En av de deltagande i studien utvecklade dock sitt 

förvirringstillstånd efter tiden på intensivvårdsavdelningen, på vårdavdelningen. I en studie 

gjord av Granberg, Bergbom och Lundberg (1999) stärks detta fenomen där det framkommer 

att flera patienter upplevde overkliga upplevelser och desorientering även efter tiden på 

intensivvårdsavdelningen, när de blivit förflyttade till vårdavdelningen. Detta stärks 

ytterligare i en studie gjord av Ely et al. (2001) som påvisar att förvirringstillstånd i samband 

med intensivvård kan fluktuera över vårdtiden. 

 

De overkliga upplevelserna som beskrivs är av komplex karaktär och författarna menar att 

det är svårt att förstå patienter som upplevt detta utan specifik kunskap om och förståelse för 

förvirringstillstånd i samband med intensivvård. Ett resultat av okunskap hos sjuksköterskan 

skulle kunna bli att patienten upplever att ingen förstår en eller försöker visa förståelse. Detta 

kan det bidra till ett minskat förtroendet och relationen mellan sjuksköterska och patient kan 

försämras. Vårdrelation och vårdlidande är två begrepp som står i förhållande till varandra 

där en god vårdrelation minskar vårdlidandet och vice versa (Eriksson, 1994). 
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I resultatet framgick det vidare att patienterna kunde uppleva känslor av hot i samband med 

hallucinationerna. Bland annat upplevde en person den dagliga hygienrutinen som upprepade 

våldtäkter. Detta resultat är något som författarna anser ytterligare stärker det faktum att det 

krävs specifik kunskap om förvirringstillstånd och patienters upplevelse av detta för att kunna 

ge en god vård samt minska lidandet. Det som framgår i resultatet är av betydelse att veta 

eftersom att det patientnära arbetet och omvårdnaden kan upplevas som ett hot för patienten. 

För att inte utsätta patienten för känslor av hot är denna kunskap någonting som 

sjuksköterskan bör ha i beaktande vid utförande av omvårdnadsåtgärder hos den som 

upplever förvirringstillstånd. 

 

 

Desorientering 

Resultatet visade att desorientering var vanligt förekommande hos personer med 

förvirringstillstånd som uppstått i samband med intensivvård. Många berättade att de inte 

visste var de befann sig eller trodde att de befann sig på platser de egentligen inte gjorde. Att 

uppleva desorientering kan vara skrämmande och resultera i stor oro och rädsla (ICU 

delirium and cognitive impairment study group, 2013). Relaterat till detta bör det vara av vikt 

att sjuksköterskan har kunskap om tillståndet och dess konsekvenser för att kvalitén på 

omvårdnadsarbetet ska kunna öka. Med kunskap om tillståndet skulle sjuksköterskan kunna 

arbeta för att minska patientens rädsla och oro genom att ge stöd och hjälpa patienten att 

orientera sig i den mån som går. På så vis resonerar författarna att patientens lidande i 

samband med desorientering kan minska.  

 

I vissa situationer där personer upplevt att de befunnit sig på en plats där de egentligen inte 

befunnit sig verkar miljön ha spelat en viss roll. Till exempel berättade en person hur han 

trodde att han var på ett bårhus eftersom han låg ner och kände sig kall. Vidare berättade en 

annan person att hon inte kunde urskilja var hon befann sig på grund av alla ljud och saker i 

hennes omgivning. Genom att sjuksköterskan har god kunskap och arbetar personcentrerat 

kan patienten ges trygghet och känna förtroende vilket kan minska oron som desorientering 

för med sig (Nåden & Eriksson, 2004). Genom ökad kunskap om hur desorientering uppstår 

och hur det upplevs skulle miljön kunna optimeras utifrån patienternas behov för att minska 

frekvensen av tillståndet (Rousseau & Sjödin, 2004).  
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Känslor under förvirringstillståndet 

Det framkommer tydligt i resultatet att upplevelsen av förvirringstillstånd i samband med 

intensivvård var starkt förknippat med ogynnsamma känslor. Skräck, ångest och ensamhet 

var de känslor som framkom mest frekvent i berättelserna. Ofta var de förknippade med 

rädsla för att dö eller rädsla på grund av hallucinationer. De ogynnsamma känslorna var 

förknippade med lidande och kunde förekomma både under tiden för förvirringstillståndet 

och i efterhand. 

 

Som Travelbee (1971) påstår i sin omvårdnadsteori har sjuksköterskan förmåga att inverka på 

patientens välbefinnande genom ett respektfullt bemötande. På så sätt kan sjuksköterskan 

minska patientens lidande i samband med ogynnsamma känslor. Sjuksköterskan måste vara 

närvarande och lyssna på patienten samt utstråla förståelse för att patienten ska ges möjlighet 

att uppleva förtroende och tröst (Travelbee, 1971). Flera av de personer som beskrev känslor 

av ensamhet var i själva verket inte ensamma, men upplevde ändå detta. Ensamhet behöver 

inte innebära fysisk ensamhet utan kan också grundas i känslan av att ingen förstår ens 

situation och att man därför känner sig ensam på ett psykiskt plan. För att minska en 

patientens känslor av ensamhet är det viktigt att denne känner sig förstådd och bekräftad i 

sina upplevelser (Eriksson, 1994).  

 

Sjuksköterskan kommer ha en viktig roll i att bemöta denna patientgrupp på ett 

personcentrerat sätt samt minska det lidande som uppstår i samband med de ogynnsamma 

känslor som förvirringstillstånd i samband med intensivvård kan ge upphov till. Varje patient 

är unik och upplever sjukdomstillståndet med egna känslor, varför det ställer höga krav på att 

sjuksköterskan är lyhörd och närvarande. Genom att bekräfta patientens lidande och utgöra 

ett stöd i lidandeprocessen kan det i ett långtidsperspektiv bidra till en personlig utveckling 

hos patienten (Bidstrup & Östergaard, 2012; Eriksson, 1994). 

 

Tiden efter förvirringstillståndet 

Resultat av studien visade att personer på vårdavdelning som har eller tidigare har haft 

förvirringstillstånd kan ha tillfrisknat men ändå ha kvarvarande svår ångest och känslor av 

obehag i samband med minnen och flashbacks. Enligt Carr (2007) löper de patienter som har 

påfrestande minnen från sin tid på intensivvårdsavdelningen en större risk att drabbas av 

psykisk ohälsa. I en studie gjord av Samuelsson (2006) framgår ett resultat som stärker detta 

påstående. Studien har bland annat undersökt patienters psykiska mående två månader efter 
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perioden för förvirringstillstånd i samband med intensivvård och det framgick att 8% av de 

deltagande i studien hade utvecklat PTSD respektive 8% hade utvecklat depression. 

 

Att personer med förvirringstillstånd löper en risk att drabbas av psykisk ohälsa är viktigt att 

ha i beaktande som vårdande sjuksköterska (Carr, 2007). Sjuksköterskan är i behov att denna 

kunskap dels för att kunna bemöta denna patientgrupp på ett bra sätt men även för att kunna 

arbeta förebyggande. I det förebyggande arbetet har sjuksköterskan en viktig roll i att 

identifiera och samtala med de patienter som till följd av förvirringstillstånd i samband med 

intensivvård är drabbade eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. På så sätt kan 

förekomsten av allvarliga psykiska problem minskas i samband med sjukdomstillståndet 

(Samuelsson, 2006). Betydelsen av att samtala med patienter som har drabbats av 

förvirringstillstånd bekräftas i en studie gjord av Pollard och medarbetare (2015), där det 

framkom att få lyssna och samtala om sina upplevelser i efterhand hade en behandlande 

effekt. Att låta patienten samtala om sina upplevelser och dela med sig av tankar är en viktig 

del i den personcentrerade vården (Eriksson, 1994). 

 

Metoddiskussion 

Studien gjordes med en kvalitativ forskningsansats och syftade till att belysa patienters 

upplevelser av förvirringstillstånd under och efter tiden på intensivvårdsavdelning. Denna 

metod var lämplig eftersom att syftet var att skapa en djupare förståelse för det specifika 

fenomenet snarare än att uppnå generaliserbarhet, vilket är ändamålet i den kvantitativa 

forskningsansatsen (Polit & Beck, 2006). En svaghet med alla typer av kvalitativa studier är 

att bearbetning och analysering av materialet är tidskrävande. Det krävs även att ett 

tillräckligt stort antal deltagarna hittas för att få ett tillförlitligt resultat (Cormack, 2000). En 

annan nackdel med en kvalitativ forskningsansats är att det kan vara svårt att replikera 

studien (Graneheim & Lundman, 2014).  

 

Innan studien påbörjades var författarnas vision att ha intervjuer som datainsamlingsmetod, 

men på grund av bristande tillgänglighet av respondenter ändrades datainsamlingsmetoden 

under studiens gång till analys av offentliga texter. När forskningsstudien som i detta fall 

syftar till att undersöka personliga upplevelser är offentligt skrivet material användbart. Det 

skrivna materialet med personliga formuleringar möjliggör att undersöka exempelvis ett 

sjukdomstillstånd ur ett personligt perspektiv. Fördelen med insamling av data på detta vis 
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gentemot personliga intervjuer är att det skrivna materialet inte har påverkats eller behövt 

förhålla sig till den som intervjuar på något vis. Skribenten har haft fritt utrymme att skriva 

om det som är viktigt för just hen, vilket gör att det går att anta att det skrivna materialet är av 

ärlig och djup karaktär (Johnson, Kaye, Bichard & Wong, 2007). Det är dock alltid viktigt att 

granska internetkällor med kritiska ögon då det finns risk att författaren har dolda intentioner 

och intressen (Shah & Robinson, 2011). Med skrivet material från internet som data är det 

troligt att den geografiska spridningen på de deltagande är mer omfattande än vid intervjuer 

(Eastham, 2011).  

 

En nackdel med att analysera material av berättande karaktär istället för att genomföra 

intervjuer är att det inte finns möjlighet till följdfrågor och en personlig kontakt som kan ge 

en djupare förståelse. På så sätt riskerar författaren att missa relevant information och 

förklaringar (Lundman & Hällgren-Granheim; Malterud, 2014).  

 

Urvalet i studien skedde strategiskt vilket innebar att individer valdes ut utifrån att de antogs 

kunna bidra med den information studien behövde för att uppnå sitt syfte (Polit & Beck, 

2012). Urvalet lämpar sig vid analys av ett specifikt fenomen vilket var fallet i denna studie 

(Hedin, 1996).  

 

Resultatens tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet bygger på att studien kan replikeras och uppnå samma resultat 

förutsatt att det är samma eller liknande deltagare och samma eller liknande sammanhang 

(Polit & Beck, 2012). Genom en tydlig beskrivning av studiens urval och analysprocess ges 

läsaren möjlighet att följa de olika steg som lett fram till resultatet. Detta är som nämnt 

viktigt vid kvalitativ metod för att öka resultatets tillförlitlighet (Lundman, Hällgren & 

Graneheim, 2012). I studiens metoddel ges ett exempel på analysprocess vilket gör att läsaren 

kan skapa en förståelse för hur författarna uppfattade och undersökte sin förståelse för 

insamlat material och på så vis kan studiens trovärdighet öka (Lundman, Hällgren & 

Graneheim, 2012).  

 

Under arbetets gång har författarna handletts av en handledare med erfarenhet av kvalitativa 

studier. När resultatet granskas av andra personer än författarna själva, i detta fall 

handledaren, ökar studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Att inte ha någon förkunskap inom ämnet anses som en fördel då en författares förförståelse 

kan leda till att tolkningen av datan påverkas utifrån egna erfarenheter och/eller fördomar, 

vilket vidare kan påverka det slutgiltiga resultatet. Då förförståelsen i detta fall var liten 

förväntas studiens resultat inte ha påverkats märkbart, vilket därmed ökar studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultatens giltighet 

Giltighet handlar om att mäta det som är relevant i förhållande till syftet (Lundman, Hällgren 

& Graneheim, 2008). I metoden beskrivs analysprocessen och urvalet noggrant vilket ökar 

studiens giltighet (Lundman, Hällgren & Graneheim, 2008). Någonting annat som ökar 

studiens giltighet och ger läsaren möjlighet att själv bedöma giltigheten är att citat presenteras 

i texten (Lundman, Hällgren & Graneheim, 2012). Samma beskrivningar av upplevelser var 

återkommande i flera personers berättelser vilket talar för eventuell datamättnad. Men, för att 

öka studiens giltighet ytterligare hade urvalet behövt vara bredare för att inte grupper ska 

missas i samma utsträckning.  

 

Resultatens överförbarhet 

För att en studie ska klassas som överförbar ska denna enligt Polit m.fl. (2012) gå att överföra 

till andra personer och miljöer/platser, vilket gynnas av stor spridning mellan deltagarna 

gällande ålder, kön och övrig bakgrund. Genom att tydligt beskriva studiens olika metoddelar 

samt resultat ökar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie 

inkluderades troligtvis inte den yngre generationen då den yngsta personen med känd ålder 

var 42 år. Varför åldersfördelningen var någorlunda snäv berodde på att inget material 

hittades där yngre personer beskrivit sådant som svarar till studiens syfte.  

 

Urvalet i en kvalitativ studie behöver nödvändigtvis inte vara många till antalet, men ska med 

fördel vara personer som är så olika varandra som möjligt. På så sätt säkerställs att få en så 

bred uppfattning som möjligt om det fenomen som studeras (Polit & Beck, 2007). När 

insamling av data sker via offentliga internetsidor är det möjligt att vissa grupper missas. Att 

berätta om sin upplevelse på en offentlig internetsida är ett aktivt och frivilligt val, vilket kan 

leda till att personer med upplevelser av fenomenet delar med sig av sin information medan 

personer med mindre mängd upplevelser inte deltar och därmed exkluderas ur studien. I 

denna studie framkom det att personers upplevelse av förvirringstillstånd i samband med 

intensivvård är nästintill uteslutande negativ men något som bör finnas i åtanke är att 
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personer som inte har en negativ upplevelse av tillståndet kanske inte ser ett behov i att dela 

med sig av sina erfarenheter. 

 

Författarna har svårt att värdera om studiens resultat är överförbart bland annat eftersom 

spridningen av deltagarna kan ha missgynnats relaterat till att samtliga av de deltagande har 

valt att berätta om sin historia på en offentlig internetsida.  

Etiska överväganden 

De texter som analyserades i studien var publicerade för allmänheten och ansågs därmed som 

offentligt material (SFS 1998:204). I beaktande av nyttjandekravet användes inte texterna för 

icke-vetenskapliga syften utan bara till denna studie. Resultatet presenteras i löpande text 

med fiktiva namn vilket värnar om deltagarnas anonymitet och integritet.  

 

Enligt resultatet av denna studie kan förvirringstillstånd i samband med intensivvård 

förknippas med lidande för patienten. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) har 

sjuksköterskan i sin yrkesprofession ett ansvar att bidra till att minska patientens lidande. För 

att sjuksköterskan ska kunna möta patienten i dess lidande och då också bidra till att minska 

lidandet krävs att sjuksköterskan har kunskap och förståelse om sjukdomstillståndet (Mead 

och Bower, 2000).   

Professionens roll  

Sjuksköterskans grundläggande arbetsuppgifter är att främja hälsa, förebygga sjukdom och 

lindra lidande. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska varje individ respekteras och 

tillämpas personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I och med att en av 

sjuksköterskans uppgifter är att lindra lidande kan sjuksköterskan bedömas ha en viktig roll i 

arbetet med patienter med förvirringstillstånd i samband med intensivvård. Studiens resultat 

påvisade att en stor del av personerna som genomgått förvirringstillstånd upplever 

hallucinationer, rädsla, ångest och andra obehagliga tilldragelser, vilket förknippas med 

lidande. Därför är sjuksköterskan en central i arbetet med personer med tillståndet. För att 

sjuksköterskan ska kunna arbeta personcentrerat och skapa en förståelse för individen krävs 

det att sjuksköterskan själv är medveten om sitt kunskapsområde samt trygg i sin yrkesroll 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom studier likt denna kan kunskapen och 

medvetenheten kring förvirringstillstånd i samband med intensivvård öka. Detta skulle kunna 

leda till mer gynnsam och individualiserad vård av dessa patienter och vidare ett minskat 
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lidande såväl på intensivvårdsavdelning som på vårdavdelning. Vidare kan en ökad kunskap 

om sjukdomstillståndet vara en viktig del i ett förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa efter 

tiden med förvirringstillstånd. Genom att riskpatienter tidigt uppmärksammas och blir 

erbjudna professionell hjälp kan psykisk ohälsa efter tillfrisknande av förvirringstillståndet, 

såsom depression och PTSD undvikas. Detta minskar lidandet för den enskilda patienten och 

verkar kostnadseffektivt för samhället.  

Kliniska implikationer 

Många patienter drabbas av förvirringstillstånd i samband med intensivvård (Samuelsson, 

2006). Upplevelsen av tillståndet bedöms, utifrån resultatet vara komplex samt kopplat till ett 

stort lidande, både under tiden för förvirringstillståndet men även i efterhand. Trots att 

tillståndet är vanligt (Samuelsson, 2006) råder fortfarande en stor okunskap kring detta (Ely 

& Selim, 2016) varför denna patientgrupp på många sätt kan antas vara utsatt inom vården. 

Med hjälp av studiens resultat kan medvetenheten och kunskapen kring tillståndet öka vilket 

kan förbättra mötet och vården för dessa patienter. Genom att utföra studien har författarna 

fått kunskap om förvirringstillstånd samt en djupare förståelse för hur många patienter 

upplever det. Författarna har utöver detta även fått en ökad förståelse för vilken betydelse 

kunskap har för att kunna bemöta en patient i dennas sjukdomstillstånd på ett personcentrerat 

sätt och därmed minska dess lidande. Denna förståelse samt ökade kunskap kan användas i 

praktiken för att på ett bättre sätt individualisera vården för dessa patienter samt tidigt 

uppmärksamma de patienter som till följd av sjukdomstillståndet utvecklar psykisk ohälsa.  

 

Förslag på vidare forskning  

Forskning om patienters upplevelse av förvirringstillstånd i samband med intensivvård är 

begränsad, varför vidare forskning uppmuntras. Fler och större studier likt denna och även 

kvantitativa studier skulle vara positivt då fler patienters upplevelse skulle kunna undersökas 

och en djupare förståelse skulle kunna fås. Genom en bredare och djupare förståelse är det 

lättare för sjuksköterskan att tillämpa ett arbetssätt som minimerar de negativa upplevelserna 

av förvirringstillstånd i samband med intensivvård samt stödja patienten i sin bearbetning 

under tiden efter.  

Slutsats 

Den mest centrala slutsatsen som kan dras av denna studie är att personers upplevelse av 

förvirringstillstånd i samband med intensivvård är starkt förknippad med ogynnsamma 
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känslor såsom ångest och rädsla. Det är vanligt att patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelning drabbas av förvirringstillstånd under tiden på 

intensivvårdsavdelningen men tillståndet förekommer även efteråt på vårdavdelningen. 

Upplevelserna som beskrevs var till största del i negativ form där många upplevde ensamhet, 

rädsla för att dö, känsla av att vara fasthållen, overkliga syner etc., vilka är upplevelser som 

kan förknippas med lidande. Många av de drabbade led även av obehagliga minnen i 

efterhand vilket visade sig vara psykiskt påfrestande. För att kunna förebygga detta samt 

erbjuda en god eftervård krävs en ökad kunskap hos sjuksköterskan. Att det är så pass många 

som drabbas av förvirringstillstånd i samband med intensivvård och att upplevelsen av 

tillståndet är så pass påfrestande för den drabbade indikerar ett behov av ytterligare studier 

inom området för att förbättra kunskapen och förståelsen för hur lidandet kan minskas hos 

dessa personer. 
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