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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Konfusion är en vanlig företeelse hos äldre personer inneliggande på sjukhus. Så många 

som hälften kan vara drabbade, men det upptäcks sällan och kunskapen hos sjuksköterskor behöver 

öka. Eftersom patienterna ofta har svårt att kommunicera, så kan närståendes kunskap om patienten 

hjälpa vårdpersonalen samt förmedla lugn till patienten. Familjefokuserad omvårdnadsteori valdes 

därför som teoretisk utgångspunkt. 

Syfte: Den här studien syftade till att undersöka, äldre patienters, närståendes och sjuksköterskors 

upplevelse av konfusion på sjukhus, samt huruvida familjefokuserad omvårdnad kunde verka 

främjande vid konfusion. 

Metod: Litteraturöversikt med systematisk ansats baserad på femton artiklar från åren 2010–2019, 

från databasen PubMed. Åtta av artiklarna hade en kvalitativ metod, fyra hade en kvantitativ ansats 

medan tre artiklar använde mixad metod.  

Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fyra teman: Upplevelsen av konfusion, kunskapsbrist, 

interaktion samt familjefokuserad omvårdnad. Dessa återspeglades utifrån patienten, de närstående 

samt sjuksköterskan. Utifrån temat Upplevelse av konfusion sågs att patienten ofta hade en 

skrämmande upplevelse under konfusionen. Temat Kunskapsbrist visade att närstående var 

frustrerade över att de inte fick någon bra förklaring till patientens tillstånd. I temat Interaktion sågs 

att hallucinationer och aggressivt beteende hos patienterna ledde till att sjuksköterskor ibland var 

tvungna att ta till tvångsåtgärder. Temat Familjefokuserad omvårdnad visade att genom att lyfta 

fram närståendes kunskap om patienten, kunde tidiga tecken på konfusion upptäckas och patienterna 

kände sig också i regel lugnare. 

Slutsats: Konfusion är en komplex åkomma som upplevs svår för både patienten, närstående och 

sjuksköterskan. Genom en ökad kunskap om konfusion både för sjuksköterskor och närstående kan 

samarbete förbättra omvårdnaden för patienten.  

Nyckelord: Konfusion, äldre, sjuksköterska, omvårdnad, närstående. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Delirium is a common phenomenon for elderly people during hospitalization. As 

many as 50% might be affected by this severe condition. Due to poor knowledge among nurses in 

general, many patients neither get the proper diagnosis nor care. By enhancing the understanding of 

the lived experience of delirium by patients, their families and the caregiving nurses, it is possible to 

create a good foundation for cooperation among all parts. Since the patients often have trouble with 

communication, the family’s knowledge of the patient can help health professionals and calm the 

patient. Family-centered care theory was therefore chosen as nursing theory. 

Aim: To examine the lived experience of delirium at a hospital from the perspective of the elderly 

patient, the significant other and the nurse. It is also to explore if family-centered care can serve as 

prevention or positive impact on the patient with delirium. 

Method: A literature review with systematic approach based on fifteen articles from the years 

2010–2019, from the PubMed database. Of the articles, eight had a qualitative method, four had a 

quantitative approach while three articles used the mixed method.  

 

Result: The literature review resulted in four themes: Experience of the confusion, Lack of 

knowledge, Interaction and Family-centered nursing. These were reflected according to the patient, 

the significant other and the nurse. The theme Experience of the confusion showed that the patients 

often had a terrifying experience during the delirium episode. The theme Lack of knowledge showed 

that significant others were frustrated that they did not receive a clear explanation for the patient’s 

condition. In the theme of Interaction, hallucinations and an aggressive behaviour in patients led to 

nurses sometimes having to use coercive methods. The theme of family-centered nursing showed 

that by highlighting significant others knowledge of the patient, early signs of confusion could be 

detected, and patients also felt calmer. 

 

Conclusion: Delirium is a complex state that is difficult for the patient as well as the family and the 

nurse. If the knowledge of delirium increases for the nurse and the significant other, the cooperation 

can improve the care of the patient. 

Keywords: Delirium, aged, nursing care, nurse, family caregiver. 
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BAKGRUND 

Konfusion 

Redan på 400-talet före Kristus beskrev Hippokrates ett tillstånd som liknar det vi idag kallar för 

konfusion, delirium eller akut förvirringstillstånd (Armanius Björlin & Eriksdotter, 2013). I den här 

litteraturöversikten kommer tillståndet vidare att benämnas som konfusion. Trots att fenomenet är 

känt sedan så många år är det underdiagnostiserat av sjukvården (Steis, Shaughnessey & Gordon, 

2012). Studier visar att så många som hälften av alla äldre patienter inneliggande på sjukhus 

beräknas kunna drabbas av konfusion (Hylen Ranhoff, 2010). Det kan bero på bristande kunskaper 

hos sjuksköterskor och att symtomen lätt blandas ihop med demenssjukdom eller depression (Steis 

et al., 2012). Dock kan konfusion bidra till demensutveckling hos äldre och en person med 

demenssjukdom får konfusion i högre grad (Armanius Björlin & Eriksdotter, 2013). 

Konfusion är ett kortvarigt tillstånd som ger symtom som hallucinationer, nedsatt kognitiv förmåga 

med bland annat svårigheter att ta in och ge information samt orientera sig till tid och rum. 

Symtomen upplevs ofta som skrämmande och hotande, vilket kan leda till ett utåtagerat beteende 

hos patienten. Det är vanligast förekommande hos personer som är över 70 år, män drabbas oftare 

än kvinnor. Om personen har en kognitiv svikt sedan tidigare som exempelvis vid en 

demenssjukdom är risken större att drabbas. Risken ökar också markant om personen tidigare har 

haft konfusion (Stubberud, 2011). En obehandlad konfusion innebär ett lidande för patienten och 

dess förekomst kan till viss del kopplas till hur god omvårdnad och medicinsk behandling hen får. 

Detta eftersom saker som vätske- och näringsbrist, elektrolytrubbningar, stress och 

läkemedelsbehandling kan bidra till utvecklandet av konfusion (Hylen Ranhoff, 2010). 

Konfusionen kan te sig på olika sätt. Dels kan den vara hyperaktiv, vilket visar sig genom att 

patienten har ett utåtagerande, ofta aggressivt beteende där hen inte gärna vill samarbeta med 

vårdpersonalen. Dels kan konfusionen vara hypoaktiv. Patienten uppvisar då ett likgiltigt och 

inåtvänt beteende men kan ändå vara samarbetsvillig, vilket kan leda till att beteendet förväxlas med 

depression. Den hypoaktiva konfusionen är vanligast förekommande hos äldre. En patient kan också 

ha en kombination av dessa tillstånd. Eftersom kognitionen är påverkad vid konfusion var 

uppfattningen länge att patienten inte kunde minnas något av episoden. Nyare forskning visar 

emellertid att det inte stämmer (Armanius Björlin & Eriksdotter, 2013).  

Antalet äldre i Sverige ökar succesivt och i takt med att befolkningens ålder ökar, tilltar även 

behovet av hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2017a). Forskning visar att det är troligt att 

sjuksköterskor kommer att stöta på dessa patienter oavsett vårdnivå (Steis et al., 2012). En 
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retrospektiv studie i Tyskland kom fram till att patienter som drabbats av konfusion var inlagda på 

sjukhus i snitt fyra dagar längre än patienter utan konfusion, något som leder till ökade 

vårdkostnader (Weinrebe, Johansdottir, Karaman & Füsgen, 2016). 

Idag finns inga tydliga, nationella riktlinjer för omvårdnad vid konfusion. Det som finns är ett kort 

avsnitt om konfusion hos patienter med demenssjukdom i Socialstyrelsens riktlinjer vid vård och 

omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017b). I vissa län finns dock vårdprogram för 

konfusion, så som i Örebro län (Region Örebro län, 2017). 

Etiskt perspektiv 

Enligt den etiska koden för sjuksköterskor, framtagen av International Council of Nurses (ICN), 

ansvarar sjuksköterskor för att betrakta all omvårdnad utifrån ett etiskt förhållningssätt. 

Sjuksköterskans har ansvar bland annat för att patienten ska få tillräcklig och adekvat information 

för att hen därefter ska kunna ge samtycke till sin vård. Omvårdnaden ska även genomsyras av 

respekt för patienten och dennes mänskliga rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Sjuksköterskan vid konfusion 

Studier pekar på brister hos sjuksköterskor vad det gäller att upptäcka konfusion hos äldre patienter 

inneliggande på sjukhus. En anledning kan vara brister i kunskap kring symtom och riskfaktorer. 

Det skulle också kunna förklaras med de korta vårdtider som patienter ofta har på en avdelning och 

de korta möten som varje sjuksköterska har med patienten. I det kortvariga mötet kan det vara svårt 

att avgöra om patientens kognition förändrats mellan olika dagar, inte minst då vakenhetsgraden kan 

komma och gå vid konfusion (Hylen Ranhoff, 2010). Har då patienten dessutom en demenssjukdom 

i botten kan det bli ännu svårare för sjuksköterskan att bedöma situationen. Viktigt är dock att känna 

till att det förutom vid livets slutskede aldrig är normalt för en äldre person att flukturera i 

vakenhetsgrad. Konfusion är inte ett normalt tillstånd för någon äldre person (Steis et al, 2012). Det 

kan vara svårt att bemöta patienter med konfusion eftersom de ofta kan befinna sig i en egen 

verklighet och kan vara utåtagerande (Stenwall, Eriksdotter Jönhagen, Sandberg & Fagerberg, 

2008). 

Närståendes roll vid konfusion 

Den närstående vet hur den äldre är i vanliga fall och kan på så sätt ses som en värdefull tillgång till 

att upptäcka tidigare tecken på konfusion hos patienten. Närstående kan även dämpa patientens oro 

och hjälpa till att påminna patienten om dennes vanliga liv utanför sjukhuset (Hylen Ranhoff, 2010). 
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Svårigheten kan dock vara att det kan vara upprörande att se den äldre i ett sådant tillstånd och den 

närståendes oro kan då orsaka ännu mer ångest hos patienten. Genom en ökad kunskap om 

upplevelsen av konfusion, kan både närstående och sjuksköterskan bättre förstå vad patienten går 

igenom (Stenwall, 2009). Förutsättningen för att använda närstående i prevention och behandling av 

patienter med konfusion är att närstående känner igen symtomen och vet hur de ska agera. I en 

studie av Bull, Boaz och Sjöstedt (2016) undersöktes vad närstående som också vårdar äldre 

personer med risk för konfusion känner till om ämnet. Resultaten visade att närstående ofta inte vet 

vad konfusion är samt att de blandar ihop tillståndet med demens.  

Teoretisk referensram 

Familjefokuserad omvårdnad 

Den som drabbas av sjukdom har oftast ett nätverk av närstående omkring sig. Närstående kan 

synonymt kallas för familjen utifrån definitionen att familj handlar om en känslomässig anknytning 

mellan personer. Definitionen familj ska här inte att likställas med ett blodsband utan att personer 

själva definierar vilka som är deras familj. Det innebär att familjen exempelvis kan vara en granne 

likaväl som ett syskon (Benzein, Hagberg & Saveman, 2019). I denna litteraturöversikt ska 

närstående och familj ses som synonymt. Fortsatt används ordet familj som den nedan beskrivna 

teoretiska utgångspunkten, medan ordet närstående används som den eller de personer som någon 

har valt att kalla sin familj. 

Familjefokuserad omvårdnad är ett begrepp som används för att uppmärksamma vilken påverkan 

familjen har på den enskilda patienten. En familj som stöttar och som uttrycker tilltro till vården kan 

lugna patienten medan motsatsen kan ha negativa konsekvenser (Benzein, 2017). Eftersom patienter 

med konfusion oftast är oroliga kan familjefokuserad omvårdnad passa bra som teoretisk 

utgångspunkt. 

I sin tur delas den familjefokuserade omvårdnaden upp i familjecentrerad omvårdnad och 

familjerelaterad omvårdnad. De kan ses som två synsätt som kompletterar varandra och som passar i 

olika situationer. Utifrån den familjecentrerade omvårdnaden betraktas familjen som ett system där 

de olika delarna påverkar varandra. Tillsammans ska de ses som större än varje del för sig (Benzein, 

2017). Vid den här typen av omvårdnad sker en kontinuerlig dialog mellan sjuksköterska och 

familjen. Här ses alla parter som jämbördiga med olika styrkor att tillföra i samtalet (Benzein et al., 

2019). 
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 Den familjerelaterade omvårdnaden innebär att utgångspunkten är antingen patient eller 

familjemedlemmar och att övriga bör betraktas som kontext kring den personen. I personcentrerad 

vård är den familjerelaterade omvårdnaden i fokus. Ett exempel på när familjen sätts i centrum är 

samtalsgrupper då erfarenheter delas kring patientens sjukdomstillstånd (Benzein et al., 2019). När 

omvårdnaden har en familjerelaterad fokus så väljer sjuksköterskan hur delaktig familjen ska vara i 

omvårdnaden. Stöd och information om sjukdomen ges utifrån hur sjuksköterskan bedömer att 

familjemedlemmarna kan hantera det. 

Under många år har personalen i vården utgått från att de sitter på kunskapen om vad som är bäst 

för patienten. Idag arbetar vården allt mer fokuserat kring relationen patient-sjuksköterska, där 

parterna ses som två jämbördiga som har lika viktig information att bidra med för att omvårdnaden 

ska bli så optimal som möjligt. Genom att även bjuda in närstående som en tredje part, ges 

ytterligare pusselbitar vilken omvårdnad som är bäst för just den här patienten (Benzein, 2017). 

Utifrån en ömsesidig respekt är det lättare att förstå varandra. Förutsättningen att hitta nya lösningar 

blir bättre om problemen kan ses från olika perspektiv (Benzein et al., 2019). Att som sjuksköterska 

ha ett öppet och reflekterande samtal tillsammans med patient och närstående, kan öka både själva 

förståelsen för varandras perspektiv samt ge nya lösningar på konstaterade problem (Benzein, 

2017). I den här litteraturöversikten kommer den familjefokuserade omvårdnaden vara den 

teoretiska referensramen. Vid konfusion kan patienten ha svårt att kommunicera med sin omvärld. 

Närstående kan då vara ett stöd för patienten, dels genom att föra dennes talan, dels genom att med 

sin närvaro påminna patienten om tillvaron utanför sjukhuset (Hylen Ranhoff, 2010). 

Familjefokuserad omvårdnad i forskning 

I en intervjustudie av Wong, Liamputtong, Koch och Rawson (2015) undersöktes hur 

familjefokuserad vård kan utnyttjas inom intensivvård. Genom att förstå hur närstående upplever 

kontakten med sjukvården kan de arbeta mer familjecentrerat i framtiden. Studien visar att 

kommunikation är centralt i den familjecentrerade vården. Ibland känner närstående dock 

frustration, eftersom sjuksköterskorna väljer vilken information de vill dela med sig av, vilket ökar 

oron hos de närstående. Att få ärlig och tydlig information föredras i jämförelse med att besked 

lindas in för att skona de närstående från dåliga besked. Den typen av kommunikation ökar 

förtroendet för sjuksköterskan som givit informationen. Genom att ge närstående utrymme för 

frågor och erbjuda stöd så mår de bättre. I sin tur blir då de närstående till större hjälp för patienten 

och kan ge denne psykosocialt stöd. Benzein och medarbetare (2019) bekräftar vikten av att den 

information som ges behöver förmedlas på ett sätt som gör att närstående förstår. Inom 
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intensivvården ses närstående sedan många år som en som en tillgång. Benzein och medarbetare 

(2019) uttrycker att det finns studier som visar på hur närstående vill vara hos patienten och att de 

ser sig själva som en naturlig länk mellan patienten och vårdpersonalen.  

Problemformulering 

Hälften av alla äldre patienter inneliggande på sjukhus beräknas kunna drabbas av konfusion. 

Sjuksköterskor har bristfälliga kunskaper när det gäller att upptäcka och ge omvårdnad vid 

konfusion. Närstående vet hur patienten ter sig i vanliga fall och kan således se tidiga tecken på 

konfusion. Dessutom kan deras närvaro lugna patienten som ofta är orolig. Om vården utgår från ett 

familjefokuserat synsätt så kan närstående vara en del av behandlingen som en specifik 

omvårdnadsåtgärd. En ökad kunskap om upplevelsen av konfusion sett från patienten, närstående 

och sjuksköterskan kan ge vården bättre redskap i bemötandet av denna patientgrupp, samt 

synliggöra utmaningar i omvårdnadsarbetet. 

Syfte 

Den här studien syftade till att undersöka, äldre patienters, närståendes och sjuksköterskors 

upplevelse av konfusion på sjukhus, samt huruvida familjefokuserad omvårdnad kunde verka 

främjande vid konfusion. 

METOD 

Design 

Litteraturöversikt med systematisk ansats och en beskrivande design. 

Sökstrategi 

Databaser 

För att hitta relevanta artiklar användes databaserna PubMed och Cinahl. Sökning gjordes även på 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering utan att några relevanta publikationer 

hittades. 

Sökord 

Delirium, confusion, aged, elderly, family, nursing, nursing care, experience, family-centered care. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar på svenska och engelska, publicerade mellan 2009 och 2019, med 

personer äldre än 65 år inneliggande på sjukhus vid tidpunkten för deras konfusion, deras 

närstående och sjuksköterskor med erfarenhet av konfusion. Både hyperaktiv och hypoaktiv 

konfusion inkluderades liksom patienter som hade en blandad typ. Studier från 

intensivvårdsavdelningar togs med som underlag trots att detta var en litteraturstudie på grundnivå. 

Anledningen var att konfusion är vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningar (Stubberud, 

2011), därför finns mycket forskning i ämnet just i den miljön. Om forskaren söker evidens kring 

om en åtgärd är effektiv anses randomiserade kontrollstudier (RTC) vara bäst men de är inte så 

vanliga inom omvårdnadsforskning. Kvasiexperimentell design jämför två grupper men utan någon 

slumpmässig fördelning av deltagarna. Detta anses ge lägre evidens än RCT-studier. En annan typ 

av experimentell design är prospektiva studier. De är av en icke-experimentell design som avser att 

jämföra skillnader före och efter en åtgärd (Forsberg & Wengström, 2017).  

Exklusionskriterer var att artiklarna inte motsvarade syftet eller hade för låg kvalitet. Artiklar som 

fokuserade på läkemedel vid konfusion, handlade om konfusion vid livets slutskede alternativt 

konfusion vid kroniskt etylmissbruk exkluderades. Kvalitativa studier användes för att beskriva och 

förstå hur sjuksköterska, patient och närstående upplever fenomenet konfusion medan kvantitativa 

studier bättre kunde visa på evidensen huruvida närståendes närvaro påverkade konfusionen hos 

patienten (Forsberg & Wengström, 2017). 

Tillvägagångssätt 

De tilltänkta svenska sökorden översattes till engelska med Svensk Medical Subject Headings 

(Svensk MeSH, 2019). Sökorden användes tillsammans med de booleska söktermerna AND samt 

OR för att utöka eller begränsa sökningen (Uppsala universitetsbibliotek, 2019). Termerna som 

användes var följande; (delirium OR confusion, AND aged OR elderly), family, nursing OR nursing 

care, experience. Family-centered care AND aged OR elderly. Resultat presenteras i tabell 1. 

Avgränsningar gjordes utifrån t.ex. publikationsår och språk. Efter varje sökning lästes samtliga 

titlar för att få en överblick och därefter lästes abstract av artiklar som verkade relevanta. Vidare 

lästes 30 artiklar som funnits vara av relevans i fulltext. 17 artiklar valdes därefter ut för 

kvalitetsgranskning och granskades med mallarna presenterade i bilaga 1 (Forsberg & Wengström, 

2017). Avslutningsvis valdes 15 artiklar som underlag för litteraturstudien (se bilaga 2). 

 



7 

 

 

Tabell 1. Tabell för litteratursökning 

Databas MeSH sökord Utfall Lästa abstract Typ av 

studie 

Artiklar 

valda för 

granskning 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed delirium OR 

confusion AND 

aged OR elderly 

AND family 

140 140 Clinical 

study 

18 4 

PubMed delirium OR 

confusion AND 

aged OR elderly 

AND experience 

121 121 Clinical 

study 

10 4 

PubMed delirium OR 

confusion AND 

aged OR elderly 

AND nursing 

care OR nursing 

71 71 Clinical 

study 

12 4 

PubMed Family-centered 

care AND aged 

OR elderly 

66 66 Clinical 

study 

7 3 

CINAHL delirium OR 

confusion AND 

aged OR elderly 

AND family  

29 29 Clinical 

study 

2 0 

CINAHL delirium OR 

confusion AND 

aged OR elderly 

AND experience 

49 49 Clinical 

study 

1 0 

CINAHL delirium OR 

confusion AND 

aged OR elderly 

AND nursing 

OR nursing care 

89 83 Clinical 

study 

0 0 
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CINAHL Family-centered 

care AND aged 

OR elderly 

66 42 Clinical 

study 

2 0 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklar med kvalitativ ansats användes eftersom studien undersökte upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2017). Frågor kring studiernas syfte, undersökningsgrupp, metod för datainsamling, 

analys samt utvärdering besvarades och värderades utifrån ett poängsystem där ja på frågan gav ett 

poäng alternativt om studien besvarade granskningsmallens fråga. Vid ett nej eller inget svar på 

frågan i mallen uteblev poängen. Maximal poäng var 32 på den kvalitativa granskningsmallen. 

Poäng mellan 0–10 klassades som låg kvalitet, 11–21 poäng sågs som medelkvalitet medan 

artiklar som fick 22–32 poäng bedömdes ha hög kvalitet. Kvantitativa artiklar granskades antingen 

utifrån en mall för RCT-studier (Forsberg & Wengström, 2017) med 36 poäng som högst, 

alternativt mallen för kvasi-experimentella studier med maximalt 25 poäng. I mallen för RCT-

studier skattades artiklar mellan 0–12 poäng ha låg kvalitet, 13–23 poäng stod för medelkvalitet 

samt 24–36 poäng tillföll artiklar med hög kvalitet. Den kvasiexperimentella mallen (Forsberg & 

Wengström, 2017) gav lägst kvalitet till artiklar med poängen mellan 0–8, medelkvalitet mellan 

9–16 poäng, samt slutligen en hög kvalitet till artiklar som uppnådde mellan 17–25 poäng. För 

artiklar som byggde på studier av mixad metod, delades resultatet upp i en kvalitativ- och en 

kvantitativ del. På så sätt granskades varje metod separat med avsedd granskningsmall (Forsberg 

& Wengström, 2017). Poängsystemet fanns inte med i mallarna ursprungligen utan tillfördes för 

att kunna jämföra artiklarnas kvalitet. Två artiklar med låg kvalitet föll bort efter 

kvalitetsgranskning. Slutligen inkluderades 15 artiklar i studien, presenterade i bilaga 2. 

Resultatanalys 

Genom att läsa igenom samtliga artiklar flera gånger har det väsentliga i studierna kommit fram 

(Forsberg & Wengström, 2017). Varje enskild artikel delades därefter upp i grupper utifrån sitt 

innehåll. Det centrala budskapet i varje artikel fick en kod så som exempelvis: patientens 

upplevelse, eller familjefokuserad omvårdnad. Vissa artiklar hade flera koder. Koderna 

jämfördes inbördes och nya koder inom dessa grupper skapades. Efter den första analysen kunde 

materialet delas in i fyra grupper. Då den andra analysen var slutförd delades materialet in i fyra 

teman samt tre kategorier, detta utifrån likheten som artiklarna hade med varandra, se tabell 2. 
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Artiklarna lästes därefter upprepade gånger för att säkerställa en korrekt analys av materialet. 

Tabell 2. Teman och kategorier 

Tema Kategori 

Upplevelsen av konfusion 

Perspektiv utifrån: 

Patient 

Kunskapsbrist Närstående 

Interaktion Sjuksköterska 

Familjefokuserad omvårdnad   

 

Forskningsetiska överväganden 

I varje litteraturstudie skulle samtliga studier som inkluderades ha godkänts av en etisk kommitté 

alternativt innehålla ett etiskt resonemang. Samtliga valda artiklar hade granskats etiskt, således 

behövde ingen exkluderas. Alla resultat presenterades oavsett om de stödde författarens tes eller 

inte och de studier som ingick i litteraturstudien redovisades korrekt utifrån gällande 

referenssystem (Forsberg & Wengström, 2017). 

 

RESULTAT 

Den här litteraturstudien utgår ifrån 15 artiklar. Sex av dem baseras på studier i USA och två från 

Australien. Resterande artiklar kommer från Canada, Chile, Nordirland, Norge, Danmark, Italien 

samt Österrike. Åtta av studierna var kvalitativa, av dem behandlade fyra patientens upplevelse av 

konfusion, en fokuserade på närstående och två på sjuksköterskans upplevelse. Ytterligare en 

kvalitativ artikel tog upp gemensamma aspekter kring upplevelsen av konfusion för både patient, 

närstående och sjuksköterska. Tre artiklar byggde på mixad metod, varav en undersökte patientens 

upplevelse vid konfusion, den andra fokuserade på hur närstående kunde utbildas för att identifiera 

konfusion postoperativt, medan den tredje undersökte sjuksköterskors inställning till 

familjefokuserad omvårdnad. Två artiklar byggde på RCT-studier och inriktade sig på närstående. 

Två artiklar hade en kvasi-experimentell utgångspunkt med före- och efterstudier som 

undersökningsmetod. En av dem intresserade sig för sjuksköterskor och den andra för närstående.  
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Upplevelsen av konfusion 

Ur patientens perspektiv  

För patienten var episoden med konfusion oftast kopplat till starka obehagskänslor, desorientering 

och rädsla för att bli skadade av omvärlden (Weissenberger-Leduc, Maier & Iglseder, 2019; Pollard, 

Fitzgerald & Ford, 2015). En kvinna berättade: 

” I could not get off the bed because they had rails on it, you know, and I couldn’t get out, it was 

shocking. I couldn’t save her (she believed they were killing her granddaughter) because I couldn’t 

get out” (Pollard et al., 2015, s.216).  

Ofta var patienten själv medveten om att de var förvirrade, de hade svårt att uttrycka sig och ta emot 

information (Morandi et al., 2015). Det fanns få studier inom området för litteraturöversikten som 

inkluderade patienter med demenssjukdom eller annan uttalad kognitiv svikt. Oftast var det istället 

ett exklusionskriterium (Instenes et al., 2019; Weissenberger-Leduc et al., 2019; Pollard et al., 2015; 

Schmitt et al., 2019), detta eftersom intervjumaterialet annars sågs som mindre trovärdigt (Schmitt, 

et al. 2019). Samtidigt framhöll forskarna att patienter med demenssjukdom löpte en ökad risk att 

drabbas. Den kunde vara så hög som 89%. En mixad studie om upplevelsen av konfusion där 

patienterna hade demenssjukdom i botten, mindes hälften av deltagarna konfusionen efter tre dagar. 

Efter ytterligare en månad mindes fortfarande fyra av tio episoden. Patienterna upplevde samma 

symtom och känslor som personer utan demenssjukdom (Morandi et al, 2015). 

Vissa patienter uttryckte att livet efter en konfusion var som att leva med ett känslomässigt ärr. 

Minnen om episoden stannade för alltid kvar. De skämdes över hur de hade betett sig (Pollard et al, 

2015; Instenes et al., 2019), och var oroliga över att ha varit till besvär för sina närstående (Schmitt 

et al., 2019). En man uttryckte upplevelsen så här:  

” It left its mark, I don’t think it will ever get out of my head, it still rolls through my mind. I would 

be pretty bad to have more operations, no (I) would not go through that again” (Pollard et al, 2015, 

s.218).  

En intervjustudie av Instenes och medarbetare (2019) visade att patienterna tydligt mindes tankar 

och känslor från konfusionen fast fyra år hade passerat. I andra kvalitativa studier uttryckte 

patienterna återkommande en rädsla för att bli sjuk och riskera att hamna på sjukhus igen (Schmitt 

et al., 2019; Pollard et al., 2015). 
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Ur de närståendes perspektiv 

Det var vanligt att en person med konfusion gick in och ut ur sitt tillstånd under en dag, vilket ledde 

till att personens kognitiva förmåga flukturerade. Närstående upplevde det ofta obehagligt att inte 

veta vem de skulle möta när de kom på besök. En kvinna uttryckte det: 

”He’d just look at me and there was nothing in his eyes, nothing, no recognition, just dead patches in 

his eyes.” (Day & Higgins, 2015, s.1706).  

En annan närstående beskrev sin mamma under konfusionen som ”det” och ”skalet”. Det var som 

att tillståndet tog bort mänskligheten från henne. Andra närstående fick en inblick i patientens 

hallucination: 

”Totally off with the pixies. It was as she had her own video running in the head that we couldn’t 

see, but she was interacting with this mental image and you know, sometimes she’d be laughing and 

other times she’d be angry. And it’s hideous to watch. It’s really terrible.” (Day et Higgins, 2015, 

s.1706).  

Närstående uttryckte ofta oro för att deras älskade inte skulle återvända från konfusionen, utan att de 

skulle stanna i den för alltid (Day & Higgins, 2015).  

Ur sjuksköterskans perspektiv 

Som sjuksköterska var det svårt att skapa en relation med en patient som hade konfusion. En 

anledning var svårigheter att få kontakt eftersom patienten ofta befann sig i en egen verklighet, 

vilket ledde till missförstånd och inte sällan ilska från patienterna. I en intervjustudie i grupp var 

sjuksköterskorna överens om att den här patientgruppen tog upp mycket av deras tid och även kunde 

pröva tålamodet när de till exempel försökte ta sig ur sängen (Kristiansen, Konradsen & Beck, 

2018).  

Att försöka se till att patienten var säker var en annan sak som sjuksköterskor såg som en stor 

utmaning (LeBlanc, Fothergill Burbonnais, Harrison & Tousignant, 2018). En sjuksköterska 

menade att det räckte med att vända ryggen till i en minut och hämta ett läkemedel, för att det skulle 

vara kaos när hen var tillbaka. Det innebar också att sätta allt annat åt sidan och fokusera på den 

enskilda patientens direkta behov: 

”Most of the stories are all the same. The worst one is when they have no idea of where they are and 

their main goal is getting home. It doesn’t matter what you tell them or what they’re hooked up to, 
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they’re climbing out of bed. …it could be dangerous. So, you’re constantly going back to the 

bedside” (LeBlanc et al., 2018, s.94). 

Flera sjuksköterskor uttryckte vikten av att möta patienten där hen var rent mentalt utan att 

kommentera hur hen betraktade sin omvärld. Genom att ta sig tid, vara vänliga och tålmodiga kunde 

de ändå ofta få kontakt med patienterna. De menade att det inte gick att veta vad som fungerade 

innan utan att de fick prova sig fram från fall till fall (LeBlanc et al., 2018). 

Kunskapsbrist 

Patientens brist på kunskap och information 

Det var tydligt att patienterna inte hade fått information om vad konfusionen kunde ha berott på 

innan de lämnade sjukhuset (Pollard et al, 2015; Instenes et al, 2019; Schmitt et al., 2019). I en 

studie uttryckte deltagarna att de trodde att det var deras eget fel alternativt att de höll på att få en 

demenssjukdom. De tyckte att det kändes bra att få prata om sin upplevelse under intervjun och att 

de hade känts bra att prata med andra i samma situation (Pollard et al., 2015). En studie kom fram 

till att det hade varit bäst för patienterna att få prata med vårdpersonal innan de skrevs ut från 

sjukhuset samt att utbildning om konfusion borde ses som en naturlig del av vårdförloppet både för 

patient och dennes närstående (Weissenberger-Leduc et al. 2019). 

Närståendes brist på kunskap och information 

I flera studier (Day & Higgins, 2015; Smithburger, Korenoski, Alexander & Kane-Gill, 2017; 

Schmitt et al., 2019) uttryckte närstående som upplever konfusion hos en äldre patient, att de hade 

önskat få mer information om vad tillståndet innebar. En närstående uttryckte det: 

”But it would have been better had we been warned ahead of time of this potential, rather than to 

have to just suddenly see it, and it also would have been better perhaps if we had been given any kind 

of guidelines on how to manage it…” (Schmitt et al., 2019, s.334). 

Det kunde upplevas otäckt att stanna kvar hos patienten som betedde sig som en främling och även 

när personen var sig själv igen var de närstående oroliga att patienten åter skulle gå in i konfusion. 

Närstående upplevde att vårdpersonalen inte alltid ansåg att de närstående behövde få någon 

information. En av dem möttes av oförstående från sjuksköterskan: 

”It was just, ”Oh, your mother’s got a bladder infection, but we’re treating it”… we didn’t really get 

a lot of explanation, well, I didn’t feel there was a lot of explanation, other than, ”Yes, it’s something 
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that happens in the elderly. It affects their mind and we treat it with antibiotics.” (Day & Higgins, 

2015, s.1707).  

Situationen var kanske vardaglig för vårdpersonalen men absolut inte ordinär för de närstående. När 

de inte förstod vad som hände blev de väldigt oroliga. En närstående beskrev att vårdpersonalen inte 

visste vad de skulle göra när hennes nära och kära person blev aggressiv. Det hade lett till en stor 

scen med vakter och ökad oro för patienten (Day & Higgins, 2015.) I en studie blev närstående 

tillfrågade om hur de hade önskat fått information kring konfusion. De uttryckte att de både hade 

velat ha personlig information direkt av sjuksköterskan, samt skriftlig information om de hade 

kunnat göra själva (Smithburger et al., 2017). 

Sjuksköterskans brist på kunskap 

Både kvalitativa studier (Kristiansen et al, 2018; Schmitt et al, 2019) samt en kvantitativ studie 

(Meako, Thompson & Cochrane, 2011), pekade på ett ökat behov av kunskap kring konfusion hos 

sjuksköterskor. I en kvalitativ studie med på en neurologisk avdelning konstaterades att de 

förmodligen ofta hade patienter med konfusion men att det sällan upptäcktes. En anledning kunde 

ha varit för att symtomen för konfusion liknade symtom som patienten förväntades ha på 

avdelningen. Emellertid var sjuksköterskorna osäkra på hur vanligt konfusion faktiskt var eftersom 

det inte fanns några riktlinjer på avdelningen för hur det skulle dokumenteras, varför det inte 

journalfördes som konfusion utan ibland nämndes som oro andra gånger som psykos etcetera 

(Kristiansen et al., 2018). Resultatet var en försening av diagnos och behandling.   

Både en kvantitativ studie (Meako et al., 2011) samt en kvalitativ studie (Day & Higgins, 2015) 

konstaterade att sjuksköterskor ofta misstog konfusion för demenssjukdom. Konfusion bör dock 

aldrig ses som normalt hos en äldre person som genomgått en operation eller är inneliggande på 

sjukhus av något annat skäl (Day & Higgins, 2015). I en studie visade att ett utbildningsprogram om 

konfusion som pågick i en timme ökade sjuksköterskornas kunskaper om konfusion markant utifrån 

predisponibla riskfaktorer samt riskfaktorer på avdelningen (Meako et al., 2011). 
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Interaktion 

Utifrån patientens perspektiv 

Patienterna kände sig ofta ensamma och övergivna. De försökte uttrycka sina rädslor och önskan att 

få tröst men blev avfärdade (Pollard et al., 2015): 

”I asked if she (the nurse) could come and sit with me for a little while and hold my hand, because I 

experienced it as all so horrifying… I could use the alarm-clock if I wanted something was her 

answer.” (Instenes et al., 2019, s.229). 

Dessutom upplevde patienterna att hallucinationerna försvårade kontakten med omgivningen 

(Instenes et al, 2019). Patienterna möttes ibland av oförstående från sina närstående efter en 

konfusion då de tyckte att patienterna skulle sluta tänka på det och gå vidare (Pollard et al, 2015). 

En studie visade att patienterna mindes okänsliga kommentarer från både sjukvårdspersonal och 

närstående flera år efter episoden med konfusion (Instenes et al., 2019). 

Utifrån den närståendes perspektiv 

Närstående ville oftast vara hos patienten under konfusionen. Några berättade i intervjuer att endast 

de kunde lugna patienterna (Smithbuger et al, 2017). Samtidigt mindes inte alltid patienten vem den 

närstående var och kunde då vara misstänksam även mot dem (Schmitt et al, 2019). 

Närstående upplevde ibland att de var i vägen för vårdpersonalen (Smithburger et al., 2017) och 

bristen på information från dem skapade irritation hos de närstående (Day & Higgins, 2015). En 

närstående hade varit med om konfusion hos patienten tidigare tillfälle och försökte förmedla sin 

kunskap till personalen utan att få gehör: 

”When I tried to speak to them to tell them what was happening with her I sort of got a pat on the 

head and said ”It’ll be all right dear. We’ll cope with it.” But I knew that it wouldn’t be alright, but 

nobody would listen. And because you’re just the relative you don’t really have any status… and 

they’re not taking it on board and they’re not taking you seriously because you’re not a health 

professional. What would you know?” (Day & Higgins, 2015, s.1708). 

Flera närstående uttryckte att de visserligen gärna deltog i omvårdnaden med patienten men att de 

föredrog att bli inbjudna av vårdpersonalen för att inte känna sig i vägen (Smithburger et al., 2017). 
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Utifrån sjuksköterskans perspektiv 

Förutom att patienterna ofta kunde befinna sig i en egen värld, så gjorde patienternas sviktande 

kognition det svårare att förstå varför de behövde olika insatser. Deras begränsade 

kommunikationsmöjligheter försvårade sjuksköterskornas samtal om omvårdnad med patienten 

(Schmitt et al, 2019). Rädslan för att utsättas för våld beskrevs som överhängande av 

sjuksköterskorna. Ibland måste patienten spännas fast för att minska risker för både patient och 

sjuksköterska (LeBlanc et al., 2018). 

Familjefokuserad omvårdnad 

Den familjefokuserade omvårdnaden är inte uppdelad i sin presentation eftersom den utgår ifrån ett 

samarbete mellan patient, närstående och sjuksköterskan. 

I en studie av LeBlanc och medarbetare (2018) beskrev sjuksköterskorna att ett gott partnerskap 

med de närstående kunde effektivisera vården, men för att det skulle kunna ske behövde närstående 

förstå vad konfusionen innebar för patienten. Det skapade lugn hos de närstående och de hade då 

lättare att närma sig patienten och orka vara kvar vid dennes sida.  

En kvantitativ studie undersökte om några för patienten personliga föremål kunde dämpa 

konfusionen, genom att närstående tog med dem för att påminna om livet utanför sjukhuset. Ingen 

evidens fanns för att så var fallet (Smithburger et al., 2019). I en kvasiexperimentell studie 

undersöktes om närståendes närvaro kunde ha positiva effekter på en äldre person med konfusion. 

Den närstående fick en informationsbroschyr om konfusion samt med tips om hur det var lämpligt 

att närma sig patienten. De närstående tillbringade sedan så mycket tid som möjligt med patienten 

och interagerade i den mån det gick. Ingen evidens fanns för att närvaron av närstående minskade 

konfusionen, däremot sågs en markant förbättring rent generellt av det psykiska måendet hos 

patienterna (Black, Boore & Parahoo, 2010). Resultatet från en RCT-studie visade att även en 

simulerad närvaron av närstående dämpade aggressionen hos äldre patienter med konfusion. 

Emellertid blev även patienter som hade fått se en kort naturfilm också blev lugnare även om 

skillnaden var mindre markant (Waszynski, Milner, Staff & Molony, 2018). 

En undersökning med mixad metod, visade att ju äldre sjuksköterskan var desto mer bekväm kände 

hen sig med att involvera närstående i vården. Samtidigt var det ofta de sjuksköterskor som hade 

arbetat längst som var tveksamma till att involvera närstående. De ansåg att det tog mycket av deras 

tid och att det var svårt att få närstående att förstå informationen. Sjuksköterskorna menade att 

ibland var de närstående för oroliga för att kunna ta emot information och ibland krävde de då mer 
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vård än vad som kunde erbjudas. Emellertid såg en del sjuksköterskor närstående som en källa till 

viktig kunskap om patienterna (Misto, 2018). 

En RCT-studie undersökte om närstående kunde minska förekomsten av konfusion hos äldre på 

sjukhus. Resultatet var att endast 5,6% av patienterna fick konfusion i jämförelse med 13,3% i 

kontrollgruppen. Dock var det otydligt om andra hjälpmedel så som klocka, almanacka och 

glasögon även fanns hos kontrollgruppen. Det gjorde resultatet mindre trovärdigt. Forskarna menar 

ändå att det tyder på att närstående kan ha en positiv inverkan vid konfusion (Martinez, Tobar, 

Beddings, Vallejo & Fuentes, 2012). 

Inför elektiv kirurgi fick närstående som skulle vårda patienten postoperativt i hemmet, en 

utbildning via telefon i konfusion genom en studie med mixad metod. De lärde sig symtom samt hur 

de skulle skattas via ett särskilt formulär. Studien visade att utbildningen var uppskattad av de 

närstående som ökade sina kunskaper om ämnet, samt att närstående upptäckte flera fall av 

konfusion. Forskarna menade att närstående bör ses som en tillgång i arbetet med att upptäcka 

konfusion så tidigt som möjligt (Bull et al, 2017). 

 

DISKUSSION 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra teman: Upplevelse av konfusion, kunskapsbrist, interaktion 

samt familjefokuserad omvårdnad. Samtliga teman utgick ifrån perspektiven: patienten, närstående 

och sjuksköterskan. Utifrån temat, Upplevelse av konfusion, sågs att patienten ofta hade en 

skrämmande upplevelse under konfusionen. Det var vanligt att de mindes episoden efteråt. De 

närstående tyckte att konfusionen var obehaglig. De var oroliga att patienten skulle förbli i 

tillståndet. Sjuksköterskan upplevde att det var svårt att få kontakt med patienterna som kunde bli 

aggressiva och omvårdnaden tog upp mycket tid. Det andra temat, Kunskapsbrist, visade att ingen 

patient tycktes ha fått information om konfusionen i efterhand, vilket bland annat ledde till att de 

skuldbelade sig själva och undvek vård i största möjliga utsträckning. Närstående var frustrerade 

över att de inte fick någon bra förklaring till patientens tillstånd. Sjuksköterskor hade dålig kunskap 

om konfusion och i vissa fall inga rutiner för dokumentation eller omvårdnad. I temat, Interaktion, 

sågs att patienterna ofta kände sig övergivna och hade svårt att göra sig förstådda. Närstående ville 

delta i vården av patienten men visste inte vad de skulle göra och de kände sig bortstötta av 

personalen. Hallucinationer och aggressivt beteende hos patienterna ledde till att sjuksköterskor 

ibland var tvungna att ta till tvångsåtgärder. Det sista temat, Familjefokuserad omvårdnad visade att 
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det genom att lyfta fram närståendes kunskap om patienten, gick att upptäcka tidiga tecken på 

konfusion, samt att patienterna i regel kände sig lugnare med närstående hos sig. 

Resultatdiskussion 

Upplevelsen av konfusion 

Det vanligaste var att patienter mindes episoden av konfusion även om de hade en kognitiv svikt 

sedan tidigare, vilket är en viktig kunskap för sjuksköterskor. Patientens obehagliga erfarenheter 

från konfusionen sammantaget med bristen på information och avsaknaden av att prata om 

upplevelsen i efterhand, ledde till att patienter inte våga söka framtida vård. Resultatet kan ses som 

en följd av dålig kommunikation från vårdens sida. Flera deltagare i de ingående studierna uttryckte 

hur bra det kändes att få prata om konfusionen vid intervjuerna. En idé skulle kunna vara en rutin att 

ansvarig sjuksköterska följer upp dessa patienter med ett telefonsamtal efter hemgång, för att säkra 

upp patientens psykiska välmående och minimera traumatiska effekter av konfusionen. 

Patienterna uttryckte att de försökte få tröst och kontakt med personalen men att deras behov 

negligerades. Det är viktigt att inte förbise dessa patienters oro utan istället i den mån det går som 

sjuksköterska, ta sig tid med patienter som sjuksköterska. Även om symtomen kvarstår, skulle en 

liten stund av tröst kunna betyda mycket för patienterna och dessutom skulle de förmodligen även i 

efterhand minnas att de blev bekräftade och fick stöd av vårdpersonalen. 

Kunskapsbrist 

Att så många som hälften av äldre på svenska sjukhus kan vara drabbade av konfusion är en hög 

siffra. Det är en brist att det inte finns ett tydligt vårdprogram inrättat på varje sjukhus som 

personalen kan följa. Det som idag finns är relaterat till demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017b) 

vilket ökar missförståndet att endast personer med demenssjukdom kan drabbas. Detta måste 

förändras, inte bara för att minska patienternas lidande, utan även för att stressen för personalen ska 

bli lägre om alla vet vad de ska göra och kostnaderna för sjukvården kan minska. I en studie som 

införde ett en timmas utbildningsprogram om konfusion så ökade sjuksköterskornas kunskaper om 

konfusion markant. Således menade forskarna att även en liten insats kunde ge ett viktigt resultat 

(Meako et al. 2011). 

Ett anmärkningsvärt fynd var att sjuksköterskor på en avdelning berättade att de var säkra på att 

konfusion var vanligt förekommande. De kunde dock inte säga hur vanligt det var eftersom de var 

osäkra på symtomen och att dessa heller inte dokumenterades som konfusion i journalerna. En 
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tolkning är att ökad kunskap om konfusion bör prioriteras men även att det behöver finnas tydliga 

riktlinjer för dokumentation vid konfusion. 

Interaktion och familjefokuserad omvårdnad 

De närstående kan ses som en stor tillgång vid vården av patienter med konfusion. Resultatet från 

studierna visar dock att det var bra om att de närstående fick information om patientens tillstånd 

innan de träffade denne för att risken för chock skulle minimeras. Fanns inte den möjligheten bör 

ansvarig sjuksköterska så snart det går ta sig tid och förklara, för att välinformerade närstående kan 

förmedla sitt eget lugn vidare till patienten. En reflektion är dock att om patienten inte har några 

närstående som kan komma och stötta patienten under konfusionen, är det ännu viktigare att som 

vårdpersonal ta sig tid med patienten. 

Även om det behövs mer forskning för att säkerställa evidens kring huruvida närvaron av 

närstående minskar förekomsten av konfusion, så råder det inga tvivel om att patienterna blir 

lugnare och mår bättre rent psykiskt i kontakten med närstående. Detta är en stor resurs som bör 

tillvaratas. Sjuksköterskor behöver prioritera att lägga tid på att kontakta och informera närstående. 

Sjuksköterskorna i studierna återkom till att det var tidskrävande att vårda patientgruppen samt att 

de var svåra att få kontakt med. I vissa fall var det endast de närstående som kunde lugna 

patienterna. Om sjuksköterskan inte kan ge patienten omvårdnad kan situationen bli farlig för 

patienten och i vissa fall blev lösningen tvångsåtgärder. En för patienten mindre traumatisk lösning 

vore ju att använda närstående för att lugna innan situationen urartar och även låta dem vara 

delaktiga i omvårdnaden. 

Ett annat resultat var att använda sig av närstående postoperativt, där en kort utbildning ledde till att 

de närstående lärde sig att identifiera tidiga tecken på konfusion. En sjuksköterska följde upp via ett 

telefonsamtal hur patienten mådde i hemmet. Detta ledde både till att patienten kunde få hjälp i ett 

tidigt skede, samt att de närstående kände sig lugnare eftersom de hade fått verktyg till att hantera 

situationen. Den här typen av utbildningar skulle kunna användas även inom svensk vård, då det 

gynnar alla parter: patienten vars konfusion antingen kan undvikas eller upptäckas i tid, de 

närstående som får kunskap för den eventuella situationen, samt vården som behöver lägga mindre 

resurser på patienten, än om hen skulle behöva läggas in på sjukhus.  
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Etiskt perspektiv 

För patienter med konfusion blir det lätt ett problem för sjuksköterskorna att få patienten att förstå 

syftet med olika omvårdnadsåtgärder. Genom att fråga närstående skulle hen kunna uttrycka 

patientens förmodade önskningar och på så sätt vara en länk mellan patient och sjukvård. Ibland 

behövs tvångsåtgärder vid omvårdnaden av dessa patienter. Även om det kan vara det enda 

alternativet borde det vara bättre att arbeta förebyggande med närstående som en lugnande faktor. 

Om patienten inte samtycker till sin behandling kan det gå emot den mänskliga rättigheten om ett 

eget val. Enligt ICN ska sjuksköterskor verka för insatser som tillgodoser sårbara 

befolkningsgruppers hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Personer med konfusion är 

onekligen ett exempel på en sådan utsatt grupp. Kunskapen om patienters och närståendes 

upplevelse av konfusion bör föras vidare till all vårdpersonal enligt ICN:s etiska kod, där 

sjuksköterskan ansvarar för att vägleda andra för att öka den etiska medvetenheten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Klinisk relevans 

Uppskattningsvis riskerar upp till hälften av alla äldre patienter på sjukhus att drabbas av konfusion 

och för patienter med demenssjukdom ökar risken markant. Ett stort problem är kunskapsbrist hos 

sjuksköterskor som träffar patienterna men som inte ser symtomen. Med en växande äldre 

befolkning ställs allt större krav på att sjuksköterskor känner till detta oavsett vart de arbetar. Fler 

studier behövs för att klargöra i vilken grad och på vilket sätt som närstående kan motverka 

förekomsten av konfusion. Det finns evidens för att närstående kan lugna en orolig eller agiterad 

patient. Av vikt är dock att om möjligt informera närstående om patientens tillstånd inför deras möte 

för bästa resultat för både patient och närstående. Även patienten behöver kunskap om konfusion 

och möjlighet att få lyfta sina upplevelser innan hemgång från sjukhuset för att på så sätt reducera 

skuld och framtida rädslor för sjukvården. Istället för att se närstående som någon som tar av 

sjuksköterskans tid bör de ses som den resurs de kan vara med sina unika kunskaper om patienten. 

Ett gott samarbete kan snarare underlätta sjuksköterskans arbete. Om kunskapen om konfusion hos 

sjuksköterskor ökar kommer sjukvården i slutändan att minska sina kostnader, och genom att 

samarbeta med närstående för att upptäcka konfusion tidigt hos patienter postoperativt, reduceras 

risken för allvarliga biverkningar. 
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Metoddiskussion 

Studiens styrkor och svagheter 

Metoden litteraturöversikt var passande för studiens syfte. Att göra en empirisk undersökning hade 

tagit mer tid än vad som rymdes i projektet. Eftersom studien avsåg att undersöka upplevelser hos 

patient, närstående och sjuksköterskor passade kvalitativa studier bra (Forsberg & Wengström). 

Samtidigt behövdes även kvantitativa studier för att se om konfusion förändrades i frekvens eller 

intensitet i kontakt med närstående. De väletablerade databaserna PubMed och Cinahl låg till grund 

för artikelsökningen. Eftersom inga andra databaser användes kan det ses som en svaghet. 

Sökningar utfördes manuellt efter att ha läst översiktsartiklar i ämnet utan att något nytt underlag 

hittades. Utifrån titel och abstract valdes de artiklar ut som kunde anses vara relevanta. Om någon 

titel varit missvisande finns det en risk för att någon artikel som kunde ha varit relevant har missats. 

Artiklar som motsvarade litteraturöversiktens syfte inkluderades om de hade hög- eller medelhög 

kvalitet samt om de inte var äldre än tio år. En styrka med litteraturöversikten var att merparten 

(11st) publicerats inom en femårsperiod, fyra artiklar var från 2019. Äldst var en studie från 2010.  

En annan styrka var att studierna utförts i olika länder: USA, Canada, Australien, Irland, Danmark, 

Norge, Österrike, Italien och Chile. Denna geografiska spridning ger kunskap från grupper i många 

olika kontexter även om undersökningarna alla riktade sig till äldre personen med konfusion och 

deras närstående. En studie från Nordkorea uteslöts dock eftersom deras sjukvårdssystem var så 

annorlunda upplagt än de västerländska (Kang, Moyle, Cooke, O’Dwyer, 2017). Där förväntades 

närstående alltid sköta merparten av den grundläggande omvårdnaden. Således är det en styrka i den 

här litteraturstudien att hänsyn tagits till alltför kulturella skillnader från vår egen, vilket skulle göra 

det svårt att applicera resultatet på svensk sjukvård. 

En utmaning med den här litteraturöversikten var att ha med resultat från olika slags forskning 

eftersom kvantitativa och kvalitativa resultat inte kan likställas. Resultaten hölls därför åtskilda om 

de hade undersökt kvalitativa frågor om upplevelser eller sökte efter evidens i om en intervention 

fungerade. Artiklarna granskades med olika mallar, visserligen användes samma poängsystem för 

att avgöra vilken kvalitet de hade, men maxpoängen var olika för varje mall.  Det kan i sig leda till 

en svaghet för resultatet. Emellertid behövde olika typer av undersökningar tas fram för att både 

svara på upplevelser med kvalitativ metod och kvantitativ metod för att se om en insats gör skillnad. 

Inom omvårdnad är det inte vanligt med rena RCT-studier, däremot fann författaren flera 

kvasiexperimentella studier och även mixade metoder. Över hälften var rent kvalitativa studier. 
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Endast ett fåtal konstaterade att datamättnad hade nåtts, vilket gör att det är oklart om en större 

population och ett annat urval hade kunnat ge ett annat resultat. Även tolkningar av intervjuer 

riskerar att vridas så att forskarna får det svar de önskar och inte letar efter alternativa svar. 

Merparten av de kvalitativa studierna har genomförts med halvstrukturerade intervjuer. Styrkan med 

det är att svaren då ökar likvärdigheten i datainsamlingen, nackdelen är att intervjuarens sätt att 

formulera frågorna kan uppfattas olika av de som intervjuas (Forsberg & Wengström, 2017). 

Det finns många studier om upplevelsen av konfusion utifrån olika perspektiv, däremot behövs det 

fler studier som undersöker hur närstående kan inverka på frekvensen av konfusion samt hur de på 

bästa sätt kan delta i omvårdnaden av patienter vid konfusion. Författaren föreslår fler studier med 

kvantitativ ansats då de ger högst trovärdighet för evidens (Forsberg, Wengström, 2017). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Samtliga 

artiklar som tagits med i litteraturöversikten var på engelska. Dock var fyra artiklar baserade på en 

undersökning i ett land där det talades ett annat språk. Således var intervjumaterialet från början på 

ett annat originalspråk. Risk finns att viktiga nyanser har försvunnit genom översättning till 

engelska.  

Den här studien exkluderade patienter med konfusion i livets slutskede. Dock fokuserade den här 

litteraturstudien mer på upplevelsen av konfusion hos patienten, och i livets slutskede är det svårare 

att göra etiska studier kring det. I framtida litteraturöversikter vore det intressant att ta del av studier 

kring hur närstående kan främja patienten även i livets slutskede. Exkluderade var även patienter 

med konfusion relaterat till etylmissbruk. Detta för att upplevelsen för patienten då delvis kunde 

bero på substansen snarare än den sviktande kognitionen som kommer av sig själv hos äldre 

patienter i riskgruppen. 
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Slutsats 

Resultatet visade att konfusion är en komplex åkomma som upplevs svår både för patienter, 

närstående och sjuksköterskor. Studien kom fram till att ökad information samt ett familjefokuserat 

angreppssätt där närstående ses som en resurs och specifik omvårdnadsåtgärd kan förbättra 

upplevelsen vid konfusion för alla parter. Resultatet från denna studie påvisar att patienter som får 

stöd av närstående under sin konfusion mår bättre psykiskt, samt att tillståndet kan upptäckas 

tidigare när närstående får delta i omvårdnaden. En liknande form av familjefokuserad omvårdnad 

skulle förmodligen även passa bra på andra patientgrupper, så som inom demensvård och 

psykosvård. Det vore intressanta områden för vidare studier. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Granskningsmallar (Forsberg & Wengström, 2017). 

Checklista för kvantitativa artiklar, RCT 

A. Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja/Nej 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

När genomfördes undersökningen? 

Är powerberäkning gjord? Ja/Nej 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive (kontrollgrupp KG)? 

Var gruppstorleken adekvat? 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

Vad innehöll interventionen? 

Vem genomförde interventionen? 

Hur ofta gavs interventionen? 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reabiliteten beräknad? 

Var validiteten diskuterad? 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? Ja/Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 
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Hur stort var bortfallet? 

Kan bortfallet accepteras? 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? Ja/Nej 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? Ja/Nej 

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? Ja/Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja/Nej 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja/Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej 

Motivera varför eller varför inte! 

 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier 

A. Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja/Nej 

B. Undersökningsgrupperna 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? Randomiserat urval, obundet slumpmässigt urval, kvoturval, 

klusterurval, konsekutivt urval, urvalet är ej beskrivet. 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej 

Var genomfördes undersökningen? 
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Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reabiliteten beräknad? Ja/Nej 

Var validiteten beräknad? Ja/Nej 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja/Nej.  

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? Ja/Nej 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader Ja/Nej 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? Ja/Nej 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? Ja/Nej 

Kan resultaten ha en klinisk betydelse? Ja/Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej  

Motivera varför eller varför inte! 
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Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och exklusionskriterier 

ska vara beskrivna.) Ja/Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? Strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval, ej angivet. 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? Ja/Nej 

Beskriv: 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv: 

Ange datainsamlingsmetod: Ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, fokusgrupper, 

observationer, video/bandinspelning, skrivna texter eller teckningar. 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: teman är utvecklade som begrepp, det finns episodiskt presenterade citat, de individuella 

svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna, svaren är kodade. 
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Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja/Nej 

Är resultaten trovärdig (källor bör anges)? Ja/Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 

Har resultaten klinisk relevans? Ja/Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Finns det risk för bias? 

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? Ja/Nej
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Bilaga 2. Tabell över inkluderade studier 

Författare, 

år, land. 

Titel Syfte Urval och metod 

för 

datainsamling. 

Analysmetod Resultat Vetenskaplig 

kvalitet. 

Black, Boore 

& Parahoo, 

2010, 

Nordirland. 

The effect of 

nurse-facilitated 

family 

participation in 

the psychological 

care of the 

critically ill 

patient. 

Undersöka hur en 

av sjuksköterskor 

underlättad kontakt 

för närstående, kan 

påverka det 

psykiska måendet 

hos patienten. 

87 närstående i 

intervention 

83 närstående i 

kontrollgrupp 

Bekvämlighetsurval 

Enkäter. 

Kvantitativ 

kvasiexperimentell. 

Före- och efter 

studie. 

Närståendes 

deltagande minskade 

inte patienternas 

konfusion. 

Medel (19) 

Bull, Boaz, 

Maadoliat, 

Hagle, 

Gettrust, 

Greene, Baird 

Holmes & 

Saczynski, 

2017, USA. 

Preparing family 

caregivers to 

recognize 

delirium 

symptoms in 

older adults after 

elective hip or 

knee arthroplasty. 

Se om en 

undervisning via 

telefon kunde öka 

närståendes 

kunskaper om 

konfusion. 

34 närstående. 

Före- och efterstudie.  

Intervjustudie med 

öppna frågor. 

Mixad metod. 

Kvasiexperimentell. 

Före- och 

efterstudier. 

 

Närståendes kunskap 

ökade efter 

interventionen. De 

fann även konfusion 

hos patienter 

postoperativt. 

Medel (16) 

Day & 

Higgins, 2015, 

Australien. 

Existential 

absence: the lived 

experience of 

family members 

Hur upplever 

närstående det när 

en äldre, älskad 

person har 

14 närstående. 

Konsekutivt urval. 

Djupintervjuer. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

analysmetod. 

En gemensam 

upplevelse av förlust 

av personen, två 

Hög (29) 
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during their older 

loved one’s 

delirium 

konfusion 

inneliggande på 

sjukhus. 

huvudteman och sex 

underkategorier. 

Instenes, 

Fridlund, 

Amofah, 

Ranhoff, Eide, 

& Norekvål., 

2019, Norge. 

’I hope you get 

normal again’: an 

explorative study 

on how delirious 

octogenarian 

patients 

experience their 

interactions with 

healthcare 

professionals and 

relatives. 

Patientens 

upplevelse av 

interaktion med 

närstående och 

sjuksköterskor 

under konfusion på 

sjukhus. Direkt 

efter tillfrisknande 

samt åter efter fyra 

år. 

10 f.d.. patienter. 

Strategiskt urval från 

en tidigare studie om 

hjärtkirurgi. 

Djupintervjuer med 

öppna frågor. 

Kvalitativ studie med 

induktiv explorativ 

design. 

Ett övergripande 

tema och tre 

underkategorier. 

Hög (31) 

Kristiansen, 

Konradsen & 

Beck, 2019, 

Danmark. 

Nurses’ 

experiences of 

caring for older 

patients afflicted 

by delirium in a 

neurological 

department. 

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser kring 

omvårdnad till 

äldre patienter med 

konfusion 

inneliggande på 

sjukhus. 

14 sjuksköterskor, tre 

fokusgrupper på 

neurologisk 

avdelning.  

Selektivt urval. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ metod 

med explorativ 

design. 

Tre teman. Hög (28 

LeBlanc, 

Fothergill 

Bourbonnais, 

The experience of 

intensive care 

nurses caring for 

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

upplever 

8 sjuksköterskor. 

Subjektivt urval.  

Kvalitativ metod 

med fenomenologisk 

design. 

Sex teman. Hög (27) 
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Harrison & 

Tousignant, 

2018, Canada. 

patients with 

delirium: a 

phenomenological 

study. 

omvårdnad av 

patienter med 

konfusion inom 

intensivvården. 

Standardiserad 

strukturerad intervju 

med öppna svar. 

Martinez, 

Tobar, 

Beddings, 

Vallejo & 

Fuentes, 2012, 

Chile. 

Preventing 

delirium in an 

acute hospital 

using a non-

pharmacological 

intervention. 

Undersöka om 

närvaron av 

närstående minskar 

förekomsten av 

konfusion hos äldre 

på sjukhus. 

140 i 

interventionsgruppen, 

134 i 

kontrollgruppen. 

 

Kvantitativ RCT-

studie. 

 

Förekomsten av 

konfusion var lägre 

hos 

interventionsgruppen. 

Medel (23) 

Meako, 

Thompson & 

Cochrane, 

2011, USA. 

Orthopaedic 

nurses’ 

knowledge of 

delirium in older 

hospitalized 

patients. 

Beskriva 

sjuksköterskors 

kunskaper om 

konfusion samt se 

om ett 

utbildningsprogram 

kan öka 

kunskaperna. 

23 sjuksköterskor. 

Bekvämlighetsurval. 

Enkäter. 

Utbildningsprogram 

på 1h i grupp. 

Kvantitativ 

kvasi-experimentell 

metod med före- och 

efter test som design. 

Kunskapsnivån var 

låg från början men 

höjdes efter 

utbildningen. 

Medel (18) 

Misto, 2018, 

USA. 

Nurse perceptions 

of family nursing 

during acute 

hospitalizations o 

folder adult 

patients. 

Hur ser 

sjuksköterskor på 

familjefokuserad 

omvårdnad och 

samarbetet med 

närstående? 

60 sjuksköterskor. 

Bekvämlighetsurval. 

Enkätundersökning 

med tre öppna frågor. 

Mixad metod med 

deskriptiv statistik. 

Spearmans 

korrelationstest. 

Äldre sjuksköterskor 

mer skeptiska mot 

familjefokuserad 

omvårdnad. Fem 

huvudkategorier. 

Sammantaget 

hög kvalitet. 

Hög (17, 

kvantitativ) 
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Hög (29, 

kvalitativ) 

Morandi, 

Lucchi, Turco, 

Morghen, 

Guerini, Santi, 

Gentile, 

Meagher, 

Voyer, Fick, 

Schmitt, 

Inouye, 

Trabucchi & 

Bellini, 2015, 

Italien. 

Delirium 

superimposed on 

dementia: a 

quantitative and 

qualitative 

evaluation of 

patient 

experience. 

Upplevelse av 

konfusion hos äldre 

patienter med 

demenssjukdom 

inneliggande på 

sjukhus. 

30 f.d. patienter. 

Konsekutivt urval. 

Intervjuer med delvis 

strukturerade och 

delvis ostrukturerade 

frågor. 

Mixad metod med 

prospektiv 

kohortdesign. 

Hälften av 

patienterna mindes 

konfusionen. Sex 

teman beskrev 

upplevelsen. 

Sammantaget 

en 

medelkvalitet. 

Medel (18 

kvantitativ) 

Hög (27, 

kvalitativ) 

 

Pollard, 

Fitzgerald & 

Ford, 2015, 

Australien. 

Delirium: the 

lived experience o 

folder people who 

are delirious post-

orthopaedic 

surgery. 

Undersöka äldre 

personers 

upplevelse av 

konfusion 

inneliggande på 

sjukhus. 

11 f.d. patienter, 

konsekutivt urval. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Kvalitativ metod 

med deskriptiv 

design. 

Två teman. Hög (29) 

Schmitt, 

Gallhager, 

Albuquerque, 

Tabloski, Jung 

Lee, Gleason, 

Weiner, 

Perspectives on 

the delirium 

experience and 

it’s burden: 

common themes 

among older 

Betungande 

områden vid 

konfusion utifrån 

tre perspektiv: 

patienten, 

18 f.d. patienter, 16 

närstående och 15 

sjuksköterskor. 

Bekvämlighetsurval. 

Kvalitativ metod 

med tolkande 

deskriptiv design. 

Tre teman. Hög (30) 
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Marcantonio, 

Jones, Inouye 

& Schulman-

Green, 2019, 

USA. 

patients, their 

family caregivers, 

and nurses. 

närstående och 

sjuksköterskor. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Smithburger, 

Korenorski, 

Alexander & 

Kane-Gill, 

2017, USA. 

Perceptions of 

families of 

intensive care unit 

patients regarding 

involvement in 

delirium 

activities: a 

qualitative study. 

Undersöka hur 

närstående 

upplever 

deltagande hos 

patient med 

konfusion under 

intensivvård. 

10 närstående. 

Subjektivt urval av 

närstående som 

tidigare deltagit i en 

annan studie. 

Semistrukturerad 

djupintervju via 

telefon. 

Kvalitativ metod 

med grounded theory 

design. 

Tre teman. Hög (30) 

Waszynski, 

Milner, Staff & 

Molony, 2018, 

USA. 

Using simulated 

family presence to 

decrease agitation 

in older 

hospitalized 

delirious patients: 

a randomized 

controlled trial. 

Undersöka om 

simulerad närvaro 

av närstående 

minskar agitation 

hos äldre patienter 

med konfusion på 

sjukhus. 

126 patienter 

fördelade i tre 

grupper 

randomiserade med 

dator. 

En interventions-

grupp, en 

uppmärksamhets-

kontrollgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Kvantitativ RCT-

studie. Blandad 

design med fyra 

avstämningstillfällen. 

 

Både interventions-

gruppen och 

uppmärksamhets-

kontrollgruppen 

påvisade minskad 

agitation hos 

patienterna.  

Hög (27) 
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Weissenberger-

Leduc, Maier 

& Iglseder, 

2019, 

Österrike. 

What do geriatric 

patients 

experience during 

an episode of 

delirium in acute 

care hospitals? A 

qualitative study. 

Undersöka 

upplevelsen hos 

patienter som har 

haft konfusion. 

10 patienter. 

Strategiskt urval. 

Djupintervjuer med 

öppna frågor. 

Kvalitativ studie med 

retrospektiv ansats. 

Tre huvudteman med 

underkategorier. 

Hög (22) 

 

 


