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SAMMANFATTNING/ABSTRAKT 

Bakgrund Delirium är ett tillstånd som drabbar många patienter inom intensivvården.  

Patienters upplevelse och beskrivning av tillståndet kan ge ökad förståelse hur man ska 

bemöta patienter med delirium. 

Syftet Syftet med denna studie är att beskriva patienternas upplevelse av delirium under 

intensivvård. 

Metod En litteraturstudie med hjälp av en systematisk ansats. Artiklar söktes i databaser 

PubMed och Cinahl, där begränsades sökande till år 2011-2021, artiklar skrivna på engelska, 

tillgång till abstrakt och fulltext. Artiklarna söktes under perioden januari 2021 till april 2021. 

Kvaliteten på artiklarna granskades med hjälp av Evans.  

Resultat Sex artiklar som inkluderas i studien analyserades. Artiklarna beskriver hur 

patienten upplever deliriet under intensivvården, både positiva och negativa upplevelser. 

Sällsynt att deliriet som en skräckupplevelse, utan mer som en verklighet utan 

förankringpunkt och att patienten befinner sig i en situation med lösryckta händelser.  

Slutsats Delirium är en unik personlig upplevelse. Alla intensivvårdspatienter kan drabbas av 

delirium. Medvetenheten av delirium hos intensivvårdspatienter ger tryggare patientvård och 

ökad patientsäkerhet. Ökad svårighetsgraden av delirium ger ökad riskt för mortaliteten under 

intensivvårdstiden. Studien ger en inblick om hur patienter upplever och uppfattar delirium. 

Uppfattningen om hur patienterna upplever delirium, kan hos sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal ge en ökad förståelse för deliriumsyndromet. 

Nyckelord: Intensivvård, intensivvårdsavdelning, delirium, patientens upplevelse, patientens 

perspektiv. Intensive care, intensive care unit, delirium, patients experience, patients perspective. 
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INLEDNING  

Teoretisk utgångspunkt  
Fundamental of care skapades av Kitson (2018) innehåller tre omvårdnadsdimensioner, där varje del 

i dimensionen har olika fokus på omvårdnaden. Helhetssynen på människan är centrala delar i 

fundamental of care.  I den andra dimensionen är fysiskt, psykosocialt och relationellt välbefinnande 

som tillhör den grundläggande omvårdnaden. Dimensionens fokus ligger på patientens 

välbefinnande och vägen dit. Den psykosociala dimensionen utgår även ifrån patientens behov och 

inkluderas av kommunikation (verbal och ickeverbal), att patienten ska hållas involverad och 

informerad. Patienten ska ges integritet, respekt ,värdighet och ska ges möjlighet till emotionellt 

välmående. I denna litteraturstudie kommer fokus att ligga på Fundamental of care´s andra 

dimension som riktar sig åt det fysiska och psykosociala för att kunna få fram en bild av patienters 

upplevelser och som innefattar patientens välbefinnande. 

Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget 

Många av patienterna som vårdats på intensivvårdsavdelning har någon gång under sin 

vårdtid upplevt delirium. Upp till 80 % av intensivvårdspatienterna har uppfyllt kriterier enligt 

deliriumskalan CAM-ICU vilket är en skala som används till stor del på 

intensivvårdsavdelningar för att bedöma och diagnostisera delirium.  Delirium finns i två 

varianter; hyperaktiv och hypoaktiv (Larsson & Rubensson, 2018). Orsakerna till delirium är 

inte riktigt fastställa, men de är troligtvis multifaktoriella. Bidragande orsaker kan vara 

sjukdomstillstånd, sedering, hur omvårdnad ges och smärtupplevelser. 

Delirium beskrivs av patienter som ett tillstånd där världen upplevs som delad mellan dröm 

och verklighet och att gränsen mellan dessa är svåra att skilja åt. Det förekommer även att 

patienters sinnesupplevelser förändrats, att hörseln har minskat men att exempelvis lukt, smak 

och känsel har ökat i funktion (Egerod, et al., 2015). Även minnen har varit täckta av 

vanföreställningar och det har visat sig svårt att skilja på huruvida minnet i sig är sant eller 

inte (Rose, Noyoyama, Rezaie,& Fraser, 2014).  

 Samuelson (2011) beskriver att mardrömmar och vanföreställningar var vanligt 

förekommande så väl som känslor av ångest och oro samt att det framkommit att vissa 

patienter upplevt vanföreställningar som någonting positivt trots brist på 
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verklighetsuppfattning. Gutterson, Bremer-lindström & Jones (2015) och Torheim & 

Kvarnarsnes (2014) beskriver hur patienterna upplever oförmåga att kommunicera, känsla av 

hjälplöshet och att känslan av att befinna sig i en drömvärld är återkommande känslor och 

upplevelser. Ökad mortalitet kan ses hos dem som drabbats av delirium och att mortaliteten 

ökar i proportion till svårighetsgraden av delerium, ju svårare grad av delerium desto högre 

risk för mortalitet (Rosgen, B., Krewulak, K., Stelfox, H., Wesley, E., Davidson, J. & Fiest, 

K, 2020).  

Kunskap saknas om hur patienter upplever delirium och huruvida det finns det patienter som 

har deliriösa upplevelser trots att de inte uppfyller några kriterier av delirium. Både positiva 

och negativa upplevelser av delirium kommer att bearbetas. 

Problemformulering  
Delirium är ett tillstånd som drabbar många på intensivvårdsavdelningen, studier om hur patienter 

upplevelse av delirium är inte studera särskilt mycket. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva patienternas upplevelse av delirium under intensivvård. 

METOD 

Design  
Litteraturstudie med induktiv systematisk ansats. 

 

Sökstrategi 

Främst har databaserna PubMed och Cinahl använts. Cochrane har dock exkluderats då de 

inte gav de svar som efterfrågades. För att finna artiklar inom ämnet har dessa sökord använts: 

Intensive care, Intensive care units, patient experience, patient perspective, delirium. MeSH 

termer användes i sökning av artiklar i PubMed för att snäva in sökningen. Detta för att ge 

författarna artiklar inom de sökta ämnet. Sökorden gav goda resultat om artiklar som kan 

användas i examensarbetet. De artiklar som har granskats har inte varit äldre än 10 år, för att 

inte få fram data som är irrelevant eller förlegat. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

granskades för att få en bred kunskap om det valda ämnet. Dessa artiklar granskades via 

Evans (2002) mall för att få fram nyckelord. Dock granskades inte de kvantitativa via Evans 

(2002). 
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Inklusionskriterier för litteraturstudien innefattade; engelska, abstrakt tillgängligt, tillgång till 

gratis fulltext, år 2011-2021, vuxna +18 

Exklusionskriterier innefattade barn eller barns upplevelser, artiklar ej skrivna på engelska, 

abstrakt ej tillgängligt, ej tillgång till gratis fulltext. 

 

Bearbetning och analys 
Fyra av artiklar som valts ut har genomgått granskning med SBU´s granskningsmall nr 5 

(2012). Kvaliteten av artiklarna har bedömts utefter denna mall. Artiklar av hög eller 

medelhög kvalitet har inkluderats i arbetet och utifrån mallens kriterier har värdering av 

kvaliteten på artiklarna utförts. Utifrån granskningsmallen frågeställningar besvarades dessa 

frågor med ja, nej, oklart eller ej tillämpligt. Artiklarna klassades med hög eller medelhög 

kvalitet utifrån hur många “ja” den granskade artikeln erhöll (bilaga 1). Kriterier som syfte, 

urval, datainsamling, analys och resultat har granskats i varje artikel som ingår i studiens 

resultat. Det har även tagits i beaktande huruvida artiklarnas urval varit relevant för studiens 

syfte och om urvalet är välbeskrivet i artiklarna. Ett etiskt resonemang måste också finnas 

annars exkluderades artikeln. Datainsamlingen ska vara välskriven och datamättnad ska 

föreligga samt att resonemang om författarens förförståelse om datainsamlingen. Resultat och 

analys ska vara tydligt beskrivna och resultatet ska vara logiskt och överförbart till liknande 

sammanhang. Studier som inte har ett etisk övervägande och studier där barn är deltagare 

samt studier som ej är skrivna på engelska eller svenska har exkluderats. Studier som inte 

passar studiens syftet och studier av låg kvalitet har exkluderats. Den kvantitativa artikelns 

kvalitet granskades manuellt. Författarna värderade artikelns trovärdighet och kvalitet. Ett 

tydligt syfte och design beskrivs väl och etiskt godkännande finns från två 

medicinvetenskapliga fakulteter. Urval, datainsamling och dataanalys förklaras noga i 

artikeln. Resultatet i studien är begripligt och logiskt, därav värderas artikelns kvalitet som 

medelhög. 

Artiklarnas resultat av patienters upplevelse av delirium under intensivvården granskades. 

Artiklarna lästes igenom flera gånger av författarna, ord och meningar som beskrevs av 

patienters upplevelse av delirium plockades ut. Upplevelserna som patienterna beskrev 

delades in i tema och subtema, detta för att få en god översikt av patienters upplevelser av 

delirium i samband med intensivvård. 
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Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska övervägande handlar om i hög utsträckning att finna en balans mellan det 

egna intresset och de medverkande personernas integritet. Att inte skada eller riskera skada 

för de medverkande i studien och  samtidigt få en djupare kunskap /ökad förståelse av det 

valda ämnet (Vetenskapsrådet, 2020).  Enligt All european academies ( 2018) finns det fyra 

grundläggande principer för integritet vid forskning ; tillförlitlighet, ärlighet, respekt och 

ansvarighet. Forskning är ofta kopplad till problem som innebär övervägande i etiska, 

praktiska och intellektuella områden, där forskningsetiska principer ska vara en vägledning i 

arbetet. Det central i forskningsetiken är värna om människan och skydda dess integritet. 

Forskningsetiken är till för att skydda och försvara medverkande människors värde och 

rättigheter (Henriksson, 2017). I denna litteraturöversikten har varje enskild artikel granskas, 

alla artiklar har ett etisk övervägande, aspekt eller godkännande från etiska rådet. 
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RESULTAT  
I examensarbetets resultatredovisning har känslor och upplevelser identifierats. 

Dessa fynd har delats upp i teman, där varje tema har delats in i subteman.  

Skräck, rädsla och terror är återkommande upplevelser för patienter under deliriumepisoder 

(Van Rompaey, Van Hoof, Van Bogaert, Timmermann & Dilles, 2016, Vahedian Azimi et al., 

2015 & Garrett, 2019).  

Tabell 1 Sammanställning resultat av tema och subtema 

Tema Subtema 

Rädsla Att känna skräck 

Att uppleva terror 

Hallucinationer Att uppleva en drömvärld 

Att inte kunna veta vad som är verklighet 

Känsla av ensamhet Att ha oförmåga att komminucera 

Att inte kunna uttrycka sin vilja 

Att känna oförmåga att besluta i processer 

 

Vid genomgång av de inkluderade artiklarna beskrev intensivvårdspatienterna återkommande 

samma eller likvärdiga upplevelser under delirium.  

Vahedian Azimi, Ebadi, Ahmadi & Saadat (2015)  studie genomfördes med intervjuer av 

patienter och närstående. Resultatet av studien delades in i patientens perspektiv av delirium 

och närståendes perspektiv av delirium. Van Rompaey et al., (2016) och Vahedian Azimi et 

al., (2015) beskriver även hur patienter under delirium upplevde känslor som rädsla och 

skräck, där rädslan var en av de starkaste känslorna under delirium. 

Rädsla 

Denna starka känsla av rädsla eller skräck berodde ofta på svårighet för patienten att förstå 

den omgivande situationen eller lokalisera vad som hände kring patienten (Van Rompaey et 

al.,2016).  I en artikel gjord av Garrett (2019) beskrev författaren sina egna upplevelser under 

delirium episoderna. Känslor och upplevelse som framkommer under delirium var terror, 

rädsla, paranoia, ilska och irritation. Episoden och situationen under delirium var en 

verklighet för patienten. Patienten berättade att när lamporna släckts för natten började 
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hallucinationerna, inredningen på intensivvårdsavdelningen “fick liv”, vilket skrämde 

patienten. Det liknar de resultat som Sveningssen, Egerod & Dreyer (2016) beskrev i sin 

studie där framträdande patientupplevelser var hallucinationer och känsla av ensamhet i 

kampen mot sjukdom.  

Van Rompaey et al,. (2016) beskriver hur patienter kunde uppleva sömnstörningar och rädsla 

att somna. Patienterna i sitt delirium fruktade att somna då det trodde att de aldrig mer skulle 

vakna. Svårigheten att skilja på natt och dag samt störd tidsuppfattning påverkade deras 

situation negativt. Sömnbesvär beskrevs även av Garrett (2016) där patienten beskrev nätterna 

som skräckupplevelser och patienten upplevde att hen skrek och ropade men inget hjälpte.  

Castillo, Cooke, macfarlane och Aiken (2016) beskriver hur patienter kände stor ångest men 

att det inte kunde få reda på om det berodde på smärta eller delirium då patienterna inte kunde 

förmedla detta under den lätta sedering de fick. Dock framgår det att delirium inte är helt 

uteslutet. 

 

 

Känsla av ensamhet 

Van Rompaey et al,. (2016) beskriver i studien var hur patienterna upplevde hur de kände sig 

begränsad i sin kommunikation och kontakt med vårdpersonal. Starka känslor väcktes i 

samband med detta och patienterna upplevde svårigheter att uppfatta omgivningen och 

situationen de befann sig i.  

Van Rompaey et al., (2016) beskrev att känslan av rädsla integrerade med frustration och 

ilska. Hallucinationer kunde också framkalla dessa känslor av ilska och frustration. 

Patienterna minns hur de ropade och hade aggressivt beteende, vilket gav patienterna en 

känsla av att de  var osamarbetsvillighet och besvärlighet. Garrett (2019) beskriver patientens 

tillstånd och upplevelser om vad som händer inuti huvudet och de manifesterar sig inte alltid 

som en yttre handling. Det syns inte på kroppens aktiviteter att det beror på delirium. Den 

kroppsliga aktiviteten från patienten är den sen delirium inte syns utanpå. De känslor som 

patienterna upplever visar sig endast i den hyperaktiva fasen och det är den vårdpersonalen 

kan se. Den hypoaktiva fasen upplever patienten utan att det syns utanpå, vilket kunde 

upplevas som jobbigt för patienten efter vårdtiden.Vahedian Azimi et al.,(2015) beskrev hur 

kroppslig förnimmelser som smärta, andnöd, hunger, störd kommunikation, oförmåga att röra 

sig m.m. gav negativa och obehagliga upplevelser för patienterna. De negativa upplevelser 
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minskade om patienterna fick ta emot en handling från vårdpersonalen som ex. hjälp att vända 

i sängen, smärtlindring och suga rent i luftvägarna. 

Störd kommunikation och begränsning i kontakten med vårdpersonal kändes besvärligt för 

patienterna. Lugn personal och röster som patienten kände igen gjorde att de upplevde 

bristande kommunikation mindre negativ (Van Rompaey et al., 2016 & Vahedian Azimi et 

al., 2015).  

Svenningsen, Egrod och  Dreyer (2016) beskrev hur patienter kände kontrollförlust. 

Närstående och personal “tog över” patientens autonomi. Patienten upplevde att de fick i sin 

kamp av livshotande sjukdom slåss för sin överlevnad ensam. 

 

Hallucinationer 

Hallucinationer beskrev Svenningsen et al., (2016) i sin studie hur patienterna upplevde hur 

fasta interiörer i rummet flyttade på sig, som ex fönster, dörrar och väggar. En patient i 

studien beskrev hur färgerna i rummet jagade patienten. En annan patient såg hur rävar 

hoppade in i väggarna.  

Svenningsen et.al. (2014) och van Rompaey et al. (2016) menar att många patienter som hade 

delirium hade många olika synvillor. Patienterna berättade att deras minnen var underliga och 

deras hallucinationer kändes så pass verkliga att det var svårt att urskilja vad som var sant och 

inte. Dessa patienter fick svara på frågor i en intervju men vissa valde att inte göra detta, då 

upplevelserna från deras delirium var så pass obehagliga. De kände obehag att återberätta. 

Bland annat kände en patient obehag då en japan klättrade i taket, där all personal utom en var 

i maskopi med denne karaktär. Patienterna var oförmögna att separera verklighet och fantasi 

(Svenningsen et.al., 2014). 

Kampen om överlevnad av sjukdom beskrevs av patienterna som om de deltog i ett spel eller 

experiment, där känslan av att de tappade kontrollen när personal eller andra bestämde över 

dem. Patientens autonomi togs ifrån dem. En del beskrev hur de kände sig ensamma i kampen 

mot den livshotande sjukdomen. I sin hallucination såg de i spelet/experimentet hur deras 

närstående var deras fiende som de måste döda för att själva överleva (Svenningsen et al., 

2016). 
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DISKUSSION 
Många patienter drabbas av delirium under intensivvård. Patienternas upplevelser av delirium 

är liknande oberoende av varandra, de beskriver samma upplevelse som hallucinationer, 

känsla av ensamhet, rädsla och ångest och kontrollförlust.  

Resultatdiskussion 
Delirium ger vanföreställningar och svårighet att skilja på om minnet i sig är verklighet eller 

fantasi (Rose, Noyoyama, Rezaie,& Fraser, 2014 &  Samuelson, 2011). Samuelson (2011) 

beskriver även att vissa patienter upplevde vanföreställningarna som positiva. Gutterson, 

Bremer-lindström & Jones (2015) och Torheim & Kvarnarsnes (2014) beskriver också hur 

patienterna upplever oförmåga att kommunicera, känsla av hjälplöshet och att känslan av att 

befinna sig i en drömvärld är återkommande känslor och upplevelser hos patienterna. 

En av artiklarna som används är av låg kvalite dels för att den inte uppnått datamättnad utan 

beskriver endast en patienters upplevelser av delirium under intensivvårdstiden. Innehållet i 

den styrker resultatet av alla andra artiklar som inkluderats. Azimi et al., (2016) beskriver i sin 

artikel både patientens perspektiv och närståendes perspektiv av delirium. Där har författarna 

lagt fokus på patientens upplevelse. Patienternas upplevelse delades varje tema i positiva och 

negativa upplevelser. Vid en negativa deliriumupplevelse studerades vilka åtgärder som 

gjorde att patienterna upplevde att de negativa upplevelser vändes till positiva. Svagheten i 

denna är att datamättnaden inte uppnåtts för författarnas litteraturöversikts del. Författarna till 

artikeln ansåg att insamlad data var tillräcklig, de räknade in både närståendes och patienters 

upplevelser i uppnådd datamättnad. 

På intensivvårdsavdelningar används ofta CAM-ICU för att utvärdera om patienten har 

delirium. I artikeln av Svenningsen et al., (2016) har man valt att exkluderat patienter som 

diagnostiseras med delirium genom CAM-ICU skalan. Artikelns resultat påvisar dock att 

dessa patienterna har lika eller snarlika upplevelser som patienter där man diagnostisera 

delirium.  

Alla patienter på intensivvårdsavdelningen kan ha delirium och behandlas dem därefter. 

Enligt Larsson & Rubertsson (2020) upplever i princip nästa alla intensivvårdspatienter något 

form av delirium under sin tid på intensivvårdsavdelningen. 

Respekt för patientens integritet och autonomi ingår i den vårdetiska aspekten. 
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I Fundamental of care andra dimension som benämns “integration of care” utgår ifrån 

patientens behov och hur sjuksköterskan ska tillgodose patientens fysiska, psykosociala och 

relationella behov. De psykosociala behoven är att hålla patienten lugn, inge hopp, visa 

respekt och värdighet, involvera och informera patienten. Patientens integritet och autonomi 

kan stärkas genom att hålla patienten informerad och involverad i vården (Kitson, 2018). 

Patienter i delirium upplever ofta oförmåga att kommunicera. Kommunikation är både verbal 

och icke-verbal, trots att patienten saknar förmåga att verbalt kommunicera kan vi stärka 

patientens autonomi och integritet, genom att göra dem delaktig i kommunikationen 

(Gutterson et al., 2015; Torheim & Kvarnarsnes, 2014)  Hålla patienten lugn, kan vi göra 

genom att bemöta dem lugnt. Några patienter beskrev att de blev lugna om sjuksköterskan var 

lugn i sitt bemötande med patienten. Viktigt att ge kontinuerlig information till patienten om 

deras hälsotillstånd. Patienter beskriver att känslan av ensamhet var till delvis att de ej blev 

informerade om sitt eget hälsotillstånd. Kommunikationen till patienterna kan minska känslan 

av ensamhet och därmed minska den negativa upplevelsen av delirium (Van Rompaey et al., 

2016).  

Författarna diskuterade och reflekterade över om förhindrande eller minska negativa 

upplevelser av delirium för patienter i intensivvård, kan förkorta och minska mortaliteten 

intensivvård. Detta vore ur ett samhällsperspektiv vara till fördel både för patienter och 

samhället. Minskade negativa upplevelser av delirium eller helt avsaknad av delirium. Det 

kan generera i minskad vårdtid, minskad sjukskrivning och mindre psykiska besvär/problem 

efter intensivvårdtiden. Ur ett samhällsekonomiskperspektiv kommer detta ge minskad 

kostnad för vården, minskade kostnad för sjukskrivningar och i ett längre tidsförlopp en 

minskad kostnad för samhället. Vidare reflekterade författarna över patientperspektiv,  kan 

minskade negativa deliriska upplevelser ge snabbare återhämtning, minskad sjukdomskänsla 

och ökat välbefinnande trots tidigare livshotande sjukdom.  

  

Metoddiskussion 
Två databaser har använts då en databas inte gav tillräckligt med artiklar för att kunna 

genomföra en litteraturstudie. 

Litteraturstudie med en analytisk ansats genomfördes, där alla artiklar granskades och 

analyserades och resultatet av artiklarna delades in i tema och subtema för att göra resultatet 

överskådligt. Svårigheter att hitta artiklar som passar syftet i vår studie är en svaghet. En av 

artiklarna som är med i litteraturstudien är endast från en enskild patients upplevelse av 
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delirium och att den artikeln inte har något etisk övervägande då det är författarens av 

artikelns upplevelse. Detta har övervägts i processen, men förstärker de övriga artiklarnas 

resultat. Kvalitativa och kvantitativa artiklar ha använts under litteraturöversikten, tillgången 

till tillräckligt med artiklar var begränsad. Därav har en kvantitativ artikel använts.  

Författarna har tidigare vårdat patienter med delirium under intensivvård och kan i och med 

detta ha en förförståelse om hur det patienter upplever det. Under arbetet har författarna 

reflektera över sin egna förförståelse och inte låtit sin egna förförståelse påverkat analysen 

och resultatet av arbetet.  

De inklusionskriterierna som valts är engelsk text för kunna förstå artiklarnas innehåll, 

tillgängligt abstract ger en kort sammanfattning och snabbt kan man bildas sig en uppfattning 

om artikelns innehåll. Fri full text har använts för att ha tillgång till hela artikeln och 

begränsad tidsperiod för att äldre artiklar anses ej vara relevanta för litteraturstudien. Har 

dessa inklusionskriterier gett oss författare en begränsad uppfattning. Hade en bredare 

sökning gett oss ett annat resultat?  Endast vuxna över 18 år inkluderades i sökningen då de 

har förmåga att uttrycka sina upplevelser. 

Slutsats  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelse av delirium under 

intensivvård. Patienter upplever både negativa och positiva situationer men övervägande 

negativa. Patienters upplevelser av delirium är unika, dock är de flesta patienters upplevelser 

negativa.  Det finns kunskapsluckor kring delirium och patienters upplevelser av delirium 

under intensivvård. Att fånga upp patienter med delirium kan vara svårt. Patienter med 

delirium behöver identifieras tidigt för att minska den negativa inverkan på patienten och dess 

upplevelser av intensivvård .  

Patienter kan uppleva känslor som hallucinationer, rädsla och känsla av ensamhet av delirium 

under intensivvårdtiden. Är det möjligt att man kan utgå ifrån att alla patienter under 

intensivvård upplevelser delirium? 
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