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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Delirium innebär en påfrestning för patienten och medför förlängd vårdtid, ökad 

mortalitet och ökade samhällskostnader. Som intensivvårdssjuksköterska är det därför viktigt 

att ha kunskap om tillståndet och om preventiva åtgärder. Syfte: Att beskriva vilken kunskap 

intensivvårdssjuksköterskan behöver och vilka åtgärder som kan utföras för att förebygga 

utvecklingen av delirium. Metod: Design: Litteraturstudie. En litteratursökning genomfördes 

i databasen PubMed som resulterade i 20 utvalda, kvalitetsvärderade och evidensgraderade 

studier. Inklusionskriterier: Kvantitativa originalartiklar, utförda på människor, vuxna över 19 

år, minst ett av valda sökord i titel eller abstract, skrivna på engelska och relevanta för ämnet. 

Exklusionskriterier: Studier publicerade före år 2000 och studier som enbart studerat 

läkemedel. Resultat: Utbildning om delirium resulterade i ökad kunskap kring och ökat 

igenkännande av tillståndet. Det gav kortare duration och minskad allvarlighetsgrad av 

delirium. Utbildning ledde till ökad användning av olika bedömningsinstrument och att dessa 

användes korrekt. Miljöåtgärder i olika former ledde till färre dagar med delirium. 

Användandet av olika strategier som gick ut på att reorientera patienten kunde vara korrelerat 

med en reduktion av delirium. Åtgärder för att främja naturlig nattsömn, exempelvis 

reduktion av onödig dagsömn, dagsljus, öronproppar och ögonbindlar ledde till minskad 

förekomst och duration av delirium. Exponering för bensodiazepiner var förknippat med 

utvecklingen av delirium. Tidig sjukgymnastik och mobilisering minskade durationen av 

delirium. Slutsats: Resultatet pekar på att lidande för patienten orsakat av delirium kan 

minskas med specifika utbildningsprogram. Det finns i litteraturen klargjort att flera konkreta 

åtgärder kan vidtas av intensivvårdssjuksköterskan för att förebygga utvecklingen av delirium.  
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ABSTRACT 

Background: Delirium is stressful for the patient and causes prolonged hospital stay, 

increased mortality and increased social costs. As an intensive care nurse, it is important to 

know about preventive measures and how to manage delirium. Aim: To describe the required  

knowledge for the intensive care nurse to prevent and manage delirium. Method: Design: 

Literature review. A literature search in the PubMed database resulted in 20 studies. Inclusion 

criteria: Quantitative original articles, conducted in humans, over 19 years of age, one of the 

chosen keywords in title or abstract and written in English. Exclusion criteria: Studies 

published before the year 2000 and studies limited to the study of drug effects. Result: 

Education about delirium resulted in increased knowledge and greater recognition of delirium 

and led to shorter duration and reduced severity of delirium. Education increased the use of 

assessment instruments and the correct application of the instruments. Improvement of the 

environment led to fewer days with delirium. Re-orientation of the patient was associated 

with a reduction of delirium. Measures to promote biorythm, for example reduction of 

daytime sleep, exposure to daylight, use of earplugs and eyeshades decreased the incidence 

and duration of delirium. Exposure to benzodiazepines was associated with the development 

of delirium. Early physical therapy and mobilization reduced the duration of delirium. 

Conclusion: The result shows that patient suffering caused by delirium can be reduced with 

specific education programs about delirium. There are many different measures for the 

intensive care nurse to undertake to prevent and manage delirium.  
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1. BAKGRUND 

1.1. Introduktion 

Dagens intensivvård karaktäriseras av en avancerad teknisk miljö med möjlighet att vårda de 

svårast sjuka patienterna. De patientgrupper som vårdas på en intensivvårdsavdelning kan 

delas in i fyra större patientkategorier: 

 

 Akut sjukdom eller skada av så pass allvarlig svårighetsgrad att det krävs intensivvård. 

Gränsen mellan liv och död är ofta flytande. 

 Postoperativ monitorering och behandling efter stor och/eller komplicerad kirurgi. 

 Kroniskt sjuka patienter som akut försämrats i sin grundsjukdom eller drabbats av en 

annan sjukdom. 

 Organdonatorer.  

 

De respiratoriska och cirkulatoriska följderna av ovanstående tillstånd varierar, liksom 

neurologi och medvetandegrad. Trots de mycket olika diagnoserna och tillstånden finns det en 

gemensam nämnare i att patienten befinner sig i en stress- och krissituation med allvarlig 

fysiologisk påverkan. På grund av den avancerade vården krävs specialistutbildade 

sjuksköterskor inom intensivvård (Stubberud, 2009). Dessa svåra tillstånd kan tyckas vara 

långt ifrån hälsa och livskvalitet. Att främja hälsa kan vara en utmaning på 

intensivvårdsavdelningen. Livskvaliteten blir nära förknippad med vårdkvaliteten (Lundberg, 

2012). Genom att ge en god vård av hög kvalitet utifrån den enskilde individens 

förutsättningar kan intensivvårdssjuksköterskan arbeta hälsofrämjande även på 

intensivvårdsavdelningen.  

 

Det är väl känt att patienter som vårdas inom intensivvården är utsatta för en mycket 

stressande miljö. Högteknologisk apparatur bidrar genom olika larm i form av ljud och ljus till 

denna stress. På en intensivvårdsavdelning pågår vården dygnet runt, och det är sällan som 

vård sker på enkelsal. Det är svårt att få lugn och ro och patientens dygnsrytm kan rubbas. 

Denna mycket speciella miljö är påfrestande. Att befinna sig i ett sammanhang som skiljer sig 

markant från det vardagliga livet, med ständiga personalskiften och med begränsad kontakt 

med närstående bidrar till denna stress. Detta kan påverka patienten negativt och bidra till 

utvecklingen av ett akut insättande förvirringstillstånd, ett så kallat delirium, orsakat av en 

akut hjärndysfunktion (Arend & Christensen, 2009).  
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Flera av de metoder som tas i bruk för optimal monitorering och stöd av vitala funktioner är 

invasiva och smärtsamma för patienten (Lundberg, 2012). Detta ställer ökade krav på 

personalen inom intensivvården vid utförandet av omvårdnadshandlingar. 

Intensivvårdssjuksköterskan måste vara observant och lyhörd, särskilt om patienten inte är 

vaken och kan kommunicera verbalt. Likaså kräver det eftertanke och förmåga att se 

människan som vårdas vid sidan av den tekniska apparatur som omger patienten. Det är 

viktigt att aldrig glömma bort att patienten är en verklig person med tankar och känslor, inte 

ett objekt som endast passivt erhåller vård. I relationen mellan sjuksköterska och patient 

uppstår lätt en maktobalans där patienten hamnar i underläge. Patienten är beroende av 

sjuksköterskan för att få vård och behandling. Denna maktobalans kan bli extra tydlig inom 

intensivvård eftersom patienten ofta är medvetandesänkt och sängbunden. Patienten kan ha 

svårt att uttrycka sina behov och önskemål och förmågan att tillgodose den egna autonomin 

kan vara nedsatt (Stubberud, 2009). Det är intensivvårdssjuksköterskans ansvar att främja 

patientens delaktighet i alla vårdrelaterade sammanhang. Oavsett vakenhetsgrad är det viktigt 

att ge upprepad information till patienten om hans/hennes tillstånd och förmedla det som sker 

runt omkring. Vid utförandet av omvårdnadshandlingar och undersökningar är det kanske 

extra viktigt att förmedla information så att patienten känner sig trygg (Fröjd, Larsson & 

Wallin, 2012).  

 

1.2. Definition av delirium 

Delirium kan definieras enligt ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

Criteria”(DSM) som utarbetats av American Psychiatric Association (2002). DSM-IV är ett 

ansett system för diagnos och klassifikation av psykiska störningar. Delirium enligt DSM-IV 

kan sammanfattas som: 

 

 Ett tillstånd som innebär störningar i uppmärksamhet medförande minskad förmåga att 

rikta, bibehålla och skifta uppmärksamhet. 

 

 Tillståndet utvecklas under en kort tidsperiod, vanligtvis under timmar upp till dagar, 

och varierar i intensitet över dygnet.  

 

 En förändrad kognitiv förmåga (minnessvårigheter, desorientering, språksvårigheter, 

perceptionsstörningar) som inte kan förklaras av en redan existerande demens, eller en 

utveckling av demens.  
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 Det ska finnas evidens från anamnes, fysisk undersökning eller provsvar att tillståndet 

är orsakat av en direkt fysiologisk konsekvens av ett allmänt medicinskt tillstånd, 

intoxikation, läkemedelsanvändning eller mer än en orsak (American Psychiatric 

Association, 2002). 

 

Delirium kan manifesteras i tre olika subtyper: hypoaktiv, hyperaktiv och en blandning av 

dessa två. Hypoaktivt delirium kännetecknas av tillbakadragenhet, tröghet, apati och brist på 

respons. Hyperaktivt delirium kännetecknas av oordnat tänkande, agitation och ofta rädsla. 

Det kan komplicera utförandet av omvårdnadshandlingar, då dessa patienter till exempel kan 

vägra omvårdnad eller avlägsna viktig övervakningsapparatur (Arend & Christensen, 2009). 

Den blandade typen av delirium innebär, som namnet anger, att patienten uppvisar symtom av 

både hypo- och hyperaktivitet i omväxlande perioder. Inom samtliga subtyper kan det 

förkomma vanföreställningar och hallucinationer. Patienten kan exempelvis bli misstänksam 

mot och känna sig otrygg med vårdpersonalen och ifrågasätta personalens agerande. 

Hallucinationerna kan vara av olika karaktär men är ofta skrämmande och mardrömslika. 

Både syn- och hörselhallucinationer förekommer. Även efter att patienten tillfrisknat från 

delirium och åter blivit adekvat och orienterad kan hallucinationerna vara ett fortsatt besvär 

(Stubberud, 2009).  

 

1.3. Bedömningsinstrument för delirium 

För att bedöma om delirium föreligger eller inte, finns bedömningsinstrument i form av olika 

mätskalor att tillgå. Två av de vanligaste är Confusion Assessment Method (CAM), som finns 

i två versioner, en för vårdavdelning (CAM) och en för intensivvårdsavdelning, (CAM for 

Intensive Care Unit, CAM-ICU) och Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). 

Båda skalorna är validerade och har blivit översatta till ett flertal olika språk och används i 

klinisk verksamhet. CAM-ICU bedömer patienten här och nu medan ICDSC bedömer 

patienten över tid (Gusmao-Flores, Salluh, Chalhub & Quarantini, 2012).  

 

CAM-ICU utgår från fyra delar, se bilaga 1. För att bekräfta att patienten har delirium måste 

delarna ett, två och tre eller fyra besvaras jakande. Del ett behandlar akut insättande av 

förvirring eller fluktuerande förlopp, del två ouppmärksamhet, del tre osammanhängande 

tankar och del fyra förändrad nivå av medvetande.  
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ICDSC är en skala från noll till åtta poäng, se bilaga 2. Patienten får en poäng för varje 

uppfyllt symtom. De åtta symtomen är förändrad medvetandenivå, ouppmärksamhet, 

desorientering, hallucination, psykomotorisk agitation eller passivitet, olämpligt språk eller 

humör, sömn-/vakenhetsrubbningar och symtomfluktuation. För att bekräfta delirium ska 

patienten uppnå fyra eller fler poäng (Gusmao-Flores, Salluh, Chalhub & Quarantini, 2012).  

 

I en studie som undersöker prevalens och förekomst av de olika subtyperna av delirium hos 

kirurgi- och traumapatienter på en intensivvårdsavdelning, visar det sig att den hypoaktiva 

formen är vanligast (Pandharipande et al., 2007). Den hypoaktiva formen förekommer även i 

hög utsträckning bland medicinpatienter och diskuteras kunna vara skadligare och medföra 

mer långvariga kognitiva nedsättningar än de andra subtyperna (Meagher, Hanlon, Mahony, 

Casey & Trzepacz, 2000). Detta skulle kunna bero på att denna form kan vara svårare att 

upptäcka och att de drabbade patienterna då inte behandlas. Christensen (2013) som studerar 

intensivvårdssjuksköterskors kunskap om delirium skriver att endast sex av 53 (12 %) 

sjuksköterskor känner igen de kliniska dragen av hypoaktivt delirium. Däremot kan 

majoriteten, 50 av 53 (96 %) sjuksköterskor identifiera tecken och symtom på hyperaktivt 

delirium. Problemet belyser vikten av att validerade bedömningsinstrument används i klinisk 

verksamhet och att intensivvårdssjuksköterskan har kunskap i hur de används.  

 

1.4. Förekomst av delirium 

Delirium är vanligt förekommande inom dagens intensivvård och de utlösande faktorerna kan 

vara många. Tillståndet kan medföra flera risker för patienten och dennes rehabilitering. Det 

kan bidra till en förlängd vårdtid samt ökade vård- och samhällskostnader (Arend & 

Christensen, 2009). Studier rapporterar mycket varierande incidenssiffror, mellan 6-70,4 % av 

patienterna som vårdas på intensivvårdsavdelning drabbas av delirium (Cheng-mei, Dong-xin, 

Kai-sheng & Xiu-e, 2010; McNicoll et al., 2003; Mu et al., 2010; Ouimet, Kavanagh, 

Gottfried & Skrobik, 2006; Pisani et al., 2007; Sharma, Malhotra, Grover & Jindal, 2012 & 

Swan, Fitousis, Hall, Todd & Turner, 2012). De studerade grupperna skiljer sig åt avseende 

grundsjukdom. Swan och medarbetare (2012) som rapporterar den lägsta incidenssiffran, sex 

procent, undersöker ett stort patientmaterial och genomför en journalgranskning och screenar 

inte aktivt studiedeltagarna. Pisani och medarbetare (2007) och McNicoll och medarbetare 

(2003) som rapporterar de högsta siffrorna, 70,4 % respektive 70 %, har ett mindre 

patientmaterial och en äldre studiepopulation jämfört med Swan och medarbetare. Pisani och 

medarbetare och McNicoll och medarbetare screenar aktivt studiedeltagarna genom att 
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använda sig av en validerad bedömningsskala. Således kan de varierande siffrorna bero på 

skillnad i ålder mellan undersökta grupper och olika metodologiska ansatser.  

 

1.5. Riskfaktorer för delirium 

Det finns många riskfaktorer associerade med delirium. Dessa är demens, förhöjt kreatinin 

(Pisani et al., 2007), hög ålder (>60 år) (Mu et al., 2010; Sharma et al., 2012 & Thomason et 

al., 2005), hypertoni, alkoholism (Ouimet et al., 2007), hypotoni, förhöjt amylas och bilirubin, 

förhöjda levervärden, hyponatremi, hypokalemi, anemi, feber, lungsjukdom, infektion 

(Aldemir, Özen, Kara, Sir & Bac, 2001), hög sjuklighet (hög APACHE/SAPS. 

APACHE/SAPS är ett system som används inom intensivvård för att gradera allvarlighetsgrad 

av sjukdomstillstånd) (Ouimet et al., 2007 & Sharma et al., 2012), diabetes mellitus (Mu et 

al., 2010), nedsatt kognitiv funktion (Rudolph et al., 2006 & Rudolph et al., 2007), förhöjt 

kortisol (Cheng-mei et al., 2010 & Mu et al., 2010), stor kirurgi (Rudolph et al., 2007 & Mu 

et al., 2010), lång ventilatortid (Burkhart et al., 2010 & Lat et al., 2009), acidos (Aldemir et 

al., 2001; Pisani et al., 2007 & Sharma et al., 2012) och postoperativa komplikationer första 

dagen efter hjärtkirurgi (Mu et al., 2010).  

 

Ouimet och medarbetare (2007) och Aldemir och medarbetare (2001) motsäger sig resultaten 

från Mu och medarbetare (2010) och Sharma och medarbetare (2012) då de kommer fram till 

att ålder inte är en signifikant riskfaktor för utvecklingen av delirium. Flera av studierna 

undersöker delirium bland patienter > 60 år, och studerar inte ålder som en riskfaktor, utan 

har det endast som ett inklusionskriterium (Burkhart et al., 2010; McNicoll et al., 2003; Pisani 

et al., 2007; Rudolph et al., 2007 & Rudolph et al., 2006). Eftersom studiepopulationen då 

uteslutande omfattar äldre finns en uppfattning om att tillståndet förekommer i större 

utsträckning hos den äldre befolkningen.   

 

Enligt Aldemir och medarbetare (2001) är inte heller hypertoni en signifikant riskfaktor, som 

Ouimet och medarbetare (2007) kommer fram till. Eftersom delirium drabbar många olika 

patientgrupper med vitt skilda intagningsorsaker är det naturligt att det förekommer väldigt 

många olika riskfaktorer.  

 

Under litteraturgenomgången till denna bakgrund har kön inte visat sig vara en 

predisponerande faktor för utvecklingen av delirium. Rudolph och medarbetare (2007) 

undersöker en studiepopulation bestående av kärlkirurgiska patienter. Det visar sig att 
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kärlkirurgi, tobaksexponering, genomgången hjärtinfarkt och manligt kön är associerat med 

delirium. I denna studie finns dock en överrepresentation av manliga studiedeltagare. 

 

1.6. Konsekvenser av delirium 

Delirium kan leda till allvarliga konsekvenser, så som förlängd vårdtid på 

intensivvårdsavdelning och även att den totala vårdtiden på sjukhus förlängs. Tiden förlängs 

med flera dagar (Cheng-mei et al., 2010; Lat et al., 2009; Mu et al., 2010; Ouimet et al., 2007; 

Sharma et al., 2012; Swan et al., 2012 & Thomason et al., 2005). Delirium visar sig även 

kunna leda till ökad mortalitet. Deliriösa patienter har en ökad dödlighet med 10-30 % jämfört 

med icke deliriösa patienter (Ouimet et al., 2007 & Sharma et al., 2012). Patienter med 

delirium kan vara utsatta för förlängd tid i ventilator och är därmed mer drabbade av de 

riskfaktorer som detta innebär (Arend & Christensen, 2009; Burkhart et al., 2010 & Lat et al., 

2009). Även icke mekaniskt ventilerade patienter drabbas av delirium, och likaledes löper 

denna grupp en högre risk för komplikationer jämfört med icke deliriösa patienter (Thomason 

et al., 2005).   

 

Det finns idag ingen standardiserad läkemedelsbehandlingsregim för patienter som har 

utvecklat delirium. För äldre patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning efter ickekardiell 

kirurgi visar det sig dock att administrering av en profylaktisk låg dos haloperidol minskar 

incidensen av postoperativt delirium. Patienter som får haloperidol tolererar läkemedlet väl 

(Wang et al., 2012). En annan studie kommer fram till att haloperidol kan minska durationen 

av pågående delirium, men inte incidensen (Schrader et al., 2008).  

 

1.7. Problemformulering 

Delirium är ur ett vårdvetenskapligt perspektiv av intresse att studera då tillståndet är en 

påfrestning, främst för patienten, men även för närstående och personalen kring patienten 

(Abelha et al., 2013; Ely et al., 2004). Som intensivvårdssjuksköterska är det därför viktigt att 

ha kunskap om delirium och om preventiva åtgärder. Det är viktigt för att möjliggöra 

handlingsberedskap vid delirium. Därför är det av stor vikt att vara medveten om vilka 

riskfaktorer som finns samt om dessa kan förebyggas. Det är sjuksköterskans ansvar att 

främja hälsa och förhindra ohälsa (Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 2005). 

Tillsammans med undersköterskan är intensivvårdssjuksköterskan den som är närmast 

patienten och befinner sig därmed i en unik position för att tidigt upptäcka tecken på delirium 

(Boot, 2011). 
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1.8. Syfte 

Att beskriva vilken kunskap intensivvårdssjuksköterskan behöver och vilka åtgärder som kan 

utföras för att förebygga utvecklingen av delirium. 

 

1.9. Frågeställning 

Vilken kunskap behöver intensivvårdssjuksköterskan och vilka åtgärder kan vidtas för att 

förebygga utvecklingen av delirium? 

 

2. METOD 

 
2.1. Design 

Litteraturstudie.  

 

2.2. Sökstrategi 

2.2.1. Urval 

Inklusionskriterier för studiens artiklar var att de skulle vara kvantitativa originalartiklar, vars 

studier var utförda på människor och dessa skulle vara vuxna över 19 år. De skulle innehålla 

minst ett av valda sökord i titel eller abstract och skulle bedömas som relevanta för ämnet. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Till en början exkluderades artiklar äldre än tio år 

för att studien skulle vara så aktuell som möjligt. Detta exklusionskriterium kom att ändras till 

artiklar publicerade efter år 2000 för att kunna besvara frågeställningen med artiklar av hög 

eller medelhög kvalitet. Även artiklar som enbart studerat specifika läkemedel exkluderades. 

Grundtanken var att samtliga inkluderade studier skulle vara utförda på 

intensivvårdsavdelningar. Det visade sig under arbetets gång ge ett begränsat utfall, varpå 

studier utförda på andra vårdavdelningar inkluderades. Majoriteten av studierna är dock 

utförda på intensivvårdsavdelningar. 

 

2.2.2. Tillvägagångssätt 

Litteratursökningar genomfördes i databasen PubMed under tidsperioden december 2013 till 

april 2014. Fritextsökning och MeSH-termer användes. De sökord som användes vid 

fritextsökning var: icu, icu delirium, treatment och prevention. För att finna vedertagna 

sökord användes följande termer kontrollerade i svensk MeSH: delirium, risk factors, nursing, 

nursing care och environment. Sökorden användes självständigt och i olika kombinationer, se 
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tabell 1. I tabellen framgår det att endast 12 artiklar blev utvalda till resultatet. Resterande 

artiklar har hittats genom att granska referenslistor till redan utvalda artiklar och till lästa 

översiktsartiklar. Databasen PubMed gav förslag på artiklar som kunde relateras till den 

utförda sökningen. Flera av dessa artiklar visade sig stämma överens med litteraturstudiens 

syfte och valdes därmed ut för analys. Vid sökningarna lästes först artiklarnas titlar. Om titeln 

innehöll något av sökorden och/eller bedömdes relevant för ämnet lästes artikelns abstract. 

Artiklar där abstract överensstämde med syftet valdes ut till vidare granskning. 

Kurslitteraturen inom det studerade området genomlästes. Till studiens bakgrund användes 

originalartiklar, systematiska översiktsartiklar och kurslitteratur. I resultatet användes 

uteslutande originalartiklar. 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

 

Databas Sökning Sökord Utfall Utvalda för 

analys 

Utvalda 

till 

resultat 

PubMed #1 Delirium 

[MeSH] 

284   

 #2 Icu  1871   

 #3 Icu delirium  35 11 4 

 #4 Nursing 

[MeSH] 

7048   

 #5  Nursing care 

[MeSH] 

6574   

 #6 Prevention  38759   

 #7 Risk factors 

[MeSH] 

31996   

 #8 Treatment 209929   

 #9 #2 AND #1  35 1(10)* 0 

 #10 #3 AND #4 8 (3) 0 

 #11 #3 AND #5 8 (3)  

 #12 #3 AND #6 8 1(4) 1 

 #13 #1 AND #4 

AND #6 

29 2(4) 2 

 #14 #1 AND #6 94 7(9) 5 

 #15 #3 AND #8 33 1(12) 0 

 #16 #1 AND #6 

AND #7 

33 (6) 0 

 #17 #1 AND #7 72 2(10) 0 

 #18 #1 AND 

environment 

[MeSH] 

11 (2) 0 

*Siffran inom parantes anger antal utvalda artiklar från tidigare sökningar. 
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2.3. Bearbetning och analys 

Utvalda artiklar genomlästes för att få en överblick över resultaten. Genomläsningen utfördes 

av båda författarna oberoende av varandra. Artiklarnas teoretiska utgångspunkter och metoder 

studerades noggrant och artiklarna kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz & Bahtsevanis 

(2006) protokoll för kvalitetsvärdering, se bilaga 3. Den första kvalitetsbedömningen 

genomförde författarna separat för att få en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt. 

Kvalitetsbedömningarna jämfördes sedan och visade sig stämma väl överens. Artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet exkluderades, likaså artiklar vars resultat inte besvarade 

litteraturstudiens frågeställning, se bilaga 4. De studier som bedömdes ha hög eller medelhög 

kvalitet analyserades och dess evidens graderades systematiskt enligt graderingssystemet 

GRADE, se bilaga 5. GRADE används av Socialstyrelsen och Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU) vid framtagande av vetenskapliga underlag (Forsberg & 

Wengström, 2013). Graderingen enligt GRADE utfördes av författarna på samma sätt som 

kvalitetsbedömningen, det vill säga först gjordes en enskild gradering och sedan en 

gemensam. Resultatanalysen resulterade i två teman. Resultatet sammanställdes i löpande text 

och i en översiktlig artikeltabell, se bilaga 6. Artikeltabellen innehöll de valda artiklarnas 

författare, land, publicerat årtal, titel, syfte, design, metod, deltagare, inklusions- och 

exkulsionskriterier, bortfall, datainsamling, resultat samt kvalitetsbedömning och GRADE.  

 

2.4. Etiska överväganden 

Den etiska problematiken rörande delirium bottnar i att deliriösa patienter på grund av sitt 

tillstånd inte kan ge samtycke till deltagande i studier. Det var viktigt att riskerna för 

deltagarna minimeras och att hänsyn togs till deras autonomi. De utvalda studierna skulle 

därför ha fått tillstånd från etisk kommitté att genomföra studien eller ha gjort noggranna 

etiska överväganden för att inkluderas i litteraturstudien (Codex, 2013). Det visade sig dock 

under kvalitetsgranskningen att en del av studierna inte beskrivit den etiska problematiken 

särskilt ingående. Dessa studier fick då avdrag på kvaliteten men inkluderades ändå i 

litteraturstudien för att uppnå tillräckligt material. Till denna litteraturstudie behövde inte 

tillstånd inhämtas från Etiska rådet då redan publicerade studier användes. Samtliga studier 

som granskats redovisas och alla resultat presenteras (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

3. RESULTAT 
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Resultatet består av 20 artiklar som finns sammanställda i en överskådlig artikeltabell, se 

bilaga 6. Artiklarna har delats in i två större teman utifrån studiernas metod och resultat. För 

att besvara frågeställningen på ett tydligt sätt valdes områdena kunskap och preventiva 

åtgärder som teman. Preventiva åtgärder har sedan delats in i undergrupperna miljö och 

påverkbara riskfaktorer.  

 

3.1. Kunskap 

Sex av studierna har utfört olika former av utbildningsinterventioner för att på olika sätt 

förbättra kunskapen kring delirium och i slutändan reducera delirium (Bryczkowski, 

Lopreiato, Yonclas, Sacca & Mosenthal, 2014; Devlin et al., 2008; Lundström et al., 2005; 

McCrow, Sullivan & Beattie, 2013; Milisen et al., 2001 & Radtke et al., 2012). 

 

Två av studierna har undersökt om utbildning av sjuksköterskor kunde förbättra utgången av 

delirium hos patienter på vårdavdelning (Lundström et al., 2005 & Milisen et al., 2001). 

Lundström och medarbetares (2005) intervention utfördes på en medicinavdelning med en 

annan medicinavdelning som kontrollgrupp och bestod av ett utbildningsprogram och en 

omorganisation av utförandet av omvårdnad. Utbildningen bestod av en tvådagarskurs för 

personalen innehållande bedömning, prevention och behandling av delirium samt utbildning 

rörande interaktionen mellan vårdare och patient med fokus på demens och delirium. En 

omorganisation från ett uppgiftcentrerat till patientcentrerat individanpassat system 

genomfördes. Patienterna bedömdes för delirium dag ett, tre och sju efter inskrivning. 

Delirium var lika förkommande första dagen på bägge avdelningarna. Färre patienter var 

fortsatt deliriösa dag sju på interventionsavdelningen, och vårdtiden var kortare. Milisen och 

medarbetare (2001) utvecklade ett interventionsprogram för delirium hos äldre patienter. 

Interventionen var ledd av sjuksköterskor på en ortopedavdelning och inriktad på bland annat 

incidens och allvarlighetsgrad av delirium. Interventionen bestod till stor del av utbildning av 

sjuksköterskor liknande Lundström och medarbetare (2005), men även implementering av 

systematisk kognitiv screening samt konsultation av sjuksköterska med kunskap om delirium, 

geriatrisk sjuksköterska eller psykogeriatriker. En interventionsgrupp (n=60) och en 

kontrollgrupp (n=60) jämfördes sedan. Ingen signifikant effekt syntes på incidensen av 

delirium (23,3 % i kontrollgruppen, 20 % i interventionsgruppen). Däremot var durationen 

kortare och allvarlighetsgraden av delirium lägre i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, vilket överensstämde med resultatet från Lundström och medarbetare 

(2005). 
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Devlin och medarbetare (2008) och McCrow och medarbetare (2013) har också undersökt 

utbildning av sjuksköterskor, i syfte att se om utbildningen kunde förbättra sjuksköterskors 

kunskap om delirium och förmåga att identifiera tillståndet. I Devlin och medarbetares (2013) 

studie bestod utbildningen av patientscenarion och föreläsning. Sjuksköterskor från två 

intensivvårdsavdelningar utvärderade en patient gällande smärta, sederingsgrad och förekomst 

av delirium före och efter utbildningsinterventionen. Samma patient utvärderades samtidigt av 

en domare. Före utbildningen var sjuksköterskornas utvärdering av delirium sällan 

förekommande. Efter utbildningen ökade andelen sjuksköterskor som kunde utvärdera 

delirium med en skala och använda den korrekt markant. Sjuksköterskornas och domarnas 

bedömningar stämde överens både före och efter interventionen. McCrow och medarbetares 

(2013) studie bestod av en webbaserad utbildning i form av en hemsida med information om 

delirium och användning av bedömningsinstrumentet CAM. Efter en femveckorsperiod 

stängdes hemsidan och deltagare ur interventionsgrupp och kontrollgrupp besvarade vid två 

olika tillfällen enkäter gällande kunskap och igenkännande av delirium. Resultaten från dessa 

två tillfällen jämfördes sedan med resultat från baseline. Statistiskt signifikanta skillnader 

fanns mellan grupperna. Interventionsgruppens kunskaper om delirium var bättre och 

förändringen i kunskap över tid visade ökad kunskap vid jämförelse före och efter 

interventionen. Signifikanta förbättringar sågs också gällande igenkännanandet av delirium, 

med fördel för interventionsgruppen. Studiernas resultat visade att utbildning av 

sjuksköterskor ledde till en ökad kunskap om och ett ökat igenkännande av delirium. 

Sjuksköterskorna blev bättre på att använda bedömningsinstrument på ett korrekt sätt efter 

utbildning.  

 

Radtke och medarbetare (2012) har i likhet med Devlin och medarbetare (2013) och McCrow 

och medarbetare (2013) studerat bedömningsskalor på intensivvårdsavdelningar. De jämförde 

effektiviteten mellan två metoder för bedömning av sedering, smärta och delirium; en 

standardmetod och en utökad metod, för att se vilken som ledde till högst förekomst av 

bedömning av delirium. Bedömningsfrekvensen av sedering, smärta och delirium 

observerades när standardmetoden användes på tre intensivvårdsavdelningar. Den utökade 

metoden infördes på två av intensivvårdsavdelningarna och bedömningsfrekvensen 

observerades på nytt. Uppföljning gjordes efter ett år. Standardmetoden innehöll 

föreläsningar, demonstrationsfilm, handouts och bedsideundervisning gällande 

bedömningsskalor för sedering, smärta och delirium. Den utökade metoden innehöll även ett 
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supportteam för personalen, mer avancerade föreläsningar samt repetitionstillfällen. De två 

intensivvårdsavdelningarna med utökad metod visade ökad dokumentation av användandet av 

alla bedömningsskalor. Detta överensstämde med resultat från Devlin och medarbetare (2013) 

och McCrow och medarbetare (2013). Uppföljning efter ett år visade bibehållet resultat. 

Bedömningsfrekvensen ökade inte signifikant på intensivvårdsavdelningen med 

standardmetod. Implementering av bedömningsskalor för delirium och smärta associerades 

med minskad dödlighet, men påverkade inte ventilatortid eller tid på 

intensivvårdsavdelningen (Radtke et al, 2012). 

 

Bryczkowski och medarbetare (2014) kunde liksom tidigare studier (Devlin et al., 2008; 

Lundström et al., 2005; McCrow et al., 2013; Milisen et al., 2001 & Radtke et al., 2012) visa 

positiva effekter av utbildning och ökad kunskap om delirium. De studerade effekten av ett 

preventionsprogram mot delirium för att bestämma om det minskar incidens och duration av 

delirium på intensivvårdsavdelning. Studien handlade om utbildning, men istället för 

sjuksköterskeutbildning har de utbildat närstående och patienter. De mätte incidens av 

delirium, deliriumfria dagar, ventilatorfria dagar, tid på intensivvårdsavdelning, opioid- och 

bensodiazepindoser och tid med smärta. Preventionsprogrammet bestod av patientutbildning 

och utbildning av närstående, ett läkemedelsprotokoll för att begränsa deliriumassocierade 

läkemedel samt ett sömnförbättringsprotokoll. Utbildningen gick ut på att undervisa 

närstående och vakna patienter genom att dela ut skriftlig information. Närstående 

uppmanades att orientera patienten, ge lätt massage och hjälpa till med enklare 

omvårdnadsåtgärder. Postinterventionsgruppen visade ingen skillnad i incidens, men däremot 

kortare duration av delirium, vilket stämde överens med resultaten från Lundberg och 

medarbetare (2005) och Milisen och medarbetare (2001). Ökning av deliriumfria och 

ventilatorfria dagar, kortare tid på intensivvårdsavdelning, mindre sannolikhet för behandling 

med bensodiazepiner och när behandling ändå förekom sågs lägre doser av bensodiazepiner 

efter utbildning. Likaså sågs mindre tid med smärta och lägre opioiddoser efter 

interventionen.  

 

3.2. Preventiva åtgärder 

3.2.1. Miljö 

Två av studierna har jämfört olika intensivvårdsmiljöer med varandra för att se om det 

påverkade prevalens av och antalet dagar med delirium (Arenson et al., 2013 & Zaal et al., 

2012). En konventionell intensivvårdsavdelning jämfördes med en intensivvårdsavdelning 
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som bestod av separata rum i varma färger och fönster för att förse patienterna med dagsljus. 

De nya rummen var designade för att reducera ljud från korridoren och hade förbättrade 

larmsystem som inte skulle vara lika störande för patienterna (Zaal et al., 2012).  Arenson och 

medarbetares (2013) förbättrade miljö bestod av en intensivvårdsavdelning som var belägen 

på ett eget plan med mindre exponering för kringliggande ljud och hade enkelrum med stora 

fönster samt tillgång till synlig väggklocka. Arenson och medarbetare (2013) studerade 

patienter som genomgått hjärtkirurgi medan Zaal och medarbetare (2012) studerade en 

blandad patientgrupp med både medicinska och kirurgiska sjukdomar. Prevalens och 

allvarlighetsgrad av delirium visade sig inte förbättras i någon av studierna. Däremot såg Zaal 

och medarbetare (2012) att medianvärdet av dagar med delirium var färre hos den grupp av 

patienter som vårdats på intensivvårdsavdelningen med förbättrad miljö. Likaså förekom färre 

dagar med delirium i interventionsgruppen i studien av Arenson och medarbetare (2013), men 

bara hos patienter som var yngre än 65 år.   

 

Colombo, Praga, Minari, Giannotti och Raimondi (2012) visade genom sin studie att en 

reorienteringsstrategi kunde vara korrelerad med en reduktion av delirium. Patienterna 

tilltalades alltid med namn, de gavs information om vilken avdelning och vilket sjukhus de 

befann sig på, vad som hänt dem och när samt gavs information om deras 

sjukdomsprogression. Personalen såg till att det alltid fanns en klocka framför varje säng, ljud 

och ljus under natten minimerades samtidigt som patienterna fick möjlighet att läsa böcker 

eller tidningar och lyssna på musik eller radio under dagen. Studien genomfördes på en 

intensivvårdsavdelning där alla sjuksköterskor först fick träning i användningen av CAM-

ICU. En liknande icke-farmakologisk reorienteringsintervention har gjorts fast då var det 

familjemedlemmar till patienterna som utbildades och studien ägde rum på en generell 

medicinavdelning (Martinez, Tobar, Beddings, Vallejo & Fuentes, 2012). Reorienteringen 

skedde med hjälp av närstående i likhet med Bryczkowski och medarbetare (2014). Ett större 

fokus låg på en hemtrevlig och igenkännbar miljö. Det sågs även till att glasögon och 

hörapparater alltid fanns nära till hands så att ingen sensorisk deprivation ägde rum. Martinez 

och medarbetares (2012) intervention inkluderade äldre patienter (medianålder 78) med 

identifierad risk att utveckla delirium, medan den förstnämnda studien inkluderade patienter 

över 18 år, medianålder för studiepopulationen var 69, 8 år (Colombo et al., 2012).  

 

I ovan nämnda studie av Colombo och medarbetare (2012) hade patienterna tillgång till musik 

som en del av en reorienteringsstrategi. McCaffrey och Locsin (2004) har mer ingående 
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studerat musikens effekt på äldre patienter som genomgår höft- och knäkirurgi. Patienterna 

randomiserades till två olika grupper, där interventionsgruppen i samband med uppvaknandet 

från anestesin fick lyssna på musik och postoperativt hade de tillgång till en CD-spelare 

inställd att spela en timme tre gånger dagligen, och längre tid om patienterna önskade. 

Colombo och medarbetares (2012) resultat visade en minskning av delirium, i likhet med 

McCaffrey och Locsin där interventionsgruppen hade färre episoder med delirium jämfört 

med kontrollgruppen och var redo att mobiliseras tidigare.  

 

Kamdar och medarbetare (2013) har genomfört en intervention på en medicinsk 

intensivvårdsavdelning med syfte att förbättra sömnkvaliteten och därmed minska delirium. 

300 patienter deltog i interventionen som bestod av tre steg. Först justerades den nattliga 

miljön i form av reduktion av ljud, ljus och aktivitet. På dagen utfördes handlingar för att 

främja cirkadisk rytm, exempelvis tillräckligt med ljusinsläpp, reduktion av onödig dagsömn, 

undvikande av koffeinintag på kvällen och mobilisering. Om detta inte var tillräckligt erbjöds 

patienterna öronproppar, ögonbindlar och lugnande musik. Om inte heller det räckte gavs 

hypnotika som ett sista steg i interventionen. Det var ingen signifikant förbättring i uppfattad 

sömnkvalitet efter interventionen. Däremot sågs en signifikant förbättring i upplevd ljudnivå, 

incidens av delirium och antal deliriumfria dagar. Kamdar och medarbetares (2013) studie kan 

jämföras med Van Rompaey, Elseviers, Van Drom, Fromont och Jorens studie från året innan 

som också studerat sömn för att undersöka om reduktion av ljud med hjälp av öronproppar 

under natten kan vara fördelaktigt i preventionen av delirium. En interventionsgrupp (n=69) 

med vuxna intensivvårdspatienter som fick sova med öronproppar jämfördes med en 

kontrollgrupp (n=67) som sov utan öronproppar. Patienterna som sov med öronproppar visade 

signifikant bättre sömn efter första natten, vilket skilde sig från resultatet från Kamdar och 

medarbetare (2013). Studierna skilde sig också åt gällande incidens av delirium. Då Kamdar 

och medarbetare (2013) rapporterat en lägre incidens av delirium efter intervention, visade 

Van Rompaey och medarbetare (2012) ingen signifikant skillnad i utvecklingen av delirium. 

Däremot sågs en större skillnad mellan grupperna i Van Rompaey och medarbetares (2012) 

studie gällande mild konfusion då det förekom hos 15 % i interventionsgruppen och hos 40 % 

i kontrollgruppen. Detta sammantaget med övrig deliriumscreening visade att 35 % i 

interventionsgruppen uppvisade kognitiva störningar jämfört med 59 % i kontrollgruppen.   

 

3.2.2. Påverkbara riskfaktorer 
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Exponering för bensodiazepiner har visat sig vara förknippat med utvecklingen av delirium i 

tre av studierna (Agarwal et at., 2010; McPherson et al., 2013 & Van Rompaey et al., 2009). 

De studerade patientgrupperna skilde sig åt i de olika studierna. Agarwal (2010) och 

medarbetare studerade ventilatorbehandlade brännskadepatienter, McPherson och 

medarbetare (2013) kardiolog- och hjärtkirurgi patienter och den tredje studien studerade en 

blandad patientkategori med kirurgi- och medicinpatienter (Van Rompaey et al., 2009). Alla 

tre studierna var observationsstudier utan intervention. För registrering av delirium och 

sedering har CAM– ICU och RASS (Richmond Agitation and Sedation Scale) använts av 

Agarwal och medarbetare (2010) och McPherson och medarbetare (2013) medan den 

blandande gruppen av medicin- och kirurgi patienter registrerades med NEECHAM (Neelon 

and Champagne Confusion Scale) (Van Rompaey, et al., 2009). Van Rompaey och 

medarbetare (2009) delade in de studerade riskfaktorerna i fyra olika grupper; 

patientkaraktäristika, kronisk patologi, akut sjukdom och miljö. Miljöbetingade faktorer som 

visade sig bidra till utvecklingen av delirium var frånvaro av besökare, frånvaro av synligt 

dagsljus, förflyttning till annan avdelning, och användning av fysiskt tvång. I gruppen faktorer 

relaterade till akut sjukdom var användning av drän, tuber och katetrar riskfaktorer för 

utveckling av delirium. McPherson och medarbetare (2013) fann att patienter som hade 

restriktioner eller apparater som förhindrade mobilisering visade större sannolikhet att 

utveckla delirium följande dag. Hos gruppen brännskadade patienter sågs att intravenösa 

opioider och metadon var associerat med en lägre risk för delirium (Agarwal et al., 2010). 

Antalet studerade patienter var där 82, McPherson och medarbetare (2013) och Van Rompaey 

och medarbetare (2009) hade ett större patientunderlag med 200 respektive 523 patienter.  

 

Mehta och medarbetare (2012) utförde en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och 

jämförde en interventionsgrupp med sedering med hjälp av protokoll och dagligt avbrott av 

sedering med en kontrollgrupp utan avbrott av sedering. Efter avbrottet återupptogs 

sederingen med halverad dos, samtliga patienter bedömdes för delirium och behov av 

assisterad andning. Personalen i båda grupperna fick skatta arbetsbörda med VAS (Visuell 

Analog Skala). Syftet var att mäta tid till extubering, tid på intensivvårdsavdelning, dosering 

av sedativa och opioider, oavsiktligt avlägsnande av katetrar och förekomst av delirium. Det 

visade sig att det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna avseende tid på 

intensivvårdsavdelning, förekomst av delirium eller oavsiktligt avlägsnande av katetrar. 

Interventionsgruppen krävde högre doser av sedativa och opioider än kontrollgruppen och 

arbetsbördan var ökad för personalen som arbetade med patienterna i interventionsgruppen.  
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Schweickert och medarbetare (2009) har liksom Mehta och medarbetare (2012) undersökt 

implementering av dagligt avbrott i sedering, men kombinerat det med sjukgymnastik de 

första dagarna vid critical illness för att se om det kan motverka sederingsrelaterad 

immobilisering. Syftet var också att undersöka om interventionen påverkade delirium. I 

interventionsgruppen hade 59 % återfått självständig funktion vid utskrivning jämfört med 35 

% i kontrollgruppen (p=0,02). Interventionsgruppen hade kortare duration av delirium och 

fler ventilatorfria dagar än kontrollgruppen. Båda studierna har undersökt delirium på något 

sätt, antingen förekomst (Mehta et al., 2012) eller duration (Schweickert et al., 2009). 

Schweickert och medarbetares (2009) patientpopulation bestod av vuxna på en medicinsk 

intensivvårdsavdelning med förväntad ventilatortid över 24 timmar. Mehta och medarbetare 

(2012) hade dubbelt så många deltagare i sin studie, också vuxna, med förväntad ventilatortid 

över 48 timmar. De var blandade medicinska och kirurgiska intensivvårdspatienter. 

En interventionsstudie har i likhet med Mehta och medarbetare (2012) använt sig av 

protokoll, där var syftet att undersöka om intensivvårdspersonal som utbildades i användandet 

av ett protokoll för smärta, agitation och delirium minskade användningen av sedering och 

analgetika (Skrobik et al., 2010). Författarna hypotiserade att dessa eventuella reduktioner 

skulle minska delirium och iatrogent koma. I interventionen ingick också en icke-

farmakologisk strategi. En preinterventionsgrupp (PRE) och en postinterventionsgrupp 

(POST) skapades där PRE fick läkemedelsordinationer av läkare och ingen icke-

farmakologisk intervention. POST fick protokollet med rutinmässig dostitrering, CD-spelare 

och radio och möjlighet att välja mellan musik eller läkemedel vid oro. Den icke-

farmakologiska delen bestod även av rutinmässig reorientering liknande den som Colombo 

och medarbetare (2012) använde sig av. Resultatet var att POST-gruppen fick en mindre 

mängd opioider, hade kortare ventilatortid och kortare tid på intensivvårdsavdelning och 

sjukhus jämfört med PRE-gruppen. Delirium förekom lika i de två grupperna, men färre 

uppvisade tecken till begynnande delirium (subsyndromalt delirium) i POST-gruppen 

(Skrobik et al., 2010).  

 

I en studie från 2001 (Marcantonio et al.) undersöktes patienter som genomgått höftkirurgi 

och var äldre än 65 år med syfte att se om en intervention som innefattade daglig konsultation 

av en geriatriker kunde reducera delirium. Patienterna randomiserades till interventionsgrupp 

eller kontrollgrupp. Interventionsgruppen besöktes av geriatriker som gav rekommendationer 

för specifika åtgärder och vidare vård enligt ett protokoll. Protokollet för vidare åtgärder 
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bestod av både farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder. Exempel på 

farmakologiska åtgärder var bland annat att administrera syrgas för att hålla saturation över 90 

%, behandla systoliskt blodtryck lägre än 90 mmHg, ge blodtransfusion för att hålla 

erytrocytvolymfraktion (EVF) över 30 %, ge insulin för att behandla högt blodsocker, 

korrigera avvikande elektrolytvärden samt att behandla svår smärta. En annan åtgärd var även 

att avsluta eller minska behandling med bensodiazepiner vilket rekommenderades till 68 % av 

patienterna. Icke-farmakologiska åtgärder var bland annat tidig mobilisering, användning av 

glasögon och hörapparat samt miljöanpassade åtgärder. Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Det var en signifikant reduktion av delirium i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna gällande antalet dagar med 

delirium. Studien visade att daglig specialistkontakt med noggrann genomgång av påverkbara 

riskfaktorer minskade förekomsten av delirium. Många delar av protokollet stämde överens 

och gick att likna med de riskfaktorer som McPherson och medarbetare (2013) funnit, till 

exempel användning av bensodiazepiner och tidig mobilisering.  

 

4. DISKUSSION 

Litteraturstudiens resultat urskilde två teman, kunskap och preventiva åtgärder, som på olika 

sätt kunde minska förekomst och/eller duration av delirium. Preventiva åtgärder delades in i 

två undergrupper; miljö och påverkbara riskfaktorer. Utbildning om delirium sågs leda till 

ökad kunskap kring och ökat igenkännande av delirium. Det ledde också till kortare duration 

och minskad allvarlighetsgrad av delirium. Utbildning om delirium ledde till ökad användning 

av olika bedömningsinstrument och att dessa användes korrekt. Miljöåtgärder i olika former, 

som minskad exponering för ljud, tillgång till dagsljus och synlig väggklocka, ledde till färre 

dagar med delirium. Användandet av reorienteringsstrategier kunde vara korrelerat med en 

reduktion av delirium. Åtgärder för att främja naturlig nattsömn, exempelvis reduktion av 

onödig dagsömn, minskat koffeinintag kvällstid, användning av öronproppar, ögonbindlar och 

lugnande musik ledde till minskad förekomst och duration av delirium. Exponering för 

bensodiazepiner var förknippat med utvecklingen av delirium. Tidig sjukgymnastik och 

mobilisering minskade durationen av delirium.  

 

 

4.1. Resultatdiskussion 

4.1.1. Kunskap 



18 

 

En tidigare studie visar att kunskapen kring delirium hos intensivvårdssjuksköterskor är 

bristfällig och att de olika typerna av delirium kan vara svåra att känna igen (Christensen, 

2013). Implementering av olika utbildningsinterventioner har visat sig leda till förbättrad 

kunskap kring delirium (Devlin et al., 2008 & McCrow et al., 2013). I studierna användes 

skilda tillvägagångssätt för utbildning av personalen, bland annat webbutbildning, kurser, 

föreläsningar, patientscenarion och bedsideundervisning. Trots de skilda tillvägagångssätten 

såg innehållet ut på ett liknande sätt och berörde bedömning, prevention och behandling av 

delirium (Bryczkowski et al., 2014; Devlin et al., 2008; Lundström et al., 2005; McCrow et 

al., 2013; Milisen et al., 2001 & Radtke et al., 2012). Flera av studierna genomförde en 

intervention med kontrollgrupp och visade att personalen i interventionsgruppen hade en 

signifikant förbättrad kunskapsnivå efter utbildningen jämfört med kontrollgruppen (McCrow 

et al., 2013; Milisen et al., 2001 & Radtke et al., 2012). Detta kan tolkas som att syftet med 

utbildningen och innehållet i den är det väsentliga, och att tillvägagångssättet spelar mindre 

roll. Personalen i McCrow och medarbetares (2013) studie fick besvara enkäter för att 

kontrollera kunskapsnivån gällande igenkännandet av delirium vid tre olika tillfällen, en innan 

utbildning och två efter. Av de två sista enkäterna gjordes den ena kort efter utbildningen och 

den andra efter att ytterligare tid hade passerat. Resultaten från den sista enkäten visade ingen 

signifikant förbättring jämfört med enkäten innan utbildningens start. Detta bekräftar det 

allmänt kända påståendet att repetition är viktigt för att bibehålla kunskap.  

 

Hälften av studierna som undersökte utbildning och dess inverkan var utförda på 

intensivvårdsavdelningar (Bryczkowski et al., 2014; Devlin et al., 2008 & Radtke et al., 2012) 

och hälften på vanliga vårdavdelningar (Lundström et al., 2005; McCrow et al., 2013 & 

Milisen et al., 2001). Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd som drabbar många 

patientgrupper och existerar således på många typer av avdelningar. Då definitionen av 

delirium är densamma i samtliga studier torde inte avdelningstyp spela någon roll för 

studiernas resultat. Kunskapsbrist verkar existera både bland grundutbildade sjuksköterskor 

och specialistsjuksköterskor inom intensivvård och utbildningsinterventioner är därmed 

gynnsamt för båda sjuksköterskegrupperna.    

 

4.1.2. Preventiva åtgärder 

4.1.2.1. Miljö  

Det har i litteraturstudiens bakgrund konstaterats att det är väl känt att patienter som vårdas på 

en intensivvårdsavdelning är utsatta för en mycket stressande miljö. I en översiktsartikel från 
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2009 framgår det att den stressande miljön kanske kan förvärra de kliniska symtomen av 

delirium (Arend & Christensen). Det har funnits en konsensus kring att miljön ensam inte 

orsakar delirium. Zaal och medarbetare har i sin studie från 2013 haft syftet att undersöka om 

intensivvårdsmiljön påverkar antalet dagar med delirium för att ta reda på om ovanstående 

påstående stämmer. I resultatet framkom att en förbättrad intensivvårdsmiljö ledde till färre 

dagar med delirium. Arenson och medarbetare (2013) kom fram till ett liknande resultat men 

bara hos patienter yngre än 65 år. Detta fynd kan indikera att mekanismen för utveckling av 

delirium skiljer sig åt mellan yngre och äldre individer och således kan strategierna för 

prevention behöva anpassas efter det (Arenson et al., 2013).  

 

Arenson och medarbetare (2013) och Zaal och medarbetare (2012) har jämfört två olika 

intensivvårdsmiljöer med varandra för att se om det påverkar prevalens av och antalet dagar 

med delirium. En konventionell intensivvårdsavdelning jämfördes med en 

intensivvårdsavdelning bestående av separata rum i varma färger och fönster för att förse 

patienterna med dagsljus. De miljöförbättrade rummen var designade för att reducera ljud från 

korridoren och hade förbättrade larmsystem som inte skulle vara lika störande för patienterna. 

En annan stressande faktor för intensivvårdspatienten är bristen på sömn. I likhet med 

diskussionerna kring miljöns påverkan på utvecklingen av delirium diskuteras det huruvida 

bristen på sömn leder till delirium eller om delirium leder till sömnbrist (Arend & 

Christensen, 2009). En sömnförbättringsintervention med syfte att undersöka om förbättrad 

sömnkvalitet minskade förekomsten av delirium genomfördes av Kamdar och medarbetare 

(2013). Interventionen resulterade inte i någon signifikant förbättring av sömnkvaliteten 

däremot sågs en minskad förekomst av delirium. Interventionen bestod av tre olika steg och 

innefattade många sömnfrämjande åtgärder. Vad som var orsaken till den minskade 

förekomsten av delirium är således svårt att svara på. Van Rompaey och medarbetare (2012) 

har mer specifikt studerat användning av öronproppar nattetid i syfte att reducera ljud kan 

vara fördelaktigt i preventionen av delirium och sett en minskad förekomst av mild konfusion.   

 

Det är svårt att som intensivvårdssjuksköterska påverka inredning och färgsättning av salarna 

på intensivvårdsavdelningarna. Lika svårt är att kunna erbjuda samtliga patienter enkelrum. 

Det som däremot går att genomföra praktiskt är att minimera de störande ljud som finns, 

sänka ljudnivån på övervakningsapparater som ej är absolut nödvändiga, öka ljusinsläpp 

dagtid genom att dra upp persienner och vända sängen mot fönstret. Kamdar och 

medarbetares (2013) sömnfrämjande åtgärder är också praktiskt genomförbara. De handlade 
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om att minimera onödig dagsömn och undvika koffeinintag kvällstid samt att erbjuda 

öronproppar och ögonbindlar.  

 

Reorientering av deliriösa patienter och patienter med risk att utveckla delirium har visat sig 

fördelaktigt i förebyggandet av tillståndet (Colombo et al., 2012 & Martinez et al., 2012). 

Colombo och medarbetare (2012) har implementerat en reorienteringsstrategi bland 

intensivvårdspersonal och Martinez och medarbetare (2012) har använt närstående för att 

reorientera patienten. Det ställer krav på att patienten får besök av sina närstående och att 

dessa är frivilligt involverade i patientens vård. Studiens positiva resultat kan grunda sig i att 

patienten regelbundet under sjukhusvistelsen ser välkända ansikten. Fördelen med att 

personalen utför reorienteringen är att det finns personal tillgänglig dygnet runt och att 

reorienteringen därmed kan ske mer frekvent och implementeras som rutin. Det är en 

balansgång mellan att låta anhöriga vara delaktiga i patientvården och att belasta närstående 

med något som kan tyckas vara personalens arbetsuppgifter.  

 

4.1.2.2. Påverkbara riskfaktorer 

Det finns många riskfaktorer förknippade med delirium. Flera av dessa är svåra eller omöjliga 

att påverka som intensivvårdssjuksköterska, exempelvis ålder, demens, tidigare 

alkoholmissbruk och stor kirurgi (Mu et al., 2010; Ouimet et al., 2007; Rudolph et al., 2007; 

Sharma et al., 2012 & Thomason et al., 2005). Det var därför av intresse för denna 

litteraturstudie att utröna vilka av faktorerna som intensivvårdssjuksköterskan aktivt kan 

arbeta med för att förebygga delirium.   

 

Bensodiazepiner är ett sedativt läkemedel som var förknippat med ökad förekomst av 

delirium hos exponerade patienter (Agarwal et al., 2010; McPherson et al., 2013 & Van 

Rompaey et al., 2009). Intensivvårdssjuksköterskan kan med kunskap om detta påverka 

ordinerande läkare vid val av sedativt läkemedel. I de fall där bensodiazepiner administreras 

kan intensivvårdssjuksköterskan påverka dosen genom att i möjligaste mån undvika titrering 

och bolusdoser.  

 

Avbrott i sedering ensamt visade sig inte minska förekomst av delirium (Mehta et al., 2012). 

Schweickert och medarbetare (2009) kombinerade avbrott i sedering med mobilisering och 

sjukgymnastik och visade då en kortare duration av delirium. Studiernas primära syfte var att 

undersöka tid till lyckad extubering (Mehta et al., 2012) respektive undersöka om 
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interventionen motverkade sederingsrelaterad immobilisering (Schweickert et al., 2009). 

Eftersom studiernas primära syfte inte har varit att undersöka delirium har inga specifika 

åtgärder för att minska delirium utförts, som till exempel reorientering vid väckning. Avbrott i 

sederingen skulle kunna medföra att patienten hålls lättare sederad för att det inte ska ta för 

lång tid att väcka patienten. Detta skulle kunna medföra fördelar som exempelvis en mer 

vaken och orienterad patient. Nackdelar skulle kunna vara att patienten blir orolig och otrygg 

av att hela tiden befinna sig i ett gränsland mellan sedering och vakenhet. Att efter avbrottet 

lägga till en mobiliseringsövning där patienten aktiveras, som Schweickert och medarbetare 

har gjort, skulle kunna tyda på ett nära samband mellan kognition och bibehållen motorik.  

 

Skrobik och medarbetare (2010) har också använt sig av farmakologiska metoder. De har 

utvecklat ett protokoll för att minska användning av deliriumassocierade läkemedel i hopp om 

att kunna minska delirium och iatrogent koma. Protokollet har kombinerats med icke-

farmakologiska åtgärder som CD-spelare, radio, möjlighet att välja musik istället för sedativa 

läkemedel vid oro samt rutinmässig reorientering. Interventionsgruppen fick mindre opioider, 

kortare tid på intensivvårdsavdelning, kortare ventilatortid och uppvisade färre tecken på 

begynnande delirium. Förekomsten av konstaterat delirium var dock lika. Det kan tyda på att 

det finns en fördel att använda läkemedelsprotokoll så att doser av sedativa och opioider blir 

så individanpassade som möjligt.  

 

I Marcantonio och medarbetares (2001) studie har en geriatrisk konsult besökt höftopererade 

patienter postoperativt och rekommenderat åtgärder enligt ett protokoll. Dessa åtgärder skulle 

sedan följas upp av sjuksköterskan på avdelningen. Åtgärderna var vitt skilda så det var svårt 

att härleda minskningen av delirium, som presenterades i resultatet, till specifika åtgärder. 

Optimering av vitala funktioner och parametrar kan vara fördelaktigt för att förhindra 

delirium.  

 

4.2. Metoddiskussion 

Litteraturstudie som metod valdes då syftet var att beskriva den kunskap som behövs och 

vilka preventiva åtgärder som intensivvårdssjuksköterskan kan utföra för att motverka 

delirium. Delirium är ett välstuderat ämne vad gäller riskfaktorer och förekomst. Det ansågs 

därför möjligt att finna ett evidensbaserat material för att besvara frågeställningen. 

Litteraturstudiens styrkor var att den bestod av 20 studier med hög eller medelhög kvalitet 

enligt kvalitetsvärdering efter ett protokoll av Willman och medarbetare (2006). Studiernas 
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undersökta patientkategorier var varierande, dock sågs en överensstämmelse i resultatet vilket 

talar för att litteraturstudiens resultat är tillämpbart på olika patientkategorier. En svaghet var 

att de studier som granskats inte var RCT. Detta berodde på att det inte hittades fler som 

överensstämde med studiens syfte under litteratursökningen. En svårighet var att finna 

relevanta artiklar under valda sökord. Flera av artiklarna hittades via databasens föreslagna 

artiklar eller via artiklars referenslistor. Valda inklusions- och exklusionskriterier var av 

allmän typ, exempelvis människor, vuxna och skrivna på engelska, för att inte begränsa 

sökresultatet. Grundtanken var att samtliga inkluderade studier skulle vara utförda på 

intensivvårdsavdelningar. Det visade sig under arbetets gång ge ett begränsat utfall, varpå 

studier utförda på andra vårdavdelningar inkluderades. Majoriteten av studierna var dock 

utförda på intensivvårdsavdelningar. Frågeställningen delades upp i två huvudområden utifrån 

studiernas resultat; kunskap och preventiva åtgärder. Antalet studier var inte jämt fördelade 

mellan huvudområdena, vilket kunde ses som en svaghet. Studierna har undersökt många 

olika typer av preventiva åtgärder. Det gjorde det svårt att styrka vissa resultat med flera 

källor. 

 

Kvalitetsvärderingarna av studierna utfördes av författarna först enskilt och sedan gemensamt 

för att uppnå en så korrekt bedömning som möjligt. I protokollet som användes kan vissa av 

punkterna vara svårtolkade (Willman et al., 2006). Dessa punkter diskuterades noga för att 

tolkningen skulle bli enhetlig och rättvis. Som redan nämnts var inte samtliga studier RCT. 

Detta medförde ett lägre evidensvärde enligt GRADE. För att uppnå högsta evidensvärde 

måste en rad kriterier uppnås och inga försvagande faktorer får finnas. Studierna i 

litteraturstudien hade begränsat eller måttligt starkt vetenskapligt underlag.  

 

Som redan nämnts i metodavsnittet bottnar den etiska problematiken rörande delirium i att 

deliriösa patienter på grund av sitt tillstånd inte kan ge samtycke till deltagande i studier. Det 

var viktigt att riskerna för deltagarna minimerades och att hänsyn togs till deras autonomi. De 

utvalda studierna skulle därför ha fått tillstånd från etisk kommitté eller ha gjort noggranna 

etiska överväganden för att inkluderas i litteraturstudien (Codex, 2013). Det visade sig dock 

under kvalitetsgranskningen att en del av studierna inte beskrivit den etiska problematiken 

särskilt ingående. Dessa studier fick då avdrag på kvaliteten men inkluderades ändå i 

litteraturstudien för att uppnå tillräckligt material. Till denna litteraturstudie behövde inte 

tillstånd inhämtas från Etiska rådet då redan publicerade studier användes. 
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Författarna anser att klinisk implikation av litteraturstudiens resultat är möjlig trots 

ovanstående beskrivna begränsningar. Resultaten är viktiga för sjuksköterskor, 

grundutbildade och specialistsjuksköterskor inom intensivvård, som vårdar deliriösa patienter 

eller patienter med risk att utveckla delirium. Litteraturstudien belyser problematiken kring 

delirium och understryker vikten av kunskap och prevention. Däremot finns ett behov av 

vidare forskning vad gäller icke-farmakologiska åtgärder mot delirium. Det skulle också vara 

av intresse att studera om det finns ett samband mellan delirium och smärta, då en studie 

visade att intravenösa opioider var associerat med en minskad risk för delirium (Agarwal et 

al., 2010). Ett större material skulle kunna öka resultatets trovärdighet och evidensstyrka.  

 

4.3. Slutsats 

Resultatet pekar på att lidande för patienten orsakat av delirium kan minskas med specifika 

utbildningsprogram. Det finns i litteraturen klargjort att flera konkreta åtgärder kan vidtas av 

intensivvårdssjuksköterskan för att förebygga utvecklingen av delirium.  
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6. BILAGOR 

6.1. Bilaga 1  

CAM-ICU Arbetsblad  
Mätmetod för akut förvirringstillstånd/IVAdelirium att användas inom intensivvård  

  

 
Kännetecken 1: Akut insättande eller fluktuerande förlopp  
  

Resultat  Kryssa i om 

kännetecknet 

förekommer  

  
Är patientens mentala status förändrat jämfört med patientens tidigare 

status?  
ELLER  

Finns det tecken på förändring i mentalt status de senaste 24 timmarna som 

framgår av fluktuationer i: sederingsskalan (dvs. RASS, MAAS), RLS 85, 

GCS eller tidigare deliriumbedömning?  

  

Någondera av 

frågorna 

besvaras med Ja  
►►►►►►►  
Om inte – stoppa 

här, patienten 

har inte delirium  

  

  

  

  
Kännetecken 2: Ouppmärksamhet  
  

    

ASE bokstavstest: (se träningsmanualen för bildtest)  
Instruktioner: Säg till patienten: "Jag kommer nu högt att säga 10 

bokstäver i följd. varje gång Ni hör bokstaven A, skall Ni krama min 

hand". Säg följande bokstäver med en normal stämma (tillräckligt högt för 

att höras över andra ljud på intensivvårdsavdelningen) med 3 sekunders 

mellanrum.  
S    A    V    E    A    H    A    A    R    T  

Poängsättning: När patienten inte kramar handen vid bokstaven A, och när 

patienten kramar handen vid andra bokstäver än A, räknas detta som fel.   
  

  
  

Felaktiga svar  
>2  

►►►►►►►  
  
Om inte – stoppa 

här, patienten 

har inte delirium  

  
  

  

  

  
Kännetecken 3: Förändrad medvetandenivå   
  

    

  
  
Förekommer om RASS är något annat än 0 eller MAAS är något annat än 

tre (3)  
  

RASS något 

annat än 0 

MAAS något  
annat än tre (3)  
►►►►►►►  
Om inte –  
fortsätt till  
kännetecken 4  

  
  

  

  

  
Kännetecken 4: Osammanhängande tankar  
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Ja/Nej frågor (se träningsmanualen för alternativa 

frågor) 1. Kan en sten flyta i vatten?  
2. Finns det fiskar i havet?  
3. Väger ett kilo mer än två kilo?  
4. Använder man hammare för att slå i spik?  

  
Oriktigt svar räknas som fel  
  
Uppmaningar  
Säg till patienten: ”Håll upp lika många fingrar som jag gör” 

(undersökaren håller upp två fingrar framför patienten)  
”Gör nu samma sak med andra handen” (utan att hålla upp 

två fingrar) Om patienten inte kan röra båda armarna be 

istället patienten:  ”håll upp ett finger till”   
Som oriktigt svar räknas att patienten inte kan genomföra hela 

uppmaningen  

  
  
  
  
  
  

Kombinerat  
felresultat >1  

►►►►►►►  
  

  
  
  
  
  

  

  

  
Akut förvirringstillstånd/IVA-delirium enligt CAM-ICU är 

konstaterat om kännetecken 1 och 2 förekommer tillsammans med 

antingen kännetecken 3 eller 4  
  
IVA-delirium =förekomst av K 1+K 2 och K 3 eller K 4  
  

Kriterier  
uppfylls  
►►►►►►►  

  

CAM-ICU  
positivt 

(delirium 

förekommer)  
  

  
Kriterier  
uppfylls inte  
►►►►►►►  

  

  
CAM-ICU  

negativt 

(inget 

delirium 

förekommer)  
OAG - omöjligt att genomföra      

 

Larsson C, Granberg-Axell A, Ersson A. Confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU): translation, 

retranslation and validation into Swedish intensive care settings. Acta Anaesthesiol Scand. 2007 Aug;51(7):888-92 

Information: www.icudelirium.org Uppdaterad 20130208 Copyright © 2002, E. Wesley Ely, MD, MPH and Vanderbilt 

University, all rights reserved  
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6.2. Bilaga 2  

Intensive Care Delirium Screening Checklist= ICDSC 
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6.3. Bilaga 3  

Protokoll för kvalitetsvärdering  

Granskningsmodell av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).  

  

1. Är introduktionen relevant för ämnet? JA, NEJ/VET EJ  

  

2. Finns en problemformulering? JA, NEJ/VET EJ  

  

3. Finns teoretisk förankring beskriven? JA, NEJ/VET EJ  

  

4. Finns syfte och ev. frågeställningar och ev. hypoteser formulerade? JA, NEJ/VET EJ  

  

5. Stämmer design, urval, mått, procedur och analys överens med punkt 3? Relevant 

metodval? JA, NEJ/VET EJ  

  

6. Är metoden tillförlitlig? Reliabilitet, validitet/trovärdighet, överförbarhet? JA, NEJ/VET EJ  

  

7. Är metoden väl beskriven? JA, NEJ/VET EJ  

  

8. Finns etiska överväganden/granskning beskriven? JA, NEJ/VET EJ  

  

9. Hänger den teoretiska förankringen ihop med metodvalet? JA, NEJ/VET EJ  

  

10. Besvaras frågeställningen i resultatet? JA, NEJ/VET EJ  

  

11. Diskuteras resultatet i förhållande till punkt 1, 2, 3 resultatdiskussion och punkt 4, 5  

Metoddiskussion? JA, NEJ/VET EJ  

  

12. Är slutsatsen rimlig i förhållande till resultat och diskussion? JA, NEJ/VET EJ  

  

  

Varje JA -svar ger 1 poäng. NEJ/VET EJ ger 0 poäng.  

  

Hög kvalitet: 10-12 poäng  

Medelhög kvalitet: 8-9 poäng  

Låg kvalitet: <7 poäng  
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6.4. Bilaga 4 

Tabell 2. Exkluderade artiklar. 

Författare, år, 

land 

Titel Syfte Exkluderingsorsak 

Korak-Leiter 

et al., 2005, 

Österrike. 

Withdrawal 

following 

sufentanil/midazola

m. Sedation in 

surgical ICU 

patients: correlation 

with central nervous 

parameters and 

endogenous opioids 

Att undersöka graden 

av abstinens hos 

IVA-patienter som 

behandlats med 

sufentanil kombinerat 

med antingen 

midazolam eller 

propofol  

Studiens resultat rörde 

endast abstinens. 

Nilsen, 

Sereika, & 

Happ, 2012, 

USA.  

Nurse and patient 

characteristics 

associated with 

duration of nurse 

talk during patient 

encounters in ICU  

Att undersöka 

samspelet mellan 

sjuksköterska och 

patient och durationen 

av samtal mellan 

sjuksköterska och 

patient på IVA. 

Studien har endast 

undersökt förekomst av 

delirium, inte om samtal 

påverkar delirium.  

Pisani et al., 

2010, USA. 

Benzodiazepine and 

opioid use and the 

duration of ICU 

delirium in an older 

population 

Att utvärdera 

bensodiazepiners och 

opioiders påverkan på 

durationen av 

delirium. 

Studien innefattar ingen 

intervention och 

fokuserar enbart på 

läkemedel. Även om det 

är sjuksköterskans ansvar 

att veta vilka potenta 

risker som finns i de 

läkemedel som 

administreras var 

studiens typ av sådan att 

det var svårt att dra några 

slutsatser om hur 

sjuksköterskor kan 

använda dess resultat för 

att arbeta förebyggande. 

Pun et al., 

2005, USA. 

Large-scale 

implementation of 

sedation and 

delirium monitoring 

in the intensive care 

unit: a report from 

two medical centers 

Att fastställa 

möjligheten att 

implementera 

screening för 

agitation, sedering och 

delirium på IVA. 

Studien handlade mer om 

huruvida implementering 

för 

bedömningsinstrument 

var möjligt och det fanns 

inte tillräckligt stort 

fokus på delirium i 

resultatet. 

Salluh et al., 

2010, 

Brasilien. 

Delirium 

epidemiology in 

critical care 

(DECCA): an 

international study 

Att genom ett 

multicenterprogram 

evaluera epidemiologi 

av delirium. 

Då epidemiologin låg i 

denna studies primära 

syfte uteslöts den ur 

litteraturstudien.  
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Tabet et al., 

2004, 

Storbritannien.  

An educational 

intervention can 

prevent delirium on 

acute medical wards 

Att testa hypotesen 

om ett 

utbildningspaket för 

sjuksköterskor kan 

reducera antalet fall 

med delirium och 

förbättra 

igenkännandet av 

delirium. 

Utbildningen bestod av 

väldigt många olika 

delar, däribland 

igenkännandet av 

riskfaktorer och hur 

delirium bör behandlas 

när det väl uppstår. Då 

det inte framgår vilka 

riskfaktorer det rör sig 

om eller närmare om 

vilka åtgärder som 

vidtagits uteslöts studien 

ur resultatet.  

Van den 

Boogaard et 

al., 2012, 

Nederländerna. 

Development and 

validation of PRE-

DELIRIC 

(PREdiction of 

DELIRium in Icu 

patients) delirium 

prediction model for 

intensive care 

patients: 

observational 

multicentre study  

Att utveckla och 

validera en modell för 

att predicera delirium 

och fastställa 

modellens värde 

jämfört med 

predicering utförd av 

vårdpersonal.  

Modellen visade sig 

fungera bra som 

prediktion för delirium 

men studiens resultat 

handlade mestadels om 

mätinstrumentet som 

sådant.  

Yu et al., 2013, 

Kanada. 

Evaluating pain, 

sedation, and 

delirium in the 

neurologically 

critically ill – 

feasibility and 

reliability of 

standardized tools: a 

multi-institutional 

study 

Att fastställa 

genomförbarhet och 

reliabilitet av 

systematisk 

utvärdering av 

analgetika, sedering 

och delirium hos 

neurointensivvårdspati

enter.  

Resultatet handlade om 

att det var praktiskt 

genomförbart att skatta 

smärta, sedering och 

delirium hos aktuell 

patientgrupp. 

IVA=intensivvårdsavdelning 
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6.5. Bilaga 5 

Protokoll för bedömning av evidensstyrka enligt SBU (GRADE). 

Evidensstyrkan är en bedömning av hur starkt det sammanlagda vetenskapliga underlaget är 

för att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. SBU tillämpar det internationellt 

utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE. För varje effektmått utgår man i den 

sammanlagda bedömningen från studiernas design. Därefter kan evidensstyrkan påverkas av 

förekomsten av försvagande eller förstärkande faktorer (påverkansfaktorer), dvs. 

studiekvalitet, samstämmighet, överförbarhet, effektstorlek, precision i data, risk för 

publikationsbias och andra aspekter, t.ex. dos–responssamband. 

Evidensstyrkan graderas i fyra nivåer: 

Starkt vetenskapligt underlag . Bygger på studier av god kvalitet som vid en samlad 

bedömning av påverkansfaktorer har starkt vetenskapligt stöd. 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag . Bygger på studier av god kvalitet som vid en 

samlad bedömning av påverkansfaktorer bedöms ha måttligt starkt vetenskapligt stöd. 

Begränsat vetenskapligt underlag . Bygger på studier av god kvalitet som vid en samlad 

bedömning av påverkansfaktorer har begränsat vetenskapligt stöd. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag . När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga 

studier har låg kvalitet eller när studier av likartad kvalitet visar motsägande resultat, anges 

det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. 

Ju starkare evidens desto mindre sannolikt är det att redovisade resultat kommer att påverkas 

av nya forskningsrön inom överblickbar framtid. 
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6.6. Bilaga 6  
 

Tabell 3. Artikeltabell. 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte 

 

Design, metod, 

datainsamling 

Deltagare 

 

Resultat Kvalitet/ 

GRADE 

Agarwal et 

al., 2010, 

USA. 

Prevalence 

and risk 

factors for 

development 

of delirium in 

burn 

intensive care 

unit patients 

Att utvärdera 

utbredningen av 

delirium hos 

ventilatorbehand

lade 

brännskadepatie

nter med hjälp 

av validerade 

instrument och 

att identifiera 

dess 

riskfaktorer. 

Design: 

Observationsstudie.  

Metod: Patienterna 

utvärderades för delirium 

i 30 dagar eller till 

utskrivning. För att bli 

bedömd som deliriös 

måste RASS vara -3 eller 

högre och CAM-ICU 

positivt. Delirium 

delades in i tre subtyper; 

hyper, hypo och blandat.  

Datainsamling: CAM-

ICU för bedömning av 

delirium, RASS för 

vakenhetsgrad, 

behavioral pain scale för 

smärta. Labsvar och 

läkemedelslistor 

samlades in.  

Deltagare: n=82. 

Inklusionskriterier: 18 år 

eller äldre, inlagd på 

brännskade-IVA, behov av 

ventilator > 24 h. 

Exklusionskriterier: 

Neurologisk sjukdom, 

anoxisk hjärnskada, 

intrakraniellt neurotrauma, 

oförmåga att förstå 

engelska, svår hörselskada, 

förväntad död < 24 h, 

inlagd på brännskade-IVA 

av annan anledning än 

brännskada.  

Bortfall: Inget. 

77 % av deltagarna 

hade delirium och 

mediandurationen var 

tre dagar. Exponering 

för bensodiazepiner var 

en självständig 

riskfaktor för delirium. 

Exponering för i.v. 

opioider och metadon 

var associerat med en 

signifikant lägre risk för 

delirium. 

 

Hög 

kvalitet.  

GRADE: 

 

Arenson et 

al., 2013, 

Kanada. 

Effect of 

intensive care 

unit 

environment 

on in-hospital 

delirium after 

Att undersöka 

intensivvårdmilj

öns möjliga 

effekt på 

prevalensen av 

delirium efter 

hjärtkirurgi. 

Design: 

Observationsstudie. 

Metod: Två grupper av 

patienter undersöktes. En 

grupp som vårdats på 

”konventionell” IVA 

(miljö 1) och en som 

Deltagare: n= 1010. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgått 

hjärtkirurgi. 

Exklusionskriterier: 

Hjärnskada, thoraxtrauma, 

perikardektomi, 

Ingen signifikant 

skillnad i prevalens av 

delirium fanns mellan 

de två miljöerna. Hos 

patienter yngre än 65 år 

förekom färre dagar 

med delirium i miljö 2.  

Hög  

kvalitet. 

GRADE: 
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cardiac 

surgery 

vårdats på ny IVA med 

mindre ljud, enkelsalar, 

fönster och tillgång till 

synlig klocka (miljö 2).  

Datainsamling: 

Journalgranskning, 

CAM-ICU, RASS, 

ljusregistrering. 

aortagraftkirurgi, behov av 

hjärtpump ECMO eller 

LVAD, patienter som 

avled på sjukhuset, 

patienter som saknade 

dokumentation av CAM-

ICU-bedömning.  

Bortfall: n=92. 

 

Bryczkows

ki, 

Lopreiato, 

Yonclas, 

Sacca & 

Mosenthal, 

2014, USA. 

Delirium 

prevention 

program in 

the surgical 

intensive care 

unit 

improved the 

outcomes of 

older adults 

Att utvärdera 

effekten av ett 

preventionsprog

ram mot 

delirium och 

bestämma om 

det minskar 

incidens och 

duration av 

delirium på 

IVA. Studien 

mätte incidens 

av delirium, 

deliriumfria 

dagar, 

ventilatorfria 

dagar, tid på 

IVA, opioid- 

och 

benzodiazepindo

ser, tid med 

smärta. 

Design: 

Interventionsstudie med 

kontroll.  

Metod: 

Preventionsprogram 

bestående av patient- och 

anhörigutbildning, 

läkemedelsprotokoll för 

att begränsa 

deliriumassocierade 

läkemedel och 

sömnförbättringsprotokol

l. Datainsamling: 

Journalgranskning. 

Delirium bedömdes med 

CAM-ICU, smärta med 

Wong-Baker FACES 

scale och läkemedel med 

protokoll. 

Deltagare: n=123, en 

preinterventionsgrupp 

(n=57) och en 

postinterventionsgrupp 

(n=66).  

Inklusionskriterier: 50 år 

eller äldre, inlagd på IVA 

> 24 h.  

Exklusionskriterier: Yngre 

än 50 år, traumatisk 

hjärnskada, intagen från 

fängelse eller polisförvar, 

demens, koma, ej möjligt 

att bedöma delirium.  

Bortfall: Inget.  

 

Postinterventionsgruppe

n hade ingen skillnad i 

incidens, men däremot 

signifikant kortare 

duration av delirium. 

Signifikant ökning av 

deliriumfria och 

ventilatorfria dagar, 

kortare IVA-tid, mindre 

sannolikhet för 

behandling med och 

lägre doser av 

bensodiazepiner, 

mindre tid i smärta och 

lägre opioiddoser 

förekom efter 

interventionen.  

Hög 

kvalitet. 

GRADE: 
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Colombo et 

al., 2012, 

Italien.  

A 

reorientation 

strategy for 

reducing 

delirium in 

the critically 

ill. Results of 

an 

interventional 

study 

Att undersöka 

förekomsten av 

delirium, dess 

riskfaktorer och 

påverkan på 

utgången för 

kritiskt sjuka 

samt att 

undersöka 

effektiviteten av 

ett 

reorienteringspr

otokoll. 

Design: 

Interventionsstudie med 

kontroll.  

Metod: Personalen 

utbildades i CAM-ICU. 

Patienterna utsattes för 

en reorienteringsstrategi 

bestående av 

orienteringsfrågor, 

kallades ofta vid 

förnamn, fick ofta 

information, uppmanades 

att läsa och lyssna på 

musik, hade en 

väggklocka synlig, ljud 

och ljus minimerades 

nattetid. Datainsamling: 

CAM-ICU för 

bedömning av delirium, 

RASS för sedering. Fyra 

sköterskor utbildades i 

datainsamling. 

Deltagare: n=314, en 

observationsgrupp (n=170) 

och en interventionsgrupp. 

(n=144).  

Inklusionskriterier: 

Inneliggande på IVA. 

Exklusionskriterier: 

Kognitiv störning, demens, 

psykos, restsymtom efter 

stroke.  

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

Delirium förekom i 

mindre utsträckning i 

interventionsgruppen 

(p=0.20). 

Reorienteringsstrategin 

var protektiv. Sedering 

med midazolam och 

opioider och hög ålder 

var associerat med 

delirium.  

 

Hög 

kvalitet.  

GRADE: 

 

Devlin et 

al., 2008, 

USA. 

Combined 

didactic and 

scenario-

based 

education 

improves the 

ability of 

intensive care 

unit staff to 

recognize 

Att undersöka 

påverkan av en 

utbildningsinter

vention på 

sjuksköterskors 

förmåga att 

identifiera 

delirium och 

använda 

standardiserad 

Design: 

Interventionsstudie.  

Metod: Sjuksköterskor 

från två IVA utvärderade 

en patient gällande 

smärta, sederingsgrad 

och förekomst av 

delirium före och efter 

utbildningsinterventionen

. Samma patient 

Deltagare: n=50. 

Frivilliga IVA-

sjuksköterskor, 25 från 

varje IVA deltog. 

Inklusionskriterier: Ej 

beskrivet. 

Exklusionskriterier: Ej 

beskrivet.  

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

Före utbildningen var 

sjuksköterskornas 

utvärdering av delirium 

låg. Efter utbildningen 

ökade andelen 

sjuksköterskor som 

kunde utvärdera 

delirium med en skala 

och använda den 

korrekt 

Hög 

kvalitet. 

GRADE: 
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delirium at 

the bedside 

deliriumskala 

korrekt. 

utvärderades samtidigt av 

en domare. Utbildningen 

bestod av 

patientscenarion och 

föreläsning om 

bedömningsskalorna. 

Datainsamling: 

Sedation-Agitation Scale 

för sedering och Numeric 

pain scale för smärta 

användes sedan tidigare 

och ICDSC infördes för 

bedömning av delirium. 

Domaren utvärderade 

bedömningarna direkt på 

plats.   

signifikant.Sjukskötersk

ornas och domarnas 

bedömningar stämde 

ganska väl överens 

både före och efter 

interventionen. 

 

Kamdar et 

al., 2013, 

USA. 

The effect of 

a quality 

improvement 

intervention 

on perceived 

sleep quality 

and cognition 

in a medical 

ICU 

Att fastställa om 

en 

kvalitetsförbättri

ngsintervention 

förbättrar sömn 

och 

delirium/kogniti

on. 

Design: 

Interventionsstudie. 

Metod: En 

sömnkvalitetsförbättrings

intervention 

implementerades i tre 

olika steg. Steg1: 

Nattmiljön justerades i 

form av reduktion av 

ljud, ljus och aktivitet. På 

dagen utfördes 

handlingar för att främja 

cirkadisk rytm som 

tillräckligt med 

ljusinsläpp, reduktion av 

onödig dagsömn och 

Deltagare: n=300. 

Inklusionskriterier: Ålder 

> 18 år, mer än en natt på 

IVA, utskrivning till 

slutenvårdsavdelning eller 

direkt från IVA.  

Exklusionskriterier: 

Existerande kognitiv 

nedsättning, demens, 

stroke, traumatisk 

hjärnskada, hepatisk 

encefalopati, alkohol eller 

drogmissbruk, ej 

engelsktalande, syn- eller 

hörselnedsättning, 

analfabetism, hjärtstopp 

Det var ingen 

signifikant förbättring i 

uppfattad sömnkvalitet 

efter interventionen. 

Däremot signifikant 

förbättring i uppskattad 

ljudnivå, incidens av 

delirium och antal 

deliriumfria dagar efter 

interventionen. 

Medelhö

g 

kvalitet. 

GRADE: 
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koffeinintag innan sovtid 

samt mobilisering. Steg 

2: Icke-deliriösa patienter 

erbjöds öronproppar, 

ögonbindlar och 

lugnande musik. Steg 3: 

Farmakologisk 

intervention. 

Datainsamling: 

Richards-Campell Sleep 

Questionnaire, RASS, 

CAM-ICU.  

under vårdtiden, döende 

patienter.  

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

Lundström 

et al., 2005, 

Sverige. 

A 

multifactorial 

intervention 

program 

reduces the 

duration of 

delirium, 

length of 

hospitalizatio

n, and 

mortality in 

delirious 

patients 

Att undersöka 

om ett 

utbildningsprogr

am och en 

omorganisation 

av omvårdnad 

förbättrar 

utgången för 

äldre deliriösa 

patienter. 

 

Design: 

Interventionsstudie med 

kontroll.  

Metod: Intervention 

bestående av: 

tvådagarskurs för 

personalen innehållande 

bedömning, prevention 

och behandling av 

delirium. Utbildning 

rörande interaktionen 

mellan vårdare-patient 

med fokus demens och 

delirium. 

Omorganisation från ett 

uppgiftcentrerat till 

patientcentrerat 

individanpassat system. 

Vägledning för 

personalen. 

Deltagare: n=400. Två 

medicinavdelningar, en 

kontroll- (n=200) och en 

interventionsavdelning 

(n=200). 

Inklusionskriterium: 70 år 

eller äldre. 

Exklusionskriterier: Yngre 

än 70 år. Vägran att delta.  

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

Delirium var lika 

förkommande dag ett 

på bägge 

avdelningarna. Färre 

var fortsatt deliriösa 

dag sju på 

interventionsavdelninge

n, och vårdtiden var 

kortare (p=0.001). Två 

deliriösa patienter på 

interventionsavdelninge

n och nio i 

kontrollgruppen dog 

under sjukhusvistelsen. 

 

Hög 

kvalitet. 

GRADE: 

 



42 

 

Datainsamling: 

Deltagarna bedömdes 

med Organic Brain 

Syndrome Scale och 

MMSE dag ett, tre och 

sju efter intag. Delirium 

diagnostiserades enligt 

DSM-IV. 

Marcantoni

o et al., 

2001, USA. 

Reducing 

delirium after 

hip fracture: 

a randomized 

trial 

Att undersöka 

om preventiv 

geriatrisk 

konsultation kan 

reducera 

delirium efter 

höftkirurgi.  

 

Design: 

Interventionsstudie med 

randomisering.  

Metod: Inkluderade 

patienter genomgick en 

inskrivningsbedömning 

bestående av intervju och 

genomgång av journal. 

Intervjun skedde med 

stöd av nedan beskrivna 

bedömningsinstrument. 

Efter detta delades 

patienterna in i antingen 

interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp. Detta 

skedde genom 

randomisering. 

Interventionsgruppen 

besöktes dagligen av en 

geriatrisk konsult som 

gav rekommendationer 

för vidare vård enligt ett 

strukturerat protokoll. 

Kontrollgruppen fick 

Deltagare: n= 126, 62 i 

interventionsgruppen och 

64 i kontrollgruppen. 

Inklusionskriterier: 

Höftkirurgi, ålder > 65 år.  

Exklusionskriterier: 

Metastaserande cancer, 

förväntad överlevnadstid < 

sex månader, om tillstånd 

inte inhämtats inom 24 h 

efter kirurgi eller 48 h efter 

intag.  

Bortfall: n=23. 

 

Det var en signifikant 

reduktion av delirium i 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. Det 

fanns ingen skillnad 

mellan grupperna 

gällande antalet dagar 

med delirium. 

Hög  

kvalitet. 

GRADE: 
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sedvanlig vård. 

Datainsamling: MMSE, 

Delirium Symptom 

Interview, Memorial 

Delirium Assessment 

Scale och CAM.   

Martinez et 

al., 2012, 

Chile. 

Preventing 

delirium in 

an acute 

hospital using 

a non-

pharmacologi

cal 

intervention 

Att undersöka 

om en icke-

farmakologisk 

intervention 

utförd av 

familjemedlem

mar kan 

reducera 

incidensen av 

delirium hos 

äldre 

slutenvårdspatie

nter med 

medelhög eller 

hög risk att 

utveckla 

delirium.  

Design: 

Interventionsstudie. 

Metod: Icke-

farmakologisk 

intervention bestående av 

sex olika element: 1) 

Utbildning till 

familjemedlemmar. 2) 

Placering av klocka och 

kalender på patientsal. 3) 

Undvikande av sensorisk 

deprivation (glasögon, 

hörapparat hela tiden 

tillgängligt). 4) Familjära 

objekt på patientsal. 5) 

Reorientering utförd av 

familjemedlemmar 

(datum, tid, nyligen 

inträffade händelser). 6) 

Utökade besökstider (5 h 

dagligen). 

Datainsamling: CAM. 

Deltagare: n=287. 

Inklusionskriterier: Äldre 

patienter inskrivna på en 

intermedicinsk avdelning, 

minst en riskfaktor för att 

utveckla delirium. 

Exklusionskriterier: 

Delirium, patienter utan 

familjestöd, patienter som 

delade sal med fler än två 

andra patienter 

Bortfall: n=13. 

 

Det visade sig att den 

icke-farmakologiska 

interventionen 

reducerade incidensen 

av delirium. I 

interventionsgruppen 

utvecklade 5,6 % 

delirium och i 

kontrollgruppen 13,3 % 

(p=0.027).  

Hög 

kvalitet. 

GRADE: 

 

McCaffrey 

& Locsin, 

2004, USA. 

The effect of 

music 

listening on 

acute 

Att bestämma 

musikens effekt 

på äldre som 

genomgår höft- 

Design: RCT.  

Metod: Patienterna 

randomiserades postop 

till rum på 

Deltagare: n=66. 

Inklusionskriterier: 65 år 

eller äldre, inlagd för 

elektiv höft- eller 

Interventionsgruppen 

hade signifikant färre 

episoder med delirium 

jämfört med 

Hög 

kvalitet.  

GRADE: 
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confusion 

and delirium 

in elders 

undergoing 

elective hip 

and knee 

surgery 

 

och knäkirurgi 

och drabbas av 

delirium 

postoperativt. 

 

ortopedavdelningen. 

Vissa rum var 

standardvårdrum och 

vissa interventionsrum. 

Interventionen bestod av 

att musik spelades vid 

uppvaknandet från 

anestesin och att 

patienten hade tillgång 

till en CD-spelare inställd 

att spela 1 h x 3 dagligen, 

och längre om patienten 

önskade. Anhöriga och 

patienten själv 

instruerades i CD-

spelaren och det fanns 

olika skivor att tillgå. 

Datainsamling: 

Elektroniska 

anteckningar och 

checklistor användes 

efter patientens 

utskrivning för att 

bestämma episoder av 

delirium och symtom på 

delirium samt 

sjukgymnastik. 

knäkirurgi, orienterad och 

alert, kunna höra musik. 

Exklusionskriterier: Ej 

beskrivet.  

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen 

var redo att mobiliseras 

tidigare än 

kontrollgruppen.  

 

McCrow, 

Sullivan & 

Beattie, 

2013, 

Australien. 

Delirium 

knowledge 

and 

recognition: a 

randomized 

Att utvärdera 

effekten av ett 

webbaserat 

utbildningsprogr

am vad gäller 

Design: RCT. 

Metod: Interventionen 

bestod av en hemsida 

med information om 

delirium (definition, 

Deltagare: n=147 (12 

kluster) sjuksköterskor 

från tre olika sjukhus, 75 i 

interventionsgruppen, 72 i 

kontrollgruppen.  

Statistiskt signifikanta 

skillnader fanns mellan 

grupperna. 

Interventionsgruppens 

kunskaper om delirium 

Hög 

kvalitet. 

GRADE: 
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controlled 

trial of a 

web-based 

educational 

intervention 

for acute care 

nurses 

kunskap och 

igenkännande av 

delirium. 

typer prevalens m.m.) 

och användning av 

CAM. Efter en 

femveckorsperiod 

stängdes hemsidan och 

deltagare ur 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp besvarade 

vid två olika tillfällen 

enkäter gällande kunskap 

och igenkännande av 

delirium. Resultat från 

dessa två tillfällen 

jämfördes sedan med 

resultat från baseline.  

Datainsamling: Enkäter 

vid tre olika tillfällen; 

baseline (tidpunkt 1), 

fem veckor efter det att 

utbildningen pågått 

(tidpunkt 2) och sex till 

åtta veckor efter 

utbildningsavslut 

(tidpunkt 3).  

Inklusionskriterier: 

Legitimerade 

sjuksköterskor med hel- 

eller halvtidsanställning. 

De skulle arbeta antingen 

inom akutsjukvård eller på 

ortoped-, medicin-, eller 

kirurgavdelning. 

Exklusionskriterier: Icke- 

legitimerad personal. 

Bortfall: n=29. 

 

var bättre och 

förändringen i kunskap 

över tid var signifikant 

mellan tidpunkt 2 (T2) 

och tidpunkt 1 (T1). 

Signifikanta 

förbättringar sågs också 

gällande 

igenkännanandet av 

delirium när man 

jämförde resultat 

mellan T2 och T1. Inga 

skillnader sågs mellan 

T3 och T1. 

McPherson 

et al., 2013, 

USA. 

Delirium in 

the 

cardiovascula

r intensive 

care unit: 

exploring 

modifiable 

risk factors 

Att prospektivt 

studera 

prevalens och 

riskfaktorer för 

utvecklingen av 

delirium hos 

kardiolog- och 

Design: 

Observationsstudie.  

Metod: Patienter 

inskrivna på en IVA för 

både kardiolog- och 

hjärtkirurgipatienter 

studerades med hjälp av 

insamling av data 

Deltagare: n=200. 

Inklusionskriterier: Ålder 

> 18 år, tid på IVA > 24 h, 

inskrivningsorsak skulle 

vara primär kardiell 

diagnos eller postoperativ 

vård efter hjärtkirurgi.  

Prevalens av delirium 

var 26 %. Majoriteten 

led av hypoaktivt 

delirium. 

Bensodiazepinanvändni

ng vid inskrivning var 

en självständig 

prediktor för en 

Hög  

kvalitet. 

GRADE: 
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hjärtkirurgipatie

nter. 

registrerad under 

vårdtiden. 

Datainsamling: 

Journalgranskning, 

CAM-ICU, RASS. 

Exklusionskriterier: 

Neurologisk sjukdom vid 

inskrivning, oförmögenhet 

att förstå engelska, kraftig 

hörselnedsättning, 

förväntad överlevnadstid < 

24 h.  

Bortfall: Inget. 

trefaldigt ökad risk att 

utveckla delirium hos 

denna patientgrupp. 

Patienter som fick 

bensodiazepiner under 

vårdtillfället eller hade 

restriktioner eller 

apparater som 

förhindrade 

mobilisering hade större 

sannolikhet att utveckla 

delirium följande dag 

(p<0.02).  

Mehta et 

al., 2012, 

Kanada. 

Daily 

sedation 

interruption 

in 

mechanicalla

y ventilated 

critically ill 

patients cared 

for with a 

sedation 

protocol. A 

randomied 

controlled 

trial. 

Att jämföra 

sedering med 

hjälp av 

protokoll och 

sedering med 

hjälp av 

protokoll plus 

dagligt avbrott 

av sedering hos 

kritiskt sjuka 

patienter. 

Studien mätte 

tid till 

extubering, tid 

på IVA, 

dosering av 

sedativa och 

opioider, 

oavsiktligt 

Design: RCT.  

Metod: Deltagare 

randomiserades till 

kontroll- eller 

interventionsgrupp 

genom ett automatiskt 

telefonsystem. 

Kontrollgrupp med 

kontinuerlig infusion av 

sedativa och opioider och 

sedering med hjälp av 

protokoll och 

interventionsgrupp med 

sedering med hjälp av 

protokoll och dagligt 

avbrott av sedering. Efter 

avbrottet återupptogs 

sederingen med halverad 

dos. Samtliga bedömdes 

Deltagare: n=430. 

Patienter på IVA från 16 

olika centers 

randomiserades till 

kontroll- (n=212) eller 

interventionsgrupp 

(n=218). 

Inklusionskriterier: 

Vuxna, intagna på IVA, 

bedömt respiratorbehov 

>48 h, kontinuerlig 

infusion av sedativa 

och/eller opioider. 

Exklusionskriterier: 

Intagningsorsak hjärtstopp 

eller traumatisk 

hjärnskada, 

muskelrelaxerade, 

deltagande i annan studie.  

Tid till extubering, tid 

på IVA, förekomst av 

delirium och oavsiktligt 

avlägsnande av katetrar 

skilde sig ej åt mellan 

grupperna. 

Interventionsgruppen 

krävde högre doser 

sedativa och opioider 

än kontrollgruppen 

(p=0.04). Arbetsbördan 

var ökad i 

interventionsgruppen.  

 

Hög 

kvalitet. 

GRADE: 
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avlägsnande av 

katetrar, 

delirium och 

arbetsbörda för 

personalen. 

för delirium och behov 

av assisterad andning. 

Personalen skattade 

arbetsbörda. 

Datainsamling: Sedering 

och vakenhet skattades 

med RASS eller 

Sedation-Agitation Scale 

varje timme och efter 

sederingsavbrott i 

interventionsgruppen, 

dosjustering av sedativa 

och opioider skedde efter 

protokoll. 11 kriterier 

uppfördes för att bedöma 

om patienten var redo för 

extubering. Delirium 

skattades dagligen med 

ICDSC. Arbetsbörda 

skattades med VAS-

skala. 

Bortfall: n=7.  

 

Milisen et 

al., 2001, 

Belgien. 

A nurse-led 

interdisciplin

ary 

intervention 

program for 

delirium in 

elderly hip- 

fracture 

patients 

Att utveckla och 

testa ett 

sjuksköterskelett 

interdisciplinärt 

interventionspro

gram för 

delirium hos 

äldre patienter 

med höftfraktur 

avseende 

incidens och 

Design: 

Interventionsstudie med 

kontroll. 

Metod: Utbildning av 

sjuksköterskor, 

implementering av 

systematisk kognitiv 

screening, konsultation 

av sjuksköterska med 

kunskap om delirium och 

geriatrisk sjuksköterska 

Deltagare: n= 120, 60 

patienter i 

interventionsgruppen och 

60 i kontrollgruppen 

Inklusionskriterier: 

Patienter med höftfraktur 

som skrevs in på 

akutmottagningen på 

universitetssjukhuset i 

Belgien och inlagda på en 

av de två trauma- 

Ingen signifikant effekt 

syntes på incidensen av 

delirium (23,3% i 

kontrollgruppen, 20 % i 

interventionsgruppen). 

Däremot var durationen 

lägre och 

allvarlighetsgraden av 

delirium kortare i 

interventionsgruppen. 

Hög  

kvalitet. 

GRADE: 
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allvarlighetsgrad 

av delirium, 

kognitiv 

funktion, 

funktionell 

rehabilitering, 

mortalitet och 

vårdtid.  

eller psykogeriatriker och 

användning av 

schematiskt 

smärtprotokoll. 

Datainsamling: Patienter 

screenades för delirium 

med CAM, för kognitiv 

och funktionell status 

användes MMSE. 

enheterna inom 24 h efter 

kirurgi. 

Exklusionskriterier: 

Multipel trauma, 

hjärnskakning, patologiska 

frakturer, operation 72 h 

efter intag, afasi, blindhet, 

dövhet och mindre än 9 års 

formell utbildning. 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Radtke et 

al., 2011, 

Tyskland. 

How to 

implement 

monitoring 

tools for 

sedation, pain 

and delirium 

in the 

intensive care 

unit: an 

experimaneta

l cohort study 

Att jämföra 

effektiviteten 

mellan två 

metoder för 

bedömning av 

sedering, smärta 

och delirium, 

standard och 

utökad, och se 

vilken som leder 

till högst 

bedömningsfrek

vens på IVA. 

Design: 

Interventionsstudie med 

kontroll. 

Metod: 

Bedömningsfrekvensen 

av sedering, smärta och 

delirium observerades 

när standardmetoden 

användes på tre IVA. 

Den utökade metoden 

infördes på två IVA och 

bedömningsfrekvensen 

observerades på nytt. 

Uppföljning gjordes efter 

ett år. Standardmetoden 

innehöll föreläsningar, 

demonstrationsfilm, 

handouts och 

bedsideundervisning 

gällande RASS, NRS och 

Delirium Detection Score 

(DDS). Den utökade 

Deltagare: n=619. 

Patienter från tre IVA 

uppdelat på 

preintervention, 

postintervention och 

uppföljning. 

Inklusionskriterier: >18 år, 

tre eller flera dagar på 

IVA.  

Exklusionskriterier: < Tre 

dagar på IVA.  

Bortfall: n=1. 

 

De två IVA med utökad 

metod visade ökad 

dokumentation av 

användandet av alla 

bedömningsskalor. 

Uppföljning efter ett år 

visade bibehållet 

resultat. 

Bedömningsfrekvensen 

ökade inte signifikant 

på IVA med 

standardmetod. 

Implementering av 

bedömningsskalor för 

delirium och smärta 

associerades med 

minskad dödlighet, men 

påverkade inte 

ventilatortid eller IVA-

tid. 

 

Hög 

kvalitet. 

GARDE: 
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metoden innehöll även 

supportteam för 

personalen, mer 

avancerade föreläsningar 

samt repetitionstillfällen. 

Datainsamling: Data 

hämtades från 

patientdatasystem av en 

forskningsassistent och 

en sjuksköterska 

ovetande om studiens 

syfte.  

Schweickert 

et al., 2009, 

USA. 

Early 

physical and 

occupational 

therapy in 

mechanically 

ventilated, 

critically ill 

patients: a 

randomised 

controlled 

trial 

Att undersöka 

om 

implementering 

av dagligt 

avbrott i 

sedering 

kombinerat med 

sjukgymnastik 

de första 

dagarna vid 

critical illness 

kan motverka 

sederingsrelatera

d 

immobilisering. 

Syftet var också 

att undersöka 

om 

interventionen 

påverkade fysisk 

Design: RCT.  

Metod: Patienter på två 

IVA randomiserades till 

kontrollgrupp med 

standardvård med 

mobilisering vid 

ordination och 

interventionsgrupp med 

mobilisering och träning 

med sjukgymnast 

dagligen koordinerat med 

avbrottet i sederingen. 

Ingen IVA hade 

rutinmässig 

sjukgymnastik före 

studien. Var 48:e h 

bedömdes patientens 

styrka och möjlighet att 

utföra ADL av 

forskningsassistenter 

Deltagare: n=104. IVA-

patienter på två olika 

sjukhus. 49 i 

interventionsgruppen och 

55 i kontrollgruppen. 

Inklusionskriterier: 18 år 

eller äldre, 

ventilatorbehandling som 

pågått < 72 h, förväntad 

fortsatt 

ventilatorbehandling minst 

24 h.  

Exklusionskriterier: Snabb 

utveckling av 

neuromuskulär sjukdom, 

obotlig sjukdom med sex 

månaders mortalitet 

uppskattad till mer än 50 

%, hjärtstopp, ökat 

intrakraniellt tryck, 

I interventionsgruppen 

hade 59 % återfått 

självständig funktion 

vid utskrivning jämfört 

med 35 % av 

kontrollgruppen 

(p=0,02). 

Interventionsgruppen 

hade kortare duration 

av delirium (p=0.02) 

och fler ventilatorfria 

dagar än 

kontrollgruppen 

(p=0.05).  

 

Hög 

kvalitet. 

GRADE: 
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och psykisk 

utgång, t.ex. 

delirium. 

omedvetna om 

randomiseringen. 

Datainsamling: RASS 

och CAM-ICU användes 

för bedömning av 

sedering respektive 

delirium. Urträning ur 

ventilator skedde via ett 

protokoll. Olika 

mätinstrument användes 

för att mäta styrka i 

extremiteter och 

finmotorik.   

frånvaro av armar eller 

ben, deltagande i annan 

studie.  

Bortfall: Inget. 

 

Skrobik et 

al., 2010, 

Kanada. 

Protocolized 

intensive care 

unit 

management 

of analgesia, 

sedation, and 

delirium 

improves 

analgesia and 

subsyndroma

l delirium 

rates.  

Att undersöka 

om IVA-

personal som 

utbildas i 

användandet av 

ett protokoll där 

smärta, agitation 

och delirium är 

framstående 

samt om en 

farmakologisk 

och icke-

farmakologisk 

intervention 

minskar 

läkemedelsanvä

ndningen. Syftet 

var även att se 

om en minskad 

Design: 

Interventionsstudie med 

kontroll.  

Metod: Protokoll för 

systematisk hantering av 

analgesi, sedering och 

delirium utvecklades. 

Preinterventionsgrupp 

(PRE) och 

postinterventionsgrupp 

(POST), där PRE fick 

läkemedelsordinationer 

av läkare och ingen 

ickefaramkologisk 

intervention. POST fick 

protokollet med 

rutinmässig dostitrering, 

CD-spelare och radio, 

möjlighet att välja mellan 

Deltagare: n=1214, 610 

PRE och 604 POST. 

Inklusionskriterier: 

Intagen på IVA > 24 h. 

Exklusionskriterier: 

Förväntad död inom < 24 

h.  

Bortfall: n=194.  

POST fick signifikant 

mindre opioider, hade 

kortare ventilatortid och 

IVA- och sjukhustid 

jämfört med PRE. 

Delirium förekom lika i 

de två grupperna, men 

signifikant färre 

uppvisade tecken till 

begynnande delirium 

(subsyndromalt 

delirium) i POST.  

 

Hög 

kvalitet.  

GRADE: 
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läkemedelsanvä

ndning minskar 

delirium och 

läkemedelsorsak

ad koma samt 

förbättrar 

utgången. 

musik eller läkemedel 

vid oro, rutinmässig 

reorientering och 

försäkran att ev. 

hallucinationer ej var 

verkliga.  

Datainsamling: Numeric 

Rating Scale för 

smärtbedömning, RASS 

för sedering, ICDSC för 

delirium. Bedömningarna 

utfördes minst en 

ggr/pass. Protokoll för 

läkemedelsordinationer.  

Van 

Rompaey, 

Elseviers, 

Van Drom, 

Fromont & 

Jorens, 

2012, 

Belgien. 

The effect of 

earplugs 

during the 

night on the 

onset of 

delirium and 

sleep 

perception: a 

randomized 

controlled 

trial in 

intensive care 

patients 

Att undersöka 

om en reduktion 

av ljud med 

hjälp av 

öronproppar 

under natten kan 

vara fördelaktigt 

i preventionen 

av delirium.  

 

Design: RCT. 

Metod: En 

interventionsgrupp 

(n=69) med vuxna IVA 

patienter som fick sova 

med öronproppar 

jämfördes med en 

kontrollgrupp (n=67) 

som sov utan 

öronproppar. 

Datainsamling: 

NEECHAM, RASS, 

GCS.  

 

Deltagare: n= 136. 

Inklusionskriterier: Ålder 

> 18 år, IVA-tid > 24 h, 

tysk- eller engelsktalande, 

minst 10 poäng på GCS. 

Exklusionskriterier: 

Demens, nedsatt hörsel, 

konfusion eller delirium 

vid inskrivning, sedering.  

Bortfall: n=46. 

 

I interventionsgruppen 

utvecklade 19 % av 

patienterna delirium, i 

kontrollgruppen 20 %. 

Den största skillnaden 

mellan grupperna sågs 

vid mild konfusion då 

det förekom hos 15 % i 

interventionsgruppen 

och hos 40 % i 

kontrollgruppen. Detta 

sammantaget visar att 

35 % i 

interventionsgruppen 

visade kognitiva 

störningar jämfört med 

60 % i kontrollgruppen. 

Patienterna som sov 

Hög  

kvalitet. 

GRADE: 
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med öronproppar visade 

signifikant bättre sömn 

efter första natten.  

Van 

Rompaey et 

al., 2009, 

Belgien. 

Risk factors 

for delirium 

in intensive 

care patients: 

a prospective 

cohort study 

Att studera 

faktorer 

relaterade till 

patientkarakteris

tika, kronisk 

patologi, akut 

sjukdom och till 

miljö för deras 

bidrag till 

utvecklingen av 

delirium hos 

intensivvårdspat

ienter. 

Design: 

Observationsstudie. 

Metod: Patienter 

inskrivna på IVA på fyra 

olika sjukhus screenades 

för delirium och 

associerade riskfaktorer 

av tränade 

forskningssjuksköterskor. 

Faktorerna delades in i 

fyra olika grupper baserat 

på tidigare forskning och 

erfarenhet 

(patientkaraktäristika, 

kronisk patologi, akut 

sjukdom och miljö).  

Datainsamling: 

NEECHAM. 

Deltagare: n= 523. 

Blandad grupp med 

kirurg- och 

medicinpatienter. 

Inklusionskriterier: Ålder 

>18 år, IVA-tid > 24 h, 

GCS poäng på minst 10 

Exklusionskriterier: Ej 

beskrivet. 

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

Signifikanta 

miljöbetingade faktorer 

som visade sig bidra till 

utvecklingen av 

delirium var isolering, 

frånvaro av besökare, 

frånvaro av synligt 

dagsljus, förflyttning 

till annan avdelning, 

och användning av 

fysiskt tvång. I gruppen 

faktorer relaterade till 

akut sjukdom visade sig 

användning av drän, 

tuber, katetrar, 

psykoaktiv medicin och 

föregående period av 

sedering, koma eller 

mekanisk ventilation 

vara signifikanta 

riskfaktorer för 

utvecklingen av 

delirium. 

Medelhög  

kvalitet. 

GRADE: 

 

Zaal et al., 

2012 

Nederländer

na. 

Intensive care 

unit 

environment 

may effect 

the course of 

delirium 

Att undersöka 

intensivvårdmilj

öns påverkan på 

antalet dagar 

med delirium. 

Design: 

Interventionsstudie med 

kontroll.  

Metod: Delirium, 

läkemedelsanvändning 

och ljusintensitet 

Deltagare: n= 130. 55 

(kontroll) respektive 75 

(intervention) patienter 

Exklusionskriterier: Icke 

tysk-eller engelsktalande, 

Medianvärdet av dagar 

med delirium skiljde sig 

mellan de två olika 

miljöerna, med tre 

respektive två dagar till 

Hög  

kvalitet. 

GRADE: 
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jämfördes mellan en 

konventionell IVA och 

en IVA bestående av 

enkelsalar med varma 

färger designade för att 

reducera ljud med bl.a. 

förbättrade larmsystem, 

med stora fönster.  

Datainsamling: CAM-

ICU, DSI (delirium 

severity index), RASS, 

ljussensor.  

RASS lägre än -3, GCS > 

8.   

Inklusionskriterier: Alla 

patienter inskrivna i mer 

än 24 h.  

Bortfall: n=26.  

den förbättrade miljöns 

fördel. 

 

MMSE=Mini Mental State Examination  

GCS=Glasgow Coma Scale 

 

 

 


