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Introduktion: Syndromet delirium är vanligt förekommande i sjukvården, samtidigt 

förväntas medellivslängden öka vilket kan leda till att fler drabbas. Personer som drabbas av 

delirium är oftast i stort behov av omvårdnad. Forskning indikerar att de kan vara till 

patientens fördel att ha sin anhörig närvarande, då det kan inbringa trygghet och kan få 

patienten att bibehålla eller återfå verklighetsförankring. Detta medför att 

omvårdnadspersonal behöver ge anhöriga det stöd de behöver för att stötta patienten.  

Syfte: Beskriva anhörigas behov av stöd vid omvårdnad av patient med delirium i 

slutenvården. Metod: Litteraturstudien utfördes enligt Polit och Becks niostegsmodell. 

Resultatet utgick ifrån sju artiklar. Av dessa var tre kvalitativa, tre kvantitativa samt en mixad 

metod. Databaserna som artiklarna hämtades ifrån var PubMed, CINAHL samt PsycINFO. 

Resultat: Det framkom tre kategorier, vilka var Bristande information, Inte känna igen sin 

anhörig, Ökad känslomässig stress och oro. Slutsats: Resultatet visade att anhöriga har störst 

behov av stöd i form av information av vårdpersonal. Ökad information till anhöriga kan 

generera att kontakten med patienten underlättas, vilket i sin tur kan reducera anhörigas 

känslomässiga stressen.  
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Introduktion 
 
Delirium är ett allvarligt neuropsykiatriskt syndrom vilket oftast påverkar den drabbade 

negativt (Finucane et al. 2017) och därför är anhöriga en värdefull tillgång i omvårdnaden av 

patienten (Segatore & Adams 2001).  De personer som har stor risk att drabbas av delirium är 

palliativa patienter (Lemiengre 2006; Partridge et al. 2012; Finucande et al. 2017): patienter 

som är i den post-operativa fasen (Partridge et al. 2012; Raats et al. 2016), personer boende på 

vårdhem och patienter drabbade av cancer (Partridge et al. 2012; LaFever et al. 2015). Det finns 

flera forskningsstudier som påvisar att delirium har negativa konsekvenser för både patienter, 

anhöriga och hälso- och sjukvården då det genererar ökad dödlighet, ökad ohälsa och förlängd 

vårdtid (Partridge et al. 2013; Pollard et al. 2014). Omvårdnad utgör en betydande del i strävan 

efter att reducera delirium hos patienten (Marcantonio 2005). Vid delirium kan det vara 

lugnande för patienten att ha sina familjemedlemmar nära sig visar flera studier (Segatore & 

Adams 2001; Bélanger & Ducharme 2011).  Det finns dock lite forskning kring vilket stöd 

anhöriga har behov av i samband med omvårdnaden av patient med delirium för att hantera 

situationen. 

 

Anhörig 

Definitionen av en anhörig är den person som hjälper en annan individ i en familj. Relationen 

kan vara skapad av blodsband, äktenskap, sammanboende eller adoption (Jeppsson 2001). 

Närstående ses som ett bredare begrepp där även vänner och andra bekanta kan inkluderas 

(Jeppsson 2001; Socialstyrelsen 2016c). Anhöriga anses ibland vara synonymt med närstående 

(Jeppsson 2001). I denna litteraturstudie ses begreppet anhörig som ett bredare begrepp och 

inkluderar allt från den närmaste familjen till någon som bryr sig om patienten. I denna studie 

kommer begreppet anhörig att användas. I de fall där begreppet familj används i denna 

litteraturstudie utgår det från Wright och Leahey (2005) enkla uttryck, men med en stark 

innebörd, att de som tillhör en familj är de som säger att de gör det. Enligt Socialstyrelsens 

termabank (2016c) definieras patient som en person som får hälso- och sjukvård eller är 

registrerad inom hälso- och sjukvården för att få vård. Begreppet patient kommer i denna 

litteraturstudie användas för att benämna de som drabbats av sjukdomstillståndet delirium. 

 

Sjukdomstillståndet delirium 

Sjukdomstillståndet delirium anses vara den internationella benämningen på syndromet som så 

oftast kallas för akut förvirringstillstånd eller konfusion i Sverige (Regionala cancercentrum i 

samverkan 2012). Enligt Pollar et al. (2015) härleds delirium från latinska termen där 

betydelsen var ”att avvika från en rak linje”. Delirium kan visa sig på tre olika sätt, de benämns 

hypoaktiv, hyperaktiv och mixad. En gemensam faktor för de olika tillstånden är att syndromet 

kommer snabbt och förekommer under några timmar vanligtvis. Syndromet kan dock pågå 

under en längre tid och eventuellt bli permanent (Traynor et al. 2016). Vanligtvis skiftar 

tillståndet under dagen vilket innebär att den drabbade kan ha stunder under dagen där den är 

utan symtom (Cohen et al. 2009; Pollar et al. 2015; Traynor et al. 2016). I det hypoaktiva 

tillståndet blir den drabbade personen passiv vilket kan framträda på följande vis; nedsatt fysisk 

aktivitet, bli stirrandes ut i tomma intet, dåsig och förlorar kontakten med omvärlden. De 
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hyperaktiva symtomen kan visa sig som hallucinationer, rastlöshet, rädsla, ökad fysisk aktivitet 

samt agitation. Mixad symtom är en mix av hyperaktiva symtomen och hypoaktiva symtomen 

(Traynor et al. 2016). Sjukdomstillståndet delirium är ett vanligt förekommande syndrom i 

sjukvården (Partridge et al. 2013). Enligt Rigney (2006) drabbas hälften av de äldre patienterna 

som ligger inne på sjukhus. 

 

Riskfaktorer för delirium 

Det är inte enbart äldre som drabbas av sjukdomstillståndet, dock är äldre skörare så de drabbas 

i större utsträckning än vad unga gör (Hylen Ranhoff 2010). Sjukdomar som medför en ökad 

risk för att drabbas av delirium är bland annat demenssjukdom, cancer samt kardiovaskulära 

sjukdomar (Raats et al. 2016; Hartjes et al. 2016). Sedan finns det flera faktorer som är vanligt 

förekommande hos äldre som är riskfaktorer för delirium; högt blodtryck, konsumera flera 

läkemedel samtidigt, dehydrering, operation av höftfraktur, låg kroppsmasseindex (BMI) samt 

hög ålder i sig (Hartjes et al. 2016). Att konsumera flera läkemedel samtidigt så kallat 

polyfarmaci är en riskfaktor som enligt Ranhoff och Brors (2005) utlöser var tredje fall av 

konfusion hos äldre. Enligt Rahkonen et al. (2000); Laurila et al. (2008) var infektion den 

vanligaste anledningen till delirium på medicinsk avdelning. I Rahkonen et al. (2000) studie 

utfördes undersökningen på tidigare friska äldre, där visade resultatet att hos nästan hälften av 

de undersökta var infektion den etiologiska orsaken till delirium. Ökad risk för infektioner är 

vanligt med stigande ålder (Hylen Ranhoff 2010). Kan utläsa ifrån Socialstyrelsens (2009) 

rapport att den visar på en tendens till att delirium skulle kunna öka framöver då befolkningen 

beräknas leva längre.  

 

Upptäckt och diagnostisering av delirium 

I Sverige används det internationella diagnosregistret ICD-10 där benämningen för syndromet 

är delirium (Socialstyrelsen 2016). De fyra kriterier som gäller för att kunna ställa diagnosen 

delirium enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV (DSM-IV) är: 

Nedsättning i medvetandet, personen får nedsatt förmåga att hålla fokus eller skifta 

uppmärksamhet. Den kognitiva förmågan försämras vilket innebär nedsatt minne, svårigheter 

att prata eller svårt att orientera sig till tid och rum. Förändringarna som sker kommer fort och 

ändras av och till under dagen. Identifiera etiologiska faktorer till delirium (Marcantonio 2005; 

Regionala cancercentrum i samverkan 2012).  

Det kan finnas svårigheter med att utgå från DSM-IV kriterierna vid daglig klinisk användning 

för att upptäcka delirium. Istället rekommenderades användning av bedömningsinstrument 

(Marcantonio 2005). Användning av Confusion Assessment Method (CAM-skalan) kunde öka 

upptäckten av delirium, det anses dessutom som det mest validerade instrumentet för att 

upptäcka delirium (Hylen Ranhoff 2010). Original CAM-skalan utgår från nio variabler för att 

skatta om patienten har drabbats av delirium, det finns även en förkortad version med bara fyra 

variabler. Får personalen information om hur instrumentet ska användas ökar chanserna att det 

blir rätt utfört och upptäcker delirium lättare (Regionala cancercentrum i samverkan 2012). 

Sjukvårdpersonal uppvisade svårigheter i att upptäcka delirium enligt flera studier (Rigney 

2006; Hartjes et al. 2016). Enligt Rigney (2006) upptäcker sjuksköterskor delirium för sällan 

då de behöver mer kunskap om sjukdomstillståndet och skulle behöva bli bättre på att använda 

bedömningsformulär. Det finns flera differentialdiagnoser som delirium lätt kan misstolkas 

som, vilket kan försvåra upptäckten av delirium. Dessa är demenssjukdom, depression och 
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akuta psykiatriska syndrom, vilka även är riskfaktorer för delirium så sjukvårdspersonal vid en 

undersökning ska inte utesluta det ena för det andra. Anhöriga är en viktig del i upptäckten av 

sjukdomstillståndet delirium då de kan ge värdefull information angående patientens tidigare 

tillstånd (Marcantonio 2005). 

 

Behandling 

Delirium är även vanligt förekommande i det palliativa skedet speciellt vid cancer, fem av sex 

patienter drabbas av delirium i sista stunden i livet. Behandlingen av delirium skiljer sig åt 

beroende på om det uppkommer när patienten är döende eller inte. Då patienten är döende så 

inriktas behandlingen på en symtomlindring för att minska lidandet. Om personen i fråga inte 

är döende utgår behandlingen ifrån att försök finna orsaken till delirium och arbeta utifrån 

denna. (Regionala cancercentrum i samverkan 2012). Följande orsaker till delirium är utifrån 

Macantonio (2005) reversibla; läkemedel, elektrolytrubbningar, smärta, infektioner, försämrad 

hörsel eller syn, obstipation eller urinretention. Läkemedel som medför hög risk att drabbas av 

delirium bör läkaren byta ut till passande substitut. Några exempel på läkemedelsgrupper som 

bör bytas ut är; antikolinergika, H2-blockerare, bensodiazepiner, opioider och antipsykotiska 

läkemedel. Elektrolytrubbningar kan bero på att patienten är dehydrerad, hit hör även obalans i 

tyreoidea såsom hypertyreos och hypotyreos. Smärta är den formen av smärta som kan hävas 

med tillräcklig smärtlindring. Två utmärkande infektioner som kan vara orsaken till delirium är 

urin- och luftvägsinfektioner (Macantonio 2005). Försämrad hörsel eller syn kan påverka så 

delirium uppkommer, ett enkelt sätt att motverka detta är genom att vara uppmärksam på om 

patienten har syn och hörselnedsättningar och erbjuda patienten glasögon eller hörselapparat i 

sådant fall. Urinretention kan hävas med hjälp av engångskateter dock vill katetersättning 

undvikas in i det sista då risken för infektion ökar. Obstipation vilket kan hävas genom ett flertal 

åtgärder utan farmaka, går inte det bör läkare kontaktas för eventuell ordination av laxantia 

(Marcantonio 2005; Hylen Ranhoff 2010). Den mest effektiva behandlingen mot 

sjukdomstillståndet delirium är att arbeta förebyggande. Att konstant utföra en riskanalys av 

patienten för att motverka uppkomsten av följande; läkemedelsbiverkningar, 

elektrolytrubbningar, smärta, infektioner, nedsatt hörsel eller syn, obstipation och urinretention. 

I arbetet att motverka delirium har sjuksköterskan en central roll som omvårdnadsansvarig 

(Marcantonio 2005), vilket även innebär att informera anhöriga (Marcantonio 2005; SFS 

2014:821).  

Delirium i sig bör inte behandlas med läkemedel om det inte är ett måste, istället utgå ifrån att 

verbalt skapa en trygghet för patienten. Vid vanföreställningar eller hallucinationer som skapar 

rädsla hos patienten kan administrering av läkemedel till patienten vara nödvändigt. Även där 

risken finns att patienten skadar sig själv eller andra (Marcantonio 2005). En farmakologisk 

behandling för att lugna patienten och reglera sömnrytmen är Haloperidol (Hylen Ranhoff 

2010).  

 

Patientens upplevelse 

Av de patienter som återhämtade sig från sjukdomstillståndet delirium var det inte alla som 

kom ihåg vad som hände under tillståndet. De som kunde återberätta upplevelse beskrev den i 

regel som en väldigt otrevlig upplevelse. Där känslor som rädsla, skräck, frustration och 

hjälplöshet var ofta förekommande (Andersson et al. 2002; Partridge et al. 2013; Pollard et al. 

2014). Patienten kunde uppleva det som att det var verkligt men ändå inte, att de befann sig i 
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en verkligheten med modifikation. De kunde exempelvis se personalen och utrustningen i 

rummet fast de upplevde att de var på olika platser (Andersson et al. 2002). Patienternas 

upplevelse av personerna i närheten kunde variera i stor utsträckning under sjukdomstillståndet. 

Några fann trygghet i att sjuksköterskorna och anhöriga fanns i närheten. Andra fick 

hallucinationer som gav upplevelsen att personerna i närheten försökte skada dem, i 

synnerlighet sjuksköterskan. Ju högre misstro till personerna i närheten desto värre upplevdes 

situationen (Partridge et al. 2013). Många patienter kunde dock uppleva en känsla av skam efter 

att sjukdomstillståndet delirium avtagit och ville inte prata om upplevelsen, medan andra gärna 

ville veta vad som hänt och vad som orsakade delirium (Andersson et al. 2002; Pollar et al. 

2014). En skamkänsla kunde uppkomma om patienten kom ihåg att den hade uppfört sig illa 

mot personalen (Andersson et al. 2002).  

 

Omvårdnad 

Omvårdnad utgår ifrån fyra konsensusbegrepp vilka är; Människan, Miljö, Hälsa och 

Omvårdnadshandling (Kirkevold 2000). Omvårdnad är komplext och skall ges utifrån varje 

enskild individs behov och önskemål. Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson beskriver 

det grundläggande i omvårdnad samt unika i sjuksköterskans arbete på följande sätt; 

”The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance 

of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) that he would 

perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. And to do this in such 

a way as to help him gain independence as rapidly as possible.” (Henderson 1969, s. 3) 

I Henderson (1969) behovsteori beskrivs fjorton faktorer som ingår i allmän omvårdnad, en av 

dessa innebär att hjälpa patienten att kunna uttrycka sina känslor och behov samt kommunicera 

med andra människor. Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig har en viktig roll i att hjälpa 

patienten att förmedla sig, ge uttryck för sina tankar, känslor, önskningar samt vidhålla goda 

relationer.  Det är inte någon tvekan att separation från vänner och familj samt förändring i 

relationen till varandra i samband med sjukdom skapar lidande. Vidare beskrivs att desto mer 

förstående sjuksköterska och desto mer sjuksköterskan skapar tillit till patienten och familjen 

ju mer är hon kapabel till att hjälpa patienten komma över de psykologiska riskerna med 

sjukdomen.  

Med stöd av Hendersons (1969) beskrivning av sjuksköterskans arbetsuppgifter anser 

författaren av denna studie att individen som behöver hjälp i detta fall även inkluderar de 

anhöriga. Därigenom blir sjuksköterskans uppgift att inkludera även dessa i begreppet 

”patient”. En avvägd omvårdnad av de anhöriga skall därför, enligt Hendersons definition av 

omvårdnadens metoder, bl.a.”anpassa åtgärderna till patientens tillstånd, önskemål eller 

andra aktuella faktorer”. Enligt en av Henderson (1960) allmänna riktlinjer för omvårdnad ska 

undervisning ges till anhöriga och patient angående väsentliga interventioner som kan behålla 

universella behov. 
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Problemformulering 

Delirium är vanligt förekommande i hälso- och sjukvården, samtidigt finns det en antydan till 

att det kan öka i framtiden. Omvårdnad är en central del för att minska risken för att drabbas av 

delirium, samt återgå till sitt ursprungstillstånd då patienten drabbats av delirium. Anhöriga 

behöver inkluderas i omvårdnaden vid delirium då de kan inbringa trygghet och få patienten att 

bibehålla eller återfå sin verklighetsförankring. Det är även viktigt att inkludera de anhöriga då 

de också kommer att behöva stöd vid detta tillstånd. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig 

och ansvarar för att patient och anhöriga får tillräcklig stöd samt inkluderas i vården genom ett 

tillvägagångssätt som skapar förtroende. Det kan vara av intresse för samtlig 

omvårdnadspersonal att få ökad kunskap och förståelse för anhörigas behov av stöd i samband 

med patientens sjukdomstillstånd delirium. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka anhörigas behov av stöd vid omvårdnad av patienten med delirium i 

slutenvården. 
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Metod 
 
Denna studie är en litteraturstudie. Tillvägagångssätt vid en litteraturstudie är att sammanställa 

vetenskapliga artiklar utifrån syftet. Detta utfördes med hjälp av ett systematiskt arbetssätt och 

kritisk granskning av de funna artiklarna, vilket definieras som en litteraturstudie enligt (Polit 

& Beck 2017). Metoden som användes var Polit och Becks (2017) niostegsmodell för att utföra 

ett systematiskt arbetssätt. Modellen redovisas nedanför: (fritt översatt). 

1. Formulera relevant syfte och frågeställningar 

2. Välja ut databaser och relevanta sökord 

3. Söka efter artiklar och påvisa relevanta artiklar 

4. Sortera fram relevanta artiklar  

5. Läs igenom hela artiklarna 

6. Koda information från artiklarna 

7. Kritiskt granska studierna 

8. Analysera artiklarna och systematiskt dela upp det i kategorier 

9. Summera informationen och kritiskt granska den 

 

Litteratursökning 

Första steget utfördes enligt Polit och Becks (2017) niostegsmodell, vilket är att formulera 

syfte och frågeställningarna. 

Andra steget innebar att välja ut relevanta databaser och sökord. De valda databaserna var 

CINAHL, PubMed samt PsycINFO. Enligt Polit och Beck (2017) är de relevanta databaser att 

tillämpa för omvårdnadsforskning. Utifrån syftet bestämdes relevanta sökord som fick anpassas 

efter respektive databas. I CINAHL användes sökorden; Family & Confusion. Sökorden var 

ämnesord vilket benämns Cinahl headings. Sökorden var ”Explode” vilket innebär att 

undertermerna till ordet även kommer med i sökningen, Delirium är en underterm till 

Confusion. Vid tillägg av Experience gick flera relevanta artiklar förlorade därav valdes det 

bort. I PubMed användes ämnesorden Family, Confusion, Delirium vilket benämns Medical 

Subject Headings förkortas MeSH-termer. Sökningen kompletterades med Experience som 

fritextsökning då inget likställande ord förekom i PubMed och det behövdes för att reducera 

ner sökningen för att få bort icke relevanta vetenskapliga artiklar. Ämnesord genererar till en 

bredare sökning (Forsberg & Engström 2015). I PsycINFO användes sökorden; Family, Mental 

Confusion och Delirium. Alla sökord var ämnesord vilket benämningen i PsycINFO är 

Thesaurus.  

I tredje steget utfördes sökningen i databaserna med följande turordning; CINAHL, PubMed 

sedan PsycINFO. Första steget i alla databaser var att söka varje ord för sig med avsikt att 

utforska hur stort forskningsområdet är kring respektive term. Första sökordet i CINAHL var 

Family sedan Confusion därefter sammanfördes de båda sökorden ihop med AND. Använda 

AND, OR och NOT som Polit och Beck (2017) benämner Boolean operators genererar till att 

sökningen reducerar eller expanderar.  I PubMed började sökningen med varje ord för sig i 

följande turordning Family, Confusion, Delirium och Experience sedan sattes Confusion ihop 

med Delirium med hjälp av OR. Sedan sattes alla sökorden ihop med AND emellan sig. I 

PsycINFO började sökningen på liknande sätt som de två tidigare. En sökning av de valda 

termerna utfördes var för sig sedan gjordes en sökning av Mental Confusion och Delirium med 

OR emellan. Sedan kopplades sökorden ihop med AND. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna genomgått en vetenskaplig granskning 

vilket benämns på engelska som Peer Reviewed. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska 

eller svenska. För att få relativt ny forskning skulle artiklar vara publicerade 2007-01-01 – 

2016-12-31. Forskning som utförts på män och kvinnor inkluderades och oberoende på vilket 

land forskningen utförts i. Studier utförda inom slutenvården inkluderades. 

Exklusionskriterier var review artiklar och vetenskapliga artiklar vars forskning hade utförts 

på personer under 18 år. 

I samtliga databaser fanns det sökningsalternativ som fylldes i enligt Exklusions- och 

Inklusionskriterierna till denna litteraturstudie. Limits som fylldes i från första sökning i alla 

databaserna var att artiklar skulle vara från spannet 2007-01-01 –  2016-12-31, artiklar skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska samt artiklar som blivit vetenskapligt granskade det vill 

säga peer rewiev. Sökningarna i databaserna redovisas i Tabell 1–3. 

 

Tabell 1 Databassökning CINAHL 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl      

S1 Family+ (MH) 54,870    

S2 Confusion+ 

(MH) 

2,594    

S3 S1 AND S2 83 12 4  4 

+ = Explode 

Tabell 2 Databassökning PubMed 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed      

S1 Family (Mesh) 93,954    

S2 Confusion 

(Mesh) 

4,187    

S3 Delirium 

(Mesh) 

3,241    

S4 Experience* 73,604    

S5 S2 OR S3 4,187    

S6 S1 AND S5 3,263    

S7 S6 AND S4 52 5(4) 1 1 

*=Fritextsökning, ( ) = Externa dubbletter  
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Tabell 3 Databassökning PsycINFO 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO      

S1 Family 

(Thesaurus) 

21,815    

S2 Mental 

Confusion 

(Thesaurus) 

185    

S3 Delirium 

(Thesaurus) 

1,361    

S4 S2 OR S3 1,520    

S5 S1 AND S4 20 6(4) 2 2 

( ) = externa dubbletter  

 

Urval  

Urval 1  

I steg fyra sorteras relevanta artiklar fram (Polit & Beck 2017). Urval 1 gjordes genom läsning 

av artiklarnas titel och abstrakt av sammanlagt 155 artiklar för att verifiera artiklarnas relevans 

till syftet av denna studie. Av dessa artiklar var 83 stycken från sökningen I CINAHL, 52 

stycken i från PubMed och 20 stycken i PsycINFO. Artiklar uteslöts när titel eller abstrakt 

indikerade på att forskningen hade utgått ifrån andras perspektiv än familj/anhöriga/närstående 

eller forskning som inte tydligt beskrev att det var patienter med delirium och deras anhöriga 

de undersökt. Artiklar vars forskning utförts på människor under 18 år uteslöts enligt studiens 

inklusions- och exklusionskriterier. Sammanlagt blev det 23 artiklar till Urval 1. Fyra dubbletter 

i PubMed och fyra dubbletter i PsycINFO identifierades och uteslöts. 

 

Urval 2  

I steg fem och sex lästes artiklarna och innehållet kodades (Polit & Becks 2017). Till Urval 2 

lästes artiklarna med huvudsaklig granskning på metod, syfte och resultat. Artiklarnas relevans 

gentemot denna studies syfte begrundades. I denna litteraturstudie ansåg att sju artiklar svarade 

på syftet. Artiklar som valdes bort bestod av review artiklar och artiklar som inte utgick ifrån 

familj/anhöriga/närstående perspektiv. Antal artiklar som inkluderades i Urval 2 slutade på sju 

stycken. 

 

Urval 3 

Steg sju innebär att artiklarna bearbetades med hjälp av Polit och Beck´s (2017) 

granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 

”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Ansågs artiklarna hålla 

tillräckligt god kvalité inkluderades de i Urval 3. Ingen artikel föll bort i granskningen så även 

i Urval 3 blev slutsumman sju stycken artiklar som redovisas i en artikelmatris som går att 

finna som Bilaga 1.     
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Databearbetning 

Steg åtta innebar att analysera artiklarna och systematiskt dela upp dem i kategorier (Polit & 

Beck 2017). Artiklarna skrevs ut. Meningar som gav information om anhörigas behov av stöd 

ströks över med en färgpenna. Meningar som upplevdes ha gemensamma faktorer markerades 

sedan med en specifik symbol. Utifrån dessa bildades kategorier. 

Steg nio innebär en summering av den samlade och kritiskt granskade informationen (Polit & 

Beck 2017). Fyra kategorier bildades först för att sedan efter noga övervägande reduceras ner 

till tre kategorier. De tre kategorierna blev sedan kritiskt granskade, vilket innebar att en 

ytterligare kontroll gjordes att informationen passade till valda kategorin. 

 

Forskningsetiska övervägande 

I och med Vetenskapsrådet (2011) riktlinjer skall inte information förvrängas eller information 

utelämnas på grund av att det inte passar ihop med författarens förförståelse. För att undvika att 

förförståelsen påverkat resultatet har databearbetningen utförts under kritiskt reflektion. I 

litteraturstudien har konstant arbetats med att tillse att den egna förförståelse inte påverkade 

resultatet. I en litteraturstudie ska artiklarna som används blivit etiskt bearbetade enligt Polit 

och Beck (2017). Referensernas etiska ställningstagande och etiska arbete värderades av 

författaren till denna litteraturstudie, bedömning gjordes innan sammanställningen om det fanns 

tillräckligt etiskt reflektion bakom artiklarna för att låta dem få vara med i resultatet.  Svensk-

engelskt lexikon användes för att undkomma misstolkningar och artiklarna lästes flera gånger 

för att undvika missförstånd.  
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Resultat 

Innehållet i resultatet kommer från de sju artiklar som svarade mot syftet till denna 

litteraturstudie (se Bilaga 1). Tre kategorier av anhörigas behov av stöd vid omvårdnad av 

delirium identifierades: Bristande information, Inte känna igen sin anhörig, Ökad känslomässig 

stress och oro (Se Figur 1).  

 

Figur 1. Kategorier av anhörigas behov av stöd vid omvårdnad av patient med delirium. 
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Bristande information 

Denna studie visade på att de anhöriga inte hade fått information om vad som orsakade delirium 

och istället gjordes ett antagande om vad de trodde sjukdomstillståndet berodde på. Enligt 

Bruera et al. (2009) studie var det 97 procent som inte visste att det existerade ett 

sjukdomstillstånd som benämndes delirium. De kunde uppfatta det som att patienten bara blivit 

gammal och förvirrad (Bull. 2011; Toye et al. 2014). I Toye et al. (2014) studie antog flera 

anhöriga att orsaken till uppkomst av delirium hos patienten enbart var till följd av 

demenssjukdom. En annan anhörig upplevde en andlig förklaring, de hade tron om att 

hallucinationerna berodde på att patienten hade förlorat sin själ och därav slutade de prata 

(Namba et al. 2007). Deprimerade, uttorkade, gifter från cancern, brist på sömn, bristen på 

planering och bristen på kontroll över deras egna liv var också sådant som anhöriga trodde 

orsakade delirium (Cohen et al. 2009). De kunde uppleva det som skrämmande att inte veta vad 

orsaken till delirium var (Namba et al. 2007; Cohen et al. 2009).  

Majoriteten av de anhöriga upplevde att de behövde mer information angående delirium (Toye 

et al. 2014; Namba et al. 2007). Anhöriga upplevde svårigheter med att bemöta patienten 

(Namba et al. 2007; Morita et al. 2007; Stenwall et al. 2008; Toye et al. 2014), få information 

och hjälp om hur anhöriga på bästa sätt kan förhålla sig till patienten kunde underlätta 

situationen (Stenwall et al. 2008; Bull 2010). De anhöriga behövde få information om patienten 

kontinuerligt för att känna stöd samt inte få informationen i en för snabb takt (Toye et al. 2014). 

Att ge information om vad som komma skall exempelvis vilka behandlingar som kunde bli 

aktuella upplevdes viktigt för de anhöriga, samt orsaken till varför delirium hade uppstått. 

Tidpunkten för när informationen gavs var också betydelsefullt. Fortsättningsvis beskrivs det 

att information som var lättförståelig samt en trygg miljö där informationen gavs var av vikt 

(Namba et al. 2007). Få information om att det är en vanligt förkommande vid livets slut hjälpte 

anhöriga att bemöta situationen bättre (Namba et al. 2007).  

 

Inte känna igen sin anhörig 

En upplevelse som många av de anhöriga hade gemensamt var att de på flera sätt kände att de 

förlorade personen när den drabbades av delirium (Namba et al. 2007; Stenwall et al. 2008; 

Cohen et al. 2009; Toye et al. 2014). När patienten hade delirium upplevde de anhöriga att de 

förlorade kontakten med den personen de känner och var rädda att de inte skulle få den 

kontakten igen och det resulterade i att de försökte få personen att bli densamma igen (Stenwall 

et al. 2008). Denna studie visade på att anhöriga behöver behålla relationen med den de känner 

och det byggs upp en rädsla hos de anhöriga när de kände att de förlorar den. Flera anhöriga 

upplevde likaså ledsamhet över att personen hade helt ändrats (Morita et al. 2007; Stenwall et 

al. 2008). Vid livets slutskede var anhöriga oroliga att de inte skulle få säga farväl till den person 

de kände (Cohen et al. 2009).   

Anhöriga upplevde det som svårt att patienten skiftade (Stenwall et al. 2008; Toye et al. 2014), 

att de ena stunden hade den de känner hos sig och andra stunden var den inte det, vilket 

frambringar svårigheter i att lita på personen. “…Interviewer: But she said she recognised you? 

Relative: Yes, but I do not have any proof that she really did… She can say ‘‘yes’’ anyhow…” 

(Stenwall et al. 2008). Ovissheten över att inte veta hur länge patienten skulle befinna sig i detta 

tillstånd gjorde att flera anhöriga upplevde rädsla, sorg och osäkerhet (Stenwall et al. 2008).  

Denna studie visade att det medförde negativa känslor hos de anhöriga i med att personen 

förändrades och dennes roll i familjen och samhället hade förändrats. Det upplevdes ledsamt av 
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de anhöriga att se patienten på detta sätt då de alltid hade varit starka självständiga individer 

(Namba et al. 2007; Toye et al. 2014). Flera ville inte att andra i familjen skulle se patienten på 

detta sätt utan få komma ihåg dem som den starka person de en gång varit (Namba et al. 2007; 

Morita et al. 2007).  

 

Ökad känslomässig stress och sätt att hantera det på  

I sju av studierna framkom det att anhöriga upplevde det känslomässigt stressande att se 

patienten drabbas av delirium (Morita et al. 2007; Namba et al. 2007; Stenwall et al. 2008; 

Bruera et al. 2009; Cohen et al. 2009; Bull 2011; Toye et al. 2014). De anhöriga upplevde 

psykomotoriska symtom och hallucinationer mer stressande än vad patienten själv gjorde, 

psykomotoriska symtom upplevdes som det mest känslomässigt stressande av de anhöriga 

(Bruera et al. 2009). Vissa anhöriga upplevde det så stressande att de till och med var oroliga 

över sin egen hälsa. Ord som stressfullt, fruktansvärt, frustrerande och skrämmande användes 

av de anhöriga när de beskrev upplevelsen av delirium. En anhörig beskrev det som 

hjärtskärande att se patienten lida av delirium (Cohen et al. 2009).  

Flera anhöriga upplevde oro och ångest över att lämna patienten själv då de var rädda att de 

skulle skada sig (Namba et al. 2007; Morita et al. 2007; Cohen et al. 2009; Toye et al. 2014), 

andra anhöriga var orolig att patienten skulle störa andra patienter (Namba et al. 2007; Morita 

et al. 2007). Upplevelse av skuldkänslor förekom som berodde på en känsla av att inte gjort det 

rätta eller gjort saker tillräckligt bra för den drabbade (Namba el al. 2007; Morita et al. 2007).   

Flera av de anhöriga upplevde även en känsla av hjälplöshet (Morita et al. 2007; Namba et al. 

2007).  

Det upplevdes svårt att hantera av de anhöriga att delirium kunde skifta under dagen det vill 

säga att ibland var patienten klar och ibland var den inte kontaktbar. De hade svårt att veta hur 

de skulle förhålla sig till patienten när de aldrig riktigt visste ”vem” de pratade med. (Stenwall 

et al. 2008). Den snabba ändringen i patientens personlighet upplevdes svår att hantera av flera 

anhöriga (Stenwall et al. 2008).    

Enligt Namba et al. (2007) kunde vårdpersonalen hjälpa dem att lindra den psykiska och fysiska 

bördan genom att ta över den fysiska vården för anhöriga. Uppmuntrande kommentarer från 

personalen kunde även underlätta situationen, exempelvis berätta för de anhöriga att de hade 

gjort eller sagt bra saker (Namba et al. 2007). Anhöriga som upplevde en vård som var lugn, 

positiv och förstående fick känsla av känslomässigt stöd (Namba et al. 2007; Toye et al. 2014). 

De anhöriga som jobbade mer med problemlösningsstrategier upplevde det mindre 

känslomässigt stressande att vara med i omvårdnaden vid delirium (Bull 2011).  En annan 

anhörig hade tankarna att gå till en stödgrupp för att få stöttning då situationen upplevdes svår 

att hantera (Cohen et al. 2009). 
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Diskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva anhörigas behov av stöd vid omvårdnad av 

patient med delirium i slutenvården. Resultatet visade på att anhöriga behövde information för 

att öka förståelsen för sjukdomstillståndet delirium och slippa misstolkningar, vilket kunde 

förvärra situationen för de anhöriga. Informationen till anhöriga om patientens tillstånd skulle 

ges kontinuerligt, inte för fort, vid rätt tidpunkt och vara lättförståelig. Av stor vikt var att 

innehållet i informationen innehöll vad som kommer att ske framöver i omvårdnaden av 

patienten. De anhöriga hade svårigheter med att bemöta förändringarna hos patienten speciellt 

då de skiftade så fort. Förändringen i relationen mellan anhörig och patient gav upphov till 

känslomässig stress. Känslor av ångest, oro och skuld var förekommande. Anhöriga 

uppskattade vårdpersonal som använde ett förhållningsätt som var positivt, förstående samt 

ingav trygghet.  

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie visade det sig att de anhöriga behöver stöd i form av omfattande 

information om sjukdomstillståndet delirium, exempelvis vilka behandlingar som eventuellt 

kunde ges, hur de anhöriga skulle förhålla sig till den drabbade och orsaken till delirium. 

Informationen skulle helst vara lättförståelig vilket kan tolkas som att den behövde vara 

individanpassad. Samma resonemang går att återspegla i Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

(Kirkevold 2000), i vilken hon anser att åtgärder ska vara individanpassade. I en tidigare studie 

utförd av Brajtman (2005) undersöktes endast terminalt delirium, men studien visade på ett 

liknande resultat som i föreliggande studie, att anhöriga önskade lättbegriplig information 

angående patientens status, vad som kommer att ske framöver i omvårdnaden av patienten samt 

läkemedel. I Socialstyrelsen (2016b) belyser de att det är viktigt för de anhöriga till personer 

med demenssjukdom att få information om sjukdomen. Demenssjukdomar och delirium har 

många likheter och demenssjukdom ökar även risken för att drabbas av delirium vilket innebär 

att personer med en demenssjukdom kan vara drabbade av sjukdomstillståndet delirium 

samtidigt (Läkemedelsverket 2015).  

Flera av de anhöriga i föreliggande resultat beskrev att förändringen som hände hos patienten 

var svår att hantera. Vilket Brajtman (2005) även påvisade i sitt resultat, där de anhöriga 

upplevde flera negativa känslor av att de inte kunde kommunicera som tidigare med patienten. 

I föreliggande studie framkom det att anhöriga behövde behålla en relation med patienten, vilket 

kunde reducera den känslomässiga stressen. Att behålla relationen har betydelse för de anhöriga 

och patienten enligt Edvardsson et al. (2010). I Finucane et al. (2017) studie påtalas även vikten 

av att vårdpersonalen försöker hjälpa till att upprätthålla en relation mellan anhöriga och 

patienten. Socialstyrelsen (2016b) belyser att anhöriga behöver hjälp med att hantera relationen 

med patienten som drabbats av demens. Hjälpen kan bestå av att vårdpersonal tar över den 

fysiska vården eller genom information och utbildning. Vilket föreliggande studies resultat 

pekar på, att information och stöttning kan bidra med att anhöriga upplever det enklare att 

bemöta patienten, vilket underlättar relationen mellan dem.  I flera studier (Carbone & 

Gugliucci. 2015; Partrigde et al. 2012; Finucane et al. 2017) framkommer det att information 

från vårdpersonalen kunde göra det lättare att bemöta patientens anhöriga i samband med att 

olika symtom uppträdde. Det skildras i Romøren (2010) att föreligger det en bra känslomässig 

relation mellan anhöriga och patienten upplevs inte omvårdnadshandlingarna alltför belastande. 

Stödjer vårdpersonalen de anhöriga i att upprätthålla en god relation minskar belastningen för 

de anhörig, vilket kan generera till en förbättrad situation för både patient och anhöriga.  
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Ett förhållningsätt från vårdpersonalen som var positivt, förstående och ingav trygghet 

upplevde de anhöriga i föreliggande studie underlättade situationen. Detta kan kopplas till 

Virginia Henderson (1969), där hon indikerar att en viktig del för att kunna utföra god 

omvårdnad innebär att det existerar en relation till patient och anhörig som bygger på tillit. I 

Stryhn (2007) beskrivs vikten av empati i omvårdnadsarbetet samt att det är en utmaning att 

förstå en annan människa. Utan förståelse hur sjukdomstillståndet delirium upplevs av de 

anhöriga är det svårt för vårdpersonalen att visa empati (Day & Higgins 2014). 

De anhörigas behov av stöd är individuellt, dock finns det likheter i anhörigas upplevelse av 

behov och stöd utifrån föreliggande studie, som exempelvis behov av information, för att 

reducera känslomässig stress. Detta påvisar flera studier (Legrande 2012; Centeno et al. 2004).  

Legrand (2012) indikerar att god information är en huvudnyckel till att reducera känslomässig 

stress hos anhöriga. Förhållningssättet bör vara personcentrerat då informationen och stödet 

behöver vara fokuserat på personen. I flera studier (McGillick och Murphy-White 2013; 

Edvardsson et al. 2012) beskrivs det att ett personcentrerat förhållningsätt ökar kvalitén på 

vården, ett sätt att åstadkomma bättre personcentrerad vård kan vara genom att ge de anhöriga 

känslomässigt stöd utifrån deras behov.  

Sjuksköterskan skall arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningsätt då personcentrerad 

omvårdnad är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan är 

omvårdnadsansvarig, vilket innebär att en stor del av stöttningen och informationen som de 

anhöriga ska erhålla är sjuksköterskans ansvar, för att de anhöriga i sin tur ska orka stötta 

patienten. I föreliggande studie framhålls det att en brist på information till de anhöriga 

förekommer. Likaledes framkommer i studierna (Bull et al. 2016; Finucane et al. 2017) att de 

anhöriga behöver information om delirium. I Bull et al. (2016) studie visade resultatet på att det 

behövde inte enbart muntlig information. De anhöriga beskrev att tillvägagångssätten som 

informationen föredrogs att få var via, internet, informationsblad eller muntligt. Ungefär en 

fjärdedel av sjuksköterskorna i Christensens (2014) studie visade en otillräcklighet i att 

upptäcka delirium samt bristande kunskap om delirium, vilket kan ha påverkan på hur mycket 

information och stöd de anhöriga erhåller. En annan aspekt som kan ha påverkan på 

sjuksköterskan förmåga att ge information är deras egna upplevelse av delirium. Enligt 

Partridge et al. (2013) var delirium en stressande upplevelse även för sjuksköterskan. Det visade 

sig i en annan studie (Fosters et al. 2010) att sjuksköterskorna hade en önskan om att anhöriga 

ska delta mer i vården för att underlätta deras arbete. Tidsbristen gjorde att de själva inte kunde 

utföra allt som fordrades. Förutom att underlätta sjuksköterskornas arbete kan de anhöriga 

åstadkomma en positiv inverkan på patienten. Flera studier (Segatore & Adams 2001; Bélanger 

& Ducharme 2011) visar på att anhöriga kan hjälpa patienten att behålla eller få tillbaka 

verklighetsuppfattningen vid delirium. Anhöriga var oroliga för sin egen hälsa då upplevelsen 

av att patienten insjuknat i delirium var påfrestande. En av sjuksköterskans uppgifter är att 

förebygga ohälsa, sjuksköterskan kan eventuellt motverka ohälsa i detta fall genom att stötta de 

anhöriga tidigt med information när patienten drabbats av sjukdomstillståndet delirium. 

Resultatet tyder på att sjuksköterskan behöver skapa en atmosfär som de anhöriga är bekväma 

i, och uppmuntra dem samt ställa frågor om den uppkomna situationen och troliga framtida 

scenarion. Sjuksköterskan behöver känna av vad anhöriga kan tänkas behöva ha för information 

och när det kan vara aktuellt att ge dem information. I föreliggande studie framkommer ett 

samband till Delicado Useros et al. (2012) slutsats som indikerar att sjuksköterskor behöver bli 

mer medvetna om att även anhöriga som hjälper den som vårdas kan behöva stöd. Virginia 

Henderson beskriver att även den anhöriga kan bli den som behöver omvårdnad (Kirkevold 

2000).  
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Metoddiskussion  

För att få svar på syftet till föreliggande studie användes Polit och Becks (2017) niostegsmodell 

som gör att arbetssättet blir systematiskt, vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) ökar 

tillförlitligheten. Databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo användes då Polit och Beck 

(2017) beskriver detta som relevanta databaser för omvårdnadsforskning. En svaghet som kan 

ses i denna studie är att få forskningsstudier ingår i resultatet. Anledningen är att det i dagsläget 

inte kunnat hittats fler trots sökningar i tre databaser. Detta visar dock att det behövs mer 

forskning inom området och därför kan ändå resultatet i studien betraktas som betydelsefullt. 

Orsaken till att det inte gått att få fram fler forskningsstudier kan bero på att sjukdomstillståndet 

är komplex att undersöka eller en låg kunskap om sjukdomstillståndet. Sökord som eventuellt 

kan öka resultatet av relevanta artiklar vid sökningen kan vara terminal restlessness, support 

samt nursing.  

Både kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier har inkluderats, vilket resulterade i tre 

kvalitativa och tre kvantitativa samt en mixmetod till resultatet. Kvalitativ forskning kan enligt 

Forsberg och Wengström (2016) ge den som läser en inblick och förståelse varför människor 

reagerar som de gör och vilka känslor och tankar som ligger bakom, vilket ansågs som en viktig 

del i relation till syftet till föreliggande litteraturstudie. Kvantitativa artiklar valdes för enligt 

Forsberg och Wengström (2016) kan det visa på samband mellan olika faktorer, som i detta fall 

var relevant för att få svar på syftet. 

Reviewartiklar uteslöts för enligt Polit och Beck (2017) framkommer det inte lika detaljerad 

beskrivning i reviewartiklar som det gör i primära studier. Reliabiliteten stärks genom att 

tydliga inklusions och exklusionskriterier är beskrivna och tillvägagångsättet är tydligt 

beskrivet. För att få en högre kvalité på föreliggande litteraturstudie valdes enbart artiklar som 

var peer reviewer. Enligt Polit och Beck (2017) anses peer review artiklar ha högre status i 

jämförelse med studier som inte blivit de. Vidare beskriver Forsberg och Wengström (2016); 

Polit och Beck (2017) att forskning som inkluderas bör ha varit publicerad de senaste två till 

fem åren för att hålla sig till den senaste forskningen. I denna studie har dock forskning från de 

senaste tio åren valts att inkluderas på grund av svårigheten att finna forskning kring ämnet. 

Författaren till föreliggande studie är medveten om att det kan ha utvecklats mer kunskap inom 

hälso- och sjukvården än vad det fanns för tio år sedan. Författare har därför kritiskt granskat 

artiklarna för att avgöra om de är av relevans för studien.   

Finns liten risk för misstolkning vid översättningen från engelska till svenska som bör tas i 

beaktning, dock har elektroniskt översättningslexikon använts vid tillfällen då författaren inte 

varit bekant med vissa ord. Valet av att inkludera alla länder kan generera till en mer 

internationell bild av hur anhöriga upplever delirium vilket ökar trovärdigheten.  

Enligt Polit och Beck (2017) har forskare ett krav att minimera, motverka och undvika skada 

vid forskning berörande människor.  Föreliggande studie har haft ett etiskt övervägande genom 

att undersöka att de artiklar som sammanställts till resultatet har haft ett konstant etiskt 

försvarbart arbetssätt. Visat att informanterna har fått information om studien, forskarna har sett 

till att informanternas identitet inte går att påvisa utifrån studien, möjlighet för informanterna 

att avsluta sitt deltagande i studien när så önskats samt flera andra underliggande aspekter. För 

att höja kvalitén på studien blev artiklarna till resultatet granskade av Polit och Becks (2017) 

gransknings mallar ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 

”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. 
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Databearbetningen i föreliggande studie har bestått i ett konstant kritiskt reflekterande över den 

data som använts i studien, för att öka trovärdigheten. Likaledes ett övervägande hur 

datamaterialet skulle analyseras. Det var viktigt att det som framkom var från studierna och inte 

en tolkning utifrån förförståelsen. Förförståelsen har oavkortat varit i beaktning under studiens 

samtliga delar. Texten lästes flera gånger för att utesluta feltolkningar och på så sätt ökar 

resultatets trovärdighet.  

 

Klinisk betydelse 

Föreliggande litteraturstudie ger en inblick i de anhörigas behov av stöd vid omvårdnad av 

delirium. Resultatet visar brist på information till de anhöriga vilket tyder på att det finns 

förbättringspotential i form av information och kommunikation till anhöriga i vården. Blir det 

en förbättring i det sistnämnda kan det i sin tur innebära att anhöriga enklare kan bemöta 

patienten vid delirium och troligtvis förbättras även relationen. Detta minskar belastningen för 

de anhöriga och det i sin tur kan öka deras förmåga kan stötta patienten.   

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det finns ett behov av mer kvalitativ forskning då flera av artiklarna var kvantitativa. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) och Polit och Beck (2017) kan kvalitativ forskning mer 

utförligt beskriva fenomen. Det kan därför i en kvalitativ studie vara av intresse att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse av de anhöriga som har en patient med delirium. Det är 

betydelsefullt att få sjuksköterskors perspektiv på hur anhöriga ges stöd i vården av patient med 

delirium. 

 

Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie utgick från att undersöka anhörigas behov av stöd vid omvårdnad 

av patient med delirium i slutenvården. Resultatet visade att anhöriga har behov av stöd, största 

delen av det stöd de upplevde sig behöva var att få information av vårdpersonal. Det fanns 

behov av ett förhållningsätt från vårdpersonalen som var förstående, positivt och förmedlade 

trygghet. Erhåller de anhöriga information så kan det generera en ökning i förmåga att hantera 

situationen på ett bättre sätt för både patient och anhöriga. Det ökar även förutsättningar för att 

kontakten med patienten kan underlättas och därmed kan en god relation bibehållas. Dessa olika 

åtgärder kan bidra till att reducera anhörigas stress i samband med omvårdnaden av patient med 

delirium.   
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Författare, Årtal, Land Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Toye, C., Matthews, A., 

Hill, A. & Maher, S.  

 

2014 

 

Australien 

Experiences, 

understandings and support 

needs of family carers of 

older patients with 

delirium: a descriptive 

mixed methods study in a 

hospital delirium unit. 

 

International journal of 

older people nursing. 

Att informera sjukvårdare 

att stödja anhöriga som 

vårdar en äldre patient på 

sjukhus med (icke-

terminal) delirium. För 

detta ändamål riktade vi 

oss på att dokumentera 

från de anhöriga som 

vårdade: deras 

erfarenheter och förståelse 

av delirium och att vårda 

någon med delirium; 

också deras behov av stöd 

och hur de behoven kunde 

mötas.   

Beskrivande mixad metod. 

Data från semi-

strukturerade intervjuer. 

Urvalet: enkäter skickades 

till 51 anhöriga till 

patienter som var över 65 

år med delirium och 

vårdades på en tertiär 

sjukhusavdelning. Var av 

17 enkäter kom tillbaka 

och var godkända för att 

använda i studien. 

Intervjuade blev 12 av de 

17 personer som svarat på 

enkäten.  

Anhöriga hade liten 

förståelse om vad 

delirium är och beror på. 

Jobbigt att inte känna 

igen sin familjemedlem, 

känsla av ledsamhet och 

chock. Oro över att 

patienten skulle skada 

sig. Svårt att hjälp någon 

som inte kan 

kommunicera.  
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Författare, Årtal, Land Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Namba, M., Morita, T., 

Imura, C., Kiyohara, E., 

Ishikawa, S. & Hirai, K. 

 

2007 

 

Japan 

Terminal delirium: 

families´ experience. 

 

International journal of 

older people nursing. 

 

Att utforska vad familje- 

medlemmarna till 

palliativa patienter med 

delirium verkligen 

upplever, hur de kände, 

hur de upplevde delirium 

och vilket stöd de behövde 

av personalen 

sjukvårdspersonalen. 

Kvalitativ. Intervjuerna var 

semi-strukturerade. 

Urval: 20 familjemedlem-

mar som förlorat en 

anhörig var led av delirium 

de två sista veckorna innan 

den avled.  

Upplevelsen av delirium 

gav upptåg till olika 

känslor hos de anhöriga 

så som oro, ångest, skuld, 

och känslomässig stress. 

Även vissa positiva 

känslor framkom.  

 

 

 

 

Författare, Årtal, Land Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Stenwall, E., Sandberg, J., 

Eriksdotter Jönhagen, M. & 

Fagerberg, I. 

 

2008 

 

Sverige 

Relatives´ experiences of 

encountering the older 

person with acute 

confusional state: 

experiencing unfamiliarity 

in a familiar person. 

 

Journal of pain and 

symptom management. 

 

Att belysa och förstå den 

levda erfarenheten utifrån 

nära anhöriga som träffar 

äldre patienter med ACS.  

Kvalitativ. 

Fenomenologiskt närman-

de. Ostrukturerade 

intervjuer med fokus på 

fenomenet.   

Urvalet bestod av 10 nära 

släktingar till äldre 

personer med akut 

förvirringstillstånd. 

Jobbigt för anhöriga att 

inte känna igen personen 

som de egentligen känner 

så väl. Anhöriga försökte 

förstå patientens 

beteende och vad den 

utlösande faktorn till 

delirium. Frustration 

över att inte veta vad de 

ska göra eller bete sig.   
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Författare, Årtal, Land Titel och tidskrift Syfte Metod  Huvudresultat 

Morita, T., Akechi, T., 

Ikenaga, M., Inoue, S., 

Kohara, H., Matsubara, T., 

Matsuo, N., Namba, M., 

Shinjo, T., Tani, K. & 

Uchitomi, Y. 

 

2007 

 

Japan 

Terminal Delirium: 

Recommendations from 

Bereaved Families´ 

Experiences.  

 

Journal of pain and symptom 

management. 

Att klargöra ångest 

nivåerna hos sörjande 

familjer och deras 

upplevda behov av vård 

relaterat till terminalt 

delirium, utforska 

sambandet mellan dessa 

nivåer och vad familjen 

rapporterad om familjens 

behov, och deras tolkning 

av orsaken till delirium. 

Kvantitativ studie. 

Tvärsnittsstudie. 

Urvalet bestod av 560 

familjemedlemmar som 

förlorat en anhörig som 

var diagnostiserad med 

cancer och utvecklade 

delirium de två sista 

veckorna innan personen 

avled. Metod för 

datainsamling var 

enkäter.  

Bortfall bestod av 158 

icke giltiga enkäter, 160 

familjer som nekade till 

delirium. Slutgiltigen 

analyserades 242 enkäter. 

 

Visa anhöriga upplevde 

det väldigt känslomässigt 

stressande att se sin 

närstående med delirium, 

andra upplevde det inte 

alls lika jobbigt. Hälften 

upplevde delirium som ett 

tecken att döden närmade 

sig. De anhöriga trodde 

anledningen till att 

patienten drabbades av 

delirium var pga. mental 

svaghet, den blev galen, 

effekt av medicin och 

smärt eller psykiskt 

obehag.  
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Författare, Årtal, Land Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Bruera, MD., Bush, SH., 

Willey, J., 

Paraskevopoulos, T., Li, 

Z., Palmer, JL., Cohen, 

MZ., Sivesind, D. & 

Elsayem, A. 

 

2009 

 

USA 

The impact of delirium and 

recall on the level of distress 

in patients with advanced 

cancer and their family 

caregivers. 

 

Cancer. 

Att undersöka patienter 

som helt och hållet 

återhämtat sig från akut 

delirium, fastställa hur 

många patienter som kom 

ihåg upplevelsen av 

delirium och vilken nivå av 

ångest delirium skapade för 

dem och för deras anhöriga 

som var involverade i 

vården, och fastställa 

frekvensen av vilka 

symtomen som var 

ihågkomna.  

Kvantitativ. 

Urvalet var 175 patienter 

med avancerad cancer. 

Bortfall bestod av 48 

patienter som nekade till 

att vara med i studien, 27 

patienter föll bort för de 

inte uppnådde kriterierna 

i DSM-IV-TR för delir- 

ium eller inte återhämtat 

sig efter tre dagar samt en 

patient som drog sig ur 

studien efter att den 

påbörjats. Slutligen var de 

99 patienter och deras 

anhöriga som deltog i 

studien. Data samlades in 

genom strukturerade 

intervju. 

Anhöriga upplevde en 

hög känslomässig stress 

av de flesta symtomen 

som uppvisades, högst 

upplevd känslomässig 

stress var det vid 

psykomotorisk agitation.  
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Författare, Årtal, Land Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Bull, M.  

 

2011 

 

USA 

Delirium in older adults 

attending adult day care and 

family caregiver distress. 

 

International journal of older 

people nursing. 

Att undersöka frekvensen 

av delirium hos äldre som 

bor i kommunal bostad och 

deltar i 

dagcenterverksamhet och 

deras anhörigas psykiska 

ångest relaterat till delirium 

symtom och deras mentala 

hälsa samt sättet de 

hanterar den äldre 

personens vård.  

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Urvalet var 70 stycken 

äldre vuxna från två 

dagverksamhets center i 

USA som efter bortfall 

slutligen blev totalt 30 

stycken som deltog i 

studien. De som 

exkluderades från studien 

var de som inte hade en 

anhörig eller/och hade 

svårt att prata engelska då 

deras huvudspråk var 

spanska.  

Datan samlades in med 

hjälp av enkäter. 

 

Anhöriga kände inte till 

delirium innan trodde det 

berodde på att den 

personen började bli 

gammal. Anhöriga 

upplevde en låg distress. 

Upplevt en viss oro när 

deras närstående hade 

uppvisat delirium 

symtom. 
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2009 

 

USA 

 
 

Delirium in advanced cancer 

leading to distress in patients 

and family caregivers.  

 

Journal of palliative care. 

Att bättre förstå 

upplevelsen av delirium 

bland patienterna och deras 

anhöriga. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk studie. 

Urval: 37 stycken 

anhöriga till patienter 

med avancerad cancer. 

Inget bortfall.  

Datan samlades in genom 

ostrukturerade intervjuer.  

 

 

 

 

Anhöriga tyckte 

upplevelsen av delirium 

var stressfull, 

skrämmande, 

frustrerande och 

fruktansvärt. Kände sig 

hjälplösa och oroliga över 

sin egen hälsa.  

Ansåg att delirium var ett 

tecken på att döden 

närmade sig. 

 

 


