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Sammanfattning:	   I samband med att en patient drabbas av sepsis pågår processer i 
kroppen som påverkar bland annat hjärnan. Patienterna kan drabbas av ett tillstånd av 
förvirring som kallas för delirium. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad i samband med sepsisassocierat delirium. 
Metod: För att genomföra studien valdes systematisk litteraturstudie. Data söktes i tre 
databaser samt fritextsökningar och manuell sökning i artiklars referenslistor. En 
integrerad analys genomfördes för att sammanställa resultatet. Resultat: Resultatet 
baseras på fyra artiklar. I resultatet framträdde tre huvudkategorier: Utföra 
personcentrerad vård, Utföra målinriktad behandling med läkemedel och 
Förutsättningar för god omvårdnad. Slutsats: Det råder brist på kunskap om ämnet 
hos sjukvårdspersonal vilket bidrar till att patienter diagnostiseras sent eller att 
diagnosen missas, vilket i sin tur leder till ökad morbiditet, mortalitet och förlängda 
vårdtider. 	  
 



 

 

Abstract  

Title: Intensive care nursing in sepsis-associated delirium – a life-threatening 

condition 

-A systematic literature review 

Faculty: Health, Science and Technology, Karlstad University   

Course: Degree project - nursing, 15 ECTS   

Authors: Moa Jansson, Sandra Sandberg 

Supervisor: Anna Nordin 

Examining teacher: Inger Johansson   

Examiner: Marie-Louise Hall Lord    

Pages: 29    

Month and year for examination:  March, 2017 

Keywords: Intensive Care Unit, Sepsis, Delirium, SAD, Care.  

Introduction: In conjunction with a patient suffering from sepsis, ongoing processes 
in the body affects the brain. Patients can suffer from a state of confusion known as 
delirium. Aim: The aim of the study was to describe critical care nursing care 
associated with sepsis-associated delirium. Method: To conduct the study we 
selected systematic literature method. To conduct the study were selected systematic 
literature. Data were searched three databases and free-text search and manual search 
of reference lists of articles. An integrated analysis was performed to compile the 
results. Results: The result is based on four articles. The result appeared in three 
main categories: Perform personcentered care, Perform targeted drug treatment and 
Conditions for good care. Conclusion: There is a lack of knowledge on the subject 
of health professionals which leads to patients diagnosed late or missed diagnosis, 
which in turn leads to increased morbidity, mortality and prolonged hospitalization. 
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Introduktion  
Intensivvårdspatienter med sepsis utvecklar ofta neurologiska symtom på grund av 
multiorgansvikt, och ofta ses en form av dysfunktion av centrala nervsystemet som 
kallas sepsis-associerat delirium (SAD), och är förenat med ökad morbiditet och 
mortalitet (Schramm et al. 2012; Zamperi et al. 2011; Pfister et al. 2008). Symtom på 
neurokognitiv svikt kan även uppkomma efter att patienten blivit friskförklarad från sin 
sepsis och utskriven från sjukhuset (Sweis et al. 2016). SAD kan även benämnas som 
sepsis-associerad encefalopati (SAE) eller sepsis-associerad akut hjärndysfunktion 
(SABD) (Sweis et al. 2016; Tsuruta & Oda 2016; Hosokawa et al. 2014; Pfister et al. 
2008). Författarna har valt att använda benämningen SAD i uppsatsen. 	  

Intensivvårdssjuksköterskan 
Kompetensbeskrivningen gällande intensivvårdssjuksköterskan är framtagen av 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård [SFAI] (2012) och utgår från tre 
huvudområden; Omvårdnadens teori och praktik, Ledarskap och Forskning, utveckling 
och utbildning.  Den har även ett flertal delområden och alla kompetensområden 
innehåller helhetssyn, etiskt förhållningssätt och patientsäkerhet (SFAI 2012).	  	  
 
En intensivvårdssjuksköterska vårdar patienter som har svikt i ett eller flera organ, och 
ska ha kunskap utifrån patofysiologi och fysiologi gällande akut, kurativ, 
rehabiliterande och palliativ omvårdnad. Intensivvårdssjuksköterskan ska identifiera 
patientens individuella omvårdnadsbehov och ge vård utifrån dem, samt erbjuda en lika 
vård gällande alla oavsett diagnos, ålder, kulturell eller etnisk bakgrund (SFAI 2012). 
Intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar att inhämta evidensbaserad kunskap för att 
implementera i vården bland annat genom att initiera och utveckla riktlinjer och PM 
tillsammans med andra vårdenheter (SFAI 2012; Stubberud 2009a; Stubberud 2009b). 	  
Som specialistsjuksköterska ställs det högre krav på kompetens och Edberg et al. (2015) 
beskriver omvårdnad på avancerad nivå utifrån sex kärnkompetenser. Dessa är 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling, säker vård samt informations- och kommunikationsteknologi. Dessa 
har tagits fram genom en kombination av omvårdnadsforskning, värdegrundsfrågor 
samt vårdpersonalens kunskap baserat på erfarenhet i praktiken. Avancerad omvårdnad 
är komplext och det krävs kunskap att förstå och förklara situationer som kan uppstå.  
 
Kärnkompetenserna är en centrerad del inom hälso- och sjukvård när det gäller 
omvårdnad och är inte kopplat enbart till en inriktning av specialistsjuksköterska utan 
kopplar samman olika specialistområden (Edberg et al. 2015). Personcentrerad vård 
utgår från värdighet, ömsesidighet samt vilja. Ett samarbete ska ske mellan vårdaren, 
patient och anhöriga, samt upprätta en plan utifrån patientens egen förmåga och att inte 
reducera patienten till sin sjukdom. Dokumentation av den framarbetade planen är 
viktigt (Ekman & Norberg 2015). För att främja hälsa och förebygga ohälsa ska 
intensivvårdssjuksköterskan arbeta preventivt utifrån individuellt anpassad vård för att 
förebygga komplikationer som intensivvårdsdelirium och critical illnes. 
Intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta utifrån riktlinjer för basala hygienrutiner och då 
preventivt förebygga vårdrelaterade infektioner (SFAI 2012).	   Vid kritisk sjukdom 
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drabbas inte bara patienten, utan närstående kan även hamna i en kris och utveckla 
ångest, depression och även PTSD. Här kan sjuksköterskan fungera som ett stöd och 
inkludera patienten i vården genom att förklara vad som händer och hur vårdmiljön 
fungerar. Här har anhöriga olika behov av närhet, information, stöd och tröst. Dessa 
behov uppnås inte alltid trots att det finns vetenskapligt stöd att psykiska men efter 
vårdtiden minskar om behoven tillgodoses (Davidson 2009). 
Intensivvårdssjuksköterskan ska integrera patient och anhöriga i vården genom att visa 
respekt och informera dem om medicinteknisk utrustning, monitorering samt åtgärder 
som genomförs (SFAI 2012).  Samverkan i team utgår från ett samarbete av olika 
professioner inom hälso- och sjukvård för att skapa den allra bästa förutsättningen för 
patienten. Inte bara läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, utan även bland annat 
psykologer socionomer, dietister, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder. Som 
specialistsjuksköterska skall en grundläggande kunskap samt förståelse och respekt för 
andra professioner i vården uppvisas (Carlström et al. 2015). Evidensbaserad vård 
innebär att omvårdnaden ska utgå från handlingar som är byggda på bästa tillgängliga 
evidens som är mest optimalt för den enskilde patienten. Även utgå från forskning och 
utvecklade kliniska riktlinjer (Johansson & Wallin 2015). Kvalitetsutveckling och 
förbättringsarbete innebär att genom olika ansvarsområden ta upp metoder och 
implementera förbättringar inom vården. Målet är att göra vården mer säker och 
kostnadseffektiv (Hommel et al. 2015).  Säker vård är när vården utgår från utarbetade 
riktlinjer och rutiner och att vårdaren har rätt kompetens för aktuella 
omvårdnadsåtgärder. Som specialistsjuksköterska ska man identifiera risker och göra 
allt för att minska dessa, samtidigt är det av vikt att patienten rapporterar fel och brister 
för att utveckla säkerhetsbrister (Öhrn 2015). Informationsteknik (IKT) bidrar till att 
vården svarar mot den enskilde patientens behov. Exempel på detta är kvalitetsregister 
och journalsystem (Sävenstedt & Florin 2015).	  
	  

Sepsis och septisk chock  
När bakterier och andra infektiösa ämnen invaderar kroppen aktiveras en 
inflammatorisk process som en del i det kroppsliga infektionsförsvaret. Detta sker både 
lokalt och systemiskt. Vid allvarliga infektioner utgår den kliniska bilden från den 
primära infektionen och beror på vilken typ av mikroorganism samt det lokala och 
systemiska inflammatoriska svaret. Den primära inflammationen kan ge en uppfattning 
om vilken typ av infektiöst ämne det rör sig om och det systemiska svaret indikerar 
allvarlighetsgraden (Sjölin 2011). Vid aktivering av det systemiska inflammatoriska 
svaret ses stegring av inflammatoriska bio-markörer som C-reaktivt protein (CRP) och 
leukocyter (LPK). Andra symtom är feber, förhöjd andningsfrekvens, förhöjd 
hjärtfrekvens, hypotension samt hypoperfusion och organdysfunktion (Sjölin 2011; 
Sweis et al. 2016).  För att diagnostisera Systemic Inflammatory Response Syndrome 
(SIRS) måste minst två av följande fyra kriterier som visas i Tabell 1 vara uppfyllda 
(Sweis et al. 2016; Gille-Johnson et al. 2013; Sjölin 2011). 
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 Tabell 1 Två av följande diagnoskriterier måste vara uppfyllda för SIRS 

Kroppstemperatur	   >38 grader eller <36 grader	  
Hjärtfrekvens	   >90 slag/minut	  
Andningsfrekvens	   >20/minut	  
PaCO2	   <4,3 kPa	  
B-LPK	   >12 x 109/L eller <4 x 109/L eller > 10% 

omogna former	  
	  
	  
Andra inflammatoriska tillstånd som större operationer, brännskada, ischemi, 
inflammation eller trauma kan klassificeras som SIRS. Men det räknas bara som sepsis 
när det är orsakat av bakterier. Fokus ligger vid de fysiologiska effekterna av en 
infektion istället för förekomsten av bakterier, när sepsis benämns utifrån SIRS-
begreppet. För att räknas som en svår sepsis ska patienten uppvisa tecken på 
hypotension, hypoperfusion eller organdysfunktion efter verifierad infektion eller 
uppfyllda krav på sepsis (Sweis et al. 2016; Gille-Johnson et al. 2013; Sjölin 2011). 
Tecken på hypoperfusion är metabol acidos och förhöjda laktatvärden. Tecken som 
istället påvisar organdysfunktion kan vara reduktion av PaO2, oliguri, förhöjda värden 
av S-bilirubin, koagulationsrubbningar eller en förändring av patientens mentala status. 
När tecken på organdysfunktion eller hypoperfusion uppvisas samtidigt som 
hypotensionen ej förbättras snabbt med adekvat vätsketillförsel föreligger septisk chock 
(Sweis et al. 2016; Sjölin 2011).  Den vanligaste riskfaktorn för allvarlig sepsis är 
bakomliggande kroniska sjukdomar som till exempel diabetes mellitus eller cancer. 
Andra uppräknade riskfaktorer är patienter vårdade på intensivvårdsavdelning, 
användandet av immunsupprimerande läkemedel, stigande ålder, bakterier och 
pneumoni. Det finns även vissa teorier om att det finns en genetisk komponent, men det 
finns inga starka bevis som stödjer detta (Sweis et al. 2016).	  
 
Litteraturen visar en relativt stor spridning gällande incidens- och mortalitetstal då 
definitionerna är oklara och på grund av det föreslår nya studier en ny definition av 
sepsis (Singer et al. 2016; Shankar-Hari et al. 2015; Kaukonen et al. 2015).  Målet är, 
utöver att få en klar definition, även att förhindra likväl underdiagnostisering som 
överdiagnostisering (Kaukonen et al. 2015). Den innebär istället att sepsis definieras 
som livshotande organsvikt orsakat av ett stört systemiskt infektionssvar. Att använda 
sig av Quick SOFA kriterier, vilket innebär kontroll av medvetandegrad, systoliskt 
blodtryck och andningsfrekvens för att snabbare upptäcka sepsis skulle förhindra 
förlängda vårdtider och ökad mortalitet (Seymore et al. 2016). Septisk chock ska enligt 
dessa förslag räknas som en undergrupp till sepsis och har en komplex symtombild med 
cirkulatoriska och metaboliska förändringar förknippat med en påtagligt ökad mortalitet 
(Singer et al. 2016). Sepsis och dess komplikationer orsakar fler dödsfall än 
prostatacancer, bröstcancer och HIV/AIDS tillsammans, vilket orsakar en stor 
ekonomisk börda för hela hälso-och sjukvården (Chaudhry & Duggal 2014). Vid 
neuropatologiska studier på patienter som dött av septisk chock visar resultatet att alla 
undersökta uppvisar någon form av syrebrist i hjärnan. Även multifokal nekrotiserande 
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leukoencefalopati, micro-abcesser, blödningar och ökad benägenhet för embolier ses 
(Zamperi et al. 2011).	  
	  

Intensivvårdsdelirium  
Ordet delirium kommer från det latinska ordet deliria, som betyder “vara ur spår” och 
“förvirrad”. Historiskt så har två ord använts för att beskriva förvirrade patienter, 
delirium som beskriver en agiterad och förvirrad person, samt lethargus som använts för 
att beskriva en person som är tystlåten och förvirrad (Ely et al. 2001). Det förstnämnda 
är ett hyperaktivt tillstånd där patienten kan te sig aggressivt och utåtagerande, och det 
sistnämnda ett hypoaktivt där patienten är slö och likgiltig, och diagnosen feltolkas ofta 
som depression. En kombination av båda tillstånden kan ses hos patienter (National 
Institute for Health and Care Excellence 2010; Ely et al. 2001). På engelska benämns 
intensivvårdsdelirium som ”Intensive care unit syndrome/delirium” (Granberg-Axéll et 
al. 2001). Intensivvårdsdelirium är ett akut förvirringstillstånd och drabbar ca 15-60% 
av alla patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. Högst prevalens finns hos 
äldre patienter. Delirium kan uppträda tidigt under behandlingsförloppet eller utvecklas 
över tid, från timmar eller några få dagar, till veckor. Tillståndet är oftast kortvarigt men 
återfall kan förekomma (Stubberud 2009c). Symtomen är fluktuerande och unikt för 
varje patient, men det ses oftast ett nytt beteende med nedsatt kognitiv funktion och 
förändrad sinnesstämning hos patienter med intensivvårdsdelirium. Patienten blir 
desorienterad till tid, person, plats eller situation, och kommunikationen är 
osammanhängande (Icu delirium and Cognitive Impairment Study Group 2013; 
Stubberud 2009c). Upplevelser av ångest, hallucinationer och vanföreställningar är 
vanligt förekommande, och patienten blir ofta aggressiv (Stubberud 2009c).  
 
Orsakerna till delirium kan bero dels av psykosociala faktorer såsom upplevelse av 
ångest och otrygghet, eller upplevelser av avhumanisering, isolering, ensamhet och 
bristen på dagsljus. Ofta känner dessa patienter en känsla av maktlöshet då de ej har 
kontroll över sin egen situation. Tillståndet kan vara organiskt betingat och bero på 
allvarlig sjukdom, skada eller medicinsk behandling som ger fysiologiska symtom i sin 
tur påverkar centrala nervsystemet och gör att hjärnans förmåga att tolka och bearbeta 
information försvagas. Ofta kan orsaken till ett akut förvirringstillstånd vara en 
kombination av patientens tidigare erfarenheter, upplevelsen av situationen som patient, 
sjukdomen eller skadan, den medicinska behandlingen och intensivvården (Zaal & 
Slooter 2012). Förändringar av neurotransmittorer, speciellt acetylkolin och dopamin, 
samt inflammatoriska vägar och ett abnormt stresspåslag är några av de 
patofysiologiska mekanismerna som kan leda till intensivvårdsdelirium (Zaal & Slooter 
2012). Intensivvårdsdelirium är vanligt förekommande hos kritiskt sjuka patienter och 
är förenat med negativa resultat, däribland kognitiv påverkan, ökade antal dagar i 
respirator, ökad dödlighet och förlängda vårdtider. Det i sin tur ökar belastningen på 
hälso- och sjukvården (Salluh et al. 2015). Därför är det viktigt att tidigt upptäcka 
tecken på delirium eller patienter som har hög risk att utveckla delirium, för att kunna 
ge profylaktisk behandling.  
 
Det finns flera validerade mätinstrument, bland annat Confusion Assessment Method 
for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) som används på icke-sederade patienter (Ely et 
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al. 2001) och The Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) (Bergeron et 
al. 2001) som används på intensivvårdsavdelningar runt om i världen. 
Rekommendationerna är att screena alla patienter på en intensivvårdsavdelning för 
delirium helst 1 gång per arbetspass, men i alla fall 1 gång per dag (Icu delirium and 
Cognitive Impairment Study Group 2013). Men trots flertalet mätinstrument är 
fortfarande den bästa mätmetoden för delirium på IVA kontroversiell. Det finns även 
mätmetoder för hjärnans funktion, som Glasgow Coma Scale (GCS) och Full Outline of 
Responsiveness (FOUR) scale som kan användas på intuberade patienter (Chaudhry & 
Duggal 2014). 
	  

Sepsis-associerat delirium (SAD)  
Delirium i samband	  med inflammation och sepsis är vanligt och varierar från 9% till 
71% beroende på hur de diagnostiska definitionerna räknas (Morandi et al. 2009; 
Ebersholdt et al. 2007). Eftersom sedering och andra behandlingar ofta döljer den 
neurologiska bilden, är diagnosen delirium svår att ställa vid sepsis (Pfister et al. 2008). 
Ibland kan även den mentala dysfunktionen komma före tecknen på sepsis yttrar sig, 
vilket försvårar ytterligare (Zamperi et al. 2011). Trots att det finns ett flertal 
mätinstrument för att upptäcka delirium så finns det ännu ingen för SAD specifikt. För 
att ställa diagnosen SAD krävs ett multifokalt tillvägagångssätt (Chaudhry & Duggal 
2014; Zamperi et al. 2011; Ebersoldt et al. 2007). Fastställande av hjärndysfunktion 
relaterat till infektion eller systemisk inflammation krävs. I teorin så kräver diagnosen 
SAD kliniska, elektrofysiologiska och biokemiska kriterier, och i praktiken varierar de 
diagnostiska tillvägagångssätten med hänsyn till sedering (Chaudhry & Duggal 2014; 
Ebersoldt et al. 2007). Information från anhöriga om patientens kognitiva 
habitualtillstånd kan vara till god hjälp för att utesluta diagnosen SAD, då SAD kan 
yttra sig som en depression eller demenssjukdom (Morandi et al. 2009).  	  
 
SAD finns beskrivet mycket tidigt i litteraturen, redan år 1903 beskriver Dr Kingsmill 
Jones ett febrilt delirium eller galenskap som fungerar som en nackdel för hjärnans 
högre funktioner som utlöses av en infektiös sjukdomsbild i samband med eller efter 
feber (Jones 1903). Mekanismerna bakom SAD är fortfarande inte helt klarlagda, men 
ett samband mellan försämrad cerebrovaskulär autoreglering och SAD har påvisats i 
studier av Tsuruta och Oda (2016), Schramm et al. (2012), Zamperi et al. (2011), Pfister 
et al. (2008) och Ebersoldt et al. (2007). Den cerebrala genomblödningen är minskad 
vid sepsis och den cerebrovaskulära autoregleringen kan bli försämrad. För att 
upprätthålla en adekvat hjärnfunktion och förhindra skador på hjärnan, är cerebralt 
blodflöde (CBF) autoreglerat med hjälp av cerebralt perfusionstryck. När 
autoregleringen är störd, kan lågt cerebralt perfusionstryck leda till global cerebral 
ischemi, medan högt cerebralt perfusionstryck kan orsaka blödning och hjärnödem. 
Båda tillstånden kan leda till skador på nervceller som potentiellt kan trigga SAD 
(Schramm et al. 2012; Zamperi et al. 2011; Pfister et al. 2008). Tsuruta och Oda (2016) 
samt Zamperi et al. (2011) menar även att huvudmekanismerna för utveckling av SAD 
är neuroinflammation och obalans mellan neurotransmittorer. Cerebrovaskulär 
autoreglering är beroende av endotelfunktionen vid sepsis. Dysfunktion i endotelet är en 
nyckelfunktion vid sepsis (Zamperi et al. 2011; Pfister et al. 2008; Ebersoldt et al. 2007) 
och kan resultera i att blod-hjärn-barriären slutar fungera. Det gör i sin tur att skyddet 
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till hjärnan försämras och cirkulatoriska förmedlare såsom proinflammatoriska 
cytokiner och mikroorganismer kan komma in i hjärnan. Får detta fortsätta kan det leda 
till att blod-hjärn-barriären slutar att fungera permanent (Khandaker & Jones 2011; 
Zamperi et al. 2011; Ebersoldt et al. 2007). Ett flertal neurotransmittorer verkar vara 
relaterade till SAD då återupptaget av neurotransmittorer som serotonin och dopamin 
påverkas, vilket kan ge en negativ kognitiv och affektiv effekt hos den septiska 
patienten (Khandaker & Jones 2011; Zamperi et al. 2011). Vid SAD kan förhöjt CRP 
kan vara ett svar på inflammation i det cerebrala endotelet, förhöjda värden av S-100β 
kan vara en markör för hjärnskada och höga kortisolvärden kan vara en indikator för 
svår systemisk inflammation (Pfister et al. 2008).  
	  
Mortaliteten för SAD varierar mellan 16% till 63% beroende på hur stor 
hjärndysfunktion patienten drabbats av (Ebersoldt et al. 2007). SAD kan vara ett 
reversibelt tillstånd med god återhämtning efter sepsis, men kan även resultera i 
långvariga kognitiva störningar, bland annat minnessvikt och koncentrationsstörningar 
(Tsuruta & Oda 2016; Ebersoldt et al. 2007). SAD kan resultera i försämring av 
livskvalitén och påverka möjligheten att komma tillbaka till vardag och jobb (Icu 
delirium and Cognitive Impairment Study Group 2013; Chaudhry & Duggal 2014). 
SAD innebär högre dödlighet under sjukhusvistelsen och 6 månader efter vårdtiden, 
(Tsuruta & Oda 2016), förlängda vårdtider på sjukhus, högre IVA-och 
sjukhuskostnader, samt ökat antal extuberingar av patienten själv i samband med 
delirium. Forskning visar att varje ytterligare dag med delirium ökar risken för död med 
10% (Icu delirium and Cognitive Impairment Study Group 2013; Zaal & Slooter 2012). 	  

Problemformulering 
Arbetet som intensivvårdssjuksköterska på IVA innebär bland annat omvårdnad i form 
av profylaktiskt individuellt anpassad vård samt användande av validerade mätmetoder 
som tex CAM-ICU vid bedömning av patienten. Detta arbetssätt bör användas för att 
tidigt upptäcka tecken på SAD och minska risken för insjuknande, samt 
omvårdnadsåtgärder för att försöka förkorta tiden som patienten lider av delirium. Vilka 
omvårdnadsåtgärder som kan användas preventivt samt efter manifest SAD finns det 
lite kunskap om och utifrån det så behövs vidare forskning som visar hur 
intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta kliniskt. Intensivvården ska upptäcka och 
behandla tillståndet i tid, och arbeta profylaktiskt för att patienten inte ska drabbas.  
 
 Forskning visar att SAD är förenat med ökade kostnader. Dessa kostnader kan ses i 
form av ökat antal vårddygn samt ökad åtgång av läkemedel och material som används 
under vårdtiden. Samtidigt är det även en kostnad i form av lidande för patienter och 
anhöriga.  Det ger även ökade kostnader för kommuner och landsting efter 
sjukhusvistelsen då tillståndet kan kräva vård i hemmet eller av andra instanser såsom 
sjukgymnastik, arbetsterapi, psykiatri med flera. Tillståndet har höga mortalitetstal och 
ger många av patienterna en påverkad livskvalité då deras kognitiva förmåga ofta blir 
påverkad i samband med SAD. För att förebygga utveckling av SAD krävs mer kunskap 
hos intensivvårdssjuksköterskan för att tidigt upptäcka och behandla tillståndet. 	  
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad hos 
patienter med risk för och även i samband med sepsisassocierat delirium.  	  
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Metod 
Författarna har valt att genomföra en systematisk litteraturstudie och utgå från statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2013) riktlinjer. En 
litteraturstudie eller forskningsöversikt är en vanlig uppsatsform inom hälso- och 
vårdvetenskapliga ämnen (Kristensson 2014). Det är en metod att sammanställa relevant 
vetenskaplig kunskap för att sedan omsätta den i de kliniska verksamheterna. Det ligger 
till grund för evidensbaserad hälso- och sjukvård, vilket innebär att vården ska grunda 
sig på den bästa kunskapen som finns (Kristensson 2014).	  
	  

Fråga/frågeställning  
Beskriva vilka former av omvårdnad intensivvårdssjuksköterskan använder för att 
förebygga samt mildra förekomsten av sepsisassocierat delirium.	  

Val av litteratur 
Litteratursökningen har gjorts i tre vetenskapliga databaser, PsycInfo (Tabell 2), 
Pubmed (Tabell 3) samt Cinahl (Tabell 4). Sökord som hör till ämnet har identifierats 
och använts. Utöver detta har artiklar sökts på andra artiklars referenslistor samt förslag 
som kommit upp i databaser. Abstrakten har lästs först enskilt och sedan har diskussion 
förts gällande vilka artiklar som var aktuella att läsa i helhet. Även där har författarna 
läst artiklarna enskilt för att sedan diskutera vilka som var relevanta och skulle gå vidare 
till kvalitetsgranskning. Då det dykt upp dubbletter av artiklar har författarna exkluderat 
dessa från redovisningen. 	  

De sökord som använts varierar lite beroende på vilken databas som använts. 
Thesaurus, MeSh och Cinahl Headings i de olika databaserna är kategoriserade 
ämnesord, och major headings användes i första hand. I PsycInfo har de sökord som 
använts som thesaurus varit: Sepsis, Delirium, Intensive care, Encephalopaties, Nursing 
och Nurses. Utan thesaurus har en sökning gjorts på ”delirium and sepsis or sirs”. I 
Pubmed har de sökord som använts som MeSH varit: Sepsis, Delirium, Intensive care 
unit, Sepsis-associated encephalopaty, nursing, infection. I Cinahl har de sökord som 
använts som Cinahl headings varit: Sepsis, ICU psychosis, Intensive Care units, Critical 
care nursing, Infection och Nurses. 	  
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och 
fokus skulle ligga på omvårdnad. Studierna skulle vara gjorda på en 
intensivvårdsavdelning. Artiklarna skulle vara publicerade år 2006 eller senare och vara 
baserade på män och kvinnor över 18 år. Abstrakt skulle finnas tillgängligt och 
artiklarna skulle vara peer reviewed. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
inkluderades.  De artiklar som exkluderades var studier gjorda på barn samt review. 
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Tabell 2: Databassökning PsycInfo och urval  

170306	   Träffar	   Urval 1	   Urval 2	   Urval 3	   Urval 4	  
T* Sepsis	   0 (finns ej)	   	   	   	   	  
T Delirium	   929	   	   	   	   	  
T Intensive Care	   2071	   	   	   	   	  
T 
Encephalopaties	  

686	   	   	   	   	  

T Nursing	   6614	   	   	   	   	  
T Nurses	   11230	   	   	   	   	  
Totalt	   21530	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
T Delirium and 
T	  
Intensive care	  

61	   61	   9	   1	   1	  

T Delirium and 
T	  
Ensephalopaties	  

5	   5	   0	   0	   0	  

T Delirium and 
T	  
Nursing	  

39	   39	   9	   0	   0	  

T Delirium and 
T	  
Nurses	  

50	   50	   4	   1	   0	  

T Delirium and 
T	  
Intensive care 
and T Nurses	  

12	   12	   0	   0	   0	  

T Delirium and 
T	  
Intensive care 
and T Nursing	  

  11	   11	   0	   0	   0	  

T Intensive care 
and T Nurses 
and delirium	  

15	   15	   0	   0	   0	  

T Intensive care 
and T Nursing  
and delirium	  

13	   13	   0	   0	   0	  

Delirium and 
sepsis or sirs	  

29	   29	   16	   0	   0	  

Totalt	   235	   235	   44	   1	   1	  
*T – Thesaurus	  
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Tabell 3: Databassökning PubMed och urval 

170306	   Träffar	   Urval 1	   Urval 2 	   Urval 3 	   Urval 4	  
MeSH Sepsis	   12540	   	   	   	   	  
MeSH 
Delirium	  

1746	   	   	   	   	  

MeSH 
Intensive care 
unit	  

12099	   	   	   	   	  

MeSH Sepsis-
associated 
encephalopat
y	  

5	   5	   5	   0	   0	  

MeSH 
Nursing	  

13318	   	   	   	   	  

MeSH 
Infection	  

66370	   	   	   	   	  

Totalt	   106057	   5	   5	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	  
MeSH Sepsis 
and MeSH 
Delirium	  

19	   19	   9	   0	   0	  

MeSH 
Delirium and 
MeSH 
Infection	  

49	   49	   10	   0	   0	  

MeSH 
Delirium and 
MeSH 
Nursing	  

95	   95	   31	   0	   0	  

Totalt	   163	   163	   50	   0	   0	  
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Tabell 4: Databassökning Cinahl och urval 

170306	   Träffar	   Urval 1	   Urval 2	   Urval 3	   Urval 4	  
CH* Sepsis	   727	   	   	   	   	  
CH Icu 
Psychosis	  

21	   21	   6	   0	   0	  

CH Intensive 
care units	  

1129	   	   	   	   	  

CH Critical 
care nursing	  

733	   	   	   	   	  

CH Infection	   362	   	   	   	   	  
CH Nurses	   613	   	   	   	   	  
Totalt	   3585	   	   6	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	  
CH Sepsis and 
CH Intensive 
care units	  

37	   37	   3	   0	   0	  

CH Sepsis and 
CH Critical 
care nursing	  

6	   6	   0 	   0	   0	  

CH Intensive 
care units and 
CH Infection	  

7	   7	   0	   0	   0	  

CH Critical 
care nursing 
and CH 
Infection	  

1	   1	   1	   0	   0	  

Sepsis and 
Delirium	  

40	   40	   10	   0	   0	  

Totalt	   91	   91	   14	   0	   0	  
*CH - cinahl headings 

 Urval 1: Abstract lästa. Urval 2: Fulltext lästa. Urval 3: Artiklar att granska.Urval 4: 
Använda till resultat. 

	  

Sökningarna och granskningarna resulterade i en artikel från PsycInfo och tre från 
fritextsökningar och sökningar från andra artiklars referenslistor.  Författarna redovisar 
hur många artiklar som lästs i helhet och hur många av dessa som bedömdes vara 
relevanta nog för att inkluderas. Orsak till att det exkluderades så många artiklar var att 
de var för patofysiologiskt inriktade och saknade omvårdnadsaspekten. Urvalsprocessen 
presenteras i tabeller. 	  

Granskning av studier 

En relevansbedömning och kvalitetsgranskning med hjälp av granskningsmallar (bilaga 
1 och 2) från SBU (SBU 2013) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (bilaga 3) har 
genomförts (Willman et al. 2012). SBUs kvalitativa granskningsmall för den kvalitativa 
artikeln, samt Willman, Stoltz och Bahtesvanis för de kvantitativa. Här läste båda 
författarna artiklarna i helhet och granskade dessa enskilt för att sedan diskutera 
resultaten. Detta för att öka trovärdigheten och tyngden i resultatet. Författarna använde 
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sig i likhet med både SBU och Socialstyrelsen i Sverige av Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (Bilaga 4) för 
att bedöma hur starkt och tillförlitligt vetenskapligt underlag artiklarna hade. 
Evidensbedömningen skedde systematiskt i olika steg och graderas i fyra olika grader. 
Evidensstyrkorna med SBU:s terminologi är starkt (⊕⊕⊕⊕), måttligt starkt (⊕⊕⊕), 
begränsat (⊕⊕) och otillräckligt (⊕) vetenskapligt underlag. Här tittade granskarna på 
studiedesign, studiekvalitet, överförbarhet, överensstämmelse, oprecisa data och 
publikationsbias för att hitta så starkt och tillförlitligt vetenskapligt underlag som 
möjligt. Till att börja med får artiklarna en preliminär evidensstyrka men graderingen 
kan justeras både uppåt och nedåt utifrån dessa kriterier (Forsberg & Wengström 2015; 
SBU 2013). De artiklar som sedan användes i resultatet hade alla måttligt starkt (⊕⊕⊕) 
vetenskapligt underlag.  

	  

Analys 
Resultatet bygger på fyra artiklar då dessa var de enda som uppfyllde alla 
inklusionskriterierna. Flertalet artiklar föll bort då dessa var för inriktade på 
patofysiologi eller enbart inriktade på farmakologi utan omvårdnad inkluderat. En 
integrerad analys genomfördes på de artiklar som ansågs ha tillräckligt starkt underlag 
för att inkluderas i studien.  Processen följde de tre stegen som presenteras i Figur 1. I 
de fyra kvarstående artiklarna identifierade författarna övergripande likheter och 
skillnader i resultaten. Dessa likheter och skillnader grupperades och författarna 
sammanställde sedan resultaten utifrån hur de relaterade till varandra. Resultaten 
presenterades sedan i löpande text samt bilder (Kristensson 2014).  
 

	  
Figur 1 Analysprocessen vid integrerad analys (Kristensson 2014). 
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Forskningsetiska överväganden 
Då resultatet baserats på tidigare publicerade artiklar så sker en bedömning vid urvalet 
gällande etik. Författarna har därför säkerhetsställt enligt autonomiprincipen att de 
artiklar som inkluderats i studien har fått tillstånd från en etisk kommitté eller tydliga 
etiska överväganden redovisas. Deltagarna i studierna har frågats om medverkan och 
möjlighet till att avsluta studien när som helst. Utifrån nyttoprincipen så belyser 
uppsatsen vikten av kunskap inom ämnet hos sjukvårdspersonal, för att gynna patienter 
med SAD. Resultatet är inte ändrat på något vis för att motsvara författarnas syfte, och 
fusk eller annan oenighet har inte skett. Alla artiklar som ingår i studien redovisas och 
sparas på ett säkert sätt i 10 år (Forsberg & Wengström 2015).  
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Resultat  
Resultaten som presenteras baseras på fyra artiklar och beskriver 
intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad i samband med sepsisassocierat delirium. 
Resultatet genererade i tre huvudkategorier som tillsammans bidrar till den mest 
optimala omvårdnaden för patienten, att utföra personcentrerad vård, utföra 
målinriktad behandling med läkemedel och förutsättningar för god omvårdnad. Se 
Figur 1. Dessa huvudkategorier delades sedan in i olika undergrupper. Se Figur 2 och 3. 	  
	  

	  
Figur 2: Intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

Utföra personcentrerad vård 
Intensivvårdssjuksköterskan ska utföra omvårdnaden kontinuerligt och den ska vara 
personcentrerad utifrån patientens särskilda behov (Forsgren & Eriksson 2010). Det 
innebär att intensivvårdssjuksköterskan ska observera och monitorera patientens 
vitalparametrar samt adekvat syresättning, nutrition och vätsketillförsel (Guo & Fan 
2016; Marino et al. 2015; Forsgren & Eriksson 2010). Vissa icke farmakologiska 
åtgärder har visat sig vara effektiva för att lindra symtomen på ett diagnostiserat 
delirium eller minska riskerna för att delirium skall utvecklas. Till stor del visar sig 
dessa åtgärder vara en del av den dagliga vården hos samtliga patienter på en 
intensivvårdsavdelning (Guo & Fan 2016; Forsgren & Eriksson 2010). Bland dessa 
åtgärder var mobilisering (Guo & Fan 2016; Palacios-Ceña et al. 2016; Marino et al. 
2015; Forsgren & Eriksson 2010), reducering av fysiskt tvång (Guo & Fan 2016; 
Palacios-Ceña et al. 2016; Forsgren & Eriksson 2010), stöd till patient och anhöriga 
(Guo & Fan 2016; Forsgren & Eriksson 2010), miljöanpassning (Guo & Fan 2016; 
Palacios-Ceña et al. 2016; Forsgren & Eriksson 2010) samt att främja sömn och 
dygnsrytm (Guo & Fan 2016; Palacios-Ceña et al. 2016; Marino et al. 2015; Forsgren & 
Eriksson 2010) mest framträdande för den patientcentrerade vården.  
Intensivvårdssjuksköterskor känner en stor tyngd av ansvar och kan ibland uppleva 



	   19 

deliriska patienter som problematiska, vilket försvårar omvårdnaden. 
Intensivvårdssjuksköterskorna tycker även att de bedömer delirium mer korrekt än 
läkarna då läkarna tenderar att vara för positiva i sina neurologiska bedömningar 
(Palacios-Ceña et al. 2016). För att kunna se hela individen och ge bästa möjliga vård 
kan konsulter från andra professioner vara av betydelse, såsom psykkonsult eller 
geriatrisk konsult (Forsgren & Eriksson 2010). Ansvaret att förbättra den långsiktiga 
prognosen för deliriska patienter ligger på sjuksköterskan som vårdar patienten (Guo & 
Fan 2016).  De undergrupper inom huvudkategorin utföra personcentrerad vård som 
resultatet bygger på presenteras i Figur 3. 

	  
Figur 3 Undergrupper till Utföra personcentrerad vård 

Hjälpa till med mobilisering 
Att tidigt hjälpa patienten att mobiliseras är alltid gynnsamt, men det är extra viktigt för 
att förebygga delirium då immobilisering är en riskfaktor (Guo & Fan 2016; Palacios-
Ceña et al. 2016; Marino et al. 2015; Forsgren & Eriksson 2010). Här utför även 
intensivvårdssjuksköterskan kombinerad träning i ett tidigt skede genom att lägga till 
andningsträning till den fysiska mobiliseringen för att patienten skall tränas ur 
respiratorn så fort det är möjligt. Intensivvårdssjuksköterskor upplever dock att tidig 
mobilisering är svår att genomföra på grund av brist på hjälpmedel och personal, samt 
att det saknas underlag och protokoll att hantera deliriska patienter (Palacios-Ceña et al. 
2016).	  
	  

Reducera användandet av fysiskt tvång 
Personalen upplever ibland att de är tvungna att hålla fast patienten med tvång för 
patienten och personalens säkerhet. Målsättningen är dock att försöka reducera 
användandet av fysiskt tvång så långt det bara är möjligt, trots att en del patienter är 
mycket oroliga och agiterade vid delirium (Guo & Fan 2016; Palacios-Ceña et al. 2016; 
Forsgren & Eriksson 2010). Fysiskt tvång ska alltid ordineras av läkare, men många 
intensivvårdssjuksköterskor upplever att de “måste” hålla fast patienten i väntan på 
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medicinsk ordination från läkare. Här tycker läkarna å andra sidan att 
intensivvårdssjuksköterskor kräver lösningar som läkaren inte har och det försenar 
kommunikationen mellan intensivvårdssjuksköterskan och läkaren ytterligare (Palacios-
Ceña et al. 2016).  
	  

Stötta patienten och anhöriga 
Social isolering är negativt för patienten och familjekontakt är positivt och ska 
uppmuntras. Information om syndromet och icke farmakologiska åtgärder (Forsgren & 
Eriksson 2010) samt omgivningen (Guo & Fan 2016) till patient när det är möjligt samt 
till anhöriga har visat sig ha positiva effekter och minska förvirring (Guo & Fan 2016; 
Forsgren & Eriksson 2010). Intensivvårdssjuksköterskan ska upprätthålla en god 
kontakt med patienten, samt med patientens anhöriga när en patient blir vårdad på en 
intensivvårdsavdelning. Dels för att minska risken för delirium hos patienten samt för 
att vara ett gott stöd till familjen som befinner sig i en krissituation. Här bör 
intensivvårdssjuksköterskan vara medveten om att kommunikation sker hela tiden både 
verbalt samt icke verbalt. Kommunikationen är viktig för att anhöriga ska känna 
trygghet och förtroende, och tillåtelse att uttrycka sina känslor. 
Intensivvårdssjuksköterskan ska ge kontinuerlig information till patient och anhöriga då 
det ger en ökad känsla av kontroll och minskar risken för förvirring. Det kan bidra till 
att ge dem strategier att hantera deras situation på ett bra sätt. Ibland kan det även finnas 
ett behov av skriftlig information för att underlätta. Intensivvårdssjuksköterskan kan 
stötta genom att visa miljön och förklara att alla larm inte behöver betyda något 
allvarligt samt att det är normalt med ljud på en intensivvårdsavdelning (Guo & Fan 
2016). Patienten ska orienteras till tid och rum, och här bör det om det finns behov och 
möjlighet erbjuda patienten dennes glasögon eller hörapparat. Sjuksköterskan bör 
stimulera patienten och lindra ångest och minimera smärta. Ångest och agitation kan 
lindras genom att en person finns närvarande (Forsgren & Eriksson 2010). Att som 
intensivvårdssjuksköterska utföra ryggmassage kan leda till minskad stress hos 
patienten (Guo & Fan 2016).	  
	  

Anpassa miljön runt patienten 
Miljön på en intensivvårdsavdelning kan upplevas fientlig och behöver kontrolleras, då 
det är en riskfaktor för utvecklandet av delirium (Guo & Fan 2016; Palacios-Ceña et al. 
2016; Forsgren & Eriksson 2010). Många personer finns i rörelse dygnet runt och 
ljudnivån är hög, både i form av personal och larm (Palacios-Ceña et al. 2016). 
Singelrum och avslappnande musik kan ingå i den proaktiva vården mot delirium. 
Intensivvårdssjuksköterskan ska aktivt arbeta på att skapa en lugn och familjär 
omgivning, och främja patientens vila med minimal stimulering (Guo & Fan 2016; 
Forsgren & Eriksson 2010).	  
	  

Främja sömn och dygnsrytm 
Intensivvårdssjuksköterskan ska försöka ge patienten en dygnsrytm som innebär att 
patienten är lite mer vaken dagtid och får sova djupare nattetid. Det är av vikt då 
sömnbrist ses som en bidragande orsak till delirium (Guo & Fan 2016; Palacios-Ceña et 
al. 2016; Marino et al. 2015; Forsgren & Eriksson 2010). Intensivvårdssjuksköterskan 



	   21 

ska undvika “onödig” patientvård nattetid för att sömn förebygger delirium men det är 
inte lätt att genomföra på intensivvårdsavdelning då konflikter angående det sker i 
gruppen. Kontroller av bland annat vitalparametrar ingår i en 
intensivvårdssjuksköterskas arbetsuppgifter och leder till att vissa 
intensivvårdssjuksköterskor utför onödiga kontroller nattetid trots att det i slutändan inte 
gynnar patienten (Palacios-Ceña et al. 2016). Att dagligen bedöma vakenhetsgraden hos 
patienten är önskvärt för att kontrollera psykologisk status (Marino et al. 2015). 	  
	  

Utföra målinriktad behandling med läkemedel 
Hos patienter med SAD eller delirium överlag bör bakomliggande sjukdom eller 
tillstånd behandlas, med till exempel adekvat antibiotika. Onödiga läkemedel bör sättas 
ut, men tillägg av medicinering för delirium kan behövas för att kunna tillgodose 
patientens omvårdnadsbehov.  I en svensk studie visas att vanligaste preparaten för att 
reducera delirium är haloperidol, propofol och benzodiazepiner (Forsgren & Eriksson 
2010) men även kombinationen haloperidol och dexmedetomidine används (Palacios-
Ceña et al. 2016). Endast några få kliniker använder sig av andra antipsykotika än 
haloperidol. Farmakologiska riktlinjer för delirium finns enligt denna studie på endast 
en fjärdedel av Sveriges intensivvårdsavdelningar (Forsgren & Eriksson 2010). Bristen 
på riktlinjer vad gäller farmakologiska val vid delirium verkar vara ett stort problem på 
många kliniker, då olika mediciner ordineras beroende på vilken doktor som arbetar 
under skiftet. Det är ofta läkarens erfarenheter som styr val av läkemedel och inte den 
egentliga verksamma processen. Intensivvårdssjuksköterskorna anser att läkarna 
ordinerar för låga doser i förhållande till patientens vikt, och nattetid får 
sjuksköterskorna ofta vänta på ordination för att syndromet ej ses som akut (Palacios-
Ceña et al. 2016). 	  
	  

Förutsättningar för god omvårdnad 
Intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad vilar på kunskap och kompetens. För att 
intensivvårdssjuksköterskan ska kunna upptäcka SAD och ge patienten bästa möjliga 
omvårdnad så behöver sjuksköterskorna utbildas inom området. Det råder stor brist på 
kunskap hos sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar vad gäller SAD och delirium 
överlag (Guo & Fan 2016; Forsgren & Eriksson 2010) och även hjälpmedel för att 
kunna främja god omvårdnad (Palacios-Cenã et al. 2016; Marino et al. 2015; Forsgren 
& Eriksson 2010). Ett behov för utbildning och uppdatering av evidensbaserad vård 
finns. Något skulle vara genomförbart är att utbilda kliniskt verksamma 
intensivvårdssjuksköterskor som sedan kan komma tillbaka kliniskt och leda 
multidisciplinära team. Det för att förbättra vården och utrusta personalen med de 
verktyg som finns för att upptäcka delirium och ge bästa möjliga behandling (Marino et 
al. 2015). Prevalensen av delirium är högre på de avdelningar där personalen fått 
genomgå en fortbildning om delirium, på grund av att medvetenheten efter 
fortbildningen bidrar till att reducera förekomsten av delirium samt att upptäcka 
tillståndet tidigare (Guo & Fan 2016; Forsgren & Eriksson 2010). De undergrupper 
inom huvudkategorin förutsättningar för god omvårdnad som resultatet bygger på 
presenteras i Figur 4. 
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Figur 4 Undergrupper till Förutsättningar för god omvårdnad. 

	  

Kunskapsutveckling för att säkerställa god omvårdnad  
Att ge personalen möjlighet till kunskap- och kompetensutveckling är gynnsamt för 
deliriumpatienternas outcome. Behandling, bedömning, riskfaktorer, diagnos och 
patofysiologi är de största ämnena i utbildningen. I utbildningen läggs det även fokus på 
icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder som har visat sig fungera bra preventivt för 
delirium, samt för att mildra symtomen vid redan uppkommet delirium (Guo & Fan 
2016; Forsgren & Eriksson 2010). I en studie visar det sig att patienterna i 
interventionsgruppen där den vårdande personalen genomgått fortbildning, hade mindre 
allvarligt delirium än den gruppen som inte vårdades av den fortbildade personalen 
(Guo & Fan, 2016). Ett didaktiskt utbildningsprogram för intensivvårdssjuksköterskor 
utvecklades och implementerades på ett universitetssjukhus med tre 
intensivvårdsavdelningar, vilket innebar införandet av ett protokoll för prevention och 
hantering av delirium hos vuxna intensivvårdspatienter. Syftet med implementeringen 
var även att försöka öka tryggheten för intensivvårdssjuksköterskorna att använda sig av 
ett standardiserat mätinstrument och ett interventionsprogram för delirium.  Det för att 
förbereda sjuksköterskorna hur de utförligt undersöker och behandlar patienterna som 
befinner sig i riskzonen. Resultatet hos de sjuksköterskor som gick den didaktiska 
utbildningen visade signifikant ökning av medvetenheten och kunskapen kring delirium 
på intensivvårdsavdelningarna. Den gav även en ändrad attityd och mer positiv syn på 
delirium och användandet av mätinstrument för att upptäcka syndromet (Marino et al. 
2015). För att tidigt upptäcka delirium bör en kontinuerlig bedömning av patienten 
göras (Guo & Fan 2016; Palacios-Cenã et al. 2016). Riskfaktorer för delirium oavsett 
bakomliggande orsak behöver identifieras för att sätta in preventiva 
omvårdnadsåtgärder tidigt. Preventiva omvårdnadsåtgärder kan vara att anpassa miljön 
kring patienten, förbättra sömn kvalitén och inkludera anhöriga i patientvården (Guo & 
Fan 2016) 

 

Hjälpmedel att främja god omvårdnad 
Det råder stor brist på protokoll med riktlinjer för dessa tillstånd på många 
intensivvårdsavdelningar. Riktlinjer skulle vara gynnsamt i beslutsfattanden, 
arbetsfördelning, kontrollen över patienten och för att minska konflikterna i 
arbetsgruppen (Palacios-Cenã et al. 2016; Marino et al. 2015; Forsgren & Eriksson 
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2010). Anledningen till bristen på riktlinjer skulle kunna bero på den begränsade 
forskningen som finns inom området och att delirium där sepsis kan vara en orsak är 
underobserverat och inte anses vara ett problem (Forsgren & Eriksson 2010). Även en 
rädsla hos personalen angående förändringar kan vara en bidragande orsak till brist på 
riktlinjer (Palacios-Cenã et al. 2016). Validerade mätinstrument för att upptäcka 
delirium, såsom CAM-ICU, Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) och 
the Cognitive Test for Delirium (CTD) har hög sensitivitet och specificitet. Men det 
krävs att personalen får en ordentlig genomgång och utbildning av mätinstrumenten, för 
att de ska användas i praktiken (Marino et al. 2015; Forsgren & Eriksson 2010). Brist på 
användandet av bedömningsinstrument visades då personalen mestadels observerade 
kliniska symtom och ställde diagnos efter det. Vissa patientkategorier fick mer 
uppmärksamhet än andra och det var vanligast att personalen fokuserade mer 
uppmärksamt på patienter med alkoholproblem eller psykiska diagnoser och mindre 
fokus på patienter som hade synfel eller var rökande män (Forsgren & Eriksson 2010).  
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad i samband 
med sepsis-associerat delirium och det framkom tydligt i denna studie att det är stor 
brist på kunskap på intensivvårdsavdelningar gällande omvårdnaden kring SAD. Även 
vilka behandlingar det finns. Det trots att det är ett ämne som funnits länge inom den 
medicinska världen och beskrivs så tidigt som 1903. Resultatet i studien visade att det 
finns icke farmakologiska och farmakologiska åtgärder som är av betydelse för dessa 
patienters outcome, men att de sällan används kliniskt i verksamheten. Det beror dels på 
brist på riktlinjer och även brist på kunskap om ämnet. Det framkom tydligt att när 
nivån på fortbildning och kunskap höjs hos personalen så uppmärksammas delirium 
fortare, vilket gynnar patienten. Det finns nationella program och riktlinjer som skulle 
kunna användas för att höja nivån på vården, och en av orsakerna varför detta inte 
används kliniskt verkar enligt studiens resultat att bygga på attityden och brist på 
kunskap hos vårdpersonalen. Att utföra preventiva åtgärder samt åtgärder efter manifest 
delirium har visat sig vara densamma oberoende vad som ligger till grund för tillståndet. 
Ingen skillnad i intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad till patienter med SAD eller 
delirium av annan orsak har hittats. Strukturen författarna har valt för 
resultatdiskussionen var att först diskutera de delarna i resultatet som varit mest 
framträdande.  

Resultatdiskussion 

Förutsättningar för god omvårdnad 
Studiens resultat visar att det saknas kunskap och rutiner att arbeta kliniskt utifrån på 
intensivvårdsavdelningar. Enligt resultatet verkar en allmän åsikt vara att SAD ej anses 
som speciellt allvarligt och att det är kraftig brist på kunskap om de patofysiologiska 
orsakerna bakom SAD samt hur man hanterar tillståndet lämpligast på en 
intensivvårdsavdelning. Glynn och Corry (2015) styrker detta genom att i sin studie 
påvisa att avsaknad av rutiner gör att intensivvårdssjuksköterskor kanske ser de negativa 
konsekvenser som är associerat med delirium, som högre mortalitet och kognitiv 
nedsättning, men saknar kunskap om metoder att hantera tillståndet. Men det saknas 
även kunskap många gånger att ens ställa diagnosen eller att det rent av ställs fel 
diagnos.  
 

För att förbättra intensivvårdssjuksköterskans kunskap om SAD och delirium överlag 
finns det riktlinjer beskrivna (Icu delirium and Cognitive Impairment Study Group 
2013). Dessa riktlinjer kan intensivvårdssjuksköterska använda sig av för att ta till sig 
kunskap och sedan arbeta kliniskt med. Som specialistsjuksköterska ingår i professionen 
att uppdatera sig med senast tillgängliga forskning och sedan arbeta med att förbättra 
vården. Intensivvårdssjuksköterskan ska fungera både som expert, konsult, utbildare 
och ledare. För att få in hjälpmedel, riktlinjer och bedömningsinstrument i den kliniska 
verksamheten och därmed höja nivån på vården samt höja patientsäkerheten ska 
evidensbaserad vård praktiseras (Middle & Miklancie 2015; SFAI 2012). När 
hjälpmedel, riktlinjer och bedömningsinstrument införs ska personalen få utbildning i 
hur dessa fungerar för att öka chanserna att de sedan används i praktiken. I en rapport 
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från SKL (2012) från ett sjukhus i Sverige så har det visat sig att genom belysning av 
ämnet delirium, samt med revidering av PM och riktlinjer har fler fall av delirium 
diagnostiserats. Stor vikt lades på följsamhet till rutiner och PM gällande sedering, där 
sederingsskattning med hjälp av Richmonds Agitation Sedation Scale (RASS) och 
dagligt test av sederingsdjup ingick. Tyvärr finns ingen information i SKL:s rapport om 
hur patienterna diagnostiserats, då de inte nämner något om användandet av 
mätinstrument för att upptäcka delirium. 
 
I resultatet framkom att när kompetensen höjs så förbättras vården kring patienten, 
vilket överensstämmer med intensivvårdssjuksköterskans profession gällande 
utbildning. För att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna uppfylla sin professions 
målsättningar att se samband mellan vetenskapen och den kliniska omvårdnaden så 
behövs externa och interna utbildningar regelbundet. Ett mål är att 
intensivvårdssjuksköterskan ska initiera och leda förbättringsarbeten och vara med och 
utarbeta PM och riktlinjer. Intensivvårdssjuksköterskan ska handleda både kollegor 
samt studenter (SFAI 2012). För att kunna genomföra detta krävs att hälso- och 
sjukvården har en ekonomi och ett intresse för att förbättra vården. Dålig ekonomi kan 
minska möjligheten att ge personal fortbildning, vilket i sin tur ger ökade kostnader i 
form av ökat antal vårddygn och ökad mortalitet för dessa patienter. Det styrks av en 
studie av Aiken et al. (2014) som visar att om prioriteringar lades på utbildning och om 
pengar användes till att både anställa och utbilda fler sjuksköterskor så genererar det i 
slutändan minskade kostnader för sjukvården. Både högre nivå på utbildning och mer 
personal har ett signifikant samband med minskad dödlighet och minskade 
vårdkostnader (Aiken et al. 2014). I likhet med denna studiens resultat visar Weinrebe 
et al. (2016), Glynn och Corry (2015) samt Hussein et al. (2014) att för att öka 
patientsäkerheten och förbättra de deliriska patienternas outcome bör 
intensivvårdssjuksköterskor få mer utbildning om detta underdiagnostiserade tillstånd i 
sin specialistutbildning samt fortbildning på arbetsplatsen, då det är ett utbrett 
förekommande problem som medför ökade kostnader och längre vårdtider.  
 
American Psychiatric Association, APA, har framtagit praktiska riktlinjer att arbeta 
utifrån gällande delirium överlag, oavsett orsak till uppkomst. Rekommendationen är att 
använda mätinstrument för bedömning av patienter för att upptäcka delirium samt även 
allvarlighetsgraden av tillståndet (Trzepacz et al. 2010).  Enligt riktlinjerna som Barr et 
al. (2013) har utformat så är det CAM-ICU och ICDSC som är de mest validerade och 
reliabla mätinstrumenten för delirium på IVA, vilket också framkommer i studiens 
resultat (Marino et al. 2015; Forsberg & Eriksson 2010). Studier visar att de båda har 
hög specificitet och sensitivitet. De är översatta till över 20 språk och används världen 
över (Barr et al. 2013). APA påtalar vikten av att olika yrkesgrupper inom vården 
samarbetar för att personcentrera vården mot patienten, vilket även tydliggörs i studiens 
resultat. Det är av stor vikt för patientens outcome att identifiera bakomliggande orsak 
till deliriumet och målbehandla den, men andra tillstånd som kan uppstå samtidigt måste 
också behandlas (Trzepacz et al. 2010).   
 

Utföra personcentrerad vård 
Något som ses tydligt i studiens resultat är att som vårdpersonal bör vi identifiera 
familjedynamiken som patienten har för att inkludera dem i vården om möjlighet finns. 
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Familjen behöver även informeras om vad delirium är samt att det ska finnas en plan 
efter episoden av delirium. Social support av familjen samt anhöriga kan här vara av 
vikt för patienten, och har en stor del i att minska stress och ångest (Trzepacz et al. 
2010). Familjen kan finnas som en resurs att förstå patienten. Även användandet av 
penna och papper eller bildkort/tavlor kan vara till hjälp för patientens förmåga till 
kommunikation. Det är viktigt hos intensivvårdspatienter då de ofta är helt 
hjälpberoende och saknar förmåga att kommunicera, äta eller ens vända sig själv i 
sängen vilket skapar stress hos patienten (Wenham & Pittard 2009). APA tar precis som 
det framkommit i resultatet i denna studie upp vikten att informera patienten om 
tillståndet. Men APA tar även upp att det är av vikt att informera att det är ett reversibelt 
tillstånd, vilket inte framkommit i resultatet. Även att förklara för patienten vad det 
innebär med multidisciplinära team och försöka att i längsta möjliga mån att inkludera 
patienten i den egna vården  (Trzepacz et al. 2010) stämmer med resultatet i denna 
studie. 
 
Studiens resultat visar ett antal icke farmakologiska åtgärder som kan användas för att 
förebygga samt mildra redan uppkommet delirium. Barr et al (2013) rekommenderar 
tidig mobilisering av dessa patienter i syftet att förbättra kroppens funktioner. 
Mobilisering leder till att reducera incidensen och tiden med delirium, minskat antal 
vårddygn samt fler ventilatorfria dagar. Fysiska begränsningar som katetrar eller andra 
slangar bör minskas så mycket det går för att underlätta mobiliseringen för patienten 
(Fong et al. 2009), samt för att reducera risken för komplikationer och onödiga 
vårdskador som skulle kunna uppstå om exempelvis ett drän eller en kateter seponeras 
på fel sätt. Mobilisering av en patient på IVA är inte riskfritt, men patientsäkerheten ska 
upprätthållas och patienten ska övervakas både fysiskt och psykiskt för bästa resultat. 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso-och sjukvårdspersonalen utföra 
sitt arbete i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och vården ska 
så långt som möjligt utföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvården är skyldiga 
att upprätthålla hög patientsäkerhet och rapportera risker för vårdskador samt händelser 
som har medfört skada eller kunde ha medfört vårdskada. 
 
Att anpassa miljön runt patienten och göra den så “hemtrevlig” som möjligt och 
uppmuntra och begränsa stimulering är något som även tas upp i APA, samtidigt som 
APA säger att det inte finns några empiriska bevis för att enbart miljön är en orsak till 
delirium (Trzepacz et al. 2010).  Det stämmer överens med den här studiens resultat 
(Guo & Fan 2016) och det finns mycket utrymme att arbeta vidare på. Gällande miljön 
kan anhöriga även ta med något bekant från hemmet för att minska ångest och rädsla 
samtidigt som det kan leda till att patienten slappnar av (Wenham & Pittard 2009). Det 
kan vara ett fotografi eller något annat privat som har betydelse för patienten. Det kan 
räcka med något litet som inte stör arbetsmiljön runt patienten och samtidigt gynnar 
patientens välmående, vilket ska uppmuntras. Miljön på en intensivvårdsavdelning är 
högteknologisk och kan upplevas fientlig på en intensivvårdsavdelning och det är 
många miljöfaktorer som påverkar patienten. För att förbättra miljön på en 
intensivvårdsavdelning krävs uthållighet, sympati, multidisciplinära team, utbildning, 
och modifiering av apparatur. Vid framtida omstruktureringar av lokaler på en 
intensivvårdsavdelning kan man göra medvetna val gällande material. Som dubbelglas i 
fönster och material på väggar, tak och golv som gynnar en lägre ljudnivå på 
patientsalen (Wenham & Pittard 2009).  
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Det är positivt att anpassa dygnsrytmen för patienten, vilket ska uppmuntras.  
Känslighet för ljud och ljus och vad som föredras är ofta individuellt, men att aktivt 
jobba på dygnsrytmen samt reducera ljudnivån är att föredra vilket stämmer väl överens 
med den här studiens resultat. Att dimma ljuset, tänka på ljudnivån vid samtal, ändra 
larmgränser och sätta telefoner i vibrationsläge är åtgärder som är enkla att genomföra 
men kan ha stor betydelse för patienten. Personalen ska ha en medvetenhet kring att 
patienten varken blir över- eller understimulerad, och hörapparater och glasögon ska 
användas så snart det finns möjlighet om det finns behov för det (Trzepacz et al. 2010; 
Fong et al. 2009). Även att tänka på att bara för att patienten är sövd och ser ut att sova 
så är det inte säkert att han gör det och samtal bör begränsas till det medicinska. De allra 
flesta av dessa icke farmakologiska metoder används redan i den personcentrerade 
vården på en intensivvårdsavdelning. Personalen ska vara medveten om att de gynnar 
patienten (Wenham & Pittard 2009).  
 

Utföra målinriktad behandling med läkemedel 
De icke farmakologiska metoderna används med eller utan farmakologiskt tillägg. 
Forskningen angående användandet av antipsykotika till denna patientgrupp är sparsam. 
Patienter ges frekvent olika mediciner för att reducera svårighetsgraden av delirium 
samt minska tiden för delirium, men det finns ingen publicerad forskning som säger att 
farmakologisk behandling med antipsykotika till deliriska intensivvårdspatienter varken 
är säkert eller har god effekt (Barr et al. 2013; Trzepacz et al. 2010). Andra typer av 
läkemedel som används är benzodiazepiner, cholinergics, vitaminer samt morfin men 
det saknas vetenskaplig grund vilka som är mest effektiva (Trzepacz et al. 2010). 
 
 

Metoddiskussion 
En systematisk litteraturstudie enligt SBU:s riktlinjer (2013) genomfördes. Det finns 
begränsat antal vetenskapliga artiklar inom ämnet, vilket har försvårat arbetets gång och 
kan vara en svaghet i den här studien. De artiklar som ingår i studiens resultat har sitt 
ursprung i olika länder, men resultatet stämmer väl överens med varandra vilket istället 
stärker validiteten i studiens resultat.  

Antal databaser forskaren utgår ifrån baseras vanligen på vilket syfte och frågeställning 
som finns och vanligtvis använder SBU (2013) tre databaser vid sina systematiska 
litteraturstudier. I den här systematiska litteratursökningen har tre databaser använts, 
vilket även det styrker resultatet. En grundlig litteraturgenomgång över området gjordes 
för att identifiera viktiga begrepp som kunde användas som sökord. De sökord som 
använts under databassökningen genererade endast i en artikel från totalt tre olika 
databaser, de resterande tre artiklarna kom från fritextsökningar från andra artiklars 
referenser. Sökorden ansågs vara relevanta utifrån syftet men många sökträffar var för 
medicinskt inriktade och samtidigt saknade omvårdnadsaspekten, vilket innebar att 
artiklarna exkluderades då de inte kunde besvara syftet.  Slutsatsen dras att det finns för 
lite forskat inom området. En svaghet som kan ses i sökorden var att ”prevention” inte 
var med i sökningarna, vilket innebär att det kan ha missats viktig information. För att 
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begränsa sökningarna användes MeSh-termer, Cinahl-Headings och Thesaurus, samt att 
artiklarna skulle vara ”peer-reviewed”, gjorda på vuxna män och kvinnor, vara skrivna 
på engelska samt begränsade till de senaste tio åren. Begränsningarna ledde till att alla 
sökträffar kunde bedömas. En bidragande orsak till att få artiklar hittades kan vara att 
det finns internationellt skilda benämningar och definitioner på SAD. Även att de olika 
databaserna använde sig av olika huvudtermer för att kategorisera fenomenet. 

Valet att begränsa sökningarna till artiklar publicerade mellan år 2006-2016 gör att 
resultatet bygger på den senaste forskningen inom ämnet, vilket anses som en styrka. Då 
författarna har gjort en grundlig litteraturgenomgång talar detta samtidigt för att 
forskning om omvårdnad vid SAD är relativt nystuderat och att ett stort behov av 
ytterligare forskning finns.  

De fyra artiklarna var på engelska och granskades i helhet av båda författarna för att 
minska risken för feltolkning och även det stärker studiens resultat. En 
relevansbedömning enligt SBU (2013) gjordes, och författarna använde 
granskningsmallar (Willman et al. 2012; SBU 2013) för att göra kvalitetsbedömningen. 
För att bedöma hur starkt vetenskapligt underlag artiklarna hade användes GRADE, där 
alla artiklar som användes till resultatet bedömdes ha måttligt starkt vetenskapligt 
underlag vilket författarna ansåg acceptabelt (SBU 2013). 
 
En integrerad analys genomfördes av de fyra artiklarna som skulle ingå i uppsatsens 
resultat, för att identifiera om det fanns likheter eller skillnader i resultatet (Kristensson, 
2014). Artiklarnas innehåll har varit svåra att få fram i helt tydliga undergrupper då de 
skulle passa in i flera av dem. Författarna har därför diskuterat och tillsammans kommit 
fram till vart resultatet passade bäst in. En diskussion fördes även om den 
farmakologiska delen skulle vara med i resultatet och författarna valde att ta med detta 
då ibland krävs farmakologiska åtgärder för att underlätta omvårdnaden. Exempelvis så 
blir det lättare att mobilisera en patient som har smärta om denne först erhåller 
smärtlindring (Barr et al. 2013). 
 
 

Klinisk betydelse och fortsatt forskning 
Delirium kostar samhället och hälso- och sjukvården stora summor pengar. En tysk 
studie visar att kostnaden för hyperaktiva deliriska patienter är signifikant högre än 
kostnaden för patienter utan delirium. De saker som räknas in i kostnaderna är längden 
av sjukhusvistelsen i tid, personalkostnader samt kostnader för läkemedel och material. 
Totalt sett så blir kostnaden ca 1200 euro dyrare per diagnostiserat delirium. Att utbilda 
personalen att upptäcka delirium kan därför minska vårdtiderna och därmed även 
kostnaderna drastiskt (Weinrebe et al. 2016). När det gäller kostnaden för hälso- och 
sjukvården på sikt har en studie från USA tagit upp totalkostnaden för patienter ett år 
efter sjukhusvistelsen. Den visar att de patienter som haft delirium hade upp till 2,5 
gånger högre kostnad i jämförelse med de patienter som ej haft delirium. Kostnaden är 
totalt sett högre för delirium än både diabetes mellitus och fallskador som ej haft dödlig 
utgång för patienten (Douglas et al. 2008). Även under själva sjukhusvistelsen är 
kostnaden för deliriska patienter 2,5 gånger högre än patienter utan delirium (Hussein et 
al. 2014).  Delirium kan ses som en indikation på förlängd sjukhusvistelse och ökad 
mortalitet (Yamaguchi et al. 2014) och försenad behandling ökar mortaliteten 
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ytterligare. Varje enskild dag med delirium ökar mortaliteten med 10% (Pisani et al. 
2009). En tidig målinriktad behandling mot den grundläggande sepsisen vid SAD är 
önskvärd för minskad mortalitet (Heymann et al. 2010).  
 
Den här studien kan hjälpa till att öka medvetenheten hos personalen på en 
intensivvårdsavdelning kring sepsis-associerat delirium och dess konsekvenser. 
Litteraturstudien belyser problematiken kring tillståndet och framhäver vikten av 
kunskap och preventivt arbete. Däremot saknas evidensbaserad forskning inom 
området. Det finns ett omfattande behov av vidare forskning gällande icke-
farmakologiska åtgärder mot SAD och delirium överlag, samt bakomliggande orsaker 
och behandling. Eftersom endast ett få antal artiklar hittats angående omvårdnad vid 
SAD är behovet av empiriska studier extra stort, för att hitta nya metoder och 
infallsvinklar baserat på den allra senaste kunskapen. Ett intresse har väckts hos 
författarna att komma ut i den kliniska verksamheten och sprida kunskapen vidare, att 
informera blivande kollegor och påminna dem om vikten att arbeta aktivt för att försöka 
att förhindra SAD. Intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta preventivt och förstå vikten 
av tidig behandling av bakomliggande orsak till deliriumet för att i slutändan minska 
främst patientens lidande men även tyngden på en redan ansträngd hälso- och sjukvård.  

Konklusion 
Resultatet i litteraturstudien har visat på ett stort behov av ytterligare forskning för att 
belysa både orsaker och omvårdnadsbehov gällande SAD. Sjukvården behöver en ökad 
kunskap och kompetens för att förstå bakomliggande orsaker och kunna arbeta med 
förebyggande vård, vilket skulle leda till minskat lidande, förkortade vårdtider, 
minskade vårdkostnader och minskad mortalitet.  
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Bilaga 5 Artikelmatris över inkluderade artiklar 
Författare Titel Syfte Design och Metod Resultat GRADE 
Forsgren, L. M. 
& Eriksson, M. 
(2010). 

Delirium- 
Awareness, 
observation and 
interventions in 
intensive care units: 
A national survey of 
Swedish ICU head 
nurses. 

Att undersöka medvetenheten och 
observationer av delirium på 
svenska Intensivvårdsavdelningar. 

Design: CCT. Multicenter 
Metod: En enkät skickades ut via 
post till 82 
intensivvårdsavdelningar i 
Sverige och besvarades av 
avdelningarnas ”head nurses”. 

Att regelbundet observera delirium 
där sepsis kunde vara en av 
orsakerna, var utfört mer på större 
sjukhus och utbildning hade en stark 
koppling till prevalensen av 
delirium. 

Måttligt 
stark  

Guo, Y. & Fan, 
Y. (2016). 

A preoperative, 
nurse-led 
intervention 
program reduces 
acute postoperative 
delirium. 

Att undersöka effekten av ett 
preoperativt program gällande 
incidens och allvarlighetsgrad av 
delirium hos de patienter som 
vårdas på intensivvårdsavdelning 
postoperativt. 

Design: CCT. Metod: 122 patienter 
som förväntades hamna på IVA 
efter deras operation rekryterades. 
Efter operationen delades 
patienterna in i 
interventionsgrupper. De 
patienterna i icke-
interventionsgruppen fick vanlig 
vård, medan patienterna i 
interventionsgruppen blev vårdade 
av sjuksköterskor som fått 
genomgå en utbildning om ämnet 
delirium. 

Patienter som har genomgått hjärt -
eller bukoperationer gynnades av 
det preoperativa programmet 
gällande både incidens och 
allvarlighetsgrad av delirium där 
sepsis kunde vara en orsak. 
Preventiva åtgärder mot delirium är 
mest effektivt. 

Måttligt 
stark 

Marino, J., 
Bucher, D., 
Beach, M., 
Yegneswaran, B. 
& Cooper, B. 
(2015). 

Implementation of 
an intensive care 
unit protocol. An 
interdisciplinary 
quality improvment 
project. 

Att utveckla, implementera och 
utvärdera införandet av ett 
protokoll för 
intensivvårdssjuksköterskor att 
förebygga och behandla delirium 
på IVA. Sedan göra personalen 
mer bekväma och följsamma att 
använda standardiserade metoder. 

CCT. Icke experimentell design. 
Observationsstudie. Metod: 
Intensivvårdssjuksköterskor från 3 
olika intensivvårdsavdelningar fick 
erbjudande om att medverka vid 
utbildningstillfällen inför 
införandet av ett protokoll för 
delirium. Sjuksköterskorna fick 
göra en självskattning av sin 
kunskap innan och efter 
utbildningen.  
 

Personalen uppvisar en signifikant 
ökad kunskap som kan användas för 
att motverka och minska delirium, 
där sepsis kan vara en orsak till 
delirium. Dessutom uppvisar 
personalen en mer positiv 
inställning mot 
intensivvårdssjuksköterskans roll att 
motverka delirium.   

Måttligt 
stark 

Palacios-Cena, 
D., Cachón-
Pérez, M. J., 
Martínes-
Piedrola, R., 
Gueita-
Rodrigues, J., 
Perez-de-
Heredia, M. & 
Fernández-de-
las-Penas, C. 
(2016). 

How do doktors and 
nurses manage 
delirium in 
intensive care units? 
A qualitative studie 
using focus groups. 

Att undersöka erfarenheten hos 
doktorer och sköterskor som 
vårdar patienter med delirium på 
en intensivvårdsavdelning och 
sedan beskriva denna process. 

Design: Kvalitativ studie med 
fokusgrupper. 
Metod: 19 
intensivvårdssjuksköterskor och 19 
läkare från 5 IVA i Spanien deltog. 
De delades in i 7 fokusgrupper. 3 st 
med endast 
intensivvårdssjuksköterskor, 3 st 
med endast läkare och 1 grupp med 
både läkare och 
intensivvårdssjuksköterskor. En 
semistrukturerad frågeguide 
användes. 

Professionellt perspektiv av 
delirium, farmakologiska och icke-
farmakologiska behandlingar av 
samt arbetsorganisationen på IVA. 
Personalen upplevde att delirium 
var underdiagnostiserat och att det 
fanns osäkerhet i behandlingen. Val 
av läkemedel från doktorers sida 
valdes utifrån erfarenhet, och 
sköterskorna upplevde att läkarna ej 
såg delirium som något akut. 
Avsaknad av riktlinjer och 
grupptryck inom avdelningen 
försvårade patientvården vid 
delirium. Sepsis kunde vara en av 
orsakerna till delirium i studien. 

Måttligt 
stark 
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