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Introduktion: Intensivvårdsdelirium är ett vanligt problem bland intensivvårdspatienter och kan 

betraktas som en komplikation till intensivvårdsbehandlingen. Intensivvårdsdelirium är ett akut 

förvirringstillstånd som har ett skiftande förlopp. Syftet med studien var att studera faktorer som 

bidrar till att patienter utvecklar intensivvårdsdelirium och hur intensivvårdsjuksköterskan kan 

upptäcka, identifiera och förebygga intensivvårdsdelirium. Metoden var en litteraturstudie, en 

kartläggning och sammanställning av aktuell forskning inom problemområdet. Litteraturstudien 

omfattas av 14 vetenskapliga studier som beskriver olika typer av delirium, faktorer som bidrar till 

att patienter utvecklar intensivvårdsdelirium och hur intensivvårdsjuksköterskan kan upptäcka, 

identifiera och förebygga intensivvårdsdelirium. Resultatet redovisas som åtta temaområden: 

Olika typer av intensivvårdsdelirium, Fastspändhet och isolering, Smärta och obehag, 

Sömnstörning och oljud, Upplevelser av förvirring och hallucinationer, Sjuksköterske och 

patientrelationen, Kommunikation, samt Bedömningsinstrument och utbildning. Konklusion: 

Resultatet beskriver faktorer som bidrar till att patienten får intensivvårdsdelirium och hur viktigt 

det är med relationen sjuksköterska och patient, kommunikation och anhöriga, samt att identifiera 

intensivvårdsdelirium genom bedömningsinstrument. 
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Introduction: Delirium is a common problem in the intensive care unit and can be considered as a 

complication in intensive care treatment. Intensive care delirium is an acute state of confusion with 

varying course of events. Purpose: This study intends to investigate contributory factors in 

patient’s development of intensive care delirium and how the intensive care nurse can discover, 

identify and prevent intensive care delirium. Method: The method was a study of literature along 

with mapping and a compilation of current research in the issued area. The literature study include 

14 scientific studies which describes different types of intensive care delirium, contributory factors 

in developing intensive care delirium and also how the intensive care nurse can discover, identify 

and prevent intensive care delirium. Result: The result is presented as eight different areas: 

Different types of intensive care delirium, Strappedness and isolation, Pain and discomfort, 

Sleeping disorder and noise, Experiences of confusion and hallucinations, Nurse and the patient 

relation, Communication along with Instrument of judgement and education. Conclusion: The 

result describes factors that contribute to a patient’s development of intensive care delirium, the 

importance of the relation between nurse and patient, communication and relatives, along with 

identifying intensive care delirium with instruments of judgement.  
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Introduktion 
 

Att vara patient på intensivvårdsavdelning 

Att bli angripen av akut svår sjukdom och behöva vård på en intensivvårdsavdelning, 

kan förändra livet på många sätt både för personen som är svårt sjuk och nära anhöriga 

(Engström & Söderberg, 2004). Det är inte bara det som påtagligt har hänt som 

påverkar patienterna utan även overkliga händelser som patienterna upplevt under 

vårdtiden på intensivvårdsavdelningen. Det kan vara känslan av att mista kontakten med 

verkligheten genom mardrömmar, fantasier och hallucinationer (Granberg, Bergbom 

Engberg & Lundberg, 1996). En del av de overkliga händelserna kan uppfattas som 

behagliga men de flesta upplevs oftast som otäcka och skrämmande (Löf, Berggren & 

Ahlström, 2005).  

 

Intensivvårdsdelirium – ett historiskt perspektiv 

Att intensivvårdspatienter utvecklar förvirring/delirium har varit känt så länge respirator 

- och övervakningsavdelningar har funnits sedan 1950-talet. Då började det komma 

berättelser om akuta störningar från patienter som led av polio och tuberkulos. Detta 

gällde också patienter som genomgått öppen hjärtkirurgi. Gemensamt för patienterna 

var att de under längre eller kortare tid behandlats i respirator. På 1950-talet bedömdes 

det att orsaken kunde bland annat vara depressiv reaktion, akuta psykologiska 

försvarsmekanismer eller schizofrena reaktioner. Från 1960-talet och fram till idag 

inriktas det mer på miljöfaktorer till exempelvis brist på privatliv, isolering, brist på 

sensoriska intryck, sömn och drömstörningar och graden av pre- och postoperativ stress. 

Även fysiologiska faktorer som metabolisk obalans, inverkan av läkemedel tas upp som 

avgörande orsak (Granberg et al. 1996). 

 

Intensivvårdsdelirium 

Intensivvårdsdelirium är ett vanligt problem bland intensivvårdspatienter och kan 

betraktas som en komplikation till intensivvårdsbehandlingen. På medicinska och 

kirurgiska intensivvårdsavdelningar upplever patienter gradvis kognitiv försämring, 

som kan pendla mellan koma och delirium.  Patienterna blir bundna till sängen genom 

koppling av medicinsk apparatur. Dessa faktorer kan leda till en ökning av ett onormalt 

beteende för patienten. Nyare forskning visar att 8 av 10 patienter på 

intensivvårdsavdelningar utvecklar någon form för intensivvårdsdelirium, men många 

av fallen förblir odiagnostiserade och/eller obehandlade (Truman & Ely, 2003).  

Kimberly (2003) beskriver intensivvårdsdelirium som ett akut förvirringstillstånd som 

har ett skiftande förlopp. Tillståndet karaktäriseras som förlust av uppmärksamhet och 

koncentration, sänkt kognitiv förmåga, oorganiserat tänkande och en förändrad 

medvetenhetsnivå. Delirium är ett begrepp som innehåller fyra komponenter: störd 

uppmärksamhet, kognitiv dysfunktion, utvecklandet av akuta tecken och symtom, samt 
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en medicinsk orsak. Tillståndet utvecklas ofta över en mycket kort tid, vanligtvis 

timmar eller några få dagar.  Försämringar i beteendet kommer ofta till natten.  

Enligt Cole Marshall och Soucy (2003) är intensivvårdsdelirium ett tillstånd som är 

mycket oidentifierat och missdiagnostiserat, det beskrivs ofta som ett solnedgång 

syndrom. Patienten är adekvat och orienterad dagtid men när solen går ned blir 

patienten förvirrad och desorienterad. Vidare beskrivs tillståndet som akut förvirring, 

hjärnskada eller kognitiv försämring. Tillståndet är lätt att blanda samman med demens. 

Demens är ett tillstånd som utvecklas över lång tid, månader och år och har andra 

orsaksfaktorer. Äldre patienter på intensivvårdsavdelningar har en högre risk att drabbas 

av intensivvårdsdelirium. Detta resulterar i sämre prognos, ökad dödlighet och längre 

sjukhusvistelse. Tillståndet komplicerar den medicinska bilden att ge vård, speciellt om 

patienten är agiterad, desorienterad och oförmögen att samarbeta.  

 

Definition av begreppet delirium. 

Lipowski (1990) definierar delirium som en mental störning, som karakteriseras genom 

ett akut inträde, förändrad medvetenhetsnivå, pendlande förlopp och störningar i 

orientering, minne, tankar och uppförande. 

Cullberg (2000) beskriver delirium ur ett psykiatriskt perspektiv som ett tillstånd med 

symtom som svårigheter att tolka sinnesintrycken, orientering till tid, rum, person samt 

minnet. Syn och - hörsel hallucinationer kan också förekomma. Innan deliriumet 

inträffar präglas ofta patienten av aggressiva utbrott, sömnstörningar, sömnighet och en 

känsla att omvärlden känns overklig. 

Truman & Ely, (2003) definierar delirium som en medvetanderubbning med 

ouppmärksamhet och förändringar i perception, samt störd uppfattningsförmåga som 

utvecklas under en kortare tid (timmar till dagar) och växlar över tid. Förändringar i 

uppfattningsförmåga manifesteras genom minnesförlust, desorientering, rabblande eller 

irrelevant språk. 

 

Etisk och professionell hållning 

Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och 

bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt 

ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad innefattar också insatser i syfte att skapa en 

hälsofrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag, samt att ge stöd och hjälp åt 

patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och 

behandlingssituationer. Omvårdnadsarbetet skall befrämja hälsa och förebygga ohälsa. 

Det förutsätter bland annat att riskfaktorer identifieras och behandlas (Wilow, 

2007,SOSFS: 1993:17). 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005:5) 

ska sjuksköterskans arbete präglas av ett etiskt förhållningsätt och bygga på vetenskap 

och beprövad erfarenhet, samt utföras i enlighet med gällande författningar. En patient 

med intensivvårdsdelirium kan vara utagerande och aggressiv. Det kan vara en stor 
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utmaning för intensivvårdsjuksköterskan att ge omvårdnad så att patienten skyddas mot 

kränkande handlingar, inte förnedras, samt bevara hans integritet. När en patient blir 

aggressiv och utagerande är det viktigt att sammanjämka, samt rätta sig efter 

förändringen i omvårdnaden av patienten (Cole Marshall & Soucy, 2003). Inom 

intensivvård innebär det att praktiskt kunna ha förmåga att tillvarata det friska hos 

patienten. Sjuksköterskan ska självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom 

observation, bedömning, planering, genomföring och utvärdering av patientens 

omvårdnad.  Enligt International Council of Nurses, (2000) ska yrkesutövande 

sjuksköterska ge omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till 

människors värderingar, vanor och tro.  

Kimberly (2003) hävdar att när det sker en betydande förändring i patientens beteende 

och mentala status är det oftast intensivvårdsjuksköterskan som uppmärksammar detta 

först. Varför och hur dessa förändrade beteenden uppkommer missas ofta, även av de 

mest erfarna intensivvårdsjuksköterskor. Det finns mycket kunskap hos 

intensivvårdsjuksköterskor om psykiska störningar. Trots all kunskap är 

intensivvårdsjuksköterskor oftast oförberedda att identifiera och hantera olika grader av 

delirium hos patienter.  När intensivvårdsjuksköterskor har utbildning och kunskap om 

de olika faktorer som ökar risken att utveckla delirium gagnar det de svårt sjuka 

patienterna. Omvårdnaden kring dessa patienter bör vara utformad så att den förhöjer 

den kognitiva förmågan hos patienterna. Viktigt är också att patienterna har en känsla av 

trygghet och välbefinnande (Kimberly, 2003). Shepard Hartwick (2003) menar att 

vårdpersonal som har hand om patienter med delirium behöver ges möjlighet till mer 

utbildning. 

 

Problemformulering 

Aktuell forskning visade att intensivvårdsdelirium är en vanlig komplikation på 

intensivvårdsavdelningar. Detta medför riskfaktorer för den enskilda patienten genom 

sämre prognos, ökad dödlighet och längre sjukhusvistelse. Författaren ämnade därför ta 

reda på vad aktuell forskning visade, när det gäller varför patienter utvecklar 

intensivvårdsdelirium och vilka interventioner som behövs för att minimera förekomst 

av intensivvårdsdelirium.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att studera faktorer som bidrar till att patienter utvecklar 

intensivvårdsdelirium och hur intensivvårdsjuksköterskan kan upptäcka, identifiera och 

förebygga intensivvårdsdelirium. 

Följande frågeställningar fanns: 

Hur beskrev litteraturen vilka faktorer som bidrog till att utveckla intensivvårdsdelirium 

hos intensivvårdspatienter? 

Vad beskrev litteraturen om hur intensivvårdsjuksköterskan kunde upptäcka, identifiera 

och förebygga intensivvårdsdelirium? 
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Metod 

 

Litteraturstudie 

Då syftet var att studera faktorer som bidrar till att patienter utvecklar 

intensivvårdsdelirium, valdes en litteraturstudie. En litteraturstudie kan ha olika syften. 

Det kan vara en kritiskt granskande sammanfattning av det ämnesområde som skall 

studeras, många gånger genom att sätta ett forskningsproblem i sitt sammanhang. 

Vidare framkommer det att en litteraturstudie kan vara en översikt av rådande 

forskning, genom att identifiera och leta efter information inom ett specifikt 

kunskapsområde och få utvecklad förståelse för ämnet. Detta kan hjälpa forskaren att 

skapa sig en bild och kunskap av ett forskningsområde inför ett påföljande empiriskt 

arbete (Polit & Beck, 2008). 

Polit och Beck (2008) framhäver att en litteraturstudie karaktäriseras av olika 

perspektiv. Den ska vara förstålig, noggrann och innehålla uppdaterade referenser. 

Författarna ska bli experter på sitt eget material vilket betyder att författarna behöver 

vara kreativa och energiska för att få bästa tillgången till information. En litteraturstudie 

ska även vara systematisk. Regler för att inkludera och exkludera studier ifrån 

litteraturstudien måste vara tydliga. Ytterligare är det viktigt att litteraturstudien har 

balans och inte inrymmer eller bygger på fördomar. Detta uppnås genom att tydliga 

regler finns för utvärdering och analys av den insamlade informationen. Det vill säga de 

i litteraturstudiens resultatdel ingående studier. För att genomföra en litteraturstudie 

gäller det att sträva efter att resultatet blir så sakkunnigt och vetenskapligt som möjligt 

och att resultatet blir mer än bara summan av sina delar. 

 

Datainsamling och urval. 

Polit och Beck (2008) skriver att en litteraturstudie skall utföras systematiskt där det 

inledande steget är att identifiera nyckelord inom problemområdet, för att därefter 

elektroniskt söka relevant material i databasar som är tillämpliga mot syftet. Utifrån 

framtagna nyckelord och termer görs en inledande litteratursökning. Baserat på 

resultatet av litteratursökningen anskaffas de artiklar som bedöms vara relevanta för 

syftet, varpå en närmare granskning av relevans och användbarhet utförs. Källor som ej 

bedöms relevanta exkluderas. Vidare rekommenderar Polit och Beck (2008) att 

avgränsa urvalet till primärkällor för att säkra litteraturstudiens validitet och reliabilitet. 

Sekundärkällor kan vara av värde då de kan medverka till att lokalisera ytterligare 

primärkällor genom referenslistor. 
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Figur 1: Flödesschema för att förbereda och genomföra en litteraturstudie (Polit & 

Beck, 2008). Fritt översatt av författaren 

Inklusions kriterier har varit vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, svenska, danska 

och norska som publicerats senare än 1998 och som varit inriktade på 

intensivvårdspatienter och delirium. Artiklarna kunde både vara kvalitativa och 

kvantitativa. Artiklar som inte motsvarat ovanstående kriterier har exkluderats. 

Författaren till det rådande examensarbetet har använt sig av databasåtkomsten på 

Karlstad Universitetsbibliotek och sökning på databaserna Cinahl och Medline. Sökord 

som använts är: Psychosis, Intensive care units, Delirium, Nurse. I databasen Cinahl 

gjordes manuell begränsning Peer Reviewed. Sökorden har använts var för sig och i 

kombinationer med varandra enligt tabell 1. Alla abstrakten i tabell 1 lästes igenom. 

Vissa av abstrakten återkom i de olika sökkombinationerna. Litteratursökning har också 

utförts genom att läsa i de utvalda artiklarnas referenslistor.  

Tabell:1. Databassökning och urval 
Sökord Databas Antal 

Träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

ICU psychosis Cinahl 48 5 1 1 

ICU psychosis and nurse Cinahl 6 1   

ICU delirium  Cinahl 59 7 3 3 

ICU delirium and nurse Cihnal 9 1 1 1 

ICU psychosis Medline 17 3 1 1 

ICU psychosis and nurse Medline 7 1 1 1 

ICU delirium Medline 131 4 1 1 

ICU delirium and nurse Medline 27 2 2 2 

Summa (inklusive manuell 

sökning) 

  24 (4) 10 (4) 10 (4) 

 Exkludera irrelevanta 

källor. 

 Anskaffa 

lovande 

källor. 

Identifiera nya källor 

genom referenser. 

Sammanställ 

studien. 

 Analysera 

och 

samordna 

källorna. 

 Kritiskt 

granska 

valda 

källor. 

Exkludera 

olämpliga. 

käll 

 Skapa 

överblick 

gällande 

relevans 

och 

användbar

het. 

 Identifiera 

potentiella 

källor 

genom 

databas-

sökning. 

Identifiera 

nyckelord 

och termer 

som ska 

eftersökas. 
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I urval 1 genomfördes databassökning genom att läsa titel och abstract för att se om 

artiklarna svarade på författarens syfte, vilket resulterade i 24 artiklar. En manuell 

sökning gjordes sedan via artiklarnas referenslistor vilket gav ytterligare fyra artiklar, 

sammanlagt 28 artiklar. Den manuella sökningen resulterade i 2 studier äldre än 1998 

vilka förefall ha stor relevans gentemot syftet och inkluderades för vidare 

databearbetning och analys. I urval 2 granskades de 28 artiklarna genom att författaren 

läste artiklarnas resultatdel för att analysera om de svarade gentemot syftet. Åtta artiklar 

exkluderades p.g.a. att de inte besvarade studiens syfte.  Sex artiklar uteslöts beroende 

på att de var litteraturstudier. Fjorton artiklar fanns kvar, dessa kvalitetsgranskades 

utifrån en granskningsmall, utformad av institutionen för hälsa och vård vid Karlstads 

universitet. Samtliga fjorton artiklar bedömdes hålla tillräckligt hög vetenskaplig kvalité 

och gick vidare till urval 3 för databearbetning och analys. 

Databearbetning och analys. 

Nästa steg i forskningsprocessen är enligt Polit och Beck (2008) att läsa artiklarna i sin 

helhet. För att identifiera de centrala fynden i studiernas resultat bör resultat delen läsas 

flera gånger. Vidare skriver Polit och Beck (2008) att en kvalitativ innehållsanalys 

används för att analysera innehållet i de för studien insamlade data i syfte att identifiera 

påfallande mönster och kategorier. Ytterligare innebär kvalitativ innehållsanalys att data 

bryts ned till enheter, namn sätts på enheterna och sedan sammanställs dessa enheter i 

teman som är karakteristiska för innehållet. 

De 14 artiklar som ingick lästes igenom för att få en övergripande bild av innehållet. 

Därefter lästes resultatdelen i varje artikel flera gånger. Svåra engelska ord översattes, 

nyckelord och kommentarer antecknades under tiden. En artikelmatris arbetades fram i 

tabellform under rubrikerna: författare/titel syfte, urval/metod och huvudresultat.(se 

bilaga 1) I dataanalysen gjordes en innehållsanalys av varje artikel. Ord och meningar 

plockades ut som hade samhörighet. Analysarbetet resulterade i att åtta olika 

temaområden växte fram. Den aktuella forskningen inom området kommer att redovisas 

i resultatet som åtta teman. Inom varje tema redovisas studier som använts och text med 

citat skall tydligöra innehållet. 

Etiska överväganden 

Studien är en litteraturstudie och kan därmed inte skada enskilda människor. Med 

hänsyn till etiska ställningstaganden bör forskningsetiska principer beaktas. Det innebär 

att inte snedvrida eller lägga till något utöver det som er skrivet i studierna (Polit & 

Beck, 2008). Datamaterialet är skrivet på engelska och en del av innebörden i ord och 

uttryck kan gå förlorad då översättning från engelska till svenska utförs. Författaren har 

med anledning av detta valt att behålla originalspråket engelska i citaten. 
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Resultat 

Resultatet beskriver olika typer av intensivvårdsdelirium, faktorer som kan utlösa 

intensivvårdsdelirium och hur intensivvårdsjuksköterskan kan upptäcka, identifiera och 

förebygga intensivvårdsdelirium. Resultatredovisningen utgår från åtta temaområden: 

Olika typer av intensivvårdsdelirium, Fastspändhet och isolering, Smärta och obehag, 

Sömnstörning och oljud, Upplevelser av förvirring och hallucinationer, Sjuksköterske - 

patientrelationen, Kommunikation, Bedömningsinstrument och utbildning. Under varje 

tema presenteras en tabell över de artiklar som utgör datamaterialet. Efterföljande text 

styrks med citat för att visa det meningsbärande i datamaterialet och för att stå som 

symbol för innehållet. 

 

Olika typer av intensivvårdsdelirium. 

Litteraturen visade att intensivvårdsdelirium kunde indelas i olika stadier beroende på 

svårighetsgrad: - Milt, moderat, och svårt intensivvårdsdelirium. - Hyperaktivt, 

hypoaktivt och mixat intensivvårdsdelirium. 

Tabell 8: Översikt av datamaterial. 
Författare och titel  

Balas, Deutschman, Sullivan-Marx, Strumpf, 

Alston och Richmond (2007) 

Delirium inOlder Patients in Surgical Intensive 

Care Units. 

Fann att äldre patienter hade högre risk än yngre 

för att utveckla delirium under sjukhusvistelsen. 

Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg (2001) 

Clinical signs of ICU syndrome/ delirium: An 

observational study. 

Fann att patienter visade stor variation på kliniska 

tecken som kunde karakteriseras som milt, 

moderat och svårt intensivvårdsdelirium. 

Liptzin och Levkoff (1992) 

An empirical study of delirium subtypes.  

Fann undergrupper av delirium som delades in i 

hyperaktiv, hypoaktiv och mixat delirium. 

Peterson, Brenda, dittus, Thomason, Jackson, 

Shinatani och Wesley Ely (2006) 

Delirium and Its Motoric Subtypes: A Study of 

614 Critically Ill patients. 

Fann högst förekomst bland mixat delirium, följt 

av hypoaktivt delirium och minst förekomst var 

hyperaktivt delirium bland patienter i studien. 

 

Granberg et al. (2001) fann att patienter förevisade stor variation på kliniska tecken som 

kunde karakteriseras som milt, moderat och svårt intensivvårdsdelirium. Patienter med 

milt delirium hade inga overkliga upplevelser och bara lite störd tid och rums 

uppfattning. Patienter med moderat delirium hade några få overkliga upplevelser som 

kom tillbaka med några timmars mellanrum. Patienterna trodde att de hade kontroll på 

sig själva och kunde förstå och komma ihåg information, men upplevde nivåer av rädsla 

och obehag hela tiden och att små oviktiga händelser kunde trigga i gång overkliga 

upplevelser. Svårt delirium fanns hos patienter som upplevde overkliga upplevelser med 
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en gång vid uppvaknandet, samt att störningen återkom och kunde vara i flera dagar. 

Dessa patienter uppvisade desorientering, svårt för att prata, ett tillstånd utan kontroll 

och stor motorisk oro.  De upplevde överväldigad rädsla och arbetade hårt för att 

överleva. 

 Liptzin och Levkoff (1992) fann undergrupper av delirium som delades in i hyperaktiv, 

hypoaktiv och mixat delirium. Patienter blev klassificerade som hyperaktiva om de 

hade/utförde tre eller flera av följande: övervaksamhet, rastlöshet, snabb eller långsamt 

tal, argsinthet eller irritabilitet, stridslystenhet, otålighet, svordomar, sjungande, 

skrattande, euforiska, vandrade, lättskrämda, förvirrade, mardrömmar och overkliga 

upplevelser. Patienter blev klassificerade som hypoaktiva om de hade fyra eller mer av 

följande: ouppmärksamhet, avtagande vakenhet, långsamt språk, slöhetstillstånd, 

minskad motorisk aktivitet, var stirrande och apatiska. Patienter blev klassificerade till 

mixat delirium om de hade kriterier från både hyperaktivt och hypoaktivt delirium. 

Peterson, Brenda, Dittus, Thomason, Jackson, Shintani och Wesley Ely (2006) fann 

högst förekomst bland mixat delirium, följt av hypoaktivt delirium och minst förekomst 

var hyperaktivt delirium bland patienter i studien. Vidare framkom det att äldre 

patienter över 65 år hade högre förekomst av delirium än yngre patienter och den 

dominerande formen för äldre var hypoaktivt delirium. Balas, Deutschman, Sullivan-

Marx, Strumpf, Alston och Richmond (2007) fann också att äldre patienter hade högre 

risk än yngre för att utveckla delirium under sjukhusvistelsen. 

 

Older patients experienced more delirium overall than younger patients, 

and the majority of delirium in this group was hypoactive (Petersen et al., 

2006, s. 482) 

 

Faktorer som kan utlösa intensivvårdsdelirium 

Fastspändhet och isolering 

Tabell 2: Översikt av datamaterial 
Författare och titel  

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1998) 

Patients` experience of being critically ill or 

severely injured and cared for in an intensive care 

unit in relation to the ICU syndrome. Part I 

Patienter upplevde alla tuber och trådar 

obehagliga, dessa tvingade dem att ligga stilla. 

Svårt att acceptera utrustningen, kände sig som 

fångar. Viktigt med sjuksköterskans närvaro och 

att hon förklarar. 

Laitinen (1996) 

Patients` experience of confusion in the intensive 

care unit following cardiac surgery. 

Patienter känner sig hjälplösa och osäkra, känslan 

ökade genom att vara inskränkt och fast till 

sängen. 

Russel (1999) 

An exploratory study of patients` perceptions, 

memories and experiences of an intensive care 

Patienter kände sig lurad och förbryllad av all 

teknologi. Sjuksköterskans vård och omsorg 

förbättrade känslan 
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unit. 

Samuelsson, Lundberg och Fridlund (2007) 

Stressful experiences in relation to depth of 

sedation in mechanically ventilated patients.  

Patienter upplevde alla tuber och trådar 

obehagliga. Dessa tvingade dem att ligga stilla. 

 

I en studie av Laitinen (1996) framkommer det att patienter som låg på en 

intensivvårdsavdelning kände sig hjälplösa och osäkra. Känslan ökade genom att de var 

begränsade och bunden till sängen. Patienterna ville fly och sårbarheten över situationen 

ökade deras ångest. Patienter upplevde alla trådar och ledningar som mycket obehagliga 

och dessa tvingade dem att ligga stilla (Samuelson, Lundberg & Fridlund, 2007, 

Granberg, Bergbom Engberg, & Lundberg, 1998).  

 

 “tubes and lines all over me, in my arms and legs, forcing me to lie still, 

they also had lines in my stomach so it was impossible for me to lie on my 

side.” (Granberg et al.1998, s.303)  

 

I Granberg et al. (1998) framkom det att patienterna som tidigare vårdats på 

intensivvårdsavdelning var medvetna om den betydande användningen av medicinsk 

utrustning och ansåg att det var ett nödvändigt ont. Andra patienter hade svårt att 

acceptera den tekniska utrustningen, vilket gav dem känslan av att vara fångar. Den 

tekniska utrustningen verkade vara ansvarig för utvecklingen av existentiella frågor och 

funderingar. Känslor av att vara fångad resulterade i obehagliga kroppsställningar i 

sängen och patienterna använde även egna ord, symboler och metaforer när de inte 

visste namnet på utrustningen. 

 

Patients who had previously been treated in the ICU, stated that they were 

already aware of the extensive use of apparatus and equipment and `the 

situation must be accepted` but others stated that they could not accept the 

technical equipment which made them feel as if they were prisoners 

(Granberg et al.1998, s.304) 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan förklarar vad det är för utrustning patienten är kopplad 

till och varför, samt hur länge det är planerat att använda den. Det är också 

betydelsefullt att inte använda mer utrustning än nödvändigt (Granberg et al, 1998). 

Granberg et al. (1998) beskriver hur en patient kände sig otrygg och instängd när 

sjuksköterskan lämnade rummet för rast, men närvaro av anhöriga ökade patientens 

känsla av lugn och ro. Laitinen (1996) lyfter fram att omvårdnaden patienterna tog emot 

var av stor betydelse för patienten. Genom att sjuksköterskan var fysiskt närvarande och 

patienten kände till sjuksköterskans namn gjorde att känslan av trygghet och välmående 
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ökade. I en studie av Russel (1999) beskrivs upplevelsen av rädsla och minnet av att 

vara lite lurad, förbryllad och fastspänd av all teknologi samt att det var sjuksköterskan 

som gjorde att det blev bättre. Känslan förändrades totalt genom att ha full tillit till 

hennes vård och omsorg. 

 

Smärta och obehag 

Tabell 3: Översikt av datamaterial 
Författare och titel  

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1998) 

Patients` experience of being critically ill or 

severely injured and cared for in an intensive care 

unit in relation to the ICU syndrome. Part I  

Patienten har minnen av extubationen, som 

orsakade panik och rädsla av att inte kunna andas 

och tro att nu dör jag. Viktigt att patienten får 

förklaring på varför plågsamma 

omvårdnadsåtgärder är nödvändiga. Viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar och förklarar. 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) 

Acute confusion and unreal experiences in 

intensive care patients in relation to the ICU 

syndrome Part II 

Smärta och fysiska obehag kan utlösa IVA 

delirium. 

Laitinen (1996) 

Patients` experience of confusion in the intensive 

care unit following cardiac surgery. 

Viktigt att patienten får förklaring på varför 

plågsamma omvårdnadsåtgärder är nödvändiga. 

Viktigt att sjuksköterskan lyssnar och förklarar. 

Russel (1999) 

An exploratory study of patients` perceptions, 

memories and experiences of an intensive care 

unit. 

Patienter minns smärta och obehag av all 

behandling. 

Samuelsson, Lundberg och Fridlund (2007) 

Stressful experiences in relation to depth of 

sedation in mechanically ventilated patients. 

Patienter hade smärtfulla och ångestfulla minnen 

av endotrakealtuben. 

 

I Granberg, Bergbom & Lundberg (1999) framkom det att smärta och andra fysiska 

obehag tillsammans med milda påfrestningar som till exempel bäddning och ny 

personal kan ibland utlösa IVA delirium. 

 

They seemed to be in pain, because they grimaced and groaned when the 

nurses made the bed, and one rolled her head all the time, (Granberg et al. 

1999, s. 84) 
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Patienterna har minnen av extubationen och hur sårig halsen var efteråt. Det var en 

hemsk upplevelse som orsakade panik och rädsla som att inte kunna andas, samt 

känslan av att kvävas och tro att nu dör jag (Granberg et al, 1998). 

 

This was described as a terrible experience causing feelings of panic and 

severe fear such as `I couldn`t breathe, I thought I should be suffocated, I 

thought I was going to die`, (Granberg et al. 1998, s. 300) 

 

Samuelsson et al. (2007) fann att patienter hade smärtfulla och ångestfulla minnen av 

endotrakealtuben. I Russel (1999) framkom det att patienter minns smärta och obehag 

av all behandling. En patient beskriver smärtan av den automatiska blodtrycksmaskinen 

som pumpades upp hela tiden. Granberg et al. (1998) beskriver patienter som efter 

uppvaknandet vid extubationen hade en spänd kroppsställning. Patienterna rörde sig inte 

i sängen, samt hade en livrädd blick. 

Om inte patienten får en förklaring till varför vissa plågsamma omvårdnadsåtgärder är 

nödvändiga så upplevs detta i stor omfattning mycket stressande. Sjuksköterskan har 

därför en mycket viktig funktion att lyssna på och förklara för patienten varför viss 

behandling är nödvändig (Granberg et al. 1998; Laitinen, 1996). 

 

Sömnstörning och oljud 

Tabell 4: Översikt av datamaterial. 
Författare och titel  

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1998) 

Patients` experience of being critically ill or 

severely injured and cared for in an intensive care 

unit in relation to the ICU syndrome. Part I 

Rädsla för våldsamma patienter och oljud, samt 

obekväma sängar störde sömnen. Rädsla att somna 

när patienten var mekaniskt ventilerad. Störningar 

i dygnsrytm och oförmåga att somna ett kliniskt 

tecken på intensivvårdsdelirium. 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) 

Acute confusion and unreal experiences in 

intensive care patients in relation to the ICU 

syndrome Part II 

Patienter vågade inte somna på grund av rädsla för 

mardrömmar, samt att de var så trötta att de inte 

kunde slappna av eller somna.  

Laitinen (1996) 

Patients` experience of confusion in the intensive 

care unit following cardiac surgery. 

Störande ljud och ljus kan inte alltid undvikas. 

Sjuksköterskan bör regelbundet förklara för 

patienten vad som händer. 

McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell och 

Hudson (2002) 

Vulnerability and security in seriously ill patients 

in intensive care. 

Patienter hade svårt att sova på grund av oväsen, 

ljus och aktivitet. Det är många viktiga faktorer att 

ta hänsyn till för att patienter ska kunna sova. 

Viktigt att sjuksköterskan kan förebygga vad 

patienten behöver för att vården ska bli mer 

mänsklig. 
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Russel (1999) 

An exploratory study of patients` perceptions, 

memories and experiences of an intensive care 

unit. 

Rädsla för våldsamma patienter och oljud störde 

sömnen. 

Samuelsson, Lundberg och Fridlund (2007) 

Stressful experiences in relation to depth of 

sedation in mechanically ventilated patients. 

Rädsla att somna när patienten var mekaniskt 

ventilerad. Patienter kunde inte somna på grund av 

mardrömmar, samt att de var så trötta att de inte 

kunde slappna av. 

 

Granberg et al (1998) och Russel (1999) fann i sin forskning att rädsla för våldsamma 

patienter och oljud från sjuka patienter i samma rum, störde patienternas sömn. 

Granberg et al. (1998) fann obekväma sängar som en faktor till störd sömn. I Samuelson 

et al. (2007) och Granberg et al. (1998) framkom det att patienter som var mekaniskt 

ventilerade hade problem att somna eller inte kunde sova alls. En patient beskrev sin 

rädsla för att somna då hon var rädd för att vakna med en slang i halsen. 

 

I didn`t dare to go to sleep. When they told me to go to sleep and rest, I was 

afraid that if I fell asleep I would never wake up again. I was also afraid of 

waking up covered with lines, tubes and apparatus. (Granberg et al.1998, 

s.303) 

 

Andra faktorer som påverkar sömnen var att patienter inte vågade somna på grund av 

mardrömmar och overkliga upplevelser, samt att de var så trötta att de inte kunde 

slappna av eller somna (Granberg, Bergbom Engberg, & Lundberg, 1999; Samuelson et 

al. 2007). Denna trötthet kunde vara ett resultat av rädsla och en kamp för att överleva 

beskriver (Granberg, Bergbom Engberg, & Lundberg, 1999). Samuelson et al (2007) 

menar att risken ökar att få mardrömmar och sömnstörningar desto längre patienten 

vistas på intensivvårdsavdelningen, detta för att miljön är så extremt stressfull. 

McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell & Hudson (2002) fann svårigheter att sova 

ofta berodde på oväsen, ljus och aktivitet men också av svårigheten att skilja dag från 

natt.  

 

One described the”…constant beeps and buzzes and nurses…” that 

prevented her from sleeping. Another was bothered by`…the light in the 

ceiling that blinds you in the eyes` (McKinley et al., 2002, s.31) 

 

Laitinen (1996) fann att störande ljud och ljus inte alltid kan undvikas, men för att 

minska de negativa effekterna av oönskade stimuli bör sjuksköterskan regelbundet 

förklara för patienten vad som händer och varför. Granberg et al (1998) skriver att 

störningar i dygnsrytmen och oförmågan att somna kan betraktas som ett kliniskt tecken 
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på intensivvårdsdelirium, men det kan också ses som en orsak till utvecklandet av 

intensivvårdsdelirium. 

Det är många viktiga faktorer att ta hänsyn till för att utsatta patienter på en 

intensivvårdsavdelning ska känna sig trygga så att de kan sova. När sjuksköterskan kan 

förekomma vad patienten behöver kan vården göras mer mänsklig för patienten 

(McKinley et al., 2002). 

 

 Upplevelser av förvirring och hallucinationer 

Tabell 5: Översikt av datamaterial. 
Författare och titel  

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1998) 

Patients` experience of being critically ill or 

severely injured and cared for in an intensive care 

unit in relation to the ICU syndrome. Part I- 

Patienter som återfar medvetande efter 

respiratorbehandling upplever ett tillstånd av kaos. 

Det finns ett underliggande hopp om liv och 

patienterna känner att deras sinne är vidöppet. 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) 

Acute confusion and unreal experiences in 

intensive care patients in relation to the ICU 

syndrome Part II 

Patienter har svårt att återfå tidsförnimmelsen och 

kontroll over dygnet. Patienterna beskriver 

overkliga upplevelser i olika termer som: 

drömmar, konstiga fantasier och knepiga drömmar. 

Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg (2001) 

Clinical signs of ICU syndrome/ delirium: An 

observational study. 

Patienterna växlar mellan att kunna kommunicera 

adekvat till att plötsligt mumla och prata 

osammanhängande. De växlar också mellan gott 

humör till att plötsligt bli aggressiva. 

Laitinen (1996) 

Patients` experience of confusion in the intensive 

care unit following cardiac surgery. 

Patienter kunde minnas upplevelsen av att vara 

förvirrad, samt inte vara orienterad till tid och 

plats. 

McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell och 

Hudson (2002) 

Vulnerability and security in seriously ill patients 

in intensive care. 

Patienter upplevde att inte vara orienterade till tid 

och plats. 

 

Laitinen (1996) fann många patienter som i detalj kunde minnas upplevelsen av att vara 

förvirrad. Patienterna mindes och beskrev känslan av förlägenhet över att mista 

självkontrollen, samt rädslan av att ha förlorat sin värdighet. Granberg et al. (1999) 

beskriver hur svårt patienter har att återfå tidsförnimmelsen, och hur de kämpar för att 

få kontroll över tiden på dygnet och alla dagar och nätter som är borta från deras minne. 

  

Patients also reported difficulties in distinguishing night and day, and said 

that several days and nights were totally missing from their memory. They 

talked in terms of ”missing days” (Granberg et al., 1999, s. 22) 
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I studier av Laitinen (1996) och McKinley (2002) upplevde patienterna att inte vara 

orienterade till tid och plats, men samtidigt var de medvetna om desorienteringen och 

det var en skämmande upplevelse. Patienterna upplevde rädsla och ångest när de ena 

stunden viste var de var och andra stunden viste de det inte. 

Granberg et al. (1999) fann att overkliga upplevelser beskrivs av patienter i termer som: 

drömmar, konstiga fantasier, fantasier som ändrar perspektiv, knepiga drömmar och 

drömliknade upplevelser. Endast en patient använde uttrycket hallucinationer. När dessa 

overkliga upplevelser inträffade var patienterna fullt vakna med ögonen öppna och 

patienterna beskrev det som om det var verkligt och att det i själva verket hände. Vidare 

framkom det i studien att en del patienter i tillägg till hallucinationerna erfor svårigheter 

att tala och hade svåra kaotiska känslor. De kände en överväldigande rädsla och de var 

fullt upptagna med att kämpa för att överleva (Granberg et al.1999). I Granberg et al. 

(2001) framkom det att patienter kan växla mellan att kunna kommunicera adekvat till 

att plötsligt mumla och prata osammanhängande. Dessa patienter upplevde troligtvis 

hallucinationer. Vidare framkom det att patienter som visar sig vara väldigt 

kommunikativa, aktiva och rastlösa, men vid gott humör, kunde plötsligt relatera till 

underliga upplevelser och plötsligt bli aggressiva. Dessa fluktuerande nivåer mellan att 

kunna kommunicera, prata och ha kontroll över kroppen ser ut att ha ett samband med 

rädsla och ångest (Granberg et al., 2001). 

 

Another sign was that the patient could suddenly change from being able to 

communicate adequately to becoming mumbling and incoherent in the next 

moment. These patients were probably also having hallucinatory 

experiences. (Granberg et al., 2001, s. 90) 

 

Patienter som återfår medvetandet efter en respiratorbehandling upplever ett tillstånd av 

kaos när de vaknar upp. Vanligaste känslan i detta kaos är rädsla, en orubblig inre 

spänning och utdragen ångest. Samtidigt fanns det ett underliggande hopp om liv och 

patienterna kände att hela deras sinne var vidöppet och försvarslöst och allt kunde hända 

både negativt och positivt (Granberg et al., 1998). 

 

Sjuksköterskans möjlighet att upptäcka, identifiera och förebygga 

intensivvårdsdelirium 

Sjuksköterske – patientrelationen 

Tabell 6: Översikt av datamaterial. 
Författare och titel  

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1998) 

Patients` experience of being critically ill or 

Patienter är känsliga för attityder och hållning hos 

intensivvårdssjuksköterskan.  
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severely injured and cared for in an intensive care 

unit in relation to the ICU syndrome. Part I 

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) 

Acute confusion and unreal experiences in 

intensive care patients in relation to the ICU 

syndrome Part II 

Det är viktigt att patienten får pratat fritt om sina 

upplevelser på sitt eget vis. När sjuksköterskan kan 

ge personligt och professionellt stöd, medkänsla 

och acceptans, känner sig patient trygg. 

Laitinen (1996) 

Patients` experience of confusion in the intensive 

care unit following cardiac surgery. 

I mötet med patienten krävs det att sjuksköterskan 

kan släppa andra tankar för att helt fokusera på 

patienten 

McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell och 

Hudson (2002) 

Vulnerability and security in seriously ill patients 

in intensive care. 

Patienterna upplevde opersonlig vård och utsatt. 

Personalen behandlade patienterna som ett objekt. 

Russel (1999) 

An exploratory study of patients` perceptions, 

memories and experiences of an intensive care 

unit. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om den 

maktskillnad som finns i relationen mellan patient 

och sjuksköterska. 

 

Granberg at al. (1998)  fann att patienter tyckte att de var väldigt känsliga till attityderna 

och hållningen hos intensivvårdssjuksköterskan. Patienterna kände sig oroliga och att 

det betydde mycket hur de behandlades av intensivvårdspersonalen. Patienterna 

beskriver ”dåliga” sjuksköterskor som fysisk hårdhänta och språkligt oförskämda, samt 

att de var uppgifts fixerade och satte rutiner före patientens välbefinnande. I McKinley 

et al. (2002) framkom det att patienterna upplevde opersonlig vård och utsatthet. 

Känslan av opersonlig vård blev uppenbar då personalen behandlade patienterna som 

om de var objekt, detta förekom särkilt under avdelningsronden. 

 

”they`d kind of look at me and look at the machine…I didn´t feel like I`m 

being treated, it felt like the thing behind me was”. (McKinley et al., 2002, s 

30) 

 

I mötet med patienten krävs det att sjuksköterskan kan släppa andra tankar för att helt 

fokusera sig på patienten. Det viktiga är inte hur lång tid sjuksköterskan spenderar med 

patienten utan kvaliteten på mötet. Dessa dimensioner beskrevs varierande, som 

vårdande attityder, att få hjälp i rätt tid, samt erhålla ömhet och godhet (Laitinen, 1996). 

 

Patients` did differentiate dimensions in the quality of presence. These 

dimensions were explained variously as caring attitudes, as being helped at 

the right time, as receiving tenderness and kindness, (Laitinen, 1996, s. 81) 
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Granberg et al. (1998) och Samuelsson et al. (2007) beskriver att sjuksköterskan 

förmedlar trygghet och lugn till patienter om det finns en tillitsfull och vårdande 

relation. Sjuksköterskan måste alltid ha i åtanke att patienten är extremt sårbar i denna 

nya situation, tyngd av känslor som rädsla och stress. Sjuksköterskan måste därför 

planera och tillämpa omvårdnaden med hjälp av stödjande och vårdande strategier. 

Det är viktigt att sjuksköterskan tillåter patienten prata fritt om sina upplevelser på sitt 

eget vis utan att avbryta med medicinska förklaringar. När sjuksköterskan kan ge 

personligt och professionellt stöd, medkänsla och acceptans, får detta patienten att 

känna sig trygg och väl omhändertagen. Patienten blir mindre stressad, slappnar av och 

kan vila. Med ett sådant bemötande från sjuksköterskan skapas en ömsesidig respekt 

och en vårdande relation, som kan både förebygga och lindra förvirring (Granberg et al., 

1999). I Russel (1999) framkom det att sjuksköterskan måste vara medveten om den 

maktskillnad som finns i relationen mellan patient och sjuksköterska. Att vara medveten 

om denna maktskillnad kan hjälpa sjuksköterskan att bli mer reflekterande om 

patientens rättigheter, som innebär rätt till privatliv, värdighet och information. 

 

Kommunikation 

Tabell 7: Översikt av datamaterial. 
Författare och titel  

Granberg, Bergbom Engberg och Lundberg (1999) 

Acute confusion and unreal experiences in 

intensive care patients in relation to the ICU 

syndrome Part II 

Det framkom en situation med 

kommunikationsproblem. Patienten försöker prata 

men talet blir sluddrigt. Patienten kände sig galen 

och bestämde sig att det var meningslöst att säga 

något. Om patienter uppfattar sig ha stöd genom 

anhöriga och sjuksköterska, resulterar det i mindre 

rädsla och förvirring. 

Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg (2001) 

Clinical signs of ICU syndrome/ delirium: An 

observational study. 

Menar att god verbal och icke verbal 

kommunikation vid smärtsam behandling är av 

stor betydelse för att minska ångest och rädsla. 

Russel (1999) 

An exploratory study of patients` perceptions, 

memories and experiences of an intensive care 

unit. 

Många patienter saknade förmåga att 

kommunicera verbalt. Vanligaste orsaken var 

intubering, men andra orsaker fanns såsom rädsla, 

brist på kunskap och information.  

 

Russel (1999) beskriver att många patienter saknade förmåga att kommunicera verbalt 

under vistelsen på intensivvårdsavdelningen. Den vanligaste orsaken till att inte kunna 

prata var intubering. Andra orsaker kunde vara rädsla, brist på kunskap och information, 

kulturella och språkliga barriärer, samt känslan av förlorad självständighet. I Granberg 

et al. (1999) framkom det en situation med kommunikationsproblem. Patienten vaknade 

upp, visste inte var han var och blev rädd. Vid försök att berätta detta för sjuksköterskan 

gick det inte att hitta de rätta orden. Språket var sluddrigt och otydligt, sjuksköterskan 
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hade bråttom och hade inte tid med att vänta på att de rätta orden skulle komma. 

Patienten kände sig ”galen” och bestämde sig att det var meningslöst att försöka säga 

något mer när sjuksköterskan ändå inte förstod honom. Kan inte patienten göra sig 

förstådd går det inte att samtala och dela med sig av känslor och upplevelser till 

omgivningen. 

 

The patient tried to tell the nurse about this, but he could not find the right 

words his speech was slurred, and he said the wrong words. He felt a little 

bit crazy and then he decided that it was pointless to t say anything again, 

because the nurses could not understand what he was trying to say. 

(Granberg et al. 1999, s. 23) 

 

Patienten berättade för sjuksköterskan om drömlika och overkliga upplevelser, 

vanligtvis som en obetydlig del av deras samtal. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

lyssnar mycket omsorgsfullt på vad patienten säger och frågar om patientens underliga 

upplevelser (Granberg et al. 2001).  

 

It is therefore of the greatest importance that nurses listen very carefully to 

what patients say, and ask about any odd experiences. (Granberg et al. 

2001, s. 91) 

 

Granberg et al. (2001) menar att god verbal och icke verbal kommunikation vid 

smärtsam och obehaglig behandling är av stor betydelse för att minska ångest och 

rädsla. Den icke verbala kommunikationen kan ske genom ögonkontakt, kroppsspråk 

och att patienten har tillgång till skrivblock och penna. Granberg et al. (1999) skriver att 

människor kan dela med sig av sina upplevelser genom språket och detta möjliggör 

uppfattningen mellan människor. Därför kan svårigheter i att tänka, uttrycka tankar i ord 

eller förstå andras ord leda till känslor av isolering, ensamhet och fångenskap. Detta 

minskar förmågan att stanna kvar i verkligheten och ökar därför känslan av rädsla och 

tillkomsten av overkliga upplevelser. Om patienter uppfattar sig ha stöd och känner sig 

trygga genom anhöriga och sjuksköterska, så kan det resultera i minskad upplevelse av 

rädsla och endast en lindrig förvirring (Granberg et al. 1999). 

 

Bedömningsinstrument och utbildning. 

Tabell 9: Översikt av datamaterial. 
Författare och titel  

Devlin, Marquis, Riker, Robbins, Garpestad fong, 

Didomenico och Skrobik (2008) 

Comined didactic and Scenario-based education 

Framhäver att screening av delirium är mest 

effektivt om sjuksköterskor är tränade och trygga i 

att använda standardiserade bedömningsskalor. 
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improves the ability of intensive care unit staff to 

recognize delirium at the bedside. 

Inouye, Foreman, Mion, Katz och Cooney (2001) 

Nurses`Recognition of Delirium and Its 

Symptoms. 

Sjuksköterskor är nyckeln till att delirium ska 

kunna upptäckas tidigt. När inte sjuksköterskor 

använde bedömningsinstrument blev ofta delirium 

underidentifierat. Sjuksköterskor behöver 

utbildning i delirium och dess specifika 

kännetecken. 

Larsson, Granberg, och Ersson (2007) 

Confusion assessment method for the intensive 

care unit (CAM-ICU): translation, retranslation, 

and validation into Swedish intensive care settings. 

En översättning av instrumentet CAM-ICU gjordes 

och visade ha bra överensstämmelse med original 

versionen och kunde därmed vara användbart för 

svenska intensivvårdsavdelningar. 

Wesley Ely, Sharon, Inouye, Bernhard, Gordon, 

Francis, May, truman, Speroff, Gautam, Margolin, 

Hart och Dittus (2001) 

Delirium in Mechanically Ventilated Patients. 

Utarbetade ett instrument som benämns “the 

confusion assessment method for intensive care 

unit” (CAM-ICU). Fyra kriterier fanns för att 

diagnosen delirium kunde fastställas. 

 

Ely, Sharon, Inouye, Bernhard, Gordon, Francis, May, Truman, Speroff, Gautam, 

Margolin, Hart och Dittus (2001) utarbetade ett instrument som benämns ”the confusion 

assessment method for intensive care unit” (CAM-ICU). Fyra kriterier fanns för att 

diagnosen delirium kunde fastställas genom instrumentet: (1) akut insjuknande eller 

växlande utveckling av det mentala tillståndet, (2) koncentrationssvårigheter, (3) 

oorganiserat tänkande och/eller (4) ökande förvirring. Patienten bedömdes ha delirium 

om inslag från 1 och 2 fanns, plus endera 3 eller 4. 

En tolkning och översättning av instrumentet CAM-ICU gjordes och visade ha bra 

överensstämmelse med original versionen och kunde därmed vara användbart för 

svenska intensivvårdsavdelningar. Studien visade hög reliabilitet och indikerade till att 

det var ett funktionsdugligt instrument att använda. (Larsson, Granberg, och Ersson, 

2007). 

Sjuksköterskor är nyckeln till att delirium ska kunna upptäckas tidigt. När 

sjuksköterskor inte använde något bedömningsinstrument rutinmässigt för att igenkänna 

delirium, blev ofta delirium underidentifierat. Fyra viktiga risk faktorer fanns för att 

delirium blev underidentifierat: Förekomsten av hypoaktivt delirium, äldre över 80 år, 

försämring av sjukdomstillstånd, och demens. Vidare framkommer det att 

sjuksköterskor behöver utbildning i delirium och dess specifika kännetecken, för att 

kunna upptäcka det i  den dagliga omvårdnaden av patienten (Inouye, Foreman, Mion, 

Katz, och Cooney, 2001). 

 

Education and training are needed for detection of delirium and its key 

features by nurses during routine clinical care. (Inouye et al., 2001, s. 

2472). 
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Devlin, Marquis, Riker, Robbins, Garpestad, Fong, Didomenico och Skrobik (2008) 

framhäver att screening av delirium på intensivvårdsavdelningar är mest effektiv om 

sjuksköterskor är tränade och trygga i att använda standardiserade 

bedömningsskalor/instrument, eftersom skickligheten att identifiera delirium stärks när 

ett godkänt bedömningsinstrument används. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att studera faktorer som bidrar till att patienter utvecklar 

intensivvårdsdelirium och hur intensivvårdsjuksköterskan kan upptäcka, identifiera och 

förebygga intensivvårdsdelirium. Frågeställningarna var: Hur beskrev litteraturen vilka 

faktorer som bidrog till att utveckla intensivvårdsdelirium hos intensivvårdspatienter? 

Vad beskrev litteraturen om hur intensivvårdsjuksköterskan kunde upptäcka, identifiera 

och förebygga intensivvårdsdelirium? 

För att få svar på syftet valdes en litteraturstudie. Den anses vara en försvarbar och 

tillförlitlig metod. Studien följer Polit och Becks (2008) struktur för metoden 

litteraturstudier. Metoden bestod av enkla och strukturerade steg, detta gjorde 

analysarbetet lättöverskådligt. Med hänsyn till val av sökord och studiernas publicerings 

år gjordes en begränsning inom intresseområdet, detta för att forskningen skulle vara 

aktuell och presentera de senaste studierna. Det ingår två artiklar äldre än 1998 i 

resultatet. De inkluderades i studien för att de hade stor relevans gentemot syftet.  

Nackdelen med att göra en litteraturstudie kan vara att redan publicerade vetenskapliga 

artiklar tolkas på nytt av författaren till litteraturstudien. Det blir en ny tolkning av vad 

original författaren kommit fram till, alltså en tolkning av en tolkning. Samtliga artiklar 

i resultatet var skrivna på engelska. Översättningsprocessen från engelska till svenska 

upplevdes som ett problem, att vara ensam och inte ha någon att diskutera översättning 

och tydning med kan vara orsak till att feltolkningar uppstått. 

Datamaterialet organiserades i tabell form (se bilaga 1) vilket underlättade metodens 

bearbetning. Trovärdigheten i litteraturstudien anses vara tillförlitlig då granskning och 

analysering av datamaterialet skett värderingsfritt. Datamaterialet består av både svensk 

och utländsk forskning vilket innebär att resultatet har ett internationellt 

helhetsperspektiv. I dataanalysen var det svårt att begränsa temaområden eftersom 

många olika kunskapsfaktorer framkom. Ett annat dilemma har varit att få en skildrande 

titel på varje tema i resultatdelen. En nackdel i denna process var att författaren var 

ensam och ej ha någon att diskutera med. 

 

Resultatdiskussion 

Intensivvårdsjuksköterskor är i en unik position att kunna främja kvaliteten på vården 

och påverka utgången av resultatet genom att tidigt upptäcka intensivvårdsdelirium, 

förebygga orsakerna och sörja för kunnig vård. Många patienter utgör en stor risk för att 

utveckla någon typ av intensivvårdsdelirium. Emellertid är intensivvårdsdelirium 

mycket underdiagnostiserat och underbehandlat. Intensivvårdssjuksköterskor ligger i 

frontlinjen för att kunna upptäcka och övervaka intensivvårdsdelirium (Truman & Ely, 

2003). 
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Resultatet visar på att isolering är en stor riskfaktor för utvecklandet av 

intensivvårdsdelirium. Denna riskfaktor bekräftas av tidigare studier, Dyer (1995) 

skriver att inläggning på IVA innebär alltid att patienten skiljs från bekant tillvaro och 

hamnar i en miljö med personal som patienten inte känner. Besökstiderna är ibland 

begränsade detta gör att patienten blir isolerad från familj och vänner. Granberg et al. 

(1996) fann att frånvaron av det vardagliga umgänget med familjen, relationer och 

vanor kan resultera i en känsla av ensamhet och isolering. Laitinen (1996) framhäver att 

även om patienterna inte är ensamma så kan känslan av isolering vara jättestor. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar att hindra känslan av isolering, dels igenom ett 

personligt och vänligt bemötande, samt att se anhöriga som en stor och ovärderlig 

resurs. Bergbom och Askwall (2000) skriver att närvaron av anhöriga innebär 

gemenskap och trygghet samtidigt som frånvaron av anhöriga innebär brist på kärlek. 

Anhöriga och vänner är ett viktigt stöd i att behålla orientering och sammanhang hos 

patienten och skall betraktas som en viktig resurs när det gäller att förebygga 

intensivvårdsdelirium. Författaren anser att resultatet i denna studie visar på betydelsen 

av att sjuksköterskan är närvarande hos patienten. Närvaron ökar känslan av trygghet 

hos patienten, samtidigt ger det sjuksköterskan en möjlighet att observera kliniska 

tecken som inte visas på övervakningsutrustningen samt iaktta oro och funderingar från 

patienten. 

I resultatet framkommer det att sömnstörning och oljud är ett stort problem. Det finns 

mycket en sjuksköterska kan göra för att förbättra förutsättningarna för god sömn till 

patienten. Cole Marshall och Soucy (2003) skriver i sin studie att miljön bör anpassas 

för att möjliggöra god sömn. Interventioner med att minska buller runt patienten kan 

innebära att slå av tv, personalen pratar tyst, släcka ner ljus, minisera 

laboratorieundersökningar och minska på larm och fysiska larmparametrar på 

övervakningsutrustning. Författaren anser att miljön på en intensivvårdsavdelning är 

full av olika stimuli och oljud. Inom detta område skulle förbättringar kunna ske, t.ex. 

tystare utrustning och att utrustningen flyttas från patientens omedelbara närhet och 

stängs av när den inte behövs. 

Det framkommer i resultatet att patienter upplevde att inte vara orienterade till tid och 

plats, men samtidigt var de medvetna om desorienteringen och det var en skrämmande 

upplevelse. Cole Marshall och Soucy (2003) menar att ingripande 

omvårdnadshandlingar är att regelbundet observera ändringar i patientens mentala status 

genom att regelbundet kontrollera att patienten är med till person, tid och rum. 

Syftet med omvårdnadsarbetet är att stärka hälsa och förebygga ohälsa. Det förutsätter 

att riskfaktorer identifieras och behandlas (SOSFS:1993:17). Granberg et al. (2001) 

menar att sjuksköterskan måste skaffa sig förståelse för hur patienten uppfattar sin 

situation för att kunna vårda denna. Författaren anser att all god omvårdnad ska utgå 

från patientens behov och välbefinnande. Det är oerhört viktigt att som sjuksköterska ha 

medkänsla för patientens upplevelser av sin situation och genom detta kunna erbjuda en 

bra, personlig och trygg vård. Helhetsperspektivet i omvårdnaden är extra viktigt i 

förbindelse med intensivvårdsdelirium då orsakerna till fenomenet sträcker över ett stort 

område. 

I sjukvårdens kliniska vardag efterfrågas det efter bättre beslutsunderlag. Vårdpersonal 

frågar dagligen frågor ”Hur gör jag”? Detta examensarbete kan vara till hjälp och få 
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betydelse vid upparbetande av kliniska riktlinjer inom området intensivvårdsdelirium på 

intensivvårdsavdelningar. Kliniska riktlinjer baseras på forskningsresultat, i motsättning 

till andra beskrivningar och regler som baseras på tradition och vårdpersonalens rutiner. 

Detta arbete har gett författaren en ökad och djupare förståelse av vilka faktorer som 

bidrar till att patienter utvecklar intensivvårdsdelirium, samt vetskapen om hur 

intensivvårdsdelirium upptäcks, identifieras och förebyggs. Vidare skulle det i klinisk 

praxis vara intressant att jobba med CAM-ICU bedömningsinstrument för att få en 

djupare kunskap om instrumentet och kunna identifiera delirium patienter tidigt. 

En brist i denna studie är att det inte beaktats några medicinska interventioner i relation 

till intensivvårdsdelirium I klinisk praxis får patienter rogivande läkemedel i stor 

omfattning mot oro, ångest och hallucinationer.  Några förslag till framtida forskning är 

att undersöka i hur stor utsträckning bedömningsinstrumentet används inom svenska 

intensivvårdsavdelningar eller hur svenska intensivvårdssjuksköterskor tycker det är att 

arbeta med instrumentet och om det behövs mer utbildning för att kunna använda det på 

ett optimalt sätt. 

 

Konklusion 

Att bli angripen av akut svår sjukdom och behöva vård på en intensivvårdsavdelning 

kan förändra livet för personen som är svårt sjuk. Intensivvårdsjuksköterskan måste 

alltid komma ihåg att patienten är i en extremt utsatt situation. Faktorer som kan utlösa 

intensivvårdsdelirium är fastspändhet och isolering, smärta och obehag, sömnstörning 

och oljud, upplevelser av förvirring och hallucinationer.  Intensivvårdssjuksköterskan 

måste därför planera och implementera vårdhandlingar utifrån denna medvetenhet och 

kunskap. Relationen mellan sjuksköterska och patient ska bestå av närvaro och trygghet 

så att patienten kan känna sig lugn och slappna av. Resultatet beskriver också hur viktigt 

det är med kommunikation och närvaro av anhöriga, samt att identifiera 

intensivvårdsdelirium genom bedömningsinstrument.   
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Bilaga 1 

Litteraturmatris av analyserade artiklar: 

Författare och Titel Syftet Urval och Metod Huvudresultat 

Balas, Deutschman, 

Sullivan-Marx, 

Strumpf, Alston & 

Richmond (2007) 

Delirium in Older 

Patients in Surgical 

Intensive Care Units. 

Var att undersöka 

frekvens och orsak till 

att delirium uppkom 

bland äldre patienter på 

en kirurgisk 

intensivvårdsavdelning. 

En kohort observations 

studie av 114 

engelsktalande 

patienter, över 65 år. 

Patienterna blev 

dagligen kontrollerade 

efter CAM-ICU 

instrumentet under 

uppehållet och blev 

intervjuade 24 timmar 

efter utskrivning från 

avdelningen. En 

kvantitativ studie. 

18,4% av patienterna 

hade diagnosen demens 

vid ankomst till 

avdelningen. 28,3 % 

utvecklade 

intensivvårdsdelirium 

under uppehållet på 

avdelningen och 22,7% 

efter utskrivning till 

vanlig vårdavdelning. 

Devlin, Marquis, Riker, 

Robbins, Garpestad, 

Fong, Didomenico & 

Skrobik (2007) 

Combined didactic and 

scenario-based 

education improves the 

ability of intensive care 

unit staff to recognize 

delirium at the bedside. 

Var att genomföra ett 

enkelt 

utbildningsprogram till 

intensivvårdsjuksköters

kor om delirium och 

användning av en 

standardiserad delirium 

skala, samt gemföra hur 

många fler fall av 

delirium som blev 

identifierade före och 

efter utbildningen. 

50 

intensivvårdsjuksköters

kor från två olika 

sjukhus evaluerade 2 

intensivvårdspatienter 

på delirium före 

utbildningen. En 

bedömare evaluerade 

samma patienter efter 

en standard referens. 

Utbildningen bestod i 

olika patientfall. Efter 

utbildningen evaluerade 

sjuksköterskorna 

intensivvårdspatienter 

på nytt. En kvantitativ 

studie. 

Intensivvårdsjuksköters

kornas kliniska 

igenkännande av 

delirium var dålig före 

utbildningen, endast 24 

% av sjuksköterskorna 

rapporterade 

igenkännande av 

delirium och 16 % hade 

bedömt korrekt lika 

som bedömaren. Efter 

utbildningen ökade den 

korrekta bedömningen 

till 76 % bland 

intensivvårdsjuksköters

korna. 

Granberg, Bergbom & 

Lundberg (1998) 

Patients` experience of 

being critically ill or 

severely  injured and 

cared for in an intensive 

care unit in relation to 

the ICU syndrome. Part 

I 

Var att beskriva och ge 

insikt i patienters 

upplevelser och minnen 

både under och efter 

vistelsen på 

intensivvårdsavdelninge

n. 

19 patienter som 

behandlats i respirator 

och som minst varit 36 

timmar på 

intensivvårdsavdelning 

i Sverige. Djup 

intervjuer av patienter 

en vecka efter 

utskrivning och igen 

efter fyra veckor. En 

kvalitativ studie 

Patienterna beskriver 

upplevelser av ett 

tillstånd av kaos, 

känslor av rädsla och 

ångest blandat med en 

inre spänning och oro. 

Även små triviala 

händelser kunde trigga 

igång känslan av oro, 

ångest och inre 

spänning. 

Granberg, Bergbom, & 

Lundberg (1999) 

Acute confusion and 

unreal experiences in 

intensive care patients 

Var att beskriva och 

belysa patienters 

upplevelser av akut 

förvirring, 

desorientering och 

drömmar under 

19 patienter som 

behandlats i respirator 

och vårdats minst 36 

timmar på 

intensivvårdsavdelning 

i Sverige. 

Patienterna beskriver 

rädsla och ångest. 

Vårdhandlingar och 

relationen med 

sjuksköterska kan lindra 

oron och ångesten, 



 

  

in relation to the ICU 

syndrome. Part II 

vistelsen på 

intensivvårdsavdelning. 

Djupintervjuer en vecka 

efter utskrivning och 

igen efter fyra veckor. 

En kvalitativ studie. 

vilket kan minska 

risken för att utveckla 

intensivvårdsdelirium. 

Granberg, Bergbom & 

Lundberg (2001) 

Clinical signs of ICU 

syndrome/delirium: an 

observational study. 

Var att undersöka och 

beskriva de kliniska 

tecknen på 

intensivvårdsdelirium i 

relation till patienternas 

reaktioner och 

beteende.  

31 patienter som 

behandlats i respirator 

mellan 5 timmar och 16 

dagar på 

intensivvårdsavdelning 

i Sverige. Kvalitativ 

observationsstudie, 

informella dialoger 

samt data insamling ur 

patientens journal. 

Patienter kunde uppvisa 

stora variationer på 

kliniska symtom som 

kunde relatera till 

intensivvårdsdelirium. 

Förmåga och avvikelser 

i språk och tal, 

rörlighet, 

kroppsställning och 

ansiktsuttryck. 

Patienterna 

rapporterade också om 

overkliga händelser 

över kortare eller längre 

tid. 

Laitinen (1996) 

Patients` experience of 

confusion in the 

intensive care unit 

following cardiac 

surgery. 

Var att beskriva och 

reflektera över 

patienters upplevelse av 

förvirring på 

intensivvårdsavdelninge

n.  

10 patienter som 

genomgått hjärtkirurgi 

och legat 2 post-

operativa dagar på en 

intensivvårdsavdelning 

i Finland. En kvaliativ 

studie där patienterna 

blev intervjuade 8 – 14 

dagar efter operationen.  

Patienterna mindes 

förvirringen, kände 

ängsla och rädsla. Det 

var viktigt att 

sjuksköterskan var 

närvarande, rädslan och 

ångesten minskade då. 

Inouye, Foreman, 

Lorraine, Katz & 

Cooney (2001) 

Nurses` Recognition of 

Delirium and Its 

Symptoms 

Var att jämföra 

sjuksköterskor och 

forskares 

observationsmätningar 

av delirium utifrån 

CAM-ICU metoden  

En kvantitativ studie av 

797 patienter på en 

intensivvårdsavdelning 

i England. Patienterna 

var 70 år eller äldre. 

2721 

observationsmätningar 

utfördes totalt av 

forskare och 

sjuksköterskor. 

Patienterna 

observerades och 

intervjuades under 

uppehållet. 

Delirium observerades i 

239 av 2721 

observationsmätningar. 

Sjuksköterskorna 

identifierade endast 19 

% jämfört med 

forskarna som 

identifierade 31 %. 

Larsson, Granberg & 

Ersson (2007) 

Confusion assessment 

method for the 

intensive care unit 

(CAM-ICU): 

translation, 

restranslation and 

validation into Swedish 

intensive care settings 

Var att översätta och 

validiera CAM-ICU 

bedömningsinstrument 

för tillämpning på 

svenska intensivvårds 

avdelningar. 

Som översättnings mall 

användes The 

Translation and 

Cultural adaption 

group. Instrumentets 

validitet testades på en 

svensk 

intensivvårdsavdelning. 

14 mekaniskt 

ventilerade patienter 

ingick och 40 par tester 

utfördes av två 

Delirium blev 

identifierat i 48 % av 

patientfallen, vilket har 

god överensstämmelse 

med originalversionen 

och kunde därmed 

användas för svenska 

intensivvårdsavdelninga

r. 



 

  

sjuksköterskor  

Liptzin & Levkoff 

(1992) 

An Empirical Study of 

Delirium Subtypes. 

Var att identifiera 

symptom på delirium. 

En kvantitativ studie 

där ett strukturerat 

instrument användes på 

325 patienter över 65 år 

på en akut medicinsk 

avdelning i England. 

Studien pågick över 18 

månader Patienterna 

evaluerades dagligen på 

delirium symtom. 

Patienterna 

diagnostiserades in i 

hyperaktiva och 

hypoaktiva symtom, 

samt mixade symtom. 

15 % var hyperaktiva, 

19 % hypoaktiva och 14 

% mixade. 

McKinley, Nagy, Stein-

Parbury, Bramwell & 

Hudson 

Vulnerability and 

security in seriously ill 

patients in intensive 

care 

Var att skaffa sig 

förståelse för 

upplevelsen av att vara 

allvarligt sjuk patient på 

en 

intensivvårdsavdelning.  

14 patienter mellan 17-

71 år som hade varit på 

en intensivvårds 

avdelning i Australien. 

Längd på uppehållet var 

mellan 3 – 53 dagar 

Patienterna intervjuades 

i fokusgrupper 3 – 6 

månader efter 

utskrivning. Data 

transkriberades och 

analyserades kvalitativt. 

Patienterna var extremt 

utsatta för både fysiska 

och emotionella 

beroenden från 

sjuksköterskor och 

andra vårdare. Brist på 

information och 

personlig vård gjorde 

att patienterna kände 

rädsla, ångest och stor 

sårbarhet. 

Peterson, Brenda, 

Dittus, Thomason, 

Jackson, Shintani & 

Wesley Ely (2006) 

Delirium and Its 

Motoric Subtypes: A 

Study of 614 Critically 

Ill Patients. 

Var att beskriva 

subtyper av 

intensivvårdsdelirium 

bland svårt sjuka 

patienter och jämföra 

patienter 65 år eller 

äldre med en yngre 

kohort. 

En kvantitativ kohort 

studie där 614 patienter 

på en 

intensivvårdsavdelning 

i Amerika ingick Alla 

patienter blev 

observerade 2 gånger 

per dygn utifrån CAM-

ICU instrumentet. 

Delirium episoderna 

indelades i hypo, hyper 

eller mixade typer 

Delirium blev upptäckt 

i 112 fall av 156 

patienter upp till 65 års 

ålder och 263 fall av 

458 över 65 år. Mixat 

delirium var mest 

vanligt följt av 

hypoaktivt delirium. 

Patienter över 65 år 

upplevde mer 

hypoaktivt delirium än 

yngre. 

Russel (1999) 

An exploratory study of 

patients` perceptions, 

memories and 

experiences of an 

intensive care unit. 

Var att beskriva 

patientens perception av 

omgivningen, minnen 

och upplevelser från en 

intensivvårdsavdelning.  

298 patienter som 

behandlats på en 

intensivvårdsavdelning 

i Australien. Kvalitativ 

och kvantitativ metod, 

djupintervjuer med 86 

patienter och enkät svar 

från 212 patienter. 

Patienterna kontaktades 

6 månader efter 

utskrivning från 

intensivvårdsavdelninge

n. 

Patienters minnen från 

intensivvårdsavdelninge

n är smärta, obehag, 

rädsla för våldsamma 

patienter. Även 

maktskillnad mellan 

patient och 

sjuksköterska. 

Patienterna upplevde 

brist på kunskap och 

information.  

Samuelson, Lundberg 

& Fridlund (2007) 

Stressful experiences in 

relation to depth of 

Var att undersöka 

förhållande mellan 

stressfulla upplevelser 

och intensivvård och 

sedering, omfattande 

En kvantitativ studie 

där 313 intuberade 

patienter ingick. Under 

18 månader pågick 

studien på 2 

Av 206 patienter med 

minnen från 

intensivvården, hade 82 

% minnen och 

upplevelser av att det 



 

  

sedation in 

mechanically ventilated 

patients 

även djup sedering.  intensivvårds 

avdelningar i Sverige. 

Vuxna patienter som 

hade varit intuberade i 

mer än 24 timmar blev 

intervjuade 5 dagar 

efter utskrivning från 

intensivvårdsavdelninge

n. 

var besvärligt och 

jobbigt. Speciellt 

stressfulla upplevelser 

uppmättes runt 

begränsningar på grund 

tuben Patienter med 

lättare sedering hade 

mer jobbiga 

upplevelser.  

Wesley Ely, Sharon, 

Inouye, Bernhard, 

Gordon, Francis, May, 

Truman, Speroff, 

Gautman, Margolin 

Hart & Dittus (2001) 

Delirium in Mechanilly 

Ventilated Patients. 

Var att testa CAM-ICU 

instrumentet validitet 

för delirium, samt 

upptäcka och gradera 

förekomst av delirium. 

En kvantitativ kohort 

studie där 111 

mekaniskt ventilerade 

patienter ingick. Under 

5 månader pågick 

studien på en medicinsk 

intensivvårdsavdelning 

i America. CAM-ICU 

instrumentet användes 

av 2 

intensivvårdsstuderande

sjuksköterskor, 

patienterna screenades 

2 gånger dagligen. 

Delirium upptäcktes på 

80 patienter under 

intensivvårduppehållet, 

symtomen uppkom i 

genomsnitt efter 1,6 

dagar efter inläggning 

på intensivvårds 

avdelning. 
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