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Abstrakt 
 
 
Bakgrund: Studier har visat att intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) drabbar upp till 80 % 
av alla intensivvårdspatienter. Tillståndet är komplext och svårt att vårda och leder till stora 
konsekvenser för både patient, anhörig, vårdpersonal och samhälle. Syfte: Att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda en patient med IVA-delirium. Metod: 
En kvalitativ intervjustudie med tio intensivvårdssjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning 
i södra Sverige. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att tillståndet väckte starka känslor i 
form av påfrestning, maktlöshet och empati men de såg även möjligheter att påverka vården 
för dessa patienter. Konklusion: Även om patienter med IVA-delirium är utmanande att 
vårda kan sjuksköterskan påverka tillståndet till det bättre genom god omvårdnad. Mer 
forskning om sjuksköterskors upplevelser av att vårda en patient med IVA-delirium behövs 
för att kunna förbättra vården för dessa patienter.  
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Introduktion 

Problemområde 

 

Intensivvårdsdelirium [IVA-delirium] definieras som en akut uppkommande och fluktuerande 

störning i patientens kognitiva eller motoriska funktioner (Elliott, 2014). Symtomen är 

varierande men kan innefatta hallucinationer, ångest, paranoida vanföreställningar, 

desorientering, minnes- eller talsvårigheter samt olika grader av medvetandepåverkan 

(Svenningsen & Tønnesen, 2011). Det finns tre olika typer av delirium; hypoaktiv, hyperaktiv 

och en mix av dessa två (Elliott, 2014; Svenningsen & Tønnesen, 2011; van Rompeay et al, 

2009). Vid hypoaktiv delirium är patienten slö och apatisk med depressiva drag eller 

långsamma psykomotoriska reaktioner. Hyperaktiv delirium kan visa sig genom att patienten 

är aggressiv, rastlös och känslomässigt labil. Om symtomen fluktuerar mellan hyper- och 

hypoaktivitet är det ett mixat delirium (Svenningsen & Tønnesen, 2011) vilket tillsammans 

med den hypoaktiva typen är den vanligaste formen av delirium (Elliott, 2014). Studier har 

visat att IVA-delirium är förenligt med högre morbiditet och mortalitet samt en dyrare, 

förlängd vårdtid (van Rompeay et al, 2009). Delirium påvekar således inte bara den redan 

kritiskt sjuka patienten utan även de anhöriga, intensivvårdssjuksköterskan [IVA-

sjuksköterskan] och de övriga i teamet kring patienten samt hela sjukvårdssystemet (Olson, 

2012).  

 

IVA-sjuksköterskan spelar en stor roll vad gäller prevention, upptäckt och tidig behandling av 

patienter som drabbats av delirium (van Rompeay et al, 2009). Även om IVA-delirium är ett 

välkänt fenomen kräver vården av tillståndet en specifik kompetens hos sjuksköterskan, där 

ökad kunskap ger ökade färdigheter (Irving & Foreman, 2006). Eftersom sjuksköterskan är 

den som är mest närvarande och arbetar närmst patienten är hon också den som är mest 

lämplig att upptäcka symtomen på delirium hos patienten (van Rompeay et al, 2009). 

Patienter med delirium kan uppvisa symtom som konfusion, apati, agitation och rastlöshet 

vilket kräver en mer handfast och tidskrävande omvårdnad. Att som IVA-sjuksköterska vårda 

patienter med dessa symtom kan därför vara svårt, stressigt och ibland även riskfyllt vilket 

kan upplevas som en ökad arbetsbörda för sjuksköterskorna (Olson, 2012).  Det finns en del 
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forskning kring IVA-delirium och instrument för att diagnostisera tillståndet samt vilka 

effekter det kan ha på patienten i efterförloppet. Vi upplever i våra efterforskningar att det 

saknas studier på hur sjuksköterskan upplever vården av en patient som drabbats av IVA-

delirium. Mer kunskap om detta skulle kunna vara till gagn för framtida förbättringsarbete 

kring vården av dessa patienter. Studien avser att öka förståelsen för hur det är att vårda en 

patient med intensivvårdsdelirium genom att intervjua intensivvårdssjuksköterskor om deras 

upplevelser. Förhoppningen är att den ökade medvetenheten skulle kunna användas i arbetet 

med att förebygga, upptäcka och behandla IVA-delirium.  

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

I denna studie utgår vi från Watsons humanistiska perspektiv där människan är ett subjekt och 

en helhet. Att vårda en person utifrån ett humanistiskt perspektiv innebär att upprätthålla 

värdighet och bevara integritet, minimera vårdlidande, inge hopp samt stå personen bi. Enligt 

Watson är det viktigt att sjuksköterskan vårdar utifrån en kreativ och problemlösande 

omsorgsprocess. Vården ska vara stödjande, skyddande och förbättra psykisk, fysisk, social 

och andlig miljö (Watson, 1993). Det humanistiska och altruistiska värdesystemet är grunden 

i Watsons omvårdnadsteori vilket är en förutsättning för att kunna vårda en människa som 

drabbats av IVA-delirium. 

  

Intensivvårdsdelirium 

IVA-delirium har genom åren även kallats IVA-psykos, akut konfusion eller IVA-syndrom 

(Morandi, Jackson & Ely, 2009). Delirium är en störning av den kognitiva processen i hjärnan 

och medför fluktuerande psykiska symtom där patienten kan bli ouppmärksam i kombination 

med förvirring och medvetandesänkning. Delirium delas in i hyperaktiv, hypoaktiv samt i en 

blandform av dessa. Den hyperaktiva formen är den minst vanliga men det är den som är 

lättast att upptäcka (Miller & Ely, 2006). Det är vanligt att delirium endast ses som ett agiterat 

tillstånd men den hypoaktiva formen som anses svårare att upptäcka är trots allt den mest 

frekventa, framförallt hos äldre patienter. Av den anledningen förblir många deliriumtillstånd 
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oupptäckta och därmed obehandlade (Inouye, 2006). Hyperaktivitet karakteriseras av 

psykomotorisk oro, rastlöshet och agitation till skillnad från hypoaktivitet som innebär att 

patienten är förlångsammad, apatisk eller svår att nå. Om patienten drabbats av den mixade 

formen fluktuerar det mellan hypo- och hyperaktiva symtom (Meagher, 2009).  

 

Patienter som upplever IVA-delirium beskriver att de har svårt att minnas mycket av tiden på 

IVA, vilket en del anser befriande, medan andra upplever det jobbigt att inte minnas. Känslan 

av att vara fysiskt frånvarande när alla runt omkring är närvarande är en annan upplevelse hos 

patienter med delirium. Tiden på intensivvårdsavdelningen för patienter som drabbats av 

delirium handlar mycket om att försöka reda ut vad som är verkligt eller inte. Känslor av att 

inte vara trygg, att vara i fara eller att sjuksköterskorna som vårdar försöker skada dem är inte 

ovanliga. Patienter som upplever delirium är i stort behov av att prata och hantera sina minnen 

efteråt (Whitehorne, Gaudine, Meadus & Solberg, 2015). 

 

 

Orsak, riskfaktorer och komplikationer 

Orsaker till att IVA-delirium uppstår är fortfarande något oklara men förändringar i 

neurotransmittorerna, framförallt dopamin och acetylcholin, inflammatoriska processer som 

vid sepsis eller att kroppen utsätts för extrem stress tros vara bakomliggande orsaker (Zaal & 

Slooter, 2012).  

 

Patienter som är i behov av intensivvård har flera riskfaktorer för att utveckla IVA-delirium 

som exempelvis hypoxi, hypotension, medicininteraktioner, hjärnskador, stroke eller 

infektioner (Butler, Btaiche & Alaniz, 2005). Även metabola eller endokrina 

sjukdomstillstånd, intoxikationer samt felaktig dosering av analgesi eller sedering, kan vara 

bidragande faktorer till utvecklingen av IVA-delirium (Otter et al., 2005). IVA-patienter har i 

genomsnitt upp till tio riskfaktorer för att utveckla IVA-delirium (VUMC Center for Health 

Services Research [VUMC], 2015).  

 

Studier har visat att upp till 80 % av alla IVA-patienter drabbas av delirium (Ely, et al, 2004) 

och Polderman (2007) menar att prevalensen av delirium varierar från 11 % till 83 % av oklar 

anledning. Men tidig diagnos av IVA-delirium kan vara svår att ställa då symtomen ofta 
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missas på grund av att patienten är sederad, mekaniskt ventilerad och intuberad (Krahne, 

Heymann & Spies, 2006). Patienter med IVA-delirium är förenligt med högre mortalitet där 

risken kan kvarstå upp till ett år efter utskrivning (Vasilevskis et al., 2011). Vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen förlängs och likaså vårdtiden generellt på sjukhus samt resulterar i 

betydligt dyrare vård (Ely et al, 2004; van Rompeay et al, 2009).  

 

Behandling 

Målet för kritiskt sjuka patienter är att få dem så smärtfria, lugna och fria från ångest som 

möjligt vilket kan minska både morbiditet och mortalitet. Vakna och samarbetsvilliga 

patienter minskar risken för att utveckla delirium (Kress, Pohlman, O’Connor & Hall, 2000). 

Första steget i att behandla tillståndet är att behandla underliggande orsaker. Det är av stor 

vikt att minska faktorer som kan påverka IVA-patienter negativt som exempelvis konstant 

närvaro av personal, ljud och ljus samt endast korta perioder av ostörd vila (van Eijk & 

Slooter, 2010; Whitehorne et al., 2015). En så normal dygnsrytm som möjligt med aktiviteter 

dagtid och vila nattetid är att föredra, likaså dagsljus, minimal ljudnivå och enkelrum (Olson, 

2012).  Den farmakologiska behandlingen av IVA-delirium är främst inriktad på den 

hyperaktiva formen. För att kunna garantera patientsäkerheten kan sedering vara ett alternativ 

hos mycket agiterade patienter samtidigt som bieffekter från sederande läkemedel kan var 

negativa för vissa typer av delirium. Det är dock oklart huruvida den farmakologiska 

behandlingen ska skilja sig mellan de olika typerna av delirium och det finns inga lätta svar på 

hur delirium farmakologiskt bör behandlas (Jacobi et al., 2002; Olson, 2012). Obehandlat 

IVA-delirium utgör stora risker för patienten (van Eijk & Slooter, 2010; Whitehorne et al., 

2015). På en del intensivvårdsavdelningar runt om i världen används fysisk fastbindning för 

patienter med IVA-delirium för att skydda patienten från att dra ut exempelvis tuber och 

katetrar eller för att kunna behandla patienten (Maccioli et al, 2003). Det saknas dock studier 

om positiva effekter av fastbindning och alltfler studier visar på skadliga effekter av 

behandlingen (Inouye, Zhang, Jones, Kiely, Yang & Marcantanio, 2007).  

 

Bedömningsinstrument 

Det finns flera olika bedömningsinstrument för att upptäcka delirium (van Rompaey, 

Schuurmans, Shortridge-Baggett, Truijen & Bossaert, 2008). The confusion assessment 



8 
 

method for the intensive care unit (CAM-ICU) är ett av de validerade instrument som finns i 

Sverige, som intensivvårdssjuksköterskor kan använda för att bedöma delirium inom 

intensivvård (Forsgren & Eriksson, 2010). Denna skala diagnostiserar graden av delirium 

genom svar på ja och nej frågor enligt ett fyrsiffrigt system (Ely et al., 2001). Förmågan att 

kunna mäta akut nedsatt cerebral funktion har förbättrats genom utvecklingen av 

bedömningsinstrument för deliriumpatienter (Luetz et al., 2010). Rutinmässig användning av 

dessa instrument är nödvändig för att upptäcka delirium som annars riskerar att passera 

obemärkt. Vikten av att monitorera patientens cerebrala funktioner är lika viktigt som att 

övervaka övriga vitalparametrar (Vasilevskis et al., 2011). Eftersom IVA-delirium är så 

vanligt förekommande bör dokumentation och bedömning av detta ske rutinmässigt dagligen 

(Otter et al., 2005). Internationella riktlinjer från 2013 beskriver vikten av att använda sig av 

ett bedömningsinstrument, för att tidigt upptäcka tecken på delirium, och att CAM-ICU är ett 

av de instrument som är mest validerat (Barr et al, 2013). Författarna har sökt efter liknande 

svenska riktlinjer angående bedömning av IVA-delirium, utan resultat. 

 

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll 

IVA-delirium är ett välkänt fenomen där vården av tillståndet kräver en specifik kompetens 

hos sjuksköterskan (Irving & Foreman, 2006). Studier visar att sjuksköterskor får lite eller 

ingen utbildning alls i att bedöma IVA-delirium, i jämförelse med utbildning om sedering. 

Utbildning om IVA-delirium och CAM-ICU i praktisk verksamhet är mest relevant, då det 

kombinerar praktisk och teoretisk kunskap. Sjuksköterskornas kunskap om hur IVA-delirium 

definieras är god, men deras kunskap om riskfaktorer och komplikationer är sämre (Elliott, 

2014). Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård beskriver att man ska främja 

hälsa och förebygga ohälsa. Intensivvårdssjuksköterskan ska utgå från individuellt anpassad 

vård samt förebygga komplikationer som IVA-delirium. IVA-sjuksköterskan har en 

skyldighet att söka samt kritiskt granska aktuell forskning och utveckling inom professionen 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

För patienter som drabbats av IVA-delirium är sjuksköterskans roll viktig, men att vårda 

dessa patienter kan vara svårt, stressigt och ibland även riskfyllt vilket kan upplevas som en 
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ökad arbetsbörda för sjuksköterskorna (Olson, 2012). Patienter upplever att sjuksköterskans 

närvaro, tröstande ord, beröring och sätt att förklara vad som sker, ökar deras känsla av 

trygghet och verklighetsförankring. Patienterna menar att det känns bra att sjuksköterskan 

bekräftar att deras upplevelser inte är på riktigt. Interventioner från sjuksköterskan så som 

kommunikation, stöd, närvaro och information kan hjälpa patienten att hantera sin upplevelse, 

under och efter IVA-delirium (Whitehorne et al., 2015).  

 

Det kontinuerliga och nära arbetet med patienten gör att IVA-sjuksköterskan har en betydande 

roll i prevention, upptäckt och behandling av patienter med IVA-delirium. Sjuksköterskan 

ingripande kan komma att påverka både svårighetsgraden av delirium samt kort- och 

långsiktiga konsekvenser för patienten och dennes familj (Olson, 2012). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda en 

patient med IVA-delirium.  

 

Metod  

 

Studien har en kvalitativ ansats vilket innebär att författarna syftar till att beskriva 

verkligheten utifrån den studerades perspektiv (Polit & Beck, 2006). Kvalitativa studier vill 

karakterisera ett fenomen och beskriva det som är unikt i specifika situationer (Olsson & 

Sörensen, 2001). Arbetsmetoden var induktiv vilket innebär att slutsatser drogs utifrån 

materialet utan att en förutbestämd hypotes eller teori fanns (Polit & Beck, 2006). Kunskap 

som forskare har utifrån tidigare erfarenheter kallas förförståelse vilken är viktig att vara 

medveten om innan en studie startar så att denna inte påverkar studiens resultat (Olsson & 

Sörensen, 2001). Författarnas förförståelse diskuterades och klargjordes redan innan studiens 

start. 
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Urval  

 
Studiedeltagarna valdes genom ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att de deltagare som 

väljs ut har erfarenhet av det som ämnas studeras (Hartman, 1998). Urvalet var även 

slumpmässigt, där varje medlem ur en bestämd population har samma möjlighet att delta 

(Polit & Beck, 2006). En specifik intensivvårdsavdelning valdes ut som grund för 

undersökningen. Målet var att inkludera intensivvårdssjuksköterskor av varierande ålder, kön 

och erfarenhet. Efter godkännande av verksamhetschefen agerade enhetscheferna på 

avdelningen mellanhand genom att förmedla information och förfrågan om deltagande i 

studien via mail till de potentiella studiedeltagarna. Alla 62 intensivvårdssjuksköterskor på 

avdelningen fick denna förfrågan om deltagande i studien. Studiedeltagarna kunde sedan 

anmäla sitt intresse direkt till författarna via mail. Tio sjuksköterskor med specialistutbildning 

inom intensivvård valde att delta i studien, vilket också var målet då författarna upplevde att 

det antalet skulle kunna bli ett tillräckligt stort underlag. Vid intervjuer med öppna frågor är 

det rimligt med 10-20 intervjuer (Henricson, 2012). Fem av studiedeltagarna anmälde själva 

sitt intresse medan sju deltagare tillfrågades personligen av författarna. Det fanns ett bortfall 

på två personer av de som tillfrågades men som själva valde att inte ställa upp i studien på 

grund av bristande erfarenhet i ämnet. Författarna valde att slumpmässigt tillfråga potentiella 

studiedeltagare tills målet med antal deltagare uppnåtts. Alla studiedeltagare var kvinnor med 

en ålder mellan 30 - 63 år (medianvärde 46,5 år) och en varierande erfarenhet inom 

intensivvård mellan 2,5 – 22 år (medianvärde 18 år).  

 

Instrument 

 
En intervju syftar till att få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa perspektiv av 

deltagarens livsvärld. Meningen med en intervju är att få beskrivet hur deltagaren upplever 

och handlar gällande det ämne som studeras (Olsson & Sörensen, 2001). Datainsamlingen 

gjordes genom semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att frågorna 

är mer övergripande ämnen snarare än specifika frågeställningar (Polit & Beck, 2006). En 

intervjuguide konstruerades utifrån studiens syfte (se bilaga 1). För att involvera de viktigaste 

områdena för studien skapas en intervjuguide som innehåller centrala frågor i ämnet (Dalen, 

2015). Intervjuaren vill att deltagaren ska få prata så fritt som möjligt utifrån dessa ämnen 
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(Polit & Beck, 2006). Intervjuerna inleddes med specifika frågor om ålder och erfarenhet som 

sedan övergick i fyra fördjupande frågor så att studiedeltagarna fritt fick berätta om sina 

upplevelser.  Författarna fick under intervjuerna ställa en del följdfrågor där studiedeltagarna 

fick förtydliga eller utveckla sina upplevelser. Likaså fick författarna vid flera tillfällen 

sammanfatta det deltagaren sagt för att klargöra så att deltagaren uppfattades korrekt. 

 

Datainsamling 

 
Datainsamlingen utfördes under vecka 6-9 och bestod av intervjuer med tio sjuksköterskor 

med specialistutbildning inom intensivvård där båda författarna medverkade vid varje 

intervju. Författarna kontaktade studiedeltagarna via mail för att samordna tid och plats för 

intervjuerna utifrån deltagarnas önskemål. Nio av intervjuerna genomfördes i anslutning till 

deltagarnas arbetsplats medan en intervju gjordes på annan plats. Platsen för intervjun är av 

betydelse och intervjuer ska genomföras i ett ostört rum, utan faktorer som stör eller där 

någon obehörig kan höra (Olsson & Sörensen, 2001). Tre av intervjuerna genomfördes på en 

tom patientsal, en intervju i ett konferensrum och resterande i ett samtalsrum. Vid alla 

tillfällen utom ett, där platsen för intervjun var i en tom patientsal, kunde intervjun 

genomföras utan störmoment.  

 

Beräknad tid för varje enskild intervju var totalt 30 – 45 minuter inklusive muntlig 

information och underskrift av samtyckesblankett. Inspelad intervjutid varade mellan 10-29 

minuter, där medianvärdet på intervjuerna var 21 minuter. Intervjuerna spelades in av båda 

författarna och delades sedan upp för transkribering. Materialet förvarades oåtkomligt för 

obehöriga och kommer efter godkännande av uppsatsen att destrueras (Olsson & Sörensen, 

2001).  

 

Analys av data 

 
Författarna transkriberade fem intervjuer vardera. Transkribering innebär att den inspelade 

intervjun skrivs ned ordagrant (Olsson & Sörensen, 2001). Varje enskilt transkriberat material 

samlades och tilldelades slumpmässigt en siffra mellan 1-10. Syftet med kodnummer på 
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intervjuerna är att avidentifiera materialet men samtidigt kunna skilja materialet åt för vidare 

bearbetning (Henricson, 2012).  

 

Båda författarna läste initialt allt material flera gånger och diskuterade känslan av materialets 

helhet. Därefter startade den fortsatta analysen av materialet. Det insamlade materialet 

bearbetades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004). Varje 

författare bearbetade fem intervjuer vardera genom att på varsitt håll läsa igenom materialet 

igen och ta fram meningsbärande enheter. Bearbetning av texten innebär att meningsbärande 

enheter urskiljs för att kunna identifiera likheter och skillnader i materialet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna gjorde sedan en tabell med kolumnerna; meningsbärande 

enheter, kondenserade enheter, kod, kategori och underkategori. De meningsbärande enheter 

som respektive författare tagit fram ur materialet lades in i varsin tabell. Tabellen användes 

sedan så att de meningsbärande enheterna först kunde kondenseras och sedan kodas för att få 

fram det centrala innehållet. Tabellerna granskades sedan tillsammans så att koderna 

överensstämde och genom diskussion mellan författarna växte kategorier och underkategorier 

fram utifrån koderna. Men författarna upplevde inte att dessa kategorier speglade de känslor 

som uppkommit under den initiala läsningen. Efter ytterligare bearbetning av materialet tog 

nya kategorier form och underkategorierna togs bort. Författarna tolkade att kategoriernas 

relation till varandra hade en innebörd som tog form i ett övergripande tema (se exempel på 

innehållsanalys i tabell 1). Innehållet under respektive kategori sammanställdes sedan till det 

färdiga resultatet. 

 

Utifrån kvaliteten på materialet analyseras innehållet manifest eller latent. En manifest 

innehållsanalys innebär att forskaren analyserar vad texten säger, de uppenbara 

komponenterna i texten, medan den latenta analysen fokuserar på att tolka den underliggande 

meningen med texten (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna upplever att innehållet i 

materialet är manifest då framförallt längden på intervjuerna förhindrar en latent tolkning av 

innehållet. 
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Tabell 1. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori Tema 
 
”De har panik i blicken 
och då förstår man ju att 
det är någonting som de 
ser, någonting de tycker är 
obehagligt.” 
 

 
Panik i blicken, man 
förstår att det är 
något som är 
obehagligt. 

 
Obehagliga 
upplevelser för 
patienten 

 
 
 
Empati 

 
”Sen är det ju 
ganska…jobbigt. Alltså 
man kan ju själv, man får 
själv lite ångest nästan, 
man vill så gärna hjälpa 
dem men man vet inte 
riktigt hur.” 
 

 
Man får själv lite 
ångest för man vill så 
gärna hjälpa dem 
men man vet inte 
hur. 

 
Vill hjälpa dem 
men vet inte 
hur. 

 
 
 
 
Maktlöshet 

 
”Den mer utåtagerande 
typen, ja det är ju oerhört 
krävande, för där är så, ju 
mycket saker som vi inte 
vill ska dras ut så det är, 
det är jättetufft och 
personalkrävande. Tufft 
rent psykiskt också.” 
 

 
Krävande att vårda, 
mycket som man inte 
vill ska dras ut. Tufft 
psykiskt och 
krävande.  

 
Krävande och 
tufft psykiskt att 
vårda 

 
 
 
 
Påfrestning 

 
”Sen är det ju också att 
dem får sova, så rutiner 
där, med dag och natt, att 
man ser till, verkligen ser 
till att de får vila på 
nätterna så går det 
snabbare över. Det är ju 
det viktigaste.” 
 

 
Får dem sova på 
nätterna, så går det 
snabbare över. 
Viktigt med rutiner 
och dygnsrytm.  

 
Rutiner och 
dygnsrytm.  

 
 
 
 
Möjligheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagemang  
trots 
frustration 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 
Författarna fick både muntligt och skriftligt samtycke från verksamhetschefen på den utvalda 

intensivvårdsavdelningen att genomföra studien. I mailet från mellanhanden till 

studiedeltagarna stod det skriftlig information om deras frivilliga deltagande i studien. 

Studiedeltagarna fick även i samband med intervjun skriftlig samt muntligt information av 

författarna om deras uppgift i studien, att deras deltagande var frivilligt och att de när som 
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helst utan angiven anledning kunde avbryta deltagandet. Författarna fick sedan skriftligt 

samtycke från respektive deltagare. Alla uppgifter som framkom under studien behandlades 

konfidentiellt genom kodning av intervjuerna så att enskilda personer ej kunde urskiljas. 

Materialet användes endast i denna studie och inte för andra icke-vetenskapliga ändamål 

(Vetenskapliga rådet, u.å.) samt förvarades inlåst under studiens gång hos respektive 

författare. Innan studiens start gjordes en prövning av Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) 

med positivt yttrande.  

 

Resultat 

 
Genom analys av den data som samlats in framkom fyra kategorier som sammanfattade IVA-

sjuksköterskornas upplevelser. Sjuksköterskornas upplevelser präglades av känslor i form av 

påfrestning, maktlöshet och empati samt förmågan att se möjligheter i det svåra, vilka blev 

kategorierna i resultatet. Dessa kategorier speglade tillsammans det övergripande temat 

engagemang trots frustration. Påfrestning och maktlöshet är känslor av frustration medan 

empati och förmågan att se möjligheter kräver engagemang.  

 

Engagemang trots frustration 

Påfrestning 
 
Sjuksköterskornas upplevelser av IVA-delirium är att det är ett akut förvirringstillstånd som 

ger vanföreställningar och hallucinationer som kan liknas vid ett psykotiskt tillstånd. 

Patienterna är agiterade, psykiskt och motoriskt oroliga samt är plockiga och drar i sladdar 

och katetrar vilket många gånger gör dem svårhanterliga. Sjuksköterskorna var överens om att 

detta är ett svårt tillstånd att vårda. Det är både svårt att ta på, ställa diagnos och behandla. Att 

vårda en patient med IVA-delirium upplevs som tufft, krävande och frustrerande. 

Sjuksköterskorna anser att patienter med IVA-delirium har svårt att förmedla sig, ger ibland 

ingen kontakt alls och är svåra att nå fram till vilket leder till att kommunikationen blir ett 

stort problem. Det finns mycket frustration i just kommunikationen med patienterna eftersom 

det ofta är svårt att förstå vad de vill eller om de själva vet vad de vill. Patienterna visar ofta 
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tydliga tecken på IVA-delirium med symtom som ångest, oro, agitation och förvirring. Men 

dessa symtom kan också ha andra bakomliggande orsaker än IVA-delirium vilket visar på att 

tillståndet är väldigt stort, brett och komplext. Sjuksköterskorna tolkar det som patienten 

befinner sig i ett tillstånd mellan dröm och vakenhet utan förankring i verkligheten. 

Tillståndet ter sig olika från situation till situation vilket då medför olika svårigheter. En 

patient med IVA-delirium som är vaken anses som mer resurskrävande och påfrestande då det 

påverkar övrig vård när patienten är motoriskt orolig. Det blir ett merarbete som kräver 

mycket tålamod och de menade att en sjuksköterska inte får visa sin irritation, men att det 

finns också en gräns för hur mycket en sjuksköterska orkar.  

 

”För dem är jobbiga, de kan vara jättejobbiga! Gapar och skriker och nyps och sparkar” 

(I:2). 

 

Inte sällan upplever patienterna med IVA-delirium miljön som hotande menar 

sjuksköterskorna. Miljön på IVA upplevs som försvårande med all utrustning och att det 

aldrig är lugn och ro, men samtidigt är den svår att påverka eftersom den akuta vården kräver 

det. Patienter med IVA-delirium ligger inte sällan på samma sal som andra patienter som är i 

behov av akuta insatser vilket kan medföra att patienten med IVA-delirium stundtals 

försummas. Omgivningen och mycket personal som befinner sig på rummet är stimuli som 

också kan påverka patienten med delirium negativt. Sjuksköterskorna upplever att patienterna 

många gånger uttrycker misstro mot personalen och upplever att de ska göra dem illa eller 

missuppfattar det personalen säger. Inte sällan utses någon i personalen som den hotande 

vilket medför svårigheter i vårdandet. Det är en utmaning och en balansgång att inte göra 

patienten mer agiterad, samtidigt som sjuksköterskan måste skydda både patienten och sig 

själv. Sjuksköterskorna upplevde att instrumentet som de ska använda för att bedöma om en 

patient har IVA-delirium, CAM-ICU, kunde göra patienten mer misstänksam mot 

sjuksköterskan. Andra anledningar som gjorde att bedömningsinstrumentet inte användes var 

att det upplevdes av sjuksköterskorna som svårhanterligt och omständigt. I brist på ett 

användbart instrument använder sig sjuksköterskorna istället av en klinisk, subjektiv 

bedömning där de gör en helhetsbedömning av patientens psykiska status. 

 

”Jag tror inte att det är någon kollega som faktiskt använder det… det är ett glömt instrument 

som bara ligger där…. det är bra om vi kan liksom visa att vi har använt ett instrument, det 
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är validerat, då har vi gjort rätt på pappret men det fungerar ju inte riktigt så i verkligheten” 

(I:1). 

 

Maktlöshet 
 
Sjuksköterskorna uttrycker att IVA-delirium är ett svårt tillstånd eftersom det inte finns någon 

riktigt botande behandling eller tydlig handlingsplan. En sjuksköterska vill gärna kunna göra 

något. De menar att det är omänskligt att det inte finns någonting konkret att göra utan 

patienten får härda ut medan sjuksköterskan står vid sidan om. Uppfattningen är att det inte 

finns något att göra mer än att patienten får prata om det i efterhand, vilket får 

sjuksköterskorna att känna sig hjälplösa och otillräckliga. Sjuksköterskan ser patientens 

lidande men kan varken nå dem eller förklara för dem. 

 

”Det värsta är ju när de inte kan prata… utan man bara ser paniken i ögonen, när man 

liksom inte vet vilken ände man ska börja i”(I:7). 

 

Det finns även en frustration i att de läkemedel som används i behandlingen av patientens 

somatiska tillstånd, exempelvis sederande, kan försvåra patientens IVA-delirium genom att de 

får ännu mindre verklighetsförankring. Likaså kan patienterna i stunder av agitation eller 

motorisk oro i sitt IVA-delirium behöva sederande läkemedel, som inducerar en onaturlig 

sömn som i sin tur kan förvärra symtomen. Det upplevs av sjuksköterskorna som att det inte 

finns någon riktigt bra läkemedelsbehandling att ta till för dessa patienter. Uppfattningarna är 

olika huruvida det är bra eller ej med sedering hos patienter med IVA-delirium. En del har 

uppfattningen att sedering kan späda på symtomen patienten har medan andra menar att vissa 

patienter behöver sövas ner igen för att sedan få ett bättre uppvaknade. Det råder även delade 

meningar om hur sjuksköterskorna upplever sambandet mellan sedering och IVA-delirium. 

Uppfattningen var att mindre sederade patienter som väcks tidigt i sjukdomsförloppet drabbas 

i lägre grad, medan andra tvärtom menade att djupt sederade patienter drabbas i mindre 

utsträckning.  

 

”…det är ju en biverkning av, av vården vi ger dem, medicinerna vi ger för att de ska 

överleva” (I:7). 
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I intervjuerna framgick att det även finns en typ av IVA-delirium som ter sig mer introvert 

vilket gör att symtomen inte är så tydliga och då också kan förbises. På dessa patienter märks 

det inte alltid att de har ett IVA-delirium utan det kan istället tolkas som en depression eller en 

patient som är lugn, stilla och lättare att vårda. Sjuksköterskorna upplevde att denna typ av 

IVA-delirium ger sig uttryck i en stilla patient trots att de i blicken på patienten kan ana att 

något inte står rätt till. Det upplevdes frustrerande att veta att patienten möjligtvis lider av ett 

IVA-delirium utan att varken kunna ställa diagnos eller behandla.  

 

”Jag tror att man kan vara rädd för att fråga för det är obekvämt, för man kanske inte vet vad 

ska göra av kunskapen man får” (I:8). 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att IVA-delirium och det psykiska välmåendet nästan aldrig 

diskuteras i teamet med läkarna och att de sällan dokumenterar tillståndet i journalen. De 

gånger det väl diskuteras är när patienten är kraftigt agiterad eller orolig och kräver sederande 

läkemedelsbehandling. Sjuksköterskorna önskade ett mer preventivt arbete i teamet eller att 

det mer aktivt letas efter symtom på IVA-delirium så att även den introverta patienten 

upptäcks. Men samtidigt som det fanns en frustration i att det saknas stöd från läkarna i 

teamet så fanns det en förståelse för att läkarna inte heller kan göra så mycket och att god 

omvårdnad kan vara den enda åtgärden att ta till för att hjälpa patienten. Sjuksköterskorna 

kände sig otroligt maktlösa i vetskapen att IVA-delirium är en av de mest förbisedda 

diagnoserna på IVA men det tillstånd patienterna lider mest av och har behov av att prata om i 

efterhand. 

 

 

”… man får själv lite ångest nästan. Man vill så gärna hjälpa dem men man vet inte riktigt 

hur” (I:9).  

 

Empati 
 
Uppfattningen hos sjuksköterskorna var att för patienter med IVA-delirium är upplevelserna 

mycket verkliga och minnena efteråt är ofta väldigt detaljrika samt att de finns med 

patienterna under en lång tid. Likaså upplevs det som ett stort behov hos patienterna av att få 

prata om sina upplevelser i efterhand. Patienterna har overkliga och obehagliga upplevelser i 
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form av syner, hallucinationer och mardrömmar men för patienten är upplevelsen verklig. 

Dessa upplevelser är hemska och skrämmande för patienten och ger ofta uttryck i blicken. 

Sjuksköterskorna upplever IVA-delirium som jobbigt och plågsamt både för patient och 

anhörig. De uttrycker att skräcken i patientens blick är förfärlig att se och att det måste vara 

fruktansvärt stressande för patienten som varken kan uttrycka eller förmedla sig. 

Sjuksköterskorna har i efterhand fått höra från patienter att de upplevt sitt IVA-delirium och 

det faktum att de aldrig fick vara ifred, som tortyr. Det ansågs viktigt att ha en förståelse för 

att mardrömmar och skräck är jobbigt för patienten samt att det är deras rädsla som styr deras 

beteende. 

 

”Att man förstår att det, att jag kan i alla fall gå härifrån om jag blir frustrerad men om man 

sitter fast här, det måste vara en väldigt fängslande känsla” (I:9).  

 

”Om man tittar på vad Amnesty International säger så är det tortyr vi utsätter dem för. Vi 

petar på dem hela tiden!” (I:6). 

 

Möjligheter 
 
”… du kan ju inte bota, du kan lindra symtom… det finns sådant man kan jobba med...” (I:2) 

 

Uppfattningen var att IVA-delirium kan drabba alla svårt sjuka patienter som vårdas på IVA. 

Det är svårt att veta vem som kommer att drabbas och det hade underlättat om det gick att 

förutse. Diagnosen är således svår att förebygga men sjuksköterskorna menade att de gärna 

hade arbetat mer preventivt. De uttrycker både att tillståndet kan uppkomma snabbt och 

oväntat men också att det kan komma smygande senare i sjukdomsförloppet hos patienter 

som legat länge på IVA. Risken att drabbas av IVA-delirium upplevdes som högre hos 

patienter med lättare sedering eller hos dem som fick flytta mellan sjukhus och därmed byta 

miljö. Men den största riskfaktorn enligt sjuksköterskorna var en avsaknad av dygnsrytm och 

frånvaro av vila. Enkelrum hade varit att föredra men det leder samtidigt till en dyrare och 

mer personalkrävande vård. Men det finns andra faktorer i miljön som sjuksköterskorna 

uttryckte att de kan påverka. Sjuksköterskan kan skapa en tydlig dygnsrytm med rutiner och 

längre perioder av vila genom att samordna sina insatser, skapa s.k. ”petfri” tid där patienten 

får vila, dra ner på stimuli samt minimera aktiviteter och åtgärder på natten. Andra åtgärder 
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kan vara att om möjligt eliminera det som stör patienten exempelvis katetrar, sladdar och larm 

eller byta ut den personal som patienten kan uppleva sig hotad av. Det är också viktigt att inte 

hålla fast eller begränsa patienten om situationen tillåter det. Sjuksköterskorna menade att 

anhörigas närvaro kan underlätta genom att öka tryggheten för patienten och göra miljön 

mindre främmande.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det är väldigt olika vad patienter med IVA-delirium behöver. 

En del patienter vill att sjuksköterskan ska sitta hos dem och bara finnas där medan andra 

behöver mer utrymme. Likaså mår en del patienter bra av beröring medan andra tycker det är 

obehagligt. Det uttrycktes att det är av vikt att ta sig tid att försöka förstå vad patienten vill, 

informera och göra patienten delaktig, något som kräver både tid och personalresurser. Det är 

också viktigt att förklara momenten som görs för patienten, informera om att symtomen på 

IVA-delirium är övergående samt vara försiktig med formuleringar för att undvika 

missförstånd som kan skapa mer oro och agitation.  

 

”… det handlar mycket om god omvårdnad och finnas där och ha tid”.  

 

Genomgående i intervjuerna var att det sjuksköterskan främst kan göra för en patient med 

IVA-delirium är att skapa tillit i relationen med patienten, vara lyhörd, skapa ett lugn, lindra 

samt respektera patienten och det den går igenom. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 
Utifrån syftet med studien var en kvalitativ metod lämplig då denna ämnar att beskriva ett 

specifikt fenomen utifrån den studerades perspektiv. Den kvalitativa forskningen vill skapa en 

förutsättningslös bild av en situation och skapa en helhetsförståelse, till skillnad från den 

kvantitativa forskningen som snarare bygger på tidigare forskning samt erfarenheter i området 

(Olsson & Sörensen, 2001). Då författarna inte har någon erfarenhet i ämnet valdes en 

induktiv arbetsmetod som innebär att slutsatser dras utifrån materialet, till skillnad från den 
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deduktiva metoden där hypotes eller teori skapas innan insamling av materialet (Polit & 

Beck). Kvalitativ metod i form av personliga intervjuer anses som en bra metod för att samla 

in data då kvaliteten på informationen blir hög (Polit & Beck, 2006).  

 

Urval 

Eftersom alla IVA-sjuksköterskor på vald avdelning erbjöds möjligheten att delta blev urvalet 

slumpmässigt (Polit & Beck, 2006). Den tidsram som fanns begränsade möjligheten att 

inkludera mer än en arbetsplats att genomföra studien på. Fler arbetsplatser hade kunnat 

generera ett högre antal informanter i form av en större population. Ett högre antal 

informanter och fler arbetsplatser hade kunnat ge ett större material samt möjlighet för 

författarna att ha en större spridning bland informanterna gällande ålder, kön och erfarenhet. 

Om intresset för deltagande i studien på den valda arbetsplatsen varit större hade författarna 

möjligtvis fått begränsa antalet informanter. Detta var aldrig aktuellt då endast fem av 

informanterna anmälde sitt intresse och resterande fem informanter tillfrågades personligen. 

Bortfallet, på de två tillfrågade personerna som valde att inte delta, påverkade inte studiens 

resultat eftersom de själva ansåg sig ha otillräckliga kunskaper i ämnet. De tio intervjuer som 

genomfördes uppfyllde författarnas mål om att få ett tillräckligt stort underlag. Författarna 

upplevde under analysen av datan att materialet var mättat, vilket innebär att datan upplevs 

som upprepande och att ytterligare datainsamling troligen inte leder till ny information (Polit 

& Beck, 2006). 

 

Instrument 

Studien genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som ger en 

mer övergripande syn på ämnet (Polit & Beck, 2006). De öppna frågorna gav informanterna 

möjlighet att fritt prata utifrån sina upplevelser och inte begränsas av specifika 

frågeställningar vilket gynnade studiens resultat i form av mer omfattande beskrivningar av 

informanternas upplevelser. Öppna frågor ger ett fylligare perspektiv på ämnet men kräver att 

informanten är mer verbal och uttrycksfull (Polit & Beck, 2006). Likaså kan det tänkas ställa 

högre krav även på intervjuaren då informanten kan behöva ytterligare vägledning i form av 

förtydligande följdfrågor. Att författarna är noviser i intervjuteknik och vald metod kan ses 

som en svaghet i denna studie. Det ställs stora krav på intervjuarens färdigheter eftersom 
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denne ska kunna få fram essensen i svaret utan att styra informanten (Polit & Beck, 2006). En 

intervjuguide konstruerades med frågor utifrån det som ämnade studeras. Författarna upplever 

att frågorna genererade ett tillfredsställande material men har ingen uppfattning om huruvida 

resultatet blivit bättre med en annan intervjuguide eller mer erfarna intervjuare.  

 

 

Datainsamling 

Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer och var lika delaktiga utan ett 

förutbestämt upplägg av intervjun, endast med intervjuguiden som hjälp. I studiens 

förberedelsefas diskuterade författarna fördelarna med bådas medverkan under samtliga 

intervjuer. Författarna kan då komplettera varandra och eftersom båda har hört intervjun så 

har också båda författarna fångat känslan under intervjun. Det är viktigt att som intervjuare 

vara öppen samt lyhörd då informantens uttalanden kan tolkas olika och intervjuarens främsta 

uppgift är att få en så exakt bild som möjligt av det som informanten vill beskriva (Olsson & 

Sörensen, 2001). Författarna upplevde att denna uppgift underlättades av att båda medverkade 

och lyssnade. Genom att kunna sammanfatta det informanten sagt gavs möjlighet för 

informanten att korrigera författarnas tolkning för att uppnå konsensus. Konsensus innebär en 

överenskommelse mellan informant och forskare, om att informantens beskrivning och 

forskarens tolkning av den är riktig. En kvalitativ studies reliabilitet styrks av att resultatet blir 

det samma om studiens utförs av andra forskare vid en annan tidpunkt, eftersom informantens 

svar ska bli detsamma oavsett vilken intervjuare som ställer frågan (Kvale & Brinkmann, 

2014). Öppna frågor som inte styr informanten mot ett visst svar och sammanfattning av 

informantens svar för att säkerställa konsensus upplever författarna ökade den här studiens 

reliabilitet.  

 

Platsen för intervjuerna valdes av informanterna och alla utom en utfördes på den valda 

intensivvårdsavdelningen. Den exakta platsen där intervjun skulle äga rum bestämdes inte i 

förväg utan valdes på plats. Detta medförde problem framförallt i form av störningsmoment 

men intervjuerna kunde ändå genomföras med goda resultat. Om platsen för intervjun är på en 

vårdavdelning kan platsen inte förberedas, störningsmoment kan förekomma och intervjuarna 

får anpassa intervjun efter situationen (Henricson, 2012). Ljudinspelningar användes vid 

samtliga intervjuer vilket godkändes av informanterna. Detta underlättade för författarna som 
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kunde koncentrera sig på informanten utan att vara upptagna med att anteckna men möjligtvis 

kan inspelningen ses som ett störningsmoment för informanten. En del informanter kan bli 

besvärade och hämmade av ljudinspelning men majoriteten glömmer bort det efter en stund 

(Trost, 2010). Författarna upplevde inte att ljudinspelningarna påverkade informanterna 

negativt.  

 

Intervjuernas längd varierade mellan 10-29 minuter vilket var kortare än förväntat. Författarna 

upplevde ändå att kvaliteten på intervjuerna var tillfredsställande trots den korta och 

varierande intervjutiden. För mer djupgående intervjuer krävs ofta längre intervjuer för att få 

fram mer spontana, rika, relevanta och omfattande svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Längre, 

mer djupgående intervjuer, hade enligt författarna möjligtvis varit att föredra, för att 

eftersträva en mer latent tolkning av materialets innebörd enligt Graneheim & Lundman 

(2004).  

 

Analys av data 

Transkriberingen av materialet delades upp mellan författarna i tidssparande syfte. Detta sågs 

av författarna inte som en nackdel eftersom båda medverkat vid intervjuerna och således 

redan erhållit kännedom om materialet. Vidare analys av materialet genom att ta fram 

meningsbärande enheter, kondensera och koda gjordes av författarna var för sig främst på 

grund av den snäva tidsramen. Att det gjordes var för sig skulle kunna ses som en svaghet om 

det resulterat i att författarna gjort analysen på olika sätt. Men då författarna senare jämförde 

sina respektive bearbetningar konstaterades det att det inte fanns några skillnader sinsemellan. 

Att analysera öppna frågor är mer tidskrävande och komplicerat för författarna än analys av 

specifika frågeställningar (Polit & Beck, 2006). Efter bearbetning av materialet på varsitt håll 

gjordes vidare analys och bearbetning tillsammans för att gemensamt ta fram kategorier och 

tema ur materialet. Kategorierna består av beståndsdelar ur materialet med gemensam 

innebörd och utgör kärnan i den kvalitativa innehållanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna ville därför göra denna del av analysprocessen tillsammans för att gemensamt 

tolka materialet. Kategorierna och dess innehåll på manifest nivå hade en gemensam innebörd 

som av författarna tolkades mer latent vilket resulterade i ett övergripande tema. Innehållet 

under respektive kategori kan vara manifest, medan kategorierna tillsammans kan ha en latent 

innebörd som formuleras till ett tema (Graneheim & Lundman, 2004). De icke djupgående 
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intervjuerna hindrade författarna att även göra en latent analys av innehållet under 

kategorierna.  

 

I studiens förberedelsefas diskuterades författarnas förförståelse i ämnet som skulle studeras. 

Eftersom författarna inte arbetat på en intensivvårdsavdelning som IVA-sjuksköterskor och 

vårdat patienter med IVA-delirium fanns heller ingen uppfattning kring en sådan upplevelse. 

Den förförståelse som uppkom i samband med insamling av bakgrundsmaterialet till studien 

var att IVA-delirium är ett komplext tillstånd med flera dimensioner. Genom att diskutera sin 

förförståelse innan studiens start kan eventuell påverkan på resultatet minimeras, men det är 

svårt att utesluta att förförståelsen påverkar analys och resultat (Graneheim & Lundman, 

2004). Författarna tror inte att förförståelsen har påverkat studiens resultat utan snarare fått 

den inblick som behövdes för att förstå informanternas upplevelser av vårdandet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Sjuksköterskorna i studien var alla överens om att IVA-delirium är ett svårt och komplext 

tillstånd att vårda. Det upplevdes som påfrestande då det kräver att sjuksköterskan håller 

tillbaka sina egna känslor, har ett tålamod och visar ett stort engagemang i vårdandet. Enligt 

Watson (1993) kan en professionell relation mellan sjuksköterska och patient handla om att 

ge och ta, men att sjuksköterskan fortsatt ska vara engagerad utan att ta emot någonting från 

patienten. Sjuksköterskan blir den i relationen med en patient med IVA-delirium som får ge 

av sig själv i form av engagemang. Patienten är den i relationen som är emotionell och lider 

inifrån, medan sjuksköterskan är engagerad utifrån genom att dela patientens upplevelser men 

framförallt genom att aktivt kunna hjälpa (Watson, 1993). I studien framkom att 

sjuksköterskorna kände en stor maktlöshet i att stå vid sidan om och se patientens lidande 

utan att kunna göra något. Men trots maktlösheten i det, ansåg sjuksköterskorna att det 

främsta verktyget i vårdandet av en patient med IVA-delirium var just god omvårdnad och att 

finnas där för patienten. Att stå patienten bi och visa omsorg för patienten är essensen och det 

mest centrala i praktisk omvårdnad (Watson, 1993). Att vårda en patient kan vara givande för 

en sjuksköterska men att ge mycket av sig själv i vårdandet kan även tänkas påverka 

sjuksköterskan negativt. Enligt Sacco, Ciurzynski, Harvey och Ingersoll (2015) innebär 

begreppet ”compassion satisfaction” de olika positiva känslor som en sjuksköterska erhåller 
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genom att hjälpa andra och dess motsats är begreppet ”compassion fatigue”, som innebär en 

känslomässig utmattning relaterat till den empati och medkänsla sjuksköterskan upplever av 

att vårda svårt sjuka människor. IVA-sjuksköterskor pendlar mellan olika nivåer av 

”compassion satisfaction” och ”compassion fatigue” beroende på patientklientel och 

sjuksköterskans personliga omständigheter. Faktorer som kan öka sjuksköterskans 

”compassion satisfaction” är exempelvis stöd i svåra situationer och inflytande över vården 

som ges (Sacco et. al, 2015). I denna studie upplever författarna att sjuksköterskornas 

upplevda känslor av frustration och empati skulle kunna vara en risk för ”compassion 

fatigue”. Samtidigt visar sjuksköterskorna ett stort engagemang och förmåga att se 

möjligheterna vilket skulle kunna öka deras ”compassion satisfaction” och därmed tänkas ge 

sjuksköterskorna en balans mellan ytterligheterna i vårdandet.  

 

Sjuksköterskorna i studien menade att patienter med IVA-delirium kan uppleva symtom som 

ångest, förvirring, agitation, rädsla och bristande verklighetsförankring samt uttrycker ofta 

misstro mot personalen vilket lämnar patienten i en mycket utsatt situation. Utifrån Watsons 

humanistiska perspektiv vårdas en patient med fokus på att bevara värdighet och integritet 

(Watson, 1993) vilket även står i intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning 

tillsammans med hennes ansvar att främja patientens rätt till självbestämmande 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012). Den 

bristande verklighetsförankringen kan innebära att patienten med IVA-delirium inte kan fatta 

adekvata beslut och således inte kan lämna medgivande för den vård som krävs (Fan, Shahid, 

Kondreddi, Bienvenu, Mendez-Tellez, Pronovost, & Needham, 2008). Att vårda en patient 

med IVA-delirium kan då innebära att IVA-sjuksköterskan måste utföra vård och medicinska 

handlingar som strider mot patientens vilja. Enligt svenska sjuksköterskors etiska kod har 

sjuksköterskan ansvar för att patienten får den information som krävs för att kunna ge 

samtycke till vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). IVA-delirium leder 

således till ett etiskt dilemma för IVA-sjuksköterskorna. Tillståndet hindrar IVA-

sjuksköterskan från att nå fram till patienten med information om livsnödvändig vård och 

behandling, vilket upplevdes i studien som frustrerande. Författarna upplever att IVA-

sjuksköterskor ofta ställs inför svåra etiska beslut gällande patienter som inte har en förmåga 

att ta ställning till vård och behandling, som exempelvis patienter med IVA-delirium. Enligt 

Socialstyrelsen kan det uppstå situationer inom sjukvården där det är omöjligt för patienten att 

ge samtycke till behandling. Då används nödrätten för att förhindra fara för liv och hälsa 

vilken dock inte får användas i samband med rutinmässiga vårdåtgärder. Inom svensk 
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lagstiftning finns det inga bestämmelser varken för hur det bedöms om en patient är kapabel 

att fatta beslut eller vem som i så fall kan bestämma om vård och behandling för den som 

saknar förmågan att ta beslut (2011:7). Denna brist i lagstiftningen, menar författarna, ökar 

IVA-sjuksköterskornas etiska dilemma gällande information och samtycke hos patienter med 

IVA-delirium, då de inte har någon lagstiftning att luta sig emot.  

 

Sjuksköterskorna i studien framhävde miljön på en intensivvårdsavdelning som en 

försvårande faktor i vårdandet av en patient med IVA-delirium. Den medförde många 

störmoment i form av ljud och medicinskteknisk utrustning samt svårigheter i att skapa en 

dygnsrytm med ostörd vila. Enligt Pisani, Friese, Gehlbach, Schwab, Weinhouse & Jones 

(2015) är ljud, stark belysning, omvårdnadsåtgärder, undersökningar och analgetika/sederande 

läkemedel yttre faktorer som kan störa en IVA-patients möjlighet att vila. De kognitiva 

störningar som ses vid IVA-delirium liknar de som ses vid kraftiga sömnstörningar (Pisani et 

al., 2015) och sjuksköterskorna i studien poängterade vikten av att en patient med IVA-

delirium får sova. En stor del av störmomenten på en intensivvårdsavdelning går inte att 

undvika men enligt sjuksköterskorna i studien finns det mycket i miljön som faktisk går att 

påverka. Exempelvis går det ibland att minimera apparater, sladdar samt utrustning och 

därmed ta bort sådant som kan störa patienten, om patientens tillstånd tillåter det. Det går att 

skapa en tydligare dygnsrytm med perioder på dygnet där patienten får lov att vara ostörd och 

vila samt minimera vårdinsatser på natten. De menade dock att det kräver att IVA-

sjuksköterskan kan samordna sina insatser, låta patienten få vara ifred samt se till att övrig 

vårdpersonal också låter patienten vara vid dessa tillfällen. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

att främja miljön kring patienten för att förbättra patientens hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Sjuksköterskorna i studien menade att det inte fanns något bra bedömningsinstrument för att 

upptäcka IVA-delirium. Bedömningsinstrumentet som användes på avdelningen, CAM-ICU, 

upplevdes som svårhanterligt och omständigt samt gjorde patienterna mer misstänksamma 

mot personalen, vilket ledde till att det sällan användes. Sjuksköterskorna använde sig istället 

av sin kliniska och subjektiva bedömning av patienten. Reade, Eastwood, Peck, Bellomo och 

Baldwin (2011) visar i sin studie att det finns skillnader mellan sjuksköterskors subjektiva 

bedömning och bedömning med CAM-ICU. Studien visade att sjuksköterskorna genom sin 

subjektiva bedömning upptäckte fler patienter med IVA-delirium än när de använde CAM-

ICU. Vidare upplevde sjuksköterskorna i vår studie att det psykiska välmåendet och IVA-
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delirium hos patienterna sällan diskuterades i teamet med läkarna. Trots att detta gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig ensamma i vården kring IVA-delirium fanns det en förståelse för 

att även läkarna kanske känner en maktlöshet inför tillståndets komplexitet. Forskning visar 

att sjuksköterskor upplever att läkare inte anser att IVA-delirium är en hög prioritet på IVA 

och att tillståndet uppmärksammas först senare i vårdförloppet (Palacios-Cena, Cachón-Pérez, 

Martínez-Pedrola, Gueita-Rodriguez, Perez-de-Heredia & Fernández-de-las-Penas, 2016). 

IVA-delirium är ett komplext tillstånd som är svårt att vårda, är resurskrävande och leder till 

merarbete menar sjuksköterskorna i studien. För patienter som drabbats av IVA-delirium ses 

en ökad mortalitet, längre sjukhusvistelse och högre vårdkostnader varför tillståndet räknas 

som ett stort folkhälsoproblem hos intensivvårdspatienter (Barr et al., 2013). 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att tillståndet var svårt att upptäcka och därmed förebygga 

men önskade att det kunde arbetas mer preventivt kring patienter med IVA-delirium. Genom 

att identifiera riskfaktorer för att utveckla IVA-delirium samt använda en validerad 

bedömningsmetod kan tillståndet övervakas och behandlas tidigare i förloppet (Barr et al., 

2013). IVA-sjuksköterskan ska arbeta för att förebygga komplikationer som IVA-delirium 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening, 2012) vilket 

sjuksköterskorna i studien gärna ville. När tillståndet väl upptäckts upplevde de, trots känslor 

som frustration och maktlöshet inför svårigheterna att vårda, att det fanns mycket möjligheter 

i vården kring patienterna. Utifrån studiens resultat upplever författarna att sjuksköterskorna 

genom sin empati och förmåga att se möjligheterna i det svåra, visade stort engagemang, vilja 

och kunskap i att vårda en patient med IVA-delirium.  

 

Konklusion och implikationer 

 
IVA-delirium är ett komplext tillstånd som medför stora svårigheter i vårdandet. Det väcker 

starka känslor hos sjuksköterskorna då det är frustrerande, påfrestande och krävande att vårda. 

Vården av en patient med IVA-delirium genomsyras av stor empati inför patientens lidande 

och det denne går igenom. Empatin speglas i maktlöshet hos sjuksköterskorna som tvingas stå 

vid sidan om och se patientens lidande. Den vilja och engagemang sjuksköterskan har medför 

en förmåga att se möjligheterna i det svåra. Mycket av den forskning som finns kring IVA-

delirium handlar om patientens upplevelser men genom att forska mer om sjuksköterskornas 

upplevelser skulle den ökade medvetenheten kunna användas i arbetet med att förebygga, 

upptäcka och behandla IVA-delirium. Den här studiens resultat påvisar vikten av teamarbete, 
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preventiva åtgärder och eventuell instrumentutveckling som alla är faktorer som har ett 

mervärde för patienter med IVA-delirium. Studien visar att vårdandet av en patient med IVA-

delirium väcker mycket känslor hos IVA-sjuksköterskorna men samtidigt belyser studien 

möjligheterna i vårdandet. Mer forskning kring omvårdnaden av patienter med IVA-delirium 

kan därför vara av stor vikt och gärna ur fler perspektiv än sjuksköterskans, exempelvis 

patient, anhörig och läkare. Sjuksköterskornas känslor, erfarenheter och engagemang i denna 

studie visar att god omvårdnad kan göra skillnad. 
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    Bilaga 1 (1) 

 

Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att 
vårda en patient med IVA-delirium 
 
Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor 
 

-‐ Hur gammal är du? 
 

-‐ Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska?  
 
 
Fördjupande frågor 
 

-‐ Vad innebär IVA-delirium för dig? 
 

-‐ Hur upplever du det är att vårda en patient med IVA-delirium? 
 

-‐ Vad finns det för faktorer som kan underlätta/försvåra omvårdnaden av en patient med 
IVA-delirium?  

 
-‐ Hur bedömer du att en patient har drabbats av IVA-delirium? 

 
 
Följdfrågor 
 
 
Följdfrågor för att förtydliga/utveckla/återgå till ämnet kan eventuellt behöva ställas.  
 

 
 


