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Abstract 
Background:  Confusion can be a life threatening condition that is often missed by the 
nurses, thus it occurs in the same range as pain, fever or infections. 
 
Aim: The aim of this study was to describe the phenomenon of confusion among 
elderly patients, in order to establish a wider understanding of the patient’s nursing 
needs. 
 
Method:  Literature study based on scientific material. 
 
Results: The result showed the patient’s ability to recollect and reconstruct episodes of 
confusion. During the confusion the stories contained a wide variety of experiences, 
such as threat, fear, suspicion, chaos and order, unreal experiences, a need to escape and 
a bad sleep. Afterwards the patient’s told that they experienced a sense of shame and 
guilt, abasement, fear, relief and a will to understand what had happened to them. They 
also felt a need to talk about what they had gone through. These experiences of 
confusion among elderly patients showed the importance of education and awareness 
among the nursing staff. The nursing strategies depended in which ground the nurses´ 
folkway by the elder patient was settled in. When the nurse establishes relation, brings 
and puts across enough knowledge, beholds, observes and evaluates, informs, explains, 
communicates and creates a encouraging inner and outer environment, she gives an 
opportunity for the patients recovery. 
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1. Inledning 

I samband med yrkesutövning och verksamhetsförlagd utbildning har författarna till 

föreliggande arbete mött äldre patienter i konfusion. Eftersom konfusion riskerar att bli 

ett livshotande tillstånd, vilket vårdpersonal ofta förbiser, är det viktigt att 

uppmärksamma fenomenet för att få kunskap och därmed kunna utföra korrekta 

omvårdnadsåtgärder (Gulmann, 2003). Larsson och Rundgren (2003) menar att som 

reaktionssätt på sjukdom är konfusion hos äldre inte mycket ovanligare än smärta och 

feber, men trots detta förblir konfusion i hög grad oupptäckt. 

 

I svenska studier (Ottosson, Ottosson, Ottosson & Åsgård, 2004) uppskattas det att en 

till två tredjedelar av alla fall med konfusion inte upptäcks rutinmässigt. Sandberg, 

Gustafsson, Brannstrom och Bucht (1999) har belyst förekomsten av konfusion hos 

drygt 700 äldre patienter boende i olika vårdformer i Sverige. Tillståndet förekom hos 

43 procent av de äldre och bilden komplicerades av att ytterligare drygt 42 procent av 

dessa var dementa. Lee (2005) menar att konfusion är ett mycket allvarligt tillstånd som 

framför allt uppstår hos äldre. Enligt författaren är mellan 14 och 24 procent i konfusion 

vid ankomst till sjukhus och hos äldre hospitaliserade patienter är dödligheten så hög 

som mellan 25 och 33 procent. Flertalet sjukdomar som debuterar med konfusion är 

livshotande såsom intrakraniella blödningar, sepsis, hjärtsvikt, och hypoglykemi 

(Ottosson et al. 2004). Intoxikationer och delirium tremens är ytterligare tillstånd som 

räknas till dessa. Dessutom är pluseffekterna av flera bakomliggande orsaker vanliga, 

vilket ytterligare kan förvärra förloppet. 
  

Detta arbete fokuserar på patientens unika upplevelser av konfusion för att skapa 

kunskap, förståelse och förutsättningar för sjuksköterskan att kunna utveckla och ge en 

god omvårdnad till patienten. Backman (1998) pekar på att när intresset riktas mot 

individen används ett kvalitativt synsätt. Istället för att fråga om den objektiva 

verkligheten, är intresset riktat mot hur individen upplever sin subjektiva verklighet.  
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2. Bakgrund 
2.1. Konfusion – ett svårdefinierat begrepp 
Enligt Nationalencyklopedins ordbok (2004) kommer konfusion från latinets confusio 

som betyder blandning, förvirring, oordning. I svensk översättning förklaras ordet som 

sjuklig påverkan av tankeförlopp och uppfattningsförmåga. Lindskog (1997) förklarar 

konfusion som sammanblandning av: verklighet och fantasi, psykisk förvirring, 

omtöckning, grumlat medvetande. 

 

Gustafson, Lundström, Bucht och Edlund (2002), som själva använder termerna 

delirium eller akut konfusionstillstånd, menar att det finns få diagnoser där terminologin 

har varit så förvirrande. Gulmann (2003) anser att det finns upp till 30 olika synonymer 

på konfusion, medan Gustafson et al. (2002) redovisar ända upp till 65 olika synonymer 

för begreppet (bilaga 1). Denna brokiga terminologi ger uttryck för att konfusion kan 

uppträda med mycket varierande symtomatologi, men också att det kan uppträda genom 

många olika orsaker.  

 

Ottosson et al. (2004) använder begreppet förvirring synonymt med oklarhet, 

omtöckning och konfusion. Larsson och Rundgren (2003) menar att förvirringstillstånd, 

delirium, konfusion och akut konfusion kan ses som termer för fenomenet, men lägger 

tyngdpunkten på just konfusion. Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2003) 

använder termen, men med tillägget förvirringstillstånd inom parentes. Apoteket AB 

(2003/2004) använder orden förvirring, förvirringstillstånd och konfusion synonymt, 

men i olika kapitel och olika sammanhang. Enligt McCaffrey och Locsin (2004) är 

acute confusion och delirium två skilda begrepp medan Beck-Friis och Strang (1999) 

brukar både förvirring och konfusionstillstånd synonymt, samtidigt som det senare 

jämställs med hallucinationer. Fagerberg och Jönhagen (2002) använder termen acute 

temporary confusion för att beskriva samma begrepp. 

 

Gulmann (2003) skriver att många läkare fortfarande associerar uttrycket delirium till 

dramatiska livshotande tillstånd som delirium tremens och därför hellre använder 

uttrycket konfusion. Cullberg (2004) menar att delirium ofta används utifrån 

benämningen av tillståndet i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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[DSM-IV] (American Psychiatric Association, 2002). Författaren menar att det i 

Skandinavien många gånger är förknippat med just delirium tremens, och därför nyttjas 

vanligen uttrycket synonymt med konfusion, men även med organisk psykos. American 

Psychiatric Association [APA] har utvecklat ett kriteriebaserat diagnossystem benämnt 

DSM-IV, som ett stöd för att underlätta diagnostiseringen. Enligt DSM-IV har 

benämningen delirium ändrats till förmån för konfusion och tillståndet delas in i 

grupper. Grupperna består av konfusion orsakat av: somatisk sjukdom, läkemedel eller 

annan kemisk substans, abstinensreaktion, multipla faktorer, samt konfusion 

ospecificerat. Diagnostiska kriterier för tillståndet är enligt American Psychiatric 

Association (2002): 

 

• Grumlat medvetande med nedsatt förmåga att fixera, bibehålla och ändra 

uppmärksamheten främst i relation till stimuli från omgivningen. Patienten 

distraheras lätt av irrelevanta stimuli.  

• Påverkan på patientens kognition (till exempel minnesstörning, desorientering 

eller påverkan på talet) eller utveckling av perceptionsstörningar som inte enbart 

kan förklaras av en tidigare diagnostiserad demenssjukdom.  

• Symtomen utvecklas på kort tid (timmar eller dagar) och fluktuerar under dygnet 

och från dag till dag.  

• Från anamnes, undersökning och/eller laboratoriesvar kan en eller flera 

etiologiska, organiska faktorer identifieras.  

 

2.2 Typiska beteenden före och under konfusion 
Sörensen Duppils och Wikblad (2003) menar att oro är den mest frekventa förändringen 

innan konfusion inträder, följt av desorientering. Även ökad eller minskad psyko-

motorisk aktivitet, återkommande rop på hjälp eller uppmärksamhet, perceptuella 

störningar och en minskad uppmärksamhetsgrad är andra tecken under de sex sista 

timmarna före konfusion. Andersson, Norberg och Hallberg (2002a) beskriver att 

majoriteten av patienterna i början av tillståndet visar tecken på oro och desorientering 

till tid och rum. De kan också visa irritation och aggressivitet i olika former samt visa 

tecken på hallucinationer eller illusioner. Enligt Gleason (2003) innebär symtomen ett 

snabbt påslag, från ett par timmar till ett par dagar, med en fluktuerande påverkan på 
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kognition, minne, språk och organisationsförmåga Kriterier enligt Lee (2005) för att 

skilja konfusion från andra förändringar i mental status är medvetandestörningar med en 

minskad klarhet och medvetenhet om närmiljön. Minnesstörningar, desorientering, 

språk och sömnstörningar och ett snabbt skiftande känsloliv med ett ökat stört beteende 

under kvällen, är symtomatiskt.  

 

Edwards (2003) beskriver beteendeförändringar vid konfusion som en övergående fas, 

vilken visar sig i en akut försämring av kognitiva funktionerna och i uppmärksamhet 

med åtföljande förändringar i det psykomotoriska beteendet och sömn/vakenhetscykeln. 

Författaren pekar även på att beteendet varierar och kan innebära desorientering till tid, 

person och plats, med ett oorganiserat tankearbete och med minskad vakenhet, agitation, 

hallucinationer, illusioner, och känslomässig instabilitet. Ottosson et al. (2004) anger att 

konfusion ofta debuterar akut, med variationer i styrka under dygnet, ofta med synliga 

försämringar mot eftermiddag och kväll, för att bli som sämst under natten. Vid 

undersökning brukar patienten kunna mobilisera sin uppmärksamhet en kort stund, för 

att snart bli oklar igen.  

 

Cullberg (2004) skildrar att patienten ofta är mycket känslomässigt påverkad med 

nedstämdhet, irritabilitet, rädsla eller eufori som tydliga tecken. En undrande, frågande 

hållning utifrån att ha tappat identiteten eller med en undran över var man befinner sig, 

kan framträda. En måttlig temperaturhöjning, svettning och motorisk oro kan också visa 

sig. Störningar i sömnmönstret kan vara ett tidigt tecken (Martin & Haynes, 2006). 

Karaktäristiskt för nattlig konfusion kan vara när patienten går upp och kissar i 

papperskorgen och beter sig mycket förvirrat, trots att de varit psykiskt klara vid 

sänggåendet (Cullberg, 2003). Lee (2005) menar att hallucinationer och illusioner är 

vanliga. Verklighetsprägeln i hallucinationerna (Cullberg, 2004) är starka och personen 

kan uppleva tydliga barocka och fantastiska skådespel. Kombinationen av sensoriska 

och visuella hallucinationer kan innebära ett ångestfyllt pysslande med att plocka bort 

inbillade insekter från huden. Gleason (2003) tolkar det som att visuella hallucinationer 

hos patienter med konfusion är mer karaktäristiska än för den med primära psykiatriska 

störningar, som exempelvis schizofreni. Under konfusion kan hallucinationerna 

upplevas som människor eller djur, men också som prickar, fläckar, blixtar eller ljus. 
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Hörselhallucinationer är enligt Cullberg (2004) oftast klara och opersonliga. Musik som 

spelas eller att någon sjunger en melodi är den vanligaste upplevelsen. Patienter i 

konfusion kan ha svårigheter med att uttrycka känslor av obehag och därigenom bli 

rastlösa eller agiterade (Martin & Haynes, 2006). Övergående vanföreställningar kan 

komplicera situationen och medföra att patienten försöker kasta sig ur sängen eller 

genom ett fönster för att fly från den inbillade förföljaren (Cullberg 2004). Genom att 

behandla symtomet istället för grundorsaken kan agitation och rastlöshet öka (Martin & 

Haynes, 2006). 

 

Hyperaktiv konfusion är enligt Gulmann (2003) oftast av den typ som orsakas av 

infektioner. Det gör att den äldre verkar rastlös och vandrar runt i sin egen värld. 

Patienten agerar planlöst och oförutsett i sitt förhållande till omgivningen. De vänder 

många gånger på dygnet och kan vara oförstående, oroliga, aggressiva och/eller 

hotfulla. Ottosson et al. (2004) menar att den hyperaktiva formen visar upp en motorik 

som är uppskruvad med en minskad impulskontroll och aggressiva utbrott. Plockighet, 

rådvillhet och snabba kast i uppmärksamheten för olika mål visar sig i de lindrigare 

fallen. Rogers och Gibson (2002) anser att dessa patienter kan uppvisa en förvånansvärd 

styrka och äger en förmåga att negligera smärta. 

 

Vid hypoaktiv konfusion är den äldre oftast lugn och ligger stilla och mumlar för sig 

själv. Patienten talar ofta i villor samt kan vara matt och avlägsen. Oupptäckta 

hallucinationer är vanligt hos denna grupp. Denna typ förbises ofta av omgivningen 

(Gulmann, 2003). Vid den hypoaktiva formen syns en minskad aktivitet hos patienten 

för att vid särskilt allvarliga fall vara helt blockerad (Ottosson et al 2004). Då blir 

patienten orörlig och vare sig äter eller dricker samt reagerar endast med 

avvärjningsreflexer och vissa ögonrörelser. Lyness i Edwards (2003) uppmärksammade 

att många äldre uppvisade en tyst konfusion, som innebar att de drog sig undan och 

övriga vanliga symtom blev mindre utmärkande. Blandad konfusion är enligt Gustafson 

et al. (2002) och Gleason (2003) när patienten växlar mellan hyperaktivt och hypoaktivt 

beteende, vilket är den vanligaste formen av konfusion. 

 

 

 5



2.3. Närliggande tillstånd 

Gleason (2003) anser att utan en ordentlig bedömning kan konfusion lätt 

sammanblandas med en mängd olika psykiatriska störningar, då många av symtomen 

sammanfaller med exempelvis demens, depression eller psykos. Konfysa drag som 

apati, tillbakadragenhet, försämrad aptit, minskad motivation och störd sömnrytm kan 

lätt tolkas som depression. Cullberg (2004) menar även att det är lätt att förväxla 

konfusion med funktionella psykoser, det vill säga psykoser som inte har en klart 

konstaterbar och entydig organisk orsak som ger en förändring i hjärnfunktionen. Enligt 

Lee (2005) finns det tre vanliga anledningar till kognitiva förändringar hos äldre: 

depression, demens och konfusion. Det är viktigt att skilja ut om depression eller 

demens finns med som en underliggande orsak, då dessa tillstånd både kan öka risken 

för och styrkan hos konfusionen. Enligt Larsson och Rundgren (2003) kan depression 

förekomma och vara den utlösande faktorn. 

 

American Psychiatric Association (2002) anger att demens är en irreversibel försämring 

i de mentala färdigheterna, där åldern är den mest betydande riskfaktorn. Konfusion 

uppträder ofta samtidigt hos människor som också lider av depression eller demens. 

Edwards (2003) menar att vårdpersonal måste kunna skilja på dessa tre tillstånd för att 

kunna ge rätt omvårdnad. Om medvetenhet finns om de två andra tillstånden demens 

och depression och att dessa kan uppträda tillsammans med konfusion, kan det 

förebygga en snabbare försämring av en dement person, då de två andra tillstånden 

anses vara reversibla. Insel och Badger (2002) skriver att den primära skillnaden mellan 

konfusion och andra kognitiva förändringar är det snabba påslaget, fluktuationen i 

symtomen, varaktigheten i dem och reversibiliteten hos dem. Jämförelser mellan 

tillstånden (bilaga 2) visar hur vissa distinkta drag utmärker sig för varje störning. 

 
2.4. Orsaker till konfusion 
2.4.1. Ålderns betydelse 
Vid konfusion är det alltid viktigt att tänka multifaktoriellt (Cullberg, 2004, Gulmann, 

2003, Andersson, 2002, Lee, 2005, Edwards, 2003). Larsson och Rundgren (2003) 

menar att tillsammans med inkontinens, immobilisering och fall hör konfusion till 

geriatrikens fyra stora symtom som kan ses vid så gott som alla typer av påfrestningar. 
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Konfusion hos äldre bör ses som ett icke specifikt sätt att reagera på olika påfrestningar. 

Enligt Gustafson et al. (2002) har konfusion alltid en bakomliggande orsak som måste 

utredas och behandlas. Framförallt är äldre med nedsatt cerebral kapacitet i form av 

exempelvis demenssjukdom, tidigare slaganfall eller depression, i riskzonen. Gulmann 

(2003) menar att utvecklingen av konfusion hos äldre kräver mindre fysisk och 

medicinsk belastning än hos yngre och åldern är en centralt predisponerande orsak till 

att drabbas.  

 

Robertsson (2000) anser att äldre personer verkar ha en lägre tröskelnivå för stress och 

vissa individers reaktion på detta initierar en konfusion. Dock menar Basun et al. (1999) 

att man oavsett ålder kan drabbas, men en person med en omogen, åldrad eller skadad 

hjärna reagerar lättare med konfusion. De viktigaste riskfaktorerna är hög ålder, 

demenssjukdom, syn och/eller hörselnedsättning och tidigare konfusionsepisoder samt 

högt läkemedelsintag. Gustafson et al. (2002) pekar på att äldre som behandlas med 

läkemedel som hämmar mentala funktioner lättare drabbas. Om den gamles beteende 

plötsligt avviker från det som är normalt för honom och han ter sig annorlunda, är det 

indikativt för en konfusion utifrån underliggande somatiska orsaker som kan vara 

potentiellt livsfarligt (McCarthy, 2003). 

 

2.4.2. Fysiska orsaker 

Enligt Gleason (2003) är det underliggande medicinska tillståndet oftast inte så lätt att 

identifiera, och ofta är mer än en orsak grund för konfusionen. Ottosson et al. (2004) 

menar att vid omhändertagande av patienter med psykiska störningar ska första frågan 

vara om konfusion föreligger, eftersom det oftast är somatiska orsaker som ligger till 

grund och detta ställer särskilda krav på omvårdnad och behandling. Vanföreställningar, 

illusioner och hallucinationer som är sekundära till förvirring upphör samtidigt med 

tillståndet och kräver inte någon vidare behandling. Konfusion kan liknas vid en 

hjärninsufficiens – en kognitiv eller intellektuell svikt vid någon typ av påfrestning 

(Larsson & Rundgren, 2003; Gulmann, 2003). Andersson (2002) anser i sin avhandling 

att de faktorer som utlöser konfusion bland annat är förekomst av andra sjukdomar, akut 

intagning på sjukhus, nedsatt syn, ökat läkemedelsintag före operation, anestesitiden 

samt högre ålder. Patienter som genomgår akut kirurgi drabbas i högre grad än de som 
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genomgår planerad kirurgi. Rogers och Gibsons (2002) studie från en ortopedklinik 

visar att konfusion är vanligt förekommande, mest frekvent under kvällar och nätter och 

tenderar att utvecklas dagen efter operation. Denna kan dock förskjutas flera dagar 

framåt och varar vanligtvis i tre till sju dagar. Bowman (1997) beskriver att vid 

höftoperation är dålig sömn, ofta med smärta i bakgrunden, en starkt bidragande faktor 

hos äldre. Detta spelar troligen en större roll i patogenesen än man tidigare antagit.  

Postoperativ konfusion (Cullberg, 2004) inträffar ofta efter större operationer, speciellt 

gäller detta vid hjärt-lungkirurgi med upp till mellan 20 och 30 procent av fallen. 

 

Andersson (2002) beskriver i sin avhandling att det finns ett flertal fysiska orsaker till 

att utveckla konfusion. Orsaken indikerar obalans utifrån cirkulatoriska, metaboliska, 

endokrina eller infektiösa processer hos den äldre. Gulmann (2003) stärker denna 

uppfattning då han menar att infektionssjukdomar och feber har en tendens att leda 

vidare till konfusion, men även att kroppsliga sjukdomar med hämmad syretillförsel till 

hjärnan, alltifrån anemi till hjärt- eller lunginsufficiens, är en annan viktig utlösande 

faktor. Sandberg, Franklin, Bucht och Gustafson (2001) menade att sömnapné är 

relaterat till låg syresättning, vilket ger konfusion. Cullberg (2004) talar om att nattlig 

förvirring hos patienter ofta ses på sjukhus. Det kan bero på att patienten har 

arterioskleros eller annan otillräcklig hjärncirkulation, men också på en reaktion på för 

mycket läkemedel. Den nattliga konfusionen kan också ha sitt ursprung i en sänkt 

ämnesomsättning och svårigheter att känna igen sig i en ljusfattig miljö. 

 

Gleason (2003) menar att de vanligaste orsakerna till konfusion är underliggande 

medicinska tillstånd, medicinering eller medicinutsättning. Gulmann (2003) anser att 

denna i regel är ett akut övergående tillstånd och att orsaken kan vara av somatisk 

karaktär, men kan även bero på läkemedelsbiverkningar, förgiftning eller abstinens. 

Hawthorn och Redmond (1999) finner att tillståndet kan inträffa i början av 

smärtbehandling med morfinpreparat. Hos patienter med redan nedsatt kognitiv 

funktion kan detta förvärras, vilket kräver noggrann övervakning. Terminal konfusion är 

en form som uppträder kort innan döden inträffar (Shury, 2002). Detta tillstånd är oftast 

inte reversibelt och uppträder 24 till 48 timmar innan patienten avlider, förmodligen 

beroende på den multipla organsvikt som sker under döendet. Martin och Haynes 
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(2006) menar att även om de vanligaste grundorsakerna är att hänföra till fysiologiska 

skäl, kan graden av konfusion förvärras av både psykologiska som miljömässiga 

faktorer. Faktorer som bidrar är försämringar i sinnesförmågorna, metaboliska 

störningar, sjukdomar och medicinpåverkan. 

 

2.4.3. Psykiska orsaker 

Enligt Gleason (2003) kan konfusionen utlösas av både över- och understimulering i 

miljön. Laitinen (1996) menar att sensorisk överbelastning tillsammans med en växande 

oro och fruktan kan bidra till att patientens situation förvärras, så att denne hamnar i en 

ond cirkel som leder till konfusion. Enligt Robertsson (2000) är det väl känt att förlust 

av nära anhörig, miljöbyte som sjukhusinläggning eller flytt till annat boende, trauma 

eller nedsatt allmäntillstånd orsakar ökad stress kan vara utlösande faktorer. Cullberg 

(2004) anser att konfusionen kan utlösas av eller förstärkas på grund av personens 

känslomässiga situation och den sociala omgivningens brist på stöd, men att den 

somatiska faktorn är en nödvändig och konstaterbar orsak.  

 

I majoriteten av fallen, anser Lee (2005), är konfusionen ett resultat av påverkan genom 

patientens utsatthet och sårbarhet, predisponerande faktorer som sensoriska 

försämringar och begränsad funktion, ny medicin eller vätskebrist. Stark underliggande 

ångest kan vara utlösande men tillståndet kan också vara metaboliskt betingad eller vara 

ett tecken på demens eller hjärnmetastaser (Beck-Friis & Strang, 1999). Sundown-

syndromet är en speciell form av konfusion som inträffar på kvällen och kan bero på 

minskad sensorisk stimulans med brist på ljus och få aktiviteter, men också möjligen 

med fruktan för den annalkande natten (Larsson & Rundgren, 2003).  

 

Då terminologin för begreppet konfusion är brokig och har många tolkningar, har 

författarna till föreliggande studie valt att genomgående i arbetet använda begreppet 

konfusion för tillståndet. Detta görs för att underlätta förståelsen för läsaren och för att 

ge en röd tråd i arbetet. 

 

 

 9



3. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur den äldre patienten upplever konfusion, för att 

därmed skapa förståelse för dennes vårdbehov  

 

4. Frågeställningar 
Hur upplever patienten att vara i konfusion? 

Hur beskriver patienten upplevelserna efter konfusion?  

Vilka omvårdnadsåtgärder kan bli aktuella att utföras av sjuksköterskan vid tillståndet? 

 

5. Metod 
Metodsektionen innehåller en ofta detaljerad beskrivning av det empiriska 

tillvägagångssättet i försöket att lösa eller besvara frågorna (Backman, 1998). 

Författarna har valt att genomföra en litteraturstudie, som till största delen baserats på 

kvalitativa studier men också med visst kvantitativt forskningsmaterial. Forsberg och 

Wengström (2003) menar att man i en litteraturstudie söker, kritiskt granskar och 

sammanställer litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. Syftet är att 

åstadkomma en syntes mellan tidigare genomförda empiriska studier. 

 

5.1. Forskningsetiska ställningstaganden 
Det är viktigt att redovisa alla resultat: det är oetiskt att bara presentera det material som 

stödjer forskarens åsikt (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna till föreliggande 

arbete har tagit hänsyn till dessa aspekter i sin redovisning av litteraturstudien. Viss 

reservation för problem med att hitta distinkta översättningar från engelska till svenska 

får hänföras till författarnas något begränsade språkförmåga.   

 

5.2. Sökning 
Det finns olika sätt att söka litteratur eller information. Nyberg (2003) menar att den ena 

metoden inte behöver vara bättre eller sämre än den andra, utan att alla metoder 

kompletterar varandra. Författarna har varierat och anpassat olika sökmetoder för att nå 

ett resultat som stämmer väl överens med syfte och frågeställningar.  
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När frågeställningar fastställts är nästa självklara moment att finna ut vad som tidigare 

har skrivits och undersökts inom det berörda området, menar Backman (1998). När 

informationssökningen börjar kan man gå runt i bibliotek och ”bokhandla” för att se vad 

som finns inom ämnet, då sådan sökning ska genomföras vid  forskning (Nyberg 2003). 

Vid ”bokhandling” på bibliotek vid Högskolan Väst och Uddevalla sjukhus har vi funnit 

litteratur och avhandlingar som passar till vårt arbete.  

 

Forsberg och Wengström (2003) skriver att när ett problemområde har definierats kan 

sökord formuleras som en grund för litteratursökningen. Sökning med eller utan sökord 

kan ske enligt systematisk, osystematisk, kedje- och personsökning (Nyberg, 2003).  

Nyberg (2003) menar att systematisk sökning ger mer relevant material. Systematisk 

sökning innebär att med datorns hjälp gå igenom olika specialdatabaser för att söka 

artiklar, avhandlingar och böcker. Vid systematisk sökning används sökord vilka kan 

kombineras till olika söktermer för att hitta mer information och referenser som även 

går utanför den egna institutionens bibliotek. Författarna till föreliggande arbete har via 

Högskolan Västs intranät använt olika sökord i tillgängliga databaser och elektroniska 

tidskrifter. De sökord som valdes var följande: acute confusion, confusion, delirium, 

elderly, experience, intervention, old age, older adults och older people. Sökorden 

nyttjades ensamma eller i kombination på svenska eller engelska. De databaser som 

använts är Cinahl, Science Direct och Sofia. Sökresultatet redovisas i bilaga 3. 

 

Författarna till föreliggande arbete har även granskat referenslistor i utvalda 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar och funnit ytterligare material kopplade till 

studiens syfte och frågeställningar. Detta förfaringssätt kallar Nyberg (2003) 

manuell/osystematisk sökning, vilket innebär att man utifrån författarens käll- och 

litteraturförteckning söker i de källor som den aktuelle forskaren har använt. Denna 

metod är särskilt användbar om en färsk källa använts som väl motsvarar det valda 

ämnesområdet. De vetenskapliga artiklar vi funnit genom manuell sökning kommer att 

markeras med en asterisk (*) i referenslistan och i artikelöversikten där även de artiklar 

och avhandlingar som ingår i studiens resultat redovisas. (bilaga 4, tabell 1-6)  
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5.3. Urval 
Litteraturstudiens insamlade material består av vetenskapliga artiklar och valda delar ur 

två avhandlingar som berör fenomenet konfusion och den äldres upplevelser kring detta 

samt vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan använder i mötet med patienten i 

konfusion. Åldern på materialet har begränsats för att få så aktuell forskning inom 

området som möjligt. Detta gör arbetet mer tillförlitligt och trovärdigt. Ejvegård (2003) 

menar att ett färskhetskrav föreligger. Det är i allmänhet bättre att gå till en färskare 

källa än till en äldre. Utgångspunkt har varit att källorna skall svara mot studiens syfte 

och frågeställningar.  

 

Inklusionskriterierna för materialet var att patienterna skulle vara 65 år eller äldre, att 

studierna skulle utgå ifrån patientens upplevelse av konfusion samt inte vara äldre än 10 

år. Artiklarna skulle även belysa sjuksköterskans omvårdnadshandlingar och vara 

skrivna på engelska, svenska eller norska. De artiklar som exkluderades var skrivna på 

annat språk och/eller svarade inte upp mot studiens syfte och frågeställningar. De 

artiklar och delar ur avhandlingar som valdes ut var empiriska och till största del 

kvalitativa, men även kvantitativa artiklar har använts. Studien kom att baseras på 

tjugoen artiklar och valda delar från två avhandlingar. 

 

5.4. Analys 
Författarna till detta arbete har var för sig läst igenom och granskat vetenskapliga 

artiklar och de delar av utvalda avhandlingar som ligger till grund för resultatet i 

studien. Författarna började med en översiktlig genomläsning för att få en förståelse för 

innehållet i de vetenskapliga artiklarna. Senare skedde genomläsning och granskning 

vid ett flertal tillfällen. Det skapades då en tydlighet över vad som överensstämde med 

syftet till föreliggande arbete. Under denna process tydliggjordes olika teman. Efter 

genomläsning, granskning och indelning träffades författarna för att diskutera vilka 

teman som svarade på studiens syfte och frågeställningar. De teman som varje författare 

fick fram skrevs ned och jämfördes med sinsemellan Flera teman valdes bort, då de inte 

ansågs svara mot studiens syfte/frågeställningar. Indelning i teman har utförts för att 

belysa vad i patienterna upplevelser av konfusion som överensstämde, samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som kunde bli aktuella för sjuksköterskan att utföra. Författarna till 

 12



föreliggande studie, blev efter analysering, jämförelser och diskussion mellan teman 

som framkommit, helt eniga om vilka teman som skulle användas i studien.  

 

Författarna har under varje rubrikdel i resultatet, sammanställt patienternas upplevelser 

av konfusion samt vilka omvårdnadsåtgärder som blivit aktuella för sjuksköterskan att 

utföra för att förebygga och lindra konfusion. Rubrikerna utgör tillika de teman som 

framkommit vid analysen. Backman (1998) menar att ändamålet med en analys av 

utvalt material, är att försöka få en helhets bild av det undersökta området, finna 

underliggande orsaker samt att söka svar på den aktuella frågeställningen och den egna 

studiens syfte.   

 

6. Resultat 
6.1. Patientens upplevelser under konfusion 
Vid analysen av forskningsmaterialet beträffande patienternas upplevelser under 

konfusion framkom teman såsom känsla av hot, rädsla, misstänksamhet, kaos och 

ordning, overkliga upplevelser, att behöva fly och dålig sömn. Dessa teman presenteras 

som rubriker under vilket materialet kring patientens specifika upplevelser av konfusion 

redovisas. 

 

6.1.1. Känsla av hot 

Fagerberg och Jönhagen (2002) menade att hot var något som samtliga deltagare i 

studien upplevde under sin konfusion. Patienterna uppgav att hotet kändes riktat direkt 

mot dem själva, deras äkta hälft eller mot någon annan i den nära omgivningen. När de 

kände sig hotade ökade deras känsla av ensamhet och skräck. Patienterna upplevde ofta 

att de inte fick någon hjälp att undanröja olika hot som upplevdes som skräckinjagande. 

Hoten som upplevdes vara riktade mot deras liv och kunde uppstå när vårdpersonalen 

skulle utföra en omvårdnadsåtgärd. Detta resulterade ofta i ett aggressivt beteende för 

att skydda sig och för att hantera det hot som de upplevde. De riktade också sin 

irritation och aggressivitet mot vårdpersonalen, när dessa inte brydde sig eller visade 

förståelse för känslorna av de hot som patienterna försökte förmedla till dem. Detta 

mynnade ofta ut i att patienten tvingades i säng eller fick byta rum eller avdelning. 
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Patienterna kunde också på grund av misstolkning av rumskamraters 

handlande/agerande bli irriterade när dessa utförde handlingar som upplevdes som ett 

hot mot dem (Fagerberg & Jönhagen, 2002). Andersson, Hallberg, Norberg och Edberg 

(2002b) menade att patienterna i konfusion antingen upplevde hot eller självsäkerhet, 

eller pendlade mellan dessa två poler. När de upplevde hot så uttrycktes det som att vara 

instängd i en mörk grotta eller att vara fastbunden till händer och fötter i sängen och 

självsäkerheten grundades på att de kände sig trygga i sin konfusion. De ansåg då att det 

var omgivningen som var konstig. Andersson et al (2002b) uttryckte också att de 

drabbade kunde uppleva sig som bortglömda, överkörda eller att de skulle komma att 

avlivas.  

 

6.1.2. Rädsla 

McCurren och Cronin (2003) menade att många patienter upplevde en känsla av ängslan 

och rädsla. Tillsammans med missuppfattning av händelser som pågick runt dem, fick 

det till följd att många blev arga och frustrerade på sina barn eller sin fru för att de inte 

kunde rädda dem från upplevelserna. Några blev paranoida och tappade helt förtroendet 

för människor, medan andra trodde att personalen hade genomfört en sammansvärjning 

mot dem. Andersson, Hallberg och Edberg (2003) beskrev att tidigare studier indikerade 

att patienter i konfusion upplevde rädsla, men att den mer riktades mot vårdpersonal, 

omgivningen eller enbart i medvetenheten om att de inte var normala i sitt beteende. 

 

Patienterna i Andersson et al. (2002a) uppgav att deras känsla av rädsla var relaterad till 

upplevelsen av det som hände med dem och runt dem under konfusionen samt till en 

rädsla för att bli mördade. Laitinen (1996) beskrev att de kände stor fruktan och oro när 

de befann sig vara någonstans i gränslandet mellan medvetenhet och omedvetenhet. När 

en patient fick frågan av sjuksköterskan om varför han inte kunde sova vågade han inte 

ens svara. Han hyste misstankar om att personalen var lierad med maffian och bara 

väntade på att förgifta och döda honom för att sedan sticka därifrån. En annan menade 

att denna rädsla och oro kunde vara väldigt smittsam och spridas från en patient till en 

annan. 
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6.1.3. Misstänksamhet 

Misstänksamhet var relaterat till upplevelsen av hot enligt Fagerberg och Jönhagen 

(2002) och McCurren och Cronin (2003). Fagerberg och Jönhagen (2002) beskrev 

också att misstänksamhet mot omgivningen var något som alla patienter angav att de 

hade upplevt. Misstänksamheten övergick till hopplöshet när vårdpersonal, anhöriga 

eller andra i deras närhet försökte att reorientera dem till verkligheten. De kände sig 

bara ännu mer isolerade i sin upplevelse och fick bekräftat att de var ensamma om 

denna. Det gjorde ingen skillnad om personalen försiktigt försökte berätta för dem att 

deras upplevelser inte var på riktigt. Misstänksamheten ledde till en känsla av att deras 

anhöriga och vänner också ifrågasatte om de verkligen gick igenom de upplevelser de 

uppgav. När patienterna kände att de inte ens kunde lita på sina närstående, så ökade 

känslan av hopplöshet och ensamhet. Rogers och Gibson (2002) och Andersson et al. 

(2002a) menade att många patienter upplevde att de blev paranoida och trodde att någon 

skulle stjäla från dem. De vägrade också ta emot mat eller mediciner eftersom de 

upplevde att sjuksköterskan gjorde allt för att förgifta dem.  

 

6.1.4. Kaos och ordning 

Denna del i upplevelser av konfusion hörde ihop med de tidigare temana hot och 

misstänksamhet. Fagerberg och Jönhagen (2002) menade att när patienterna kände sig 

hotade i sin verklighet och var misstänksamma mot sin omgivning, så noterade de det 

som hände runt omkring dem, men de var inkapabla att koncentrera sig på något 

specifikt. Patienterna märkte att personerna i omgivningen kommunicerade med dem. 

Genom att lyssna till tonläget trodde de sig kunna bestämma om de kunde lita till 

omgivningen eller inte. Genom en huvudskakning eller ett höjt ögonbryn avgjorde 

patienten hur mycket personalen misstrodde honom. Andersson et al. (2002b) menade 

att de upplevde en kontrollförlust under tillståndet.  

 

Laitinen (1996) beskrev att alla olika intryck såsom röster och ljud från omgivningen 

kombinerat med en förändrad dygnsrytm kunde förvärra situationen. Patienterna 

observerade sin omgivning och arbetet som pågick. För en patient kunde små tecken 

eller signaler få stor betydelse. En blick eller en viss rörelse kunde uppfattas som bra 

eller dålig, lugnande eller kaotisk. En annan beskrev hur han lyssnat på ett samtal 

 15



mellan vårdpersonal, men inte kunde finna någon logik i samtalet. Enligt Fagerberg och 

Jönhagen (2002) kände patienterna att de var osäkra på om deras upplevelser var 

verkliga eller om de drömde när de blev lämnade ensamma. Upplevelserna kändes så 

fantasifulla att patienterna själva hade svårt att tro på dem. 

 

McCurren och Cronin (2003) menade att förändring i tid och plats var vanligt bland 

patienterna. Det som tycktes vara i timmar kunde i verkligheten vara i dagar, hela 

upplevelsen av dygnet var förändrad. Många var osäkra på var de befann sig eller vad 

de upplevde. McCurren och Cronin (2003) ansåg att medvetenheten om konfusionen 

upplevdes fortlöpande av patienterna, där några uppfattade tillståndet som verklighet 

medan andra var medvetna om att allt inte stod rätt till. De som inte var medvetna om 

att allt inte stod rätt till kunde efteråt komma ihåg hur verkligt allt var. Andra var på det 

klara med att de var i konfusion, men kunde inte göra något för att komma ur det. En 

kvinna var inte bara medveten om sin konfusion utan gömde tillståndet i sin kontakt 

med andra för att inte verka dum.  

 

6.1.5. Overkliga upplevelser 

Sörensen Duppils (2003) intervjuer av patienter visade att de precis innan de gick in i 

konfusion plötsligt upplevde en förändring av verkligheten, då miljön runt omkring dem 

blev fullständigt förändrad och sköterskorna blev totala främlingar. I vissa fall kunde 

patienten också känna törst eller att hon frös. Dimmighet var en vanlig beskrivning, 

menade McCurren och Cronin (2003). Patienterna berättade om en drömlik värld, en 

annan värld där verklighet blandades med illusioner. Den patient som befann sig i en 

drömlik tillvaro var medveten och vaken på samma gång. Dimmigheten kunde ta sin 

fortsatta form i hallucinationer. En patient beskrev hur han såg termiter som rörde sig 

sakta på väggen och såg möss springa på sängen medan två andra möss lekte under 

kudden. En annan såg en stege som han försökte klättra upp på medan en tredje såg en 

båt som han försökte gå ombord på. 

 

Fagerberg och Jönhagen (2002) uppgav att hallucinationer och illusioner var en del av 

patientens upplevelser vid konfusion. Andersson et al. (2002b) redogjorde för hur 

patienterna beskrev dessa. I deras sinne uppenbarades bilder, mardrömmar, fantasier 
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och obegripliga ting och händelser. De uppgav också att de hade svårt att rikta fokus på 

sina känslor. De kände sig dimmiga, oklara och hade en pendling mellan konfusion och 

klara stunder. Känslan av att vara i ett vakuum eller i ett komalikt tillstånd var också en 

uppfattning som angavs. 

 

Schofield (1997) menade att hallucinationerna kunde vara både visuella eller hörsel-

relaterade, men att de mixade hallucinationer var de mest förekommande. De visuella 

upplevdes oftast som verkliga och rörliga och kunde upplevas vara människor eller 

andra objekt. Deltagarna uppgav att dessa upplevelser inte alltid var skrämmande, utan 

ibland kunde vara både trevliga och underhållande. Sörensen Duppils (2003) noterade 

att patienterna beskrev konfusionen i form av dramatiska scener som utspelade sig som 

skrämmande syner, vilka gav starka känslor av fruktan, panik och ilska. En patient såg 

råttor komma ut ur ventilen, och ur halslinningarna på skyddskläderna som hängde på 

väggen sträckte sig mumifierade huvuden ut. Det var också eld och floder. 

Upplevelserna kunde också bli till motsatser där allt kändes som om det hände på 

sjukhuset, men samtidigt någon annanstans. Det var både verkligt och overkligt, som att 

drömma men samtidigt som att vara vaken. I Schofields (1997) studie beskrev en 

patient sina hallucinationer som så fruktansvärda och skrämmande att denne kände ett 

tvång att försvara sig själv mot omgivningen. En patient i Laitinens (1996) studie 

återberättade att han med jämna mellanrum såg en hund vid sidan av sängen. Hunden 

var i detta fall en vårdpersonal med yvigt hår, som läste av urinpåsen varje timme. 

 

6.1.6. Att behöva fly 

När patienterna kände att ingen trodde på dem, så ville de fly ifrån den upplevda 

hotbilden och misstänksamheten. De uppgav att flyktförsöken innebar att springa från 

rummet eller avdelningen, genom att försöka ta sig ur sängen eller genom att gå och 

lägga sig i en annan säng. Detta skedde oavsett om det låg någon där eller inte, allt för 

att komma ifrån sina hemska bilder eller tankar (Fagerberg & Jönhagen, 2002).  Enligt 

Laitinen (1996) kände sig patienten hjälplös och osäker, känslor som stegrades då de 

var låsta till sängen. Detta medverkade till att han ville fly och sårbarheten i detta läge 

gjorde oron än värre. En stark önskan fanns om att någon de kände skulle komma till 

deras räddning och ta dem bort från den hemska situationen. 
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6.1.7. Dålig sömn 

Bowman (1997) pekade på att samtliga patienter som var i konfusion upplevde sin 

sömnkvalité som mycket dålig. De hade också upplevelser av mycket mer smärta än de 

som inte var i konfusion, där smärtan var orsak till dålig sömn. Sandberg et al. (2001) 

visade i en studie att patienter som led av sömnapné upplevde sig vara mer deprimerade, 

mer beroende av dagligt stöd i sina aktiviteter och oftare led av konfusion. 
 

6.2 Patientens upplevelser efter konfusionen 
Vid analysen av forskningsmaterialet beträffande patienternas upplevelser efter 

konfusion framkom teman som upplevelse av skam och skuld, förnedring, rädsla, 

lättnad och att vilja förstå konfusionen. Dessa teman presenteras som rubriker under 

vilka materialet kring patientens upplevelser efter konfusion redovisas. 

 

6.2.1. Skam och skuld 

Fagerberg och Jönhagen (2002) menade att patienterna upplevde känslor av skam efter 

sin konfusion. Detta var kopplat till deras beteende mot personal, närstående och 

vänner. Känslan av skuld berodde på att patienterna misstrodde personalen och sina 

närstående, men också på att de hade betett sig allmänt konstigt och annorlunda. 

Skammen berodde på vetskapen om att de ha skämt ut sig inför andra människor och 

närstående samt att de hade förolämpat och behandlat människor illa i sin omgivning. 

Även Andersson et al. (2002b) menade att patienterna upplevde skamkänslor efter sin 

period av konfusion då beteendet upplevdes som galet. Känslan av skuld var en tung 

börda att bära efter tillfrisknandet. Enligt Laitinen (1996) upplevdes skam då patienten 

kände sig ha tappat självkontrollen och därigenom erfor en rädsla för att ha förlorat sin 

värdighet.  

 

6.2.2. Förnedring 

Fagerberg och Jönhagen (2002) noterade att när patienterna berättade om sina 

upplevelser av konfusion, uppgav en del av dem en känsla av förnedring. De upplevde 

att omgivningen betraktade dem hånfullt, och de kände sig förnedrade och förlöjligade. 

Känslorna gav upphov till att de sökte bekräftelse för att agerandet och uppträdandet 

inte varit så illa som omgivningen förklarade eller som de själva hade upplevt det. 
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Laitinen (1996) tog i diskussionen upp att för vissa patienter var konfusionen ett minne 

som satt djupt. Reflekterandet och att man ständigt återvände till upplevelserna sade 

mycket om denna. Konfusion med förlorad självkontroll och värdighet kunde orsaka en 

känsla av att ha tappat ansiktet, skam och leda till en utveckling av depression.  

 

6.2.3. Rädsla 

Upplevelserna av att ha varit i konfusion, ansåg patienterna vara skrämmande 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002). Rädslan för att åter drabbas var stor och de ville absolut 

inte uppleva detta igen. Rädslan bestod i att återuppleva skräcken som fanns under 

konfusionen och av möjligheten att dö genom att vakna och gå ut under natten. 

Sörensen Duppils (2003) menade att vissa patienter uttryckte rädsla för att bli senila 

eller galna. 

 

6.2.4. Lättnad 

I Sörensen Duppils (2003) studie vittnade patienterna om att utträdet ur konfusionen var 

associerat med olika känslor. Känslor av fruktan, upplösning, samvetskval men också 

lättnad förekom. Nästan alla patienter uppgav att de tänkte på konfusionstillfället efter 

att de tillfrisknat. Intervjun som erbjöds uppskattades mycket av patienterna, eftersom 

det gav tillfälle att få prata om upplevelserna. Andersson et al (2002b) menade att 

patienterna som konfronterades med sin konfusion blev pressade men också lättade över 

att få berätta om sina upplevelser. Fagerberg och Jönhagen (2002) beskrev att några av 

patienterna också kunde se tillbaka på det som hänt som en rolig händelse i deras liv.  

 

6.2.5. Vilja förstå konfusionen 

Sörensen Duppils (2003) menade att vissa patienter använde konfusionsperioden som 

ett inlärningstillfälle som förberedde dem att hantera situationen ifall de kom i samma 

tillstånd igen. Andersson et al (2002b) uppgav att när de reflekterade över att ha upplevt 

detta, så tyckte de att deras beteende under tillståndet inte stämde överens med det 

vanliga uppförandet. Detta väckte obehagliga känslor hos dem. Patienterna försökte 

även förklara för sig själva och forskarna varför de hade hamnat i detta och sökte själva 

känslan av att ha varit drabbade.  
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Patienternas förståelse av att ha varit i konfusion (Laitinen, 1996) var för vissa en tid 

efter tillfrisknandet fortfarande obegriplig och upptog mycket av deras tankar. De 

återvände till upplevelsen för att finna en logisk förklaring till denna påfrestande 

erfarenhet och till sitt märkliga beteende. Genom att berätta om upplevelserna försökte 

de hitta en förståelse och ett accepterande för sitt beteende. McCurren och Cronin 

(2003) och Andersson et al. (2002b) menade att vissa patienter personligen försökte att 

reflektera över upplevelserna i ett försök att förstå, medan andra bara försökte att 

glömma det hela. Det framkom (Schofield, 1997) att det hos vissa fanns en ovilja att 

diskutera sin konfusion. Detta tolkades som att de inte kände sig trygga i att ha förlorat 

kontrollen över sitt liv och sitt handlande. Det fanns också en ovilja att diskutera detta, 

då de uppfattade sig som offer för primitiva impulser som styrt deras handlande. 

 

Fagerberg och Jönhagen (2002) märkte en skillnad hos patienterna i viljan av att berätta 

om sina upplevelser av att vara i konfusion och om upplevelserna efter att konfusionen 

upphört. Vissa ville berätta för att få en förståelse av det som hade hänt, medan andra 

bara ville glömma upplevelsen. Berättelserna var ofta känslomässigt laddade. 

Deltagarna försökte hitta ett sätt att förstå situationen och skaffa sig en bild och insikt 

om vad de hade gått igenom. Detta ledde till frågeställningar och tankar om vad som 

skett och vad som var upprinnelsen till det upplevda. Patienterna menade att det som 

hänt bara dök upp utan anledning. De fick inte fick svar på sina frågor under 

sjukhusvistelsen om vad som orsakade konfusionen. Patienternas sökande efter 

kopplingar kring upplevelserna från konfusionen med händelser ur sina tidigare 

privatliv var framträdande. De uppgav att deras upplevelse hade varit en omvälvande 

process och kände en press på sig att försöka reda ut vad som egentligen hade hänt i 

frågan, och varför de hade så levande och livliga fantasier från tiden under konfusion 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002). 

 

6.3. Faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

6.3.1. Sjuksköterskan synsätt  

McCarthy (2003) menade i sin forskning att förmågan för sjuksköterskan att upptäcka 

konfusion påverkades av hennes egna synsätt att se på hälsa under åldrandet. Forskaren 
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fann tre tydliga synsätt som styrde sjuksköterskans omvårdnadshandlingar: det 

försämrande synsättet, det sårbara synsättet och det hälsosamma synsättet.  

 

Sjuksköterskan med det försämrande synsättet trodde ovillkorligen att hälsan skulle 

komma att försämras ju äldre man blev. Hon uppmärksammade kognitiva förändringar 

bland äldre men såg konfusion som en normal följeslagare under åldrandet. Denna 

sjuksköterska kom i allmänhet att ignorera tecken på konfusion ända till det att 

patienten blev så besvärlig eller högljudd att det störde hennes arbete, patientens 

säkerhet eller lugnet och rutinerna på avdelningen. Sjuksköterskan som arbetade utifrån 

detta synsätt agerade för att hantera effekterna av konfusion istället för att undersöka 

grunderna för densamma. Följderna kunde bli isolering av patienten på ett enskilt rum 

eller medikamenter för att stilla eller tysta en högljudd patient.  

 

Sjuksköterskan med det sårbara synsättet (McCarthy, 2003) ansåg att äldre hade en risk 

att drabbas av konfusion. Hon kunde föreställa sig möjligheten till hälsa under 

åldrandet, men trodde samtidigt att äldre lättare fick en klen hälsa jämfört med yngre 

människor. Hon ansåg att kognitiva förändringar uppstod med viss regelbundenhet hos 

de gamla. Om denna sjuksköterska inte uppfattade tecken på konfusion som något som 

avvek från patientens normala beteende, kände hon osäkerhet kring den kliniska 

betydelsen av de observerade symtomen. Detta fördröjde en nödvändig utvärdering och 

behandling av det underliggande och potentiellt livshotande fysiska problemet.  

 

Sjuksköterskan med det hälsosamma synsättet tänkte sig åldrandet som en naturlig del 

av den vuxnes utveckling och jämställde inte åldrande med sjukdom. Utifrån detta 

synsätt såg hon konfusion som ett avvikande tillstånd som visade på någon 

underliggande patologi som behövde undersökas närmare. Denna sjuksköterska agerade 

snabbt i utvärderingen av patienten, för att identifiera behandlingsbara tillstånd som 

kunde manifestera sig som akut hjärnsvikt. McCarthy (2003) menade i sin diskussion att 

sjuksköterskors synsätt på åldrandet var den mest betydelsefulla faktorn för hur man 

betraktade äldre patienter och slutligen vårdade dem i kliniska situationer. 

Sjuksköterskan som arbetade utifrån det hälsosamma synsättet var den som bäst 

främjade patientens omvårdnadsbehov. 

 21



6.3.2. Modeller för omvårdnadsåtgärder 

Fundamentalt för utvecklande av konfusion (Sörensen Duppils & Wikblad, 2000 och 

Andersson et al., 2001) var förekomst av andra sjukdomar, akut intagning, hög ålder, 

kognitiva försämringar, hjärnskador och medicinering med psykofarmaka. Till detta 

kunde man lägga fyra bidragande faktorer som var av största betydelse för att utlösa 

konfusion: försämrad hörsel, väntan på operation mer än 18 timmar, passivitet hos 

patienten samt låga värden i kognitiva funktionstest, exempelvis minnes eller 

funktionstest. Om dessa fyra faktorer fanns samtidigt med hög ålder var risken för att 

utveckla konfusion hög. Utifrån denna enkla prediktiva modell kunde man identifiera 

högriskpatienter för konfusion och få en bild av omvårdnadsbehov och nödvändiga 

åtgärder.  

 

Marcantonio, Flacker, Wright och Resnick (2001) visade genom en studie hur man 

kunde utgå ifrån förebyggande geriatriska konsultationer på ett medicinskt center. 

Konsultationerna praktiserades utifrån ett strukturerat protokoll, där somatiska orsaker 

till konfusion kontrollerades och åtgärdades. Konsultationen gavs alldeles före eller 

efter att patienten opererades för sin höftfraktur. Forskarna följde upp med dagliga 

besök så länge patienten var inneliggande, och utifrån vad protokollet gav för resultat 

anpassades behandlingen. Resultatet utifrån detta sätt att åtgärda gav ett kraftigt sänkt 

antal patienter som gick in i konfusion eller vars konfusion mildrades betydligt. 

Fördelen med denna åtgärd var att den var relativt lätt att använda för att förbättra 

behandlingen hos en sårbar patientgrupp.  

 

Det fanns fler goda exempel på hur man med enkla medel hade möjlighet att identifiera 

riskfaktorer för eller förhindrade djupare tillstånd av konfusion. Tabet et al. (2005) 

visade hur man genom en kort utbildningsinsats för läkare och sjuksköterskor på en 

akutmottagning kunde öka kunskap och medvetenhet om konfusion. 

Utbildningsinsatsen bestod av en timmes genomgång i en mindre grupp, där själva 

begreppet diskuterades med fokus på själva riskfaktorerna för utvecklande av tillståndet. 

Gruppen fick också ta emot skriftlig information, med riktlinjer för hur man 

förebyggde, identifierade och hanterade konfusion. Vid uppföljningsträffar repeterades 

kunskapen och tillfälle gavs att diskutera uppkomna fall. Resultatet på den aktuella 
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avdelningen blev att förekomsten kraftigt sjönk samtidigt som personalen med bättre 

resultat kunde tolka tecken på konfusion. Detta utbildningsprogram, som fungerade väl 

för att förebygga tillståndet, kunde lätt appliceras på sjukhusavdelningar som vårdade 

gamla, menade Tabet et al. (2005). 

 

McCusker, Cole, Dendukuri och Belzile (2004) ansåg i sin diskussion att man genom 

speciella omvårdnadsprotokoll kunde förebygga begynnande konfusion och därmed 

förkorta sjukhusvistelsen. Forskarna påpekade samtidigt att åtgärder för att förbättra 

upptäckt och diagnostisering av konfusion behövde utvecklas och utvärderas. 

Vårdteamen hade svårare med att upptäcka hypoaktiv konfusion i jämförelse med 

hyperaktiv konfusion. McCurren och Cronin (2003) menade att patienter som var 

medvetna om sin försämrade mentala hälsa ibland försökte gömma sitt tillstånd för 

andra, genom att svara på ett mer inlärt och socialt anpassat sätt. Sjuksköterskan borde 

beakta detta för att hitta patienter i riskzonen. Vikten av att snabbt utifrån ett väl 

anpassat frågeformulär kunna ställa rätt frågor för att avslöja detta kamouflage var 

nödvändigt. 

 

McCarthy (2003) presenterade i sin diskussion ett åtgärdsprogram för ett förhindrande 

av konfusion eller mildring i konfusionen. Detta program riktade i första hand in sig på 

sjuksköterskans uppfattning om åldrandet. Redan innan en sjuksköterska vårdade en 

äldre skulle hennes syn på åldrandet utvärderas för att fastställa entusiasmen och den 

potentiella möjligheten i arbetet med den gamle. Genom att anställa personer med en 

positiv uppfattning i omvårdnaden av äldre eller knyta dem till ledarpositioner kunde 

det influera eller ändra beteende hos andra sjuksköterskor i positiv riktning. McCarthy 

(2003) menade att organisationsmodeller, i form av exempelvis avdelningsföreskrifter, 

skulle initieras för att minimera negativa effekter från sjuksköterskor med ett felaktigt 

synsätt på åldrande. Detta kunde ge klinisk vägledning vid misstanke om begynnande 

eller konstaterad konfusion eller innehålla verktyg för att mäta patientens mentala status 

under vistelsen på avdelningen. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter skulle 

handledas till att diskutera utifrån riktlinjer som stämde överens med det hälsosamma 

synsättet (McCarthy 2003). 
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Lundström et al. (2005) pekade i sin studie på vikten av att utbilda all personal som 

arbetade med patienter som var i konfusion. Det interventionsprogram som all personal 

genomgick samt förändringar av omvårdnadsrutiner på den aktuella avdelningen, ledde 

till att konfusionens längd minskade, vårdtiderna blev kortare och dödligheten 

reducerades. Lundström et al. (2005) menade att när all personal utbildades och 

patienten fick en kontinuitet och interaktion i mötet med vårdpersonalen, så minskade 

troligtvis stressen för honom i sin konfusion. När vårdpersonal blev medveten om 

riskfaktorer som utlöste tillståndet och kunde förutse detta, så förbättrades troligen 

behandlingen och omhändertagandet av patienten.  

 

6.4. Direkta omvårdnadsåtgärder 
Vid analysen av forskningsmaterialet beträffande sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

vid konfusion framkom teman som att: inneha och förmedla kunskap, uppmärksamma, 

observera och bedöma, upprätta relation och kontakt, informera, förklara och 

kommunicera, skapa en god inre miljö och skapa en god yttre miljö. Dessa teman 

presenteras som rubriker under vilket materialet kring sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder vid konfusion redovisas. 

 

6.4.1. Inneha och förmedla kunskap 

Sörensen Duppils och Wikblad (2000) ansåg att för att arbeta preventivt med konfusion 

var det nödvändigt att känna igen vissa riskfaktorer. Andersson, Gustafson och Hallberg 

(2001) menade att det var viktigt att ha kunskap om de faktorer som samverkade med 

utvecklingen av konfusion, för att därmed kunna minska patientens lidande genom att 

förebygga och bota. Andersson et al. (2002a, 2002b) ansåg att om sjuksköterskan hade 

kunskap om hur den äldre patienten upplevde sin konfusion, så fick hon lättare att förstå 

denne. Det blev då lättare att interagera med den drabbade. Det var viktigt att 

sjuksköterskan utvecklade sina kunskaper om konfusion utifrån patientens perspektiv 

och upplevelser och inte utifrån symtombeskrivningen. Det kunde gälla tidigare 

sjukdomar, medicinsk behandling och på vilka grunder patienten har blivit inlagd. Det 

blev då lättare att vara uppmärksam på om patienten låg i riskzonen för att utveckla 

konfusion (Andersson et al. 2002a, 2002b). 
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En ökad kunskap om patientens upplevda verklighet under konfusion kunde effektivt 

hjälpa sjuksköterskan i hennes omvårdnadsåtgärder hos dessa patienter, ansåg 

McCurren och Cronin (2003). Andersson et al. (2003) skrev att när sjuksköterskan inte 

förstod patientens situation när han pendlade mellan att vara klar och i konfusion kunde 

hon känna som att det byggdes upp en mur mellan dem och då uppstod ett avbrott i 

kommunikationen. Detta ledde ofta till missförstånd mellan dem båda. Schofield (1997) 

ansåg att syftet med omvårdnad skulle inriktas mot att hjälpa patienten att förstå sin 

upplevda konfusion och den förlust av kontroll som de kände. Författaren menade att 

om man kunde få patienten att förstå och acceptera det som skett, så kunde tron på 

framtiden öka och det ledde troligtvis till ett snabbare tillfrisknande. 

 

6.4.2. Uppmärksamma, observera och bedöma  

Det första en sjuksköterska borde göra för att hantera och reducera konfusion var att 

observera beteendeförändringar hos gamla patienter med försämrade kognitiva 

funktioner, menade Sörensen Duppils och Wikblad (2003). Sjuksköterskan måste ge 

patienter i riskzonen speciell uppmärksamhet och interagera med dem för att förebygga 

tillståndet, menar Sörensen Duppils (2003). McCusker et al. (2004) fann i sin diskussion 

att vårdteamet måste vara uppmärksamt på eventuell utveckling av konfusion hos den 

äldre patienten som inkom till sjukhus. Denne skulle undersökas direkt och lämplig 

behandling skulle initieras. Även Marcantonio et al. (2005) och Andersson et al. (2001) 

ansåg att en tidig bedömning och behandling av konfusion kunde vara lösningen för att 

förbättra behandlingsresultaten hos äldre. Den förutseende sjuksköterskan kunde, enligt 

McCurren och Cronin (2003), bedöma närmiljön eller omständigheterna för patientens 

misstolkningar, och därigenom förekomma konfusionen genom att tala om för patienten 

vad som skulle komma att ske i omvårdnaden och att allt var till för hans bästa. Enligt 

Rogers och Gibson (2002) var patienten i hypoaktiv konfusion i särskild fara eftersom 

denne inte fick samma uppmärksamhet då hon inte störde vid omvårdnaden och inte var 

någon fara för sig själv eller omgivningen. 

 

Tabet et al. (2006) visade att det fanns könsskillnader i behandlingen. Vårdpersonalen 

på en akutavdelning verkade agera tidigare och mer effektivt med åtgärder för män i 

riskzonen för konfusion än för kvinnor. Männen svarade också betydligt bättre på 
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åtgärderna. Detta visade med tydlighet att det var nödvändigt att vårdpersonalen höjde 

uppmärksamheten för kvinnliga patienter vars förstadier till konfusion inte verkade vara 

lika tydliga som männens. Det var också nödvändigt att undersöka patienten noggrant 

innan han skrevs ut från sjukhuset, menade Marcantonio et al. (2005), för att avslöja en 

eventuell konfusion. Om konfusion konstaterades, skulle vårdpersonalen med en 

noggrann anamnes identifiera grundorsakerna till konfusionen och om nödvändigt 

initiera en behandlingsplan.  

 

6.4.3. Upprätta kontakt och relation 

McCurren och Cronin (2003) skrev att patienter eftersökte kontakten med nära och kära 

och önskade förklaringar och regelbundna återförsäkringar om vad som hände och 

varför det hände för att få ett lugn hos sig själva och sina anhöriga. Etablering av 

kontakt i form av en anhörig eller släkting till patienten kunde få patienten lugnare eller 

ge möjlighet att ändra riktning i konfusionen, menade Andersson et al. (2003). Rogers 

och Gibson (2002) ansåg att medsittare, och då i första hand familjemedlemmar, skulle 

finnas med patienten under konfusionstiden, som en god lösning för att hantera 

tillståndet. Det var dock på samma gång ett svårt och tungt arbete, speciellt för den äldre 

makan/maken som redan var sårbar. Laitinen (1996) menade i sin diskussion att ett 

envist insisterande på att anhöriga skulle hålla sig till besökstiderna kunde vara 

kontraproduktivt. Det bästa för patienten kunde vara en förlängd kontakt med dem som 

var honom närmast. 

 

Patienten som varit i konfusion (Laitinen, 1996) uttryckte efteråt hur viktigt det var att 

det fanns en professionell person som de kände personligen och som de kunde vända sig 

till, eftersom de kände ett stort främlingskap och sökte efter samhörighet. McCurren och 

Cronin (2003) menade att även om det var svårt för sjuksköterskan att ha en vårdande 

relation mitt i det kaos en konfusion innebar, måste hon förstå vikten av en 

förtroendefull och omvårdande relation. Tidsnöd kunde vara ett hinder men varje 

tillfälle tillsammans med patienten skulle ses som en möjlighet att vara verkligt 

närvarande. Andersson et al. (2002b) ansåg att när sjuksköterskan mötte patienten i 

konfusion hade hon som strategi att vara med och lyssna in dennes känslor och 

upplevelser. Detta gjorde hon för att etablera en kontakt och kommunikation, för att 
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senare skapa en bra och hållbar relation. Andersson et al. (2003) beskrev att 

sjuksköterskan kunde bli en ställföreträdare för patienten. Detta innebar att hon 

informerade och förklarade för patienten om den aktuella situationen, vilket var 

lugnande för honom. Andersson et al. (2002a) fann att det var viktigt att kunna närma 

sig patienten utan att han kände skam och att sjuksköterskan var observant på dennes 

tidigare livshistoria.  

 

6.4.4. Informera, förklara och kommunicera 

När sjuksköterskan inte förklarade, undvek patientens frågor eller inte verkade ha tid för 

patientens frågor, inverkade detta enligt McCurren och Cronin (2003) negativt på 

konfusionen. Det var också viktigt hur informationen framfördes, eftersom det var lätt 

för patienten att misstolka budskapet och skapa fantasier om exempelvis konspirationer 

mot honom. Sjuksköterskan skulle även vara medveten om att kommentarer eller 

åtgärder kunde uppfattas som hotande. McCurren och Cronin (2003) menade vidare att 

uttrycken av upplevelserna under konfusion var fulla med information och måste 

användas förutsättningslöst under sjuksköterskans arbete. Behovet av förklaringar och 

terapeutisk kommunikation, speciellt förutseende förklaringar, var särskilt viktigt för 

kirurgpatienter och anhöriga för att stoppa utveckling av konfusion hos patienten. 

Sjuksköterskan kunde förebygga tillståndet genom att diskutera och informera patient 

och anhöriga om möjliga kognitiva förändringar som kunde uppstå postoperativt. 

Genom rätt information kunde sjuksköterskan hjälpa patient och anhöriga att undvika 

panik. Rogers & Gibson (2002) menade att med information skriven på vita tavlan vid 

fotändan på sängen eller genom att sjuksköterskan vid upprepade tillfällen presenterade 

sig själv ökade tryggheten hos patienten. I de dagliga samtalen kunde patienten 

informeras till tid och rum. Genom att sjuksköterskan frågade anhöriga om att ta med 

saker hemifrån, som patienten kunde identifiera, ökade närvaron, liksom att användande 

av kalender och klocka förbättrades tidsuppfattningen. 

 

McCurren och Cronin (2003) beskrev att patienternas villighet att diskutera sin 

konfusion visade att de skulle ges möjlighet att prata om sina upplevelser efter 

tillståndet. Sjuksköterskan kunde initiera en diskussion med patienten om att det var 

vanligt att utveckla konfusion under sjukdom och att en känsla av både obehag och 
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olust kunde följa efter tillfrisknandet. Sjuksköterskan kunde, om så var fallet, följa upp 

med en följdfråga om patienten upplevt något sådant och om han ville tala om det.  

 

6.4.5. Skapa en god inre miljö 

Fagerberg och Jönhagen (2002) ansåg att vårdpersonalen runt en patient i konfusion 

måste förstå och ta med i beräkningen att denne kunde känna ett hot. Forskarna menade 

att patientens beteende måste väcka förståelse för hans upplevelser. Då kunde 

sjuksköterskan inse varför patienten blev aggressiv eller verbalt otrevlig mot 

personalen. Det var viktigt att vårdpersonalen visade humanitet i omvårdnaden av den 

äldre patienten i konfusion och inte lät sig påverkas av dennes beteende i negativ 

riktning (Fagerberg och Jönhagen, 2002). Andersson (2002) skrev att patienter i 

konfusion behövde stöd, för att återfå kontrollen och förståelsen över sin situation. 

Författaren ansåg att detta kunde ske genom att bekräfta och/eller verklighetsorientera 

patienten när situationen tillät. Det var även viktigt att ha ett förhållningssätt som 

innehöll lyhördhet och känslighet. Det bästa sättet att närma sig patienterna var att ha en 

balans mellan bekräftelse och verklighetsorientering. Laitinen (1996) beskrev att den 

omvårdnad patienten fick och det sätt som sjuksköterskan bemötte honom på hade stor 

betydelse. Upplevelsen av att sjuksköterskan var verkligt närvarande visade sig i sättet 

hon talade, tog i patienten, gestikulerade eller till och med när hon var tyst närvarande. 

Allt reflekterades i sjuksköterskans attityd och i hennes förmåga till tålamod, acceptans 

och genuin förståelse. Bara genom att vara fysiskt närvarande kunde sjuksköterskan 

med denna förmåga öka patientens känsla av säkerhet.  

 

McCurren och Cronin (2003) studie visade att när sjuksköterskan jäktade för att få sina 

uppgifter utförda, med fokus på fasta rutiner, kunde patienten få en känsla av att 

sjuksköterskan var irriterad, arg eller otålig. Om patienten blev osäker i denna situation 

kunde han agera ut i ett beteende av självförsvar eller i aggressivitet. Rogers och Gibson 

(2002) menade att då patienten i konfusion inte kunde skyndas eller tvingas i mötet eller 

omvårdnadssituationen måste sjuksköterskan vara flexibel och vänta in denne för att ge 

rätt omvårdnad. De sjuksköterskor som fick störst problem med en patient i konfusion 

var de som var stressade och försökte få denne att utföra handlingar eller utförde 

åtgärder med honom oavsett om han ville det eller inte. Det var dock inte alltid den tid 
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som patienten fick som var det viktigaste, utan att sjuksköterskan var verkligt 

närvarande och kunde koncentrera sig på individen, menade Laitinen (1996) i sin 

diskussion. Genom verklig närvaro kunde sjuksköterskan hjälpa patienten att förstå 

meningen i sin livssituation och sålunda guida honom till att använda sin energi för att 

tillfriskna.  

 

Andersson et al. (2003) menade att sjuksköterskan använde sig av olika strategier i 

mötet med den äldre patienten i konfusion. En strategi kunde vara att bli en följeslagare 

och då följa patientens realitetsuppfattning. När sjuksköterskan använde sig av denna 

strategi så upplevde hon att det blev lättare att etablera en kontakt med patienten, och 

detta kunde både lugna och lindra smärta. Då blev det lättare att få denne att sova, vilket 

bidrog till att häva konfusionen snabbare. När sjuksköterskan på detta sätt utgick från 

patientens egen uppfattning av situationen och blev en följeslagare, visade det på bäst 

resultat.   

 

Sjuksköterskan kunde ta sig tid med patienten och stanna hos denne när situationen 

tillät, (Andersson et al., 2003). Det var viktigt att försöka följa hans uttryck och 

upplevelse av sin konfusion, för att därmed kunna leda in honom på andra tankebanor. 

Om sjuksköterskan lyckades med detta, kunde han ta emot andra subjekt i sina tankar 

och blev mindre aggressiv och argumenterande i mötet. Ibland kunde sjuksköterskan 

lämna honom ensam eller så var hon tyst i mötet, ifall det ansågs bäst för tillfället. Med 

ett stilla samtal och ro i mötet, blev denne mindre stressad och kände sig säkrare, 

tryggare och lugnare i sin konfusion. Detta ansåg sjuksköterskan vara ett resultat av sin 

närvaro, vare sig den var verbal eller icke verbal (Andersson et al., 2003). Laitinen 

(1996) menade i sin diskussion att det var ett mänskligt och etiskt ansvar för att hjälpa 

och stödja patienten både före, under och efter i situationen av konfusion, så att han fick 

en känsla av att vara förstådd och accepterad.  

 

6.4.6. Skapa en god yttre miljö 

Andersson et al. (2003) ansåg att sjuksköterskan ibland måste skydda patienten från sig 

själv, då han annars kunde vara en fara för sig själv både fysiskt och psykiskt. I strategin 

ingick att leda honom den rätta vägen för att undvika olika faror. Patienten blev då lugn 
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och mindre stressad, men misstänksamhet och irritation kunde också öka. Sjuk-

sköterskan kunde reducera stimuli runt patienter i konfusion för att hejda en vidare 

utveckling av tillståndet. Detta kunde bland annat innebära att flytta andra patienter eller 

bara genom att närvara med sin person utan större interaktion med denne.  

 

Rogers & Gibson, (2002) beskrev i en studie huvudstrategier hos sjuksköterskan för att 

hantera konfusion. Primärfokus låg hela tiden på hög patientsäkerhet. För att skydda 

patienten användes grindar på sängen och konstant övervakning. Ibland flyttades 

patienten närmare sjuksköterskeexpeditionen för att lättare kunna observeras. Det fanns 

även tillfällen när patienten fick sitta med inne hos sjuksköterskan för att kunna se och 

höra henne tala, vilket kunde vara lugnande. Sjuksköterskan eliminerade risk för 

konfusion genom att se efter om sängen var våt eller om patienten behövde gå på 

toaletten, om han var kall, hungrig eller hade smärtor. Genom att sjuksköterskan talade 

vänligt och med lugn röst och höll hans hand kunde denne lugna ner sig. För att 

reorientera honom fanns det en mängd åtgärder. Genom att förse patienten med lämpligt 

hörsel- och synhjälpmedel reducerades konfusion. Under dagliga promenader eller 

genom att sätta patienten upp i sängen kunde man få honom att bättre känna sin 

omgivning. Det fanns dock en fara i att han kunde bli överstimulerad, så åtgärderna 

skulle ske med måtta för att inte få motsatt effekt, enligt Rogers och Gibson (2002) 

 

För att ge en god sömn (Bowman, 1997) kunde sjuksköterskan ha en betydande 

påverkan på patientens hälsa genom att fokusera på att undanröja stressorer som oro och 

smärta. En god sömnhygien inkluderade eliminering av tyngre/bastanta måltider och 

drycker såsom kaffe minst åtta timmar före läggning. Ett litet mellanmål serverades en 

till två timmar före sömn. Tillämpning av läggrutiner skulle ske, med tid avsatt för att 

gå till sängs. Undanröjande av stressande miljöfaktorer i omgivningen såsom kyla, 

hetta, ljus och oväsen var sjuksköterskans ansvar. En väl anpassad madrass, som 

underlättade rörelser och minskade smärtan under natten, kunde ytterligare förstärka en 

god sömn. Trots att sjuksköterskan kunde ha kunskap om detta samband, misslyckades 

hon ofta med att utföra omvårdnadshandlingar för god sömnhygien. Det kunde bero på 

att hon prioriterade postoperativ övervakning och rutinprocedurer före att ge 

förutsättningar för god sömn (Bowman, 1997).  
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Musikens påverkan på äldre patienter som utvecklat konfusion efter planerad höft- eller 

knäkirurgi, undersöktes av McCaffrey och Locsin (2004). Patienter i en kontrollgrupp 

fick lyssna på för åldersgruppen väl anpassad musik minst tre timmar per dag under sin 

konvalescens. Dessa jämfördes med en annan patientgrupp som tog emot den vanliga 

standardomvårdnaden. Resultatet från studien visade att de äldre upplevde en minskning 

av sin konfusion. Detta bidrog till en snabbare mobilisering och ett snabbare 

tillfrisknande. Sjuksköterskorna på avdelningen blev intervjuade om sin uppfattning av 

musikens påverkan. De menade att musiken hade en lugnande inverkan på både 

patienter och anhöriga. Även sjuksköterskorna själva påverkades, så att de kände sig 

lugna varje gång de klev in i ett rum där det spelades musik. Sjuksköterskorna kunde 

också själva observera musikens bekräftande effekter på av konfusion postoperativt 

påverkade patienter. De anhöriga tyckte att de kände sig lugnare under 

återhämtningstiden. De kände att musiken gjorde rummet till en mer fridfull och tyst 

plats, där patienten kunde få en bättre vila. I sin konklusion menade McCaffrey och 

Locsin (2004) att musik var ett effektivt och billigt sätt att behandla konfusion som lätt 

kunde initieras och appliceras av sjuksköterskan i sjukhusmiljön. 

 

7. Diskussion  

7.1.  Metoddiskussion 
Syftet med studien är att belysa den äldre patientens upplevelse av konfusion samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som är aktuella för sjuksköterskan att utföra. Studien baseras på 

empiriska undersökningar. Enligt Backman (1998) skall i första hand originalkällor 

användas, eftersom material från sekundärkälla ofta är omtolkat av en annan författare. 

Genom att konsekvent använda originalkällor menar vi att studien blir mer trovärdig. 

Författarna till studien menar att det visade sig vara svårt att finna artiklar som direkt 

belyste patienters upplevelser av konfusion. Resultatet av artikelsökningen kunde ha fått 

ett annat utfall, om ytterligare databaser legat till grund. Flera forskare anser dock att 

studier utifrån patientens egna upplevelser av konfusion saknas (Andersson, 2002). Det 

anges i vissa studier att patienter som varit i konfusion inte kan redogöra för sina 

känslor och upplevelser, då de inte anses komma ihåg vad som skett. Detta kan vara en 
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anledning till att det inte finns så mycket forskning gjord på området. Författarna valde 

att begränsa åldern på de vetenskapliga artiklarna och övrig litteratur till tio år, då det 

enligt Ejvegård (2003) föreligger färskhetskrav för att nå ett så pålitligt svar som 

möjligt. Detta är viktigt att tänka på när en studie görs. Artiklarna har sökts i olika 

databaser (se bilaga 3) utifrån enskilda sökord och sökord i kombination för att försöka 

få så många specifika träffar som möjligt. Sökningar i databaser började med sökord var 

för sig och kombinerades efter hand med varandra. Detta gjordes för att få ner antalet 

träffar samt hitta mer specifika artiklar som innehöll forskning som belyste författarnas 

syfte med studien.  

 

Artiklar har även sökts manuellt i käll- och referenslistor. Detta är enligt Nyberg (2000) 

ett bra sätt att finna ytterligare relevant litteratur till en studie och författarna fann sex 

artiklar genom manuell sökning, vilket gav ett bra underlag till studien. Dessa markeras 

med en asterisk i referenslista och artikelöversikt (se bilaga 4, sida 1-6) för att öka 

trovärdigheten i arbetet och göra det lättare för andra forskare att finna dessa. 

Författarna har använt sig av studier utförda i Europa, USA och Canada. Om artiklar 

från exempelvis Asien eller Afrika använts, så kunde studiens resultat ha påverkats i 

annan riktning. I denna del av världen kan synen på psykiska tillstånd och den äldre 

människan vara annorlunda. En besvärande omständighet är att alla artiklar är skrivna 

på engelska. Därmed försvåras en distinkt översättning till svenska, då vissa engelska 

ord och termer saknar motsvarighet i svenska språket. Detta kan till viss del påverka 

trovärdigheten i studien.  

 

Den strukturindelning i teman som åstadkoms i analysarbetet av de utvalda artiklarna 

gjorde det lättare att granska, finna rubriker och underrubriker, för att få fram det 

väsentliga inom område. Detta arbetssätt medför att det blir lättare att finna en röd tråd i 

resultatarbetet och skapar en djupare och större förståelse för fenomenet konfusion. 

Genom att vara tre personer som arbetat med studien har möjligheter att diskutera och 

komma till gemensamma lösningar och tolkningar förstärkt resultatet. Författarna till 

studien har använt tjugoen artiklar och delar ur två avhandlingar. Dessa ansåg vi stämde 

väl överens med syfte och frågeställningar. I och med det finner vi att studiens syfte och 

frågeställningar kan anses vara besvarade. 
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7.2. Resultatdiskussion 

I föreliggande studie har författarna valt att fokusera på den äldre patientens upplevelse 

av att vara i konfusion samt hur de upplevde händelsen efteråt. Studien har också fokus 

på vilka omvårdnadshandlingar/åtgärder som kan bli aktuella för sjuksköterskan i mötet 

med patienter som drabbats av konfusion.  

 

I resultatet framkommer att patienter som varit i konfusion minns utvecklingen, sitt 

beteende och agerande under konfusionen, till skillnad mot vad flera forskare antyder  

(Andersson, 2002). Författarna upptäckte också att den äldre patienten som varit i 

konfusion detaljerat kunde redogöra för de hemska bilder som dök upp i hans tankar. 

Det kaos som skapades och den misstänksamhet han kände mot omgivningen 

inkluderade såväl vårdpersonal som närstående. Patienten kände det som att alla i deras 

omgivning misstrodde honom och att han bara hittade på sina upplevelser. Detta 

skapade en stor frustration och ilska mot personer i omgivningen. Under konfusionen 

försökte patienten hitta förklaringar och orsaker till varför han blev förvirrad. 

Författarna till studien menar att det är viktigt oavsett sjukdom, att vi som vårdpersonal 

inte enbart fokuserar på symtombilden hos en patient. Det är av största vikt att försöka 

ta reda på vad patienten upplever under tillståndet. Andersson (2002) anser att om vi har 

vetskap om patienters upplevelser av sin konfusion, så är det lättare att skapa den 

förståelse och lyhördhet som denna grupp kräver när de försöker få kontroll över och 

förstå sin situation. 

 

Laitinen (1996) menar att sjuksköterskan i sitt dagliga arbete genom obetänksamhet 

eller ouppmärksamhet kan påverka konfusionen negativt hos den äldre patienten. När 

sjuksköterskan springer ut och in i salar, skramlar med utrustning och arbetar med 

apparater som väsnas, kan allt detta för en patient i konfusion verka märkligt, stressande 

och skrämmande. Genom detta förfarande håller sjuksköterskan oavsiktligt igång eller 

förstärker patientens konfusion. Enligt Andersson et al. (2002a) och Gulmann (2003), är 

patienter i konfusion väldigt känsliga för det som sker i miljön runt dem, vilket kan ge 

över eller understimulering samt stress i bemötandet av dem. Därför är det viktigt att vi 

som sjuksköterskor tänker på hur vi agerar i omvårdnadsarbetet. Denna studie visar att 

det med små medel i form av bättre planering vid inläggning och under vårdtiden kan ge 
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både kontinuitet och att miljön runt patienten förbättras. Som arbetsledare och 

omvårdnadsansvarig, menar Kihlgren, Johansson, Engström och Ekman (2000) att 

sjuksköterskan har ansvaret för att detta efterlevs och att rapportera till överordnade ifall 

detta inte fungerar. 

 

Efter konfusionen så kände flertalet av patienterna sig skamsna och förlöjligade. Detta 

är enligt vår tolkning av resultatet kopplat till hur de hade betett sig under konfusionen.  

Eftersom de har så tydliga minnesbilder av händelsen och upplever en ångest över vad 

de har gjort, så menar författarna att det är viktigt att patienten får möjlighet att prata om 

vad de har varit med om. Då kan sjuksköterskan lättare bekräfta för dem vad som hänt 

och förklara att han inte rår över sitt beteende under konfusion samt att det är ett vanligt 

tillstånd. Andersson (2002) och Laitinen (1996) menar att det är viktigt att 

sjuksköterskan stödjer patienten i deras berättelser om upplevelserna under konfusion. 

Patienterna menar att de känner en stor lättnad och trygghet i att få berätta och bli 

bekräftade. Författarna till studien menar att detta styrker hur viktigt det är med en 

öppen och ärlig kommunikation med patienter i mötet. I kommunikationen med 

patienten är det viktigt att sjuksköterskan är aktivt lyssnande (Eide & Eide, 1997 och 

Kihlgren et al., 2000). Då kan hon lyssna in hur patienten upplever eller har upplevt sitt 

tillstånd. Sjuksköterskan får då lättare att planera för hur hon skall hantera patientens 

frågor och vilken information han är i behov av att få utifrån vad han uttrycker i 

kommunikationen med sjuksköterskan.  

 

Vi menar att modeller som finns tillgängliga för att vårda patienter i konfusion sällan 

används på vårdavdelningen. Det är till exempel inte vanligt att sjuksköterskan inbjuder 

denne och anhöriga till möjlighet för samtal efter konfusionen fastän detta är viktigt för 

att kunna bearbeta och gå vidare efter den traumatiska händelsen. . Hjärtavdelningar i 

Sverige synes vara bättre på att jobba med just samtalsterapi med patienter som har 

genomgått hjärtinfarkt. De erbjuds samtal på avdelning inom cirka två dagar efter 

hjärtinfarkt och genomgången behandling. Inom cirka två veckor efter utskrivning 

erbjuds denne att få komma på återbesök till ansvarig sjuksköterska och får då 

erbjudande om olika alternativ till egenvård och livsstilsförändringar. Detta sätt att 
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jobba är något som borde erbjudas även de som drabbats av konfusion, då de har 

mycket frågor och tankar om det som drabbat dem. 

 

Att ha en humanistisk inställning till patienten, där allas lika värde ska vara underlag för 

sjuksköterskans omvårdnad, är en värdegrund som är obestridlig (Hälso och 

Sjukvårdslagen, 1982). McCarthy (2003) lyfter en mycket viktig fråga i sin forskning 

som i allra högsta grad fortfarande är aktuell. Hon visar på hur sjuksköterskan medvetet 

och/eller omedvetet står under påverkan av olika paradigm som bland annat formar 

synen på sjukdom, åldrande och patient. Hon fann tre olika synsätt som var utmärkande: 

det försämrande synsättet, det sårbara synsättet samt det hälsosamma synsättet. 

Sjuksköterskan med det försämrande synsättet trodde att hälsan ovillkorligen skulle bli 

allt sämre ju äldre patienten blev. Hela hennes sätt att agera med patienten andas ett 

biomedicinskt synsätt. Medin och Alexandersson (2000) beskriver två olika inriktningar 

som påverkar synsättet, den biomedicinska och den humanistiska modellen. I den 

biomedicinska modellen ses hälsa som en motsats till sjukdom, medan det i den 

humanistiska förekommer en varierad syn på hälsa och sjukdom: hälsa och sjukdom 

som ett kontinuum respektive hälsa och sjukdom som olika dimensioner.  

 

Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) menar att den biomedicinska modellen är 

endimensionell. Det är bara kroppen och dess funktion som anses som viktig för 

förståelse och förklaring av sjukdomstillstånd, diagnos, behandling och bot av sjukdom, 

oavsett om de är somatiska, psykosomatiska eller psykiatriska. Patienten betraktas 

främst ur ett fysiologiskt perspektiv och människans psykosociala och andliga 

dimensioner ignoreras eller anses irrelevanta i sammanhanget. Diagnostik grundar sig 

på kvantitativa data, vilket får till följd att omsorg och omvårdnad får liten eller ingen 

plats. Denna människosyn har en negativ effekt på diagnostisering och behandling av 

patienten samt på relationen mellan vårdpersonal och patient. Detta kan få allvarliga 

konsekvenser för en fruktbar vårdetik. Sjuksköterskan anser sig veta bättre vad 

patienten behöver för vård och har makten att få patienten att inse det, underordna sig 

och lyda under vårdarens myndighet. Modellen främjar ett förhållningssätt där patienten 

upplevs och behandlas som ett objekt istället för ett subjekt. Denna patientsyn är totalt 
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oförenlig med den helhetssyn på patienten som stadgas i Hälso och Sjukvårdslagen 

(Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003).  

 

Denna biomedicinska förklaringsmodell visar på tydligheten av att sjuksköterskan 

måste reagera om man stöter på vårdpersonal som agerar på detta vis. Det kan vara både 

obekvämt och obehagligt, men det är en skyldighet att motverka tendenser till ett 

biomedicinskt synsätt i bemötande och omvårdnad från vårdpersonal av patienten i 

konfusion. När hierarkin fortfarande är starkt närvarande inom sjukvården, och 

läkarkåren i stort inte har någon betydande del av omvårdnad i sin utbildning och är 

utbildade i den biomedicinska skolan, är det en grannlaga uppgift för en 

nyutexaminerad sjuksköterska att försöka ändra på detta synsätt. Detta är inte fullt 

rimligt att begära av den enskilda individen, utan måste hanteras i, gärna nationella, 

behandlingskonferenser med representanter från samtliga yrkesgrupper med målet att 

förminska den biomedicinska modellens inflytande till förmån för den humanistiska. 

När McCarthy (2003) och Kihlgren et al., (2000) menar att det humanistiskt 

impregnerade hälsosamma synsättet bäst tillvaratar patientens hälsa så att konfusion kan 

förhindras eller hävas, ska sjuksköterskan agera för att så sker. Detta visar vikten av att 

ha en helhetssyn på människan. 

 

Den humanistiska omvårdnaden är relaterad till individens egna upplevelser av hälsa 

och sjukdom, i samspel mellan omgivning och människa. Det skall finnas möjlighet att 

påverka vården om det inte finns absoluta begränsningar i vårdsituationen. Kihlgren et 

al. (2000) skriver också att relationen mellan sjuksköterskan och individen i 

vårdsituationen måste bygga på lyhördhet och tillit för att uppnå förutsättningar för ett 

kreativt problemlösande arbetssätt gentemot patienten 

 

I resultatet redovisas olika modeller, riktlinjer, strukturerade protokoll, 

utbildningsinsatser och åtgärdsprogram som användes med goda resultat för patienten i 

riskzonen för eller i konfusion.  En undersökning av Leentjens och Diefenbacher (2006) 

visar att det till stor del saknas nationella riktlinjer för konfusion i många europeiska 

länder inklusive Sverige, fastän det är känt att evidensbaserade kliniska riktlinjer klart 

minskar utvecklingen av konfusion. Det finns dock en hel del lokalt utvecklade 
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riktlinjer som är väl utvecklade och av hög kvalité, men i detta sammanhang nämns inte 

Sverige. Författarna pekar dock på att riktlinjer ensamma inte automatiskt förbättrar 

hanteringen av konfusion, utan måste genomföras med utbildningsinsatser och 

organisatoriska förändringar av personalstat och vårdmiljö (Leentjens & Diefenbacher, 

2006).  

 

Detta belyses väl av Lundström, Edlund, Lundström och Gustafson (1998) i deras studie 

av en ortogeriatrisk rehabiliteringsavdelning. Här företogs en total omorganisation av 

den medicinska och omvårdande vården av patienter med höftfrakturer. 

Åtgärdsprogrammet innehöll utbildning till hela personalgruppen, samarbete mellan 

ortopedikirurgi och geriatriker, individuell omvårdnad och rehabiliteringsplanering, 

förbättrad vårdmiljö, aktiv nutrition, förbättrad kontinuitet av omvårdnad och 

förebyggande och behandling av komplikationer associerade med konfusion. Den 

viktigaste upptäckten i denna studie var att incidensen av konfusion blev betydligt lägre 

än i alla tidigare publicerade studier med liknade grupper. Dessutom minskade även 

andra postoperativa komplikationer och en större proportion av patienterna återfick en 

oberoende gång och kunde återvända till tidigare levnadsförhållanden vid utskrivning.  

 

Rogers och Gibson (2002) menar att den ökande förekomsten av konfusion på 

vårdavdelningar indikerar att mer utbildning i ämnet behövs, helst genom att varva teori 

och klinisk praktik på lämplig avdelning. Författarna till studien menar att den erfarna 

sjuksköterskan ska erbjuda de oerfarna sjuksköterskorna möjlighet till diskussion om 

vilka åtgärder som bör tas, där patienters upplevelser av konfusion bör ligga som mall. 

Detta skulle ge den nyutbildade sjuksköterskorna en god grund för hur man närmar sig 

patienten och vilken omvårdnad som kan komma ifråga. De teman som fram kom under 

konfusion, visar på vilken rädsla och misstänksamhet patienterna upplever när hela 

världen vänds upp och ner. Vid inläggning på sjukhus när man är äldre, ökar risken för 

konfusion.  Vi menar att sjuksköterskan skall vara medveten om de förändringar som 

patienten kan uppleva vid sjukhusvistelse med en ny miljö och kanske sömnsvårigheter. 

Genom utbildning och kunskap ges möjlighet för att minimera de risker som kan drabba 

patienten. Information till anhöriga skall ges för att minska chocken att se en nära 

anhörig bli personligt förändrad, men också för att ge en bättre grund hos dem för att 
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kunna delta i patientens tillfrisknande. Det är viktigt med tidig upptäckt av förändringar 

i beteenden för att snabbt kunna sätta in åtgärder. Genom att intervjua anhöriga vid 

inskrivningstillfället, och med användandet av olika frågeformulär kan man tidigare se 

förändringar hos patienten.  

 

Medvetenheten av äldres konfusion och att det är ett allvarligt tillstånd behöver få en 

bättre förankring i olika vårdformer av äldre och i olika vårdgrupper av personal. 

Författarna till föreliggande studie har i sina yrken mött på uttryck som att ”patienten 

tomtar”, ”patienten är skogstokig” eller ”patienten har tpl” (tomtar på loftet), som 

synonym för att han är i konfusion. Alla dessa uttryck är inte bara förvirrande, utan 

direkt oprofessionella och skapar ett löjets skimmer kring patienten, samt förringar det 

allvarliga tillstånd han befinner sig i. Användandet av konsekventa uttryck för 

tillståndet underlättar för både vårdpersonal och patient. Dessutom hjälper det i en 

diskussion med patienten efter dennes konfusion. Anhöriga har då också en diagnos att 

utgå ifrån vilket kan skapa en viss trygghet, då man förstår att tillståndet går över när 

den somatiska orsaken till konfusionen är hävd.  

 

Utbildningsinsatser från centralt håll kan skapa en diskussion kring denna problematik 

som stöd för förändringar och ett bättre vårdresultat. Utbildningsinsatserna bör vara 

nationella, obligatoriska, gälla samtliga grupper vårdpersonal samt vara föremål för 

kontinuerliga utvärderingar i vården för att mäta eventuella förändringar som evidens 

för genomslagskraft och kvalité. Leentjens och Diefenbacher (2006) menar i sin 

konklusion att sjuksköterskeprofessionen skall ingå i processen för utveckling av 

riktlinjer för behandling av konfusion, men även sjukhusadministration då vårdmiljön är 

av väsentlig karaktär vid detta tillstånd. Även patienter och anhöriga som upplevt 

konfusionen bör medverka för att erbjuda en ytterligare dimension. Författarna till 

föreliggande studie menar att om konfusion klarläggs bättre i grundutbildning för 

sjuksköterskor skulle tillståndet bli mer allmänt erkänt och ge ökad kunskap inom 

geriatriken.   

 

Teman som framkom i de direkta omvårdnadsåtgärderna visade att det var viktigt för 

sjuksköterskan i sina omvårdnadsåtgärder att ha förmåga att inneha och förmedla 
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kunskap, uppmärksamma, observera och bedöma, upprätta relation och kontakt, 

informera, förklara och kommunicera, skapa en god inre miljö och skapa en god yttre 

miljö. Detta är en mycket komplex kunskap och verksamhet, vilket i många delar inte 

går att införliva enbart med teori. Genom att inhämta teori i skolans värld och sedan gå 

ut och testa denna i vårdsituationer ökar medvetenheten och senare skickligheten hos 

den blivande sjuksköterskan. Detta är dock inget som skall upphöra efter utbildningens 

slut, utan det behövs hela tiden nya teorikunskaper som skall inhämtas och 

implementeras hos sjuksköterskan och vidare till verksamheten. Sjuksköterskan har 

alltid en skyldighet att hålla sig ajour med nya vetenskapliga rön för att säkerställa 

kvalité och säkerhet i omvårdnad. Spartider i landsting och kommuner leder dock till att 

vidareutbildningar, behandlingskonferenser och gruppdagar riskerar att frysa inne. Det 

går att förvärva kunskap på egen hand (och det skall göras), men det är väldigt viktigt 

med den gemensamma kunskapsbasen som skapas när en hel personalgrupp får gå på 

vidareutbildning tillsammans, vilket Kihlgren et al. (2000) understryker. 

 

Av egen erfarenhet har författarna till föreliggande studie upplevt hur svårt det är att 

föra över ny kunskap till kolleger efter att ha varit på en individuell fortbildning. Det är 

lätt att bli misstrodd när man ifrågasätter gamla omvårdnadsrutiner och behandlingar, 

speciellt om man är lite yngre (i ålder eller i år på avdelningen) och ”bör” rätta in sig i 

ledet. Vårdforskare hävdar att (Bentling, 1996) den teoretiska utvecklingen i 

sjuksköterskeskrået hämmas av att praktiskt verksamma sjuksköterskor inte tillämpar 

forskningsresultat eller uppfattar dem som betydelsefulla för arbetet. Forskande 

sjuksköterskor har av praktiker beskrivits som tänkare utan kontakt med den empiriska 

verkligheten. Forskningsresultat och i synnerhet teoretiska omvårdnadsmodeller har 

uppfattats som abstrakta, svårbegripliga och omöjliga att använda i det praktiska arbetet.  

 

Empati och förståelse med patienten är i all omvårdnad en grundregel som stått sig ända 

sedan Florence Nightingales dagar och som hela tiden återkommer direkt och implicit i 

resultatet under rubriken omvårdnadsåtgärder. Om sjuksköterskan kan förstå hur 

patienten upplever sin konfusion, får hon lättare att interagera med honom och behandla 

tillståndet menar Andersson et al. (2002a). Om man inte har en relation till en patient 

kan man heller inte framgångsrikt behandla honom. I all behandling är mötet och 
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förståelsen en av de viktigaste ingredienserna och basen för all omvårdnad. Barbosa da 

Silva och Ljungquist (2003) menar att om man vill förstå människans hälsa och 

sjukdom måste man ta hänsyn till typiskt mänskliga fenomen som den enskilda 

människans självmedvetande, autonomi, upplevelse av glädje, sorg, lidande, skuld, 

ångest, förtvivlan, lycka och olycka, hopp, meningsfullhet och meningslöshet. I den 

humanistiska, flerdimensionella människosynen menar man att hela organismen 

påverkas vid sjukdom och hela patienten lider. Symtomen orsakas av och kommer från 

mer än en del av patienten, därför skall hela patienten behandlas och vårdas. 

Sjuksköterskan bör ta hänsyn till patientens olika dimensioner, behov och hans relation 

till den sociala miljön i den mån detta påverkar hans hälsa (Barbosa da Silva och 

Ljungquist, 2003).  

 

Detta visar med önskvärd tydlighet att sjuksköterskor (blivande och varande) inte får 

acceptera att stress, låg bemanning eller en oförståelse från beslutshavare i sin planering 

haverera det mänskliga mötet med patienten till att bli en formell aktivitet som så snabbt 

och så billigt det är möjligt skall avhandlas. Vi måste vara patientens advokat i alla 

lägen (Pilhammar & Bergh, 2003), där allas lika värde skall bevaras och patientens 

bästa skall finnas för våra ögon.  Rogers och Gibson (2002) menar att vid arbete med 

patienter i konfusion krävs mer tid genom ökad tillsyn, med större hjälpbehov vid 

måltider, toalettbesök, genom att återställa utdragna dropp eller bortslitna förband och 

större behov av att förklara mer noggrant varje sak man utför hos patienten. 

Sjuksköterskan måste också på ett professionellt sätt hantera att utsättas för fysiska och 

verbala attacker av patienten. Författarna till föreliggande arbete menar att man som 

oerfaren sjuksköterska kan känna osäkerhet över vilka åtgärder som kan vara riktiga. 

Vid ökad arbetsbelastning ges mindre tid för vardagliga sysslor som ska göras på 

avdelningen, och mindre tid blir över till de andra patienterna. När sjuksköterskan inte 

hinner klart med sina arbetsuppgifter innan skiftets slut, kan detta ge en känsla av att 

man är inkompetent och långsam. Därför är det viktigt med en ökad förståelse om 

tillståndet hos all omvårdnadspersonal, men även hos sjukhusledning och politiker inom 

stat, kommun och landsting som planerar verksamhet.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Författarna finner det besynnerligt att inte mer forskning finns riktad mot patienternas 

upplevelser av att varit i konfusion och hur de upplever händelsen när de blivit friska, 

eftersom detta är ett vanligt och allvarligt tillstånd hos framför allt de äldre patienterna. 

Därför det är viktigt att forskningen i fortsättningen fokuserar mer på individens 

upplevelser av konfusion. Om vi som vårdpersonal förfogar över denna kunskap, så blir 

det troligtvis lättare att skapa en god och trygg omvårdnad hos denna patientgrupp. Det 

skulle vara intressant att göra en empirisk studie om vårdpersonalens uppfattning, 

kunskap och erfarenheter av äldre patienter i konfusion, då vi efter att ha genomfört 

föreliggande studie är tveksamma till att tillräcklig kunskap finns hos sjuksköterskor, 

läkare och övrig vårdpersonal inom olika vårdsektorer rörande konfusionens orsaker, 

utveckling och risker.  
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  Bilaga 1 

Synonymer för delirium i engelskspråkig litteratur, direkt från Gustafson et al. 

(2002) 

 

Acute brain dysfunction, Acute brain failure, Acute brain syndrome, Acute cerebral insuffiency, 

Acute cognitive disorder, Acute confusion, Acute confusional state, Acute confusional insanity, 

Acute exogenous metabolic encephlopathy, Acute organic brain syndrome, Acute organic 

psychosis, Acute organic reaction, Acute psycho organic syndrome, Acute organic syndrome, 

Agitated confusion, Agitated delirium, Agitated state, Brain dysfunction, Cerebral insufficiency 

syndrome, Clouded state, Confusion, Confusional state, Delayed psychosis, Deliria of fever, 

Delirious state, Delirium, Delirium nervosum, Dialysis disequilibrium syndrome, Dysergastic 

reaction, Encephalopathy, Emergency delirium, Exogenous psychosis, Infective exhaustive 

psychosis, Intensive care syndrome, Mental confusion, Metabolic encephalopathy, Organic 

brain syndrome, Organic confusion, Pharmacotoxic psychosis, Phrenitis, Phrensy, 

Postanesthetic delirium, Postoperative insanity, Postoperative psychosis, Pseudodementia, 

Pseudosenility, Reversible cognitive dysfunction, Reversible dementia, Reversible madness, 

Reversible toxic psychosis, Senile delirium, States of excitement, Subacute befuddlement, 

Symptomatic psychoses, Toxic confusion, Toxic confusional state, Toxic delirious reaction, 

Toxic delirium, Toxic encephalopathy, Toxic-infectious psychoses, Toxic psychosis, Transient 

behavioural syndrome, Transient cognitive disorder, Uremic encephalopathy, Vascular 

psychotic organic brain syndrome. 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Bilaga 2 
Beskrivning av hur konfusion skiljer sig ifrån depression och demens enligt Insel 

& Badger (2002). (Fritt översatt av författarna.) 

 

 

Kännetecken Depression Konfusion       Demens 

Början Veckor till 

månader 

Timmar/dagar       Månader till år 

Varaktighet 

 

Kort tid 

 

Varierar 

 

     Kroniskt förlopp 

 

Humör Jämnt-

konsekvent 

Instabil       Växlar 

Handikapp: 

 

Känner  

igen människor 

 

 

Nya handikapp 

uppstår 

 

Kan dölja brister 

 

Svarar 

 

Vet inte 

 

Svarar oredigt 

 

Svarar, men ej 

korrekt 

 

MMSE* 

 

Varierande 

prestation 

Varierar akut 

 

 Stabilt neråtgående 

 

Utveckling Kan behandlas Kan behandlas       Pågående 

 
* Mini Mental State Examination, ett test för utvärdering av de kognitiva funktionerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
                                                                                                          Bilaga 3 
Sökresultat i databaser 
 
 
Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 
Cinahl Acute confusion 24 1 

Cinahl Acute confusion and 
Delirium 

10 1 

Cinahl Acute confusion and 
Experience 

4 1 

Cinahl Confusion 86 1 

Cinahl Confusion and 
Elderly 

7 1 

Cinahl Confusion and Old 
age 

46 2 

Cinahl Confusion and Older 
adults 

10 1 

Cinahl Delirium and 
Experience 

21 1 

Cinahl Delirium and 
Intervention 

10 1 

Science Direkt Elderly and Delirium 7 1 

Science Direkt Confusion and 
Experience 

271 1 

Sofia Delirium 5 2 
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Artikelöversikt, tabell 1 av 6 
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Andersson, E-M. 
2003. 
Acute confusion in 
orthopaedic care-
with the emphasis 
on the patient´s 
view and the 
episode of confusion 

Sverige Bulletin no 
10 from the 
Department 
of Nursing, 
Medical 
Faculty, 
Lund 
University, 
Sweden. 

Att undersöka och 
belysa faktorer som 
är signifikanta för 
utvecklingen av 
konfusion med den 
upplevda 
erfarenheten av 
konfusion hos den 
äldre patienten samt 
sjuksköterskans 
erfarenheter i mötet 

Både kvantitativa 
och kvalitativa 
metoder har 
använts 

Allmän 
sårbarhet/skörhet 
hos äldre 
personer innebär 
ökad risk, 
tidigare debut 
och längre 
duration av 
konfusion. 
Patienter som 
varit i konfusion 
kommer ihåg sina 
upplevelser samt 
att 
sjuksköterskan 
använder sig av 
olika strategier i 
mötet med den 
äldre patienten i 
konfusion 

Andersson, E-M., 
Hallberg, I-R., 
Edberg, A-K. 2003. 
*Nurses´experiences 
of the encounter 
with elderly 
patients in acute 
confusional state in 
orthopaedic care 
 

Sverige International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
möten med äldre 
patienter som 
utvecklar konfusion 

Ostrukturerad 
intervjustudie 
med 48  
sjuksköterskor  

Interaktionen i 
mötet mellan 
patient i 
konfusion och 
sjuksköterskan 
indikerar 
bristfällig 
kommunikation 

Andersson, E-M., 
Norberg, A., 
Hallberg, I-R. 2002a. 
*Acute confusional 
episodes in elderly 
orthopaedic 
patients: the 
patients`actions and 
speech 

Sverige International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Belysa mönstret av 
konfusionsepisoder 
med hänsyn till 
innehållet av den 
äldre patientens 
handlingar och tal 

Icke deltagande 
direktobservation  
av 51 patienters 
konfusionsperiod  

Patienten 
tenderar att 
försöka vinna 
kontroll över sin 
konfusion i ett 
både medvetet 
och icke medvetet 
tillstånd genom 
att försöka se 
situationen från 
utsidan 

                                                                                                                          

Andersson, E-M., 
Hallberg, I-R., 
Norberg, A.,; Edberg, 
A-K. 2002b. 
*The meaning of 
acute confusional 
state from the 
perspective of 
elderly patients 

Sverige International 
Journal of 
Geriatric 
Psychiatry 

Belysa den upplevda 
erfarenheten av att 
ha varit i konfusion 
beskrivet av den 
äldre patienten 

Kvalitativ 
intervjustudie 
utifrån en 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod med 
50 patienter  

När patienten är i 
konfusion är tid 
och 
rumsaspekten 
förvrängd och 
nutid/dåtid samt 
olika miljöer kan 
samexistera 
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Andersson, 
E-M., 
Gustafson, 
L., Hallberg, 
I-R. 2001. 
Acute 
Confusional  
State in 
elderly 
orthopaedic 
patients 

Sverige International 
Journal of 
Geriatric 
Psychiatry 

Att undersöka och belysa 
faktorer som utlöser 
konfusion hos den äldre 
patienten samt 
skillnaden mellan de som 
utvecklar konfusion och 
de som inte gör det 

En observations 
och intervju 
studie gjord på 
505 ortoped 
patienter 

Akut intagna patienter 
löpte större risk för att 
utlösa konfusion. Större 
medvetenhet om risk 
faktorer skulle göra det 
lättare att identifiera 
patienter i riskzonen 

Bowman, A-
M. 1997. 
Sleep 
satisfaction, 
perceived 
pain and 
acute 
confusion 
in elderly 
clients 
undergoing 
orthopaedic 
procedures 

Canada Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att beskriva 
sömnkvalité, 
smärtuppfattning och 
psykologiska aspekter 
hos patienter som 
genomgår 
höftoperationer  

En deskriptiv 
studie av 43 
patienter som 
genomgick 
höftkirurgi 

Sömnkvalitén var 
märkbart sämre hos 
patienter som upplevde 
konfusion 

Fagerberg, 
I., Jönhagen, 
M-E. 2002. 
Temporary 
confusion: 
a fearful 
experience. 
 

Sverige Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing 

Att från ett 
omvårdnadsperspektiv 
beskriva hur äldre 
upplever konfusion och 
hur de diskuterar när de 
beskriver det upplevda  

Femonologisk 
intervjustudie 
med fem äldre 

Tillståndet konfusion 
kan förstås som ett 
lidande och en obalans i 
maktförhållandet mellan 
personal och äldre 

Laitinen, H., 
1996. 
Patients` 
experience 
of 
confusion 
in the 
intensive 
care unit 
following 
cardiac 
surgery. 

Finland Intensive 
and Critical 
Care 
Nursing 

Att beskriva och 
reflektera över 
patientens upplevelser av 
konfusion vid 
intensivvårdsavdelningen 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk fri 
dialog med tio 
patienter 

Verifierade betydelsen av 
sjuksköterskans närvaro 
hos 
intensivvårdspatienten 
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Lundström et al. 
2005. 
AMultifactorial 
Intervention 
Program 
Reduces the 
Duration of 
Delirium, 
Length of 
Hospitalization, 
and Mortality 
in Delirious 
Patients 

Sverige Journal 
of 
American 
Geriatrics 
Society 

Att undersöka om 
ett utbildnings 
program och 
omorganisering av 
omvårdnad och 
medicinsk vård 
förbättrade 
resultatet för äldre I 
konfusion 

Prospektiv 
interventionsstudie 
med 400 patienter 

Ett 
multifaktoriellt 
åtgärdsprogram 
reducerar 
längden på 
konfusionen och 
därmed tiden 
på sjukhus och 
dödlighet 

Marcantonio et 
al. 2005. 
Outcomes of 
Older People 
Admitted to 
Postacute 
Facilities with 
Delirium 

USA Journal 
of 
American 
Geriatrics 
Society 

Att jämföra 
skillnader mellan 
patienter som anlänt 
till postakuta 
vårdavdelningar 
med eller utan 
delirium 

Statistisk 
observations studie 
med 504 patienter 
äldre än eller lika 
65 år 

Patienter som 
anlände till 
postakut 
vårdavdelning 
med delirium, 
har större risk 
för 
komplikationer 
och åter 
inskrivning på 
sjukhus, samt 
högre dödlighet 
än patienter 
utan delirium 

Marcantonio et 
al. 2001. 
Reducing 
Delirium After 
Hip Fracture: 
A Randomized 
Trial  

USA Journal 
of 
American 
Geriatrics 
Society 

Att visa om 
proaktiva 
geriatriska 
konsultationer kan 
reducera delirium 
efter höft fraktur 

En prospektiv 
slumpartad studie. 
125 patienter 65 år 
eller äldre deltog 

Proaktiva 
konsultationer 
visade sig ha 
gott resultat och 
gav en bra 
följsamhet för 
patienten  

Martin, J-H; 
Haynes, L-C, 
2000. 
Depression, 
Delirium and 
Dementia in 
the Elderly 
Patient 

USA AORN Att fokusera på 
etiologin hos 
konfusion och de 
omvårdnadsåtgärder 
som ger bäst resultat 
för patienten 

Kvalitativ studie 
av äldre patienter 
med delirium, 
depression eller 
demens 

2000 
Perioperativ 
vård av äldre 
patienter med 
delirium 
innebär svåra 
utmaningar 
som 
kompliceras av 
medicinering, 
smärta och 
ångest kopplat 
till upplevelsen 
vid operation 
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McCarthy, M-C. 
2002. 
Detecting Acute 
Confusion in Older 
Adults:Comparing 
ClinincalReasoning 
of Nurses Working 
in AcuteLongterm, 
and Community 
Health Care 
Environments 

USA Research in 
Nursing & 
Health 

Att upptäcka 
om vårdmiljön 
fungerar som 
en faktor som 
assisterar eller 
förhindrar 
sjuksköterskor 
från att ta 
riktiga kliniska 
beslut 

Dimensionell 
analys metod 
för 
datainsamling 
och tolkning 
utifrån en 
metodologisk 
struktur 

Möjligheten för 
sjuksköterskan att känna igen 
konfusion och skilja det från 
demens kan hänföras till deras 
grundläggande synsätt 

McCurren, C., 
Cronin,S. 2003. 
Delirium: Elders 
Tell Their Stories 
and Guide Nursing 
Practice 

USA MEDSURG 
Nursing 

Att beskriva 
fenomenet 
delirium som 
det upplevs av 
hospitaliserade 
äldre 

Fenomenologisk 
deskriptiv 
studie på 14 
hospitaliserade 
äldre 

Patienternas minnen av 
delirium avslöjar en 
skrämmande värld av 
misstolkninar, hallucinationer, 
paranoia och förlust av 
kontroll 

Mc Cusker, J., Cole, 
M-G., 
Dendukuri,N., 
Belzile, E. 2003. 
Does Delirium 
Increase Hospital 
Stay 

Canada Journal of 
American 
Geriatrics 
Society 

Att bestämma 
effekterna av 
delirium som 
fanns vid 
ankomst 
jämfört med 
delirium som 
uppstod under 
tiden vid 
sjukhusvistelsen 

Prospektiv 
kohort studie 
på 227 patienter 

Äldre inneliggande medicin 
patienter som fick delirium 
under sjukhus vistelsen fick en 
mer utdragen sjukhusvistelse 
jämfört med patienter som 
hade delirium vid ankomst 

Rogers, A-C., 
Gibson,C-H. 2002. 
Experiences of 
orthopaedic nurses 
caring for elderly 
patients with acute 
confusion 

Canada Journal of 
Orthopaedic 
Nursing 

Hur 
sjuksköterskan 
bedömer och 
omvårdar en 
patient i 
konfusion 

Kvalitativ  
metodologiskt 
utforskande 
studie baserad 
på intervjuer 
med tio 
sjuksköterskor 

När konfusionen upptäcktes 
letade sjuksköterskan efter 
möjliga orsaker. 
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Sandberg,O., 
Franklin, K-
A., Bucht,G., 
Gustavsson, 
Y. 2001. 
*Sleep 
Apnea, 
Delirium, 
Depressed 
Mood, 
Cognition, 
and ADL 
Ability After 
Stroke 

Sverige Journal of 
American 
Geriatrics 
Society 

Att undersöka 
närvaron av 
sömnapné efter 
stroke och dess 
relation till 
delirium, 
depression och 
andra kognitiva 
funktioner 

Tvärsektionell studie 
baserad på 133 
patienter inlagda på en 
geriatrisk stroke 
rehabiliteringsavdelning 

59 procent av 
deltagarna 
fullföljde 
kriterierna för 
sömnapné. Det 
var vanligare 
att patienter 
med delirium 
hade sömnapné 
än de som inte 
hade delirium 

Schofield,I. 
1996. 
A small 
exploratory 
study of the 
reaction of 
older people 
to an episode 
of delirium 

England Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att undersöka 
patientens 
uppfattning av 
delirium utifrån 
dennes känslor och 
upplevelser 

Retrospektiv semi 
strukturerad intervju 
studie på 19 patienter 
som upplevt konfusion 

Att patienterna 
inte alltid har 
förmågan att ta 
emot 
information för 
att behålla 
kontrollen i sina 
liv under 
delirium 

Sörensen 
Duppils, G. 
2003. 
Patient´s 
experiences 
of beeing 
delirious 

Sverige Comprehensive 
Summaries of 
Uppsala 
Dissertations 
from the 
Faculty of 
Medicine 1311 

Att beskriva 
höftkirurgi- 
patienters 
upplevelse av att 
vara delirösa 

Kvalitativ analys av 
intervjuer med 12 
patienter som haft 
delirium 

Upplevelse av 
delirium är 
associerad med 
fruktan, panik 
och ilska 

Sörensen 
Duppils, G., 
Winblad, K. 
2003. 
*Behavioural 
changes 
before  and 
during the 
prodromal 
phase of 
delirium 

Sverige Journal of 
Clinical  
Nursing 

Att belysa 
beteende- 
förändringar före 
och under delirium 

Strukturerat 
observationsprotokoll 
på 103 patienter 80 år 
och äldre 

Oro, 
desorientering 
och 
återkommande 
rop på 
uppmärksamhet 
var 
framträdande 
hos patienten 
före och under 
delirium 
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Sörensen 
Duppils, G., 
Winblad, K. 
2000. 
*Acute 
confusional  
States in 
patients 
undergoing 
hipsurgery 

Sverige Gerontology Att undersöka 
förekomsten och 
längd av delirium i 
samband med 
höftkirurgi och 
identifiera möjliga 
riskfaktorer för 
delirium 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
observationsstudie 

44 patienter av 225 
utvecklade delirium. 
Förekomsten var högre 
vid hög ålder. 
Riskfaktorer var 
relaterade till dålig 
kommunikation och 
social isolering, 
dålighörsel och passivitet 

Tabet et al. 
2006. 
*Male 
gender 
influences 
response to 
an 
educational 
package for 
delirium 
prevention 
among older 
people: a 
stratified 
analys 

England International 
Journal of 
Geriatric 
Psychiatry 

Att undersöka om 
ålder, kön och 
demens påverkar 
effekten av 
interventionsprogram 
riktat mot äldre 
personer 

En andra 
stratifierad 
undersökande analys 

Manliga könet tog till sig 
interventionsprogrammet 
bättre än kvinnor. Detta 
ledde till att kvinnor i 
riskzon för delirium 
måste uppmärksammas 
bättre 

Tabet et al. 
2005. 
 An 
Educational 
Intervention 
Can Prevent 
Delirium on 
Acute 
Medical 
Ward  

England Age and 
Ageing 

Att testa hypotesen 
att ett 
utbildningspaket för 
medicin och 
omvårdnads-personal 
skulle reducera 
antalet fall med 
delirium och öka 
upptäckten av 
tillståndet 

Studien utfördes 
med en 
interventionsgrupp  
på akut medicinsk 
klinik i London 

Förekomsten av delirium 
reducerades på kliniken. 
Personalen upptäckte 
betydligt mer delirium än 
innan 
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	Författarna finner det besynnerligt att inte mer forskning finns riktad mot patienternas upplevelser av att varit i konfusion och hur de upplever händelsen när de blivit friska, eftersom detta är ett vanligt och allvarligt tillstånd hos framför allt de äldre patienterna. Därför det är viktigt att forskningen i fortsättningen fokuserar mer på individens upplevelser av konfusion. Om vi som vårdpersonal förfogar över denna kunskap, så blir det troligtvis lättare att skapa en god och trygg omvårdnad hos denna patientgrupp. Det skulle vara intressant att göra en empirisk studie om vårdpersonalens uppfattning, kunskap och erfarenheter av äldre patienter i konfusion, då vi efter att ha genomfört föreliggande studie är tveksamma till att tillräcklig kunskap finns hos sjuksköterskor, läkare och övrig vårdpersonal inom olika vårdsektorer rörande konfusionens orsaker, utveckling och risker.  

