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SAMMANFATTNING  
Syftet var att beskriva och jämföra en expertgrupp och intensivvårdssjuksköterskors 

överensstämmelse i att detektera delirium hos intuberade, respiratorbehandlade patienter med 

sedering/analgesi, före och efter en utbildningsintervention med instrumentet Confusion assessment 

method for the intensive care unit (CAM-ICU). 

Metod: En kvasiexperimentell studie, en grupps pretest – posttest design. Ett bekvämlighetsurval 

på en allmän intensivvårdsavdelning där inkluderades 17 intensivvårdssjuksköterskor. För att 

detektera delirium användes instrumentet CAM-ICU, 21 parmätningarna före och 22 efter en 

utbildningsintervention. 

Huvudresultat: Resultatet visade att efter utbildningsinterventionen förbättrades sensitiviteten och 

kappa koefficienten i kännetecken 1 ”akut insättande eller fluktuerande förlopp”, en förbättring som 

var signifikant. I övriga kännetecken och totalvärden fanns tecken på numerär förbättring och 

försämring i sensitivitet, specificitet och kappakoefficient men ingen signifikant förändring. 

Slutsats: Att implementera ett nytt instrument för att detektera delirium i klinisk verksamhet kräver 

utbildning och uppföljning. Ett litet sample av intensivvårdssjuksköterskor med varierad förmåga 

att använda det nya instrumentet samt det faktum att patienters status hastigt kan förändras gör det 

svårt att dra några slutsatser av denna studie. Klart är dock att utbildning och uppföljning behövs 

när nya vårdrutiner införs, och att ytterligare studier behövs för att klargöra om CAM-ICU är ett 

valit och reliabelt instrument att använda i klinisk verksamhet. 

 

 

Nyckelord: Akut förvirring/Intensivvårdsdelirium – Confusion Assessment Method for the 

Intensive Care Unit (CAM-ICU), Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS), 

Intensivvårdssjuksköterskor. 

  



ABSTRACT  

The aim: was to describe and compare a group of experts and critical care nurses' agreement in 

detecting delirium in intubated, ventilator treated patients with sedation / analgesia, before and after 

an in house training intervention with the instrument Confusion Assessment Method for the 

Intensive Care Unit (CAM-ICU).  

Method: A quasi-experimental study, one group pretest - posttest design. A convenience sample of 

17 critical care nurses in a general intensive care unit included. To detect delirium the instrument 

CAM-ICU was used, 21 paired tests before and 22 after an educational intervention. 

Main Results: The results showed that after an in house training intervention sensitivity and kappa 

coefficient improved of the characteristic 1 "acute onset and fluctuating course," an improvement 

that was significant. In other features, and overall values were signs of numerical improvement and 

deterioration in sensitivity, specificity and kappa coefficient but no significant change.  

Conclusion: Implementing a new instrument for detecting delirium in clinical practice requires 

education and follow-up. A small sample of critical care nurses with varying ability to use the new 

instrument and the fact that patients' status may change rapidly making it difficult to draw any 

conclusions from this study. It is clear, however, that education and follow-up is needed when new 

care routines are introduced, and that further studies are needed to clarify whether the CAM-ICU is 

a valit and reliable instrument to use in clinical practice.  

 

 

Keywords: Acute confusion / Intensive Care Delirium - Confusion Assessment Method for the 

Intensive Care Unit (CAM-ICU), Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS), Critical care 

nurses´ 
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1 INTRODUKTION 

Inledning 

Ett sjukhus i mellan Sverige beslutade 2013 att intensivvårdsavdelningen skulle införa en ny rutin 

och med ett validerat instrument detektera intensivvårdsdelirium. Vid införandet av nya rutiner 

krävs utbildning av personalen upprepade gånger och praktisk övning. Dessutom behövs stöd till 

personalen under inlärningen av en grupp med mer kunskap inom området. Det är annars lätt att nya 

rutiner inte utförs på grund av osäkerhet hos personalen och att implementeringen misslyckas (1,2). 

Fokus i föreliggande arbete var därför att studera personalens förmåga att detektera 

intensivvårdsdelirium före och efter en utbildningsintervention. En lyckad implementering skulle 

kunna förbättra patientvården genom att upptäcka de som har intensivvårdsdelirium och tidigt ges 

möjlighet att behandla (3). 

 

Intensivvårdsdelirium 

Intensivvårdsdelirium karaktäriseras av en störning i medvetandegraden med fyra kriterier akut 

förvirring, ouppmärksamhet, desorienterat tänkande och varierande medvetandegrad (1). Det kan 

uttrycka sig på olika sätt, dels kan patienten vara motorisk orolig, agiterad, få oro och ångest 

(hyperaktivt delirium) eller ligga lugnt och stilla och uppträda apatiskt (hypoaktivt delirium), det 

finns även en variant med en blandning av dessa två tillstånd som kallas mixed delirium (1,4). 

Dessa tre typer av delirium ska inte blandas ihop med abstinensdelirium som beror på 

missbruksproblem. Intensivvårdsdelirium kommer hädanefter i texten att benämnas delirium. 

 

Delirium är ett vanligt tillstånd för personer som vårdats på en intensivvårdsavdelning 20 -  80 % 

drabbas av delirium. Förekomst av delirium ökar mortaliteten med 10 % för varje dag som en 

patient vårdas på en intensivvårdsavdelning och har delirium. Kända riskfaktorer är svårt sjuka 

intensivvårdspatienter som är intuberade, respiratorbehandlas och får sedering/analgesi, höga serum 

kortisolnivåer, hög ålder (4,5). Andra riskfaktorer kan vara intensivvårdsmiljön som har många 

olika ljud dygnet runt på grund av apparater och larm, även ljuset är ett problem det är aldrig helt 

mörkt på natten, detta sammantaget ger en störd dygnsrytm (6). Delirium är associerat med 

komplikationer och sämre prognos efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen som förlängd 

vårdtid, kognitiva problem, ökad sjuklighet och mortalitet (7,8,9). De kognitiva problemen ger en 

ökad invaliditet efter utskrivningen från sjukhuset (10, 11). Det är därför av största vikt att tidigt 

detektera delirium och behandla det (3). 

 

Det finns flera instrument för att detektera delirium, Confusion Assessment Method for the 

Intensive Care Unit (CAM–ICU) är dock det enda instrumentet för bedömning av delirium som är 
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konstruerat med ja och nej frågor för att användas på icke talande respiratorbehandlade 

intensivvårdspatienter, som både är reliabilitets och validitetstestat (12,13). CAM-ICU är översatt 

till svenska och validerat för svensk intensivvårdsmiljö av Larsson C et al. (14). Andra instrument 

är, Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC), ett validerat instrument baserat på 

observationer (15,16) och Nursing Delirium Screening scale (Nu-DESC) som också är baserat på 

observationer, men där den svenska versionen endast är validerad på patienter över 70 år som 

genomgått hjärtkirurgi (17). Dessa två instrument kräver inte aktivt deltagande av patienten. Vid 

intensivvårdsavdelningen valdes instrumentet CAM-ICU som är rekommenderat av klinisk praktisk 

guidelines 2013 (18) som det mest validerade och reliabla instrumentet för delirium på vuxna 

intensivvårdspatienter. Det ansågs också vara det minst tidskrävande instrumentet, med en medeltid 

på 2-5 minuter per mättillfälle. CAM-ICU har använts i flertalet studier framförallt i forskning och 

en del i klinisk verksamhet (1, 3,4,14). 

 

Litteraturgenomgång 

Patofysiologin för delirium är mångfacetterat. Flertalet studier med olika fokus och syften har 

använt instrumentet CAM-ICU, nedan redovisas några av dem. I en prospektiv, dubbelblind RCT-

studie där 97 svårt sjuka patienter inkluderades, var syftet att undersöka om förändrade nivåer av 

neurohormoner och deras förelöpare gav ökad risk för delirium. Forskare detekterade delirium 

dagligen med instrumentet CAM – ICU och resultatet visade att höga eller låga nivåer var 

associerat med ökad risk för att få delirium (19). En annan studie undersökte sambandet mellan 

förekomst av sepsis associerat delirium och status på cerebrovaskulära autoregulationen under 

sepsis och använde instrumentet CAM-ICU för att detektera delirium som förekom på 76 % av 

patienterna (20). I forskning på gentyper som eventuellt kan predisponera för delirium har ett 

forskarteam detekterat delirium med CAM-ICU, där 53 mekaniskt ventilerade patienter 

inkluderades. Delirium förekom på 89 % av patienterna någon tid under deras intensivvårdsvistelse 

(4). Det är dock svårt att upptäcka hypoaktiva delirium som ofta uppträder hos äldre patienter efter 

en operation. I en annan studie (21) användes ett instrument som placerades på ena vristen, wrist - 

actigraphi som eventuellt kan upptäcka hypoaktiva delirium. I studien inkluderades 88 patienter 

som genomgått en hjärtoperation. CAM-ICU användes dagligen av psykiatriker och forskare. 

Slutsatsen var att det redan i tidigt stadium efter operation observerades en skillnad på den 

motoriska aktiviteten mellan de som var delirium positiva och negativa. En annan studie undersökte 

om serum anticholinergisk aktivitet (SAA) är en pålitlig indikator för delirium på intensivvårds-

avdelningen och om det fanns en signifikant korrelation mellan SAA och kvantitativ 

elektroencefalografi (EEG) data hos deleriösa patienter. Det utfördes EEG-mätningar och 

blodprovsanalyser som inkluderade SAA, under 48 timmar på en intensivvårdsavdelning, och 37 
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patienter inkluderades. Förekomst av delirium utvärderades genom att en och samma forskare 

använde CAM-ICU på samtliga intensivvårdspatienter, 46 % var positiva. Det var ingen skillnad på 

SAA-nivåerna, därför var det inget samband mellan SAA och EEG mätningarna på de deleriösa 

patienterna (22). Sammanfattningsvis visar ovanstående litteraturgenomgång att CAM-ICU är ett 

instrument med relativt goda psykometriska egenskaper för att detektera delirium i 

forskningssammanhang. Studier då instrumentet används i daglig vårdverksamhet är sparsammare. I 

Sverige finns det en svensk studie av Catarina Larsson som validerat CAM-ICU till svensk 

intensivvårdskultur (14) och en litteraturstudie som handlar om CAM-ICU och barriärer vid 

implementering (23). CAM-ICU är välanvänt på intensivvårdsavdelningar internationellt (2,24,25) 

för att detektera delirium, men är inte så vanligt på svenska intensivvårdsavdelningar. Det är först 

på senare år som några intensivvårdsavdelningar infört det i Sverige (14). Tidigare studier har visat 

hög sensitivitet och specificitet när forskningssjuksköterskor har gjort mätningar med CAM-ICU 

(8,12,13,14) men mycket sämre resultat när intensivvårdssjuksköterskor gjort mätningar. En 

förklaring kan vara inadekvat träning av intensivvårdssjuksköterskorna eller en inkomplett 

implementation av instrumentet CAM-ICU i den dagliga rutinen (25). 

 

1.1 Problemformulering 

Förekomst av delirium ökar mortaliteten med 10 % för varje dag som en patient vårdas på en 

intensivvårdsavdelning och har delirium. Delirium är associerat med komplikationer och sämre 

prognos efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen som förlängd vårdtid, kognitiva problem, 

ökad sjuklighet och mortalitet (7,8,9). Det är därför av största vikt att upptäcka delirium tidigt för 

att ges möjlighet att behandla det (3). Ett sjukhus i mellan Sverige beslutade därför 2013 att 

intensivvårdsavdelningen skulle införa en ny rutin, för att detektera intensivvårdsdelirium med ett 

validerat instrument. Sammanfattningsvis har CAM-ICU använts som mätinstrument i 

forskningsstudier med olika fokus men i daglig vårdverksamhet behövs ett tillförlitligt instrument 

som kan användas för att detektera delirium. Det finns idag en kunskapslucka bland 

intensivvårdssjuksköterskorna om hur man upptäcker delirium och varför det är viktigt att upptäcka 

(1,26). Intensivvårdssjuksköterskorna är den primära omvårdnadsgivaren, vilket innebär att 

intensivvårdssjuksköterskan är nära patienten hela sitt arbetspass och har därför möjlighet att se och 

utvärdera patientens mentala skiftningar. Det bör därför ingå i intensivvårdssjuksköterskans 

omvårdnadsansvar att utföra mätningarna med instrumentet CAM-ICU (1,2,27). Därav avses att 

undersöka om intensivvårdssjuksköterskor efter adekvat utbildning kan göra tillförlitliga 

bedömningar för att tidigt upptäcka delirium. Om intensivvårdssjuksköterskor upptäcker delirium 

tidigare kan förebyggande åtgärder och behandling sättas in tidigare och komplikationerna därmed 

minska (3). 
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1.2 Syfte 

Syftet var att beskriva och jämföra en expertgrupp och intensivvårdssjuksköterskors 

överensstämmelse i att detektera delirium hos intuberade, respiratorbehandlade patienter med 

sedering/analgesi, före och efter en utbildningsintervention. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilken grad av överensstämmelse (sensibilitet och specificitet) är det mellan en expertgrupp och 

en grupp intensivvårdssjuksköterskor i att detektera delirium hos intuberade, respiratorbehandlade 

patienter med sedering/analgesi före en utbildningsintervention? 

2. Vilken grad av överensstämmelse (sensibilitet och specificitet) är det mellan en expertgrupp och 

en grupp intensivvårdssjuksköterskor i att detektera delirium hos intuberade, respiratorbehandlade 

patienter med sedering/analgesi efter en utbildningsintervention? 

3. Skiljer sig graden av överensstämmelse mellan en expertgrupp och en grupp 

intensivvårdssjuksköterskor i att detektera delirium hos intuberade, respiratorbehandlade patienter 

med sedering/analgesi, före och efter en utbildningsintervention? 
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2 METOD 

2.1 Design 

Kvasiexperimentell design, en grupps pretest – posttest design. En prospektiv studie med 

kvantitativ ansats (28). 

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Bekvämlighetsurval, där inklutionskriteriet var att de skulle vara specialistutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor. Alla 43 intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på 

intensivvårdsavdelningen tillfrågades, genom att det fick ett missivbrev med förfrågan om 

deltagande i studien, 35 tackade ja. Inkluderade i studien blev däremot 17 

intensivvårdssjuksköterskor som gjorde 1-2 mätningar vardera, före och efter en 

utbildningsintervention. Att endast 17 intensivvårdssjuksköterskor inkluderades berodde på att det 

var patienter inlagda på intensivvårdsavdelningen med risk för delirium när dessa 17 

intensivvårdssjuksköterskor arbetade. Patientgruppen var respiratorbehandlade patienter med 

sedering/analgesi. De hade blandade diagnoser, ålder 40-83. Gruppen intensivvårdssjuksköterskor 

som deltog vid mätningarna före utbildningsinterventionen deltog också i mätningarna efter 

utbildningsinterventionen. Det var dock ett bortfall på n=4 i mätningen efter 

utbildningsinterventionen. Bortfall på grund av barnledighet, tjänstledighet och sjukskrivning. 

Totalt genomfördes 21 parmätningar före utbildningsinterventionen och 22 efter. Bakgrundsdata om 

deltagarna (se Tabell 1). Expertgruppen bestod av två intensivvårdssjuksköterskor ur 

intensivvårdsavdelningens ansvarsgrupp för sedering. 

Tabell 1. Intensivvårdssjuksköterskors bakgrundsdata 

Intensivvårdssjuksköterska 

Yrkeserfarenhet år Intensivvårdssjuksköterskor före 

utbildningsintervention (n=17) 

Intensivvårdssjuksköterskor efter 

utbildningsintervention (n=13) 

0 - 5 11(65 %) 7(54 %) 

6 - 10 3(18 %) 3(23 %) 

11 - 15 2(12 %) 2(15 %) 

>15 1(6 %) 1(8 %) 

Påbyggnadsutbild-

ning 10-15 hp 

9(53 %) 7(54 %) 

Ålder 25-61 25-61 

Kön kvinnor 100 % (n=17) 100 % (n=13) 

 



6 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Instrumentet Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS), användes av 

intensivvårdssjuksköterskorna. Det är ett reliabilitets- och validitetstestat instrument som används 

för att bedöma sederings- och agitationsnivå, för att kunna titrera sedering till en lagom nivå. Den 

består av en 10-gradig skala, med fyra nivåer som beskriver oro och agitation poäng +1 - +4 där +4 

är stridslysten, en nivå som beskriver en vaken och lugn patient poäng 0 och fem nivåer som 

beskriver sederingsnivåer poäng -1 - -5 där -5 är inte väckbar. Bedömningarna består av tre 

procedurer, 1. Då man endast observerar patienten för att se om den är vaken och lugn eller 

uppvisar beteende som överensstämmer med rastlöshet eller agitation, det vill säga nivå 0 - +4. 

Procedur 2. Om patienten inte är vaken. Tilltala patienten med hög röst och uppmana till att öppna 

ögonen, om patienten öppnar ögonen och ögonkontakt upprätthålls mer än 10 sekunder ger det 

poäng -1, ögonkontakt mindre än 10 sekunder ger poäng -2. Om patienten gör någon form av 

rörelse vid tilltal men ingen ögonkontakt poäng -3. Procedur 3. Om patienten inte ger någon respons 

på tilltal, ska man stimulera patienten fysiskt genom att skaka på axlarna och sedan gnugga på 

bröstbenet, om patienten gör någon form av rörelse så ger det poäng -4 om respons uteblir poäng -5 

(29,30). RASS var redan implementerat på intensivvårdsavdelningen och ingick i den dagliga 

rutinen, när föreliggande studie startades. Sederingsgraden bedöms alltid först innan man detekterar 

delirium med instrumentet Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU), 

för att kontrollera att patienten inte har RASS poäng -4 - -5, för det är då omöjligt att genomföra 

detektering med CAM-ICU. CAM-ICU utvecklades av Ely et. al. 2001 (12,13) baserat på 

Confusion Assessment Method (CAM) som publicerades av Inouye år1990, som var ett vida känt 

instrument som användes för att diagnostisera delirium av invärtes- och icke psykiatriska kliniker 

(31) och The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV (DSM IV) som publicerades 

av Amerikanska psykiatriska sammanslutningen 1994 (32). CAM-ICU är översatt till svenska och 

validerat för svensk intensivvårdsmiljö av Larsson C et al. (14). 

CAM-ICU bedömningen består av 4 olika kännetecken, som bedöms, dokumenteras och 

sammanräknas (www.icudelirium.org).  

1. Kännetecken 1 akut insättande eller fluktuerande förlopp. Akut förändring i mentalt status från 

baslinjen eller ett status som varierar, patientens aktuella psykiska status måste därför jämföras med 

baslinjeinformation som erhållits i samband med intagningen eller om det finns tecken på mental 

förändring de senaste 24 timmarna som fluktuerat, som påvisats vid mätning med sederingsskala 

RASS eller tidigare CAM-ICU. 

2. Kännetecken 2 ouppmärksamhet består av ett bokstavstest med 10 bokstäver, där patienten ska 

http://www.icudelirium.org/
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krama undersökarens hand när han hör bokstaven A. Resultatet är positivt om patienten får mindre 

än 8 rätt. Vid ogenomförbart bokstavtest gör man ett bildtest, där man först visar 5 bilder som man 

talar om för patienten att den ska komma ihåg, för att därefter visar man 10 bilder, där de 5 första 

bilderna ingår, patienten ska då svara ja till exempel genom att nicka när de 5 första bilderna 

kommer. Poängsättning lika som vid bokstavstestet. 

3. Kännetecken 3 osammanhängande tankar består av 4 väldigt enkla ja och nej frågor samt en 

uppmaning till patienten att hålla upp lika många fingrar som undersökaren håller upp. Resultat 

mindre än 4 rätt räknas som positiv. 

4. Kännetecken 4 förändrad nivå av medvetande. Detta kännetecken är positivt om patienten är 

något annat än RASS 0, det vill säga vaken och lugn. 

CAM-ICU testet avslutas med att man räknar ihop resultatet av de 4 kännetecknen och om 

intensivvårdsdelirium ska konstateras som positivt krävs att kännetecken 1 och 2 förekommer 

tillsammans med antingen 3 eller 4. Vid de tillfällen som patienten inte kunnat medverka till testet, 

registreras det som omöjligt att genomföra (OAG)(12,13). 

2.4 Tillvägagångssätt 

Parmätningar med instrumentet CAM-ICU mellan 17 intensivvårdssjuksköterskor och en 

expertgrupp bestående av 2 intensivvårdssjuksköterskor. Först parmätningar med CAM-ICU, sedan 

en utbildningsintervention och därefter parmätningar efter utbildningsinterventionen med CAM-

ICU. Datainsamlingen startade i juli 2013 och avslutades i april 2014. 

Nedan beskrivs tillvägagångssätt. 

 

1. Utbildning av expertgruppen. 

Expertgruppen fick individuell utbildning på instrumentet CAM-ICU av en 

forskningssjuksköterska med specifik expertkunskap på CAM-ICU. De fick individuell 

utbildning genom råd om kursmaterial, de hade mail och telefonkontakt för att diskutera 

mätningar och diverse frågetecken. De gjorde även ett studiebesök i Stockholm på 

Karolinska-Solnas sjukhus intensivvårdsavdelning som använt CAM-ICU i klinisk 

vårdverksamhet i 3 år. Där hade de ett möte med deras chef och CAM-ICU ansvariga på 

deras intensivvårdsavdelning. Expertgruppen gjorde också parmätningar med CAM-ICU – 

instrumentet på sex patienter. Fyra parmätningar överensstämde helt och i två fanns 

avvikelser gällande kännetecken 2. Efter varje parmätning gick expertsjuksköterskorna 

igenom och diskuterade sina bedömningar i alla 4 kännetecknen samt det totala resultatet i 
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CAM-ICU – instrumentet för att bli så kalibrerade som möjligt i användandet av 

instrumentet. 

 

2. Baslinje inför parmätningen. 

Innan studien startade fick all personal på Intensivvårdsavdelningen en obligatorisk muntlig 

föreläsning och skriftlig information om instrumentet CAM-ICU detta erbjöds vid 2 

tillfällen i maj -13. Föreläsningen innehöll också praktisk övning. Därefter övade all 

personal under sina ordinarie arbetspass på att använda CAM-ICU i ca 4 veckor, med stöd 

av expertgruppen. En repetition av utbildningen erbjöds för de som av någon anledning inte 

kunnat delta vid de två andra tillfällena. Av de 17 intensivvårdssjuksköterskor som sedan 

deltog i studien var 16 med på föreläsningen i maj och 4 av dem var även med på 

repetitionsutbildningen. 

 

3. Rekrytering av studiedeltagare 

Alla intensivvårdssjuksköterskor fick ett missivbrev om studien i sitt postfack på 

intensivvårdsavdelningen. Brevet innehöll information om att intensivvårdsavdelningen 

beslutat att det skulle införas deliriummätning och att en studie skulle genomföras i samband 

med det. Brevet innehöll också information om själva studien och att deltagandet var 

frivilligt och även om de beslutat att delta, så kunde de avbryta studien när som helst under 

studiens gång utan motivering. Det stod också att de kunde meddela författaren om 

deltagande genom att svara ja eller nej, genom att lägga ett meddelande i författarens 

postfack på intensivvårdsavdelningen eller ringa/sms på författarens mobilnummer, och om 

de hade några frågor kunde kontakta författaren. 

 

4. Parmätning före utbildningsintervention. 

Före varje parmätning måste sederingsgraden bedömas med instrumentet RASS, för att 

bedöma om det var möjligt att mäta CAM-ICU. Patienten måste ha sederingsgraden RASS -

3 - + 4 om det ska vara genomförbart. Expertsjuksköterskan initierade mätningarna och efter 

att hon mätt CAM-ICU, mätte intensivvårdssjuksköterskan CAM-ICU inom 3 timmar. Varje 

intensivvårdssjuksköterska genomförde 1-2 mättillfällen före utbildningsinterventionen med 

instrumentet CAM-ICU. Varje mätning tog ca 5 minuter. Totalt genomfördes 21 

parmätningar. 
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5. Utbildningsintervention 

Utbildningsinterventionen utfördes under januari till mars 2014. 

Intensivvårdssjuksköterskorna delades in i mindre grupper och varje sjuksköterska deltog i 

ett utbildningstillfälle på 4 timmar. 

 

Utbildningsdagen bestod av: 

- Deltagarna fick göra en simulering genom att se en instruktionsfilm om hur man utför 

mätningen med CAM-ICU och samtidigt som de såg filmen utförde de mätningen. Syftet 

var att få ännu ett inlärningstillfälle. Efter simuleringen diskuterades deras svar på alla 4 

kännetecknen samt det totala resultatet. 

- Författaren sammanställde och utvärderade parmätningarna som var före 

utbildningsinterventionen. Resultatet gicks sedan igenom vid utbildningstillfället. De fyra 

kännetecknen: akut insättande eller fluktuerande förlopp, ouppmärksamhet, 

osammanhängande tankar, förändrad nivå av medvetande och totala resultatet, både vad som 

inte överensstämde och det som överensstämde. 

- Frågor med svar som kommit upp vid implementering av CAM-ICU vid Malmö sjukhus 

gicks igenom och diskuterades (www.icudelirium.org.).  

- I utbildningsinterventionen ingick också en genomgång av CAM-ICU – träningsmanual 

(www.icudelirium.org.).  

 

5. Parmätningar efter utbildningsinterventionen 

Varje intensivvårdssjuksköterska genomförde 1-2 mättillfällen efter 

utbildningsinterventionen (tillvägagångssätt se under punkt 4). Totalt genomfördes 22 

parmätningar. 

 

2.5 Dataanalys 

Deskriptiv statistik sensitivitet, specificitet samt chiso kappakoefficient användes för att beskriva 

överensstämmelse före och efter en utbildningsintervention. Expertgruppens bedömningar ansågs 

som ”gold standard”. Skillnader i överensstämmelse mellan en expertgrupp och en grupp 

intensivvårdssjuksköterskor beträffande parmätningar av delirium med instrumentet CAM-ICU före 

och efter en utbildningsintervention, beräknades med fisher´s exakta test. Statistikprogram som 

användes var IBM SPSS software version 22,0 och GraphPad QuickCalcs. 

 

  

http://www.icudelirium.org/
http://www.icudelirium.org/
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Sjuksköterskorna kanske kunde uppleva ett integritetsintrång att de blir granskade i sitt yrke, så 

information gavs via ett missivbrev som delades ut i deras postfack på intensivvårdsavdelningen om 

att inga obehöriga kommer att ha tillgång till materialet, att det behandlas konfidentiellt. De 

informerades också om att deltagandet var frivilligt och även om de beslutade att delta, så kunde de 

avbryta studien när som helst under studiens gång utan motivering. En ansökan till forskningsetiska 

rådet på Högskolan i Gävle gjordes som godkändes. Ett tillstånd att få genomföra studien på 

intensivvårdsavdelningen söktes hos verksamhetschefen och det godkändes. Enligt forskningsetiska 

rådet och verksamhetschefen behövde inte patienterna informeras om studien eftersom 

deliruimmätning skulle införas som en ny vårdrutin för samtliga patienter på 

intensivvårdsavdelningen. CAM-ICU-mätningarna dokumenterades på separata protokoll som 

kodades och var inlåsta i ett kassaskåp under studiens gång. Protokollen avidentifierades gällande 

både sjuksköterskornas och patientens identitet vid sammanställningen av materialet. 
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3 RESULTAT 

Beskriva och jämföra en expertgrupp och intensivvårdssjuksköterskors överensstämmelse i att 

detektera delirium hos intuberade, respiratorbehandlade patienter med sedering/analgesi, före och 

efter en utbildningsintervention. Resultatet presenteras både med tabeller och löpande text. 

Delresultaten är de 4 kännetecknen som ingår i instrumentet CAM-ICU som leder fram till totala 

resultatet CAM-ICU positiv eller negativ. Delirium frekvens i materialet av 21 patienter, var före 

utbildningsintervention 50 % för expert respektive 33 % för intensivvårdssjuksköterska och av 22 

patienter efter utbildningsinterventionen 59 % respektive 41 %. 

 

Kännetecken 1 akut insättande eller fluktuerande förlopp före en utbildningsintervention 

Före utbildningsinterventionen bedömde expertsjuksköterskorna att kännetecken 1 akut insättande 

eller fluktuerande förlopp förekom hos 19 av 21 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde 

lika på 13 av dessa patienter. Sensitivitet blev 68 %. Expertsjuksköterskorna bedömde att 

kännetecken 1 akut insättande eller fluktuerande förlopp saknades hos 2 av 21 patienter. 

Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde lika på 2 av dessa patienter. Specificiteten blev 100 % (se 

Tabell 2). 

Kännetecken 1 akut insättande eller fluktuerande förlopp efter en utbildningsintervention 

Efter utbildningsinterventionen bedömde expertsjuksköterskorna att kännetecken 1 akut insättande 

eller fluktuerande förlopp förekom hos 18 av 22 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde 

lika på 18 av dessa patienter. Sensitiviteten blev 100 %. Expertsjuksköterskorna bedömde att 

kännetecken 1 akut insättande eller fluktuerande förlopp saknades hos 4 av 22 patienter. 

Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde lika på 3 av dessa patienter. Specificiteten blev 75 %. 

Skillnader i graden av överenstämmelse mellan en expertgrupp och en grupp intensivvårdssjuk-

sköterskor beräknades med Fisher´s exakta test tvåsidigt. Det var en signifikant förbättring i 

kännetecken 1 akut insättande eller fluktuerande förlopp, P-värde 0,0459 (se Tabell 2). 
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Tabell 2. Kännetecken 1. Akut insättande eller fluktuerande förlopp, före samt efter 

utbildningsinterventionen. 

Expert kännetecken 1 före Expert kännetecken 1 efter  

 Saknas Förekom Total 

summa 

Saknas Förekom Total summa Fisher’s exakta test 

två sidig 

IVA. SSK 

känneteck

en 1 

saknas 

2 6 8 3 0 3 P-värde = 0,0459 

IVA. SSK 

känneteck

en 1 

förekom 

0 13 13 1 18 19 

Total 

summa 

2 19 21 4 18 22 

n=21        n=22 

 

Kännetecken 2 ouppmärksamhet före en utbildningsintervention 

Före utbildningsinterventionen bedömde expertsjuksköterskorna att kännetecken 2 ouppmärksamhet 

förekom hos 10 av 19 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde lika på 7 av dessa 

patienter. Sensitiviteten blev 70 %. Expertsjuksköterskorna bedömde att kännetecken 2 

ouppmärksamhet saknades hos 9 av 19 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde lika på 6 

av patienterna. Specificiteten blev 67 % (se Tabell 3). 

Kännetecken 2 ouppmärksamhet efter en utbildningsintervention 

Efter utbildningsinterventionen bedömde expertsjuksköterskan att kännetecken 2 ouppmärksamhet 

förekom hos 13 av 22 patienter. Intensivvårdssjuksköterskan bedömde lika på 9 av dessa patienter. 

Sensitiviteten blev 69 %. Expertsjuksköterskan bedömde att kännetecken 2 ouppmärksamhet 

saknades hos 9 av 22 patienter. Intensivvårdssjuksköterskan bedömde lika på 7 av dessa patienter. 

Specificiteten blev 78 %. Skillnader i graden av överenstämmelse mellan en expertgrupp och en 

grupp intensivvårdssjuksköterskor beräknades med Fisher´s exakta test tvåsidigt. Det vart ingen en 

signifikant skillnad (se Tabell 3). 
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Tabell 3. Kännetecken 2. Ouppmärksamhet, före samt efter utbildningsinterventionen. 

Expert kännetecken 2 före Expert kännetecken 2 efter  

 Saknas Förekom Total- 

summa 

Saknas Förekom Total- 

summa 

Fisher’s exakta test, 

två sidig 

IVA. SSK 

känneteck

en 2 

saknas 

6 3 9 7 4 11 P = 1,0000 

IVA. SSK 

känneteck

en 2 

förekom 

3 7 10 2 9 11 

Total 

summa 

9 10 19 9 13 22 

n=19, bortfall n=2.      n=22 

 

Kännetecken 3 osammanhängande tankar före en utbildningsintervention 

Före utbildningsinterventionen bedömde expertsjuksköterskorna att kännetecken 3 

osammanhängande tankar förekom hos 6 av 14 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde 

lika på 5 av dessa patienter. Sensitiviteten blev 83 %. Expertsjuksköterskorna bedömde att 

kännetecken 3 osammanhängande tankar saknades hos 8 av 14 patienter. 

Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde lika på 5 av dessa patienter. Specificiteten blev 63 % (se 

Tabell 4). 

Kännetecken 3 osammanhängande tankar efter en utbildningsintervention 

Efter utbildnings interventionen bedömde expertsjuksköterskan att kännetecken 3 

osammanhängande tankar förekom hos 7 av 18 patienter. Intensivvårdssjuksköterskan bedömde 

lika på 4 av dessa patienter. Sensitiviteten blev 57 %. Expertsjuksköterskan bedömde att 

kännetecken 3 osammanhängande tankar saknades hos 11 av 18 patienter. 

Intensivvårdssjuksköterskan bedömde lika på 8 av dessa patienter. Specificiteten blev 73 %. 

Skillnader i graden av överenstämmelse mellan en expertgrupp och en grupp 

intensivvårdssjuksköterskor beräknades med Fisher´s exakta test tvåsidigt. Det vart ingen 

signifikant skillnad (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Kännetecken 3. Osammanhängande tankar, före samt efter utbildningsinterventionen. 

Expert kännetecken 3 före Expert kännetecken 3 efter  

 Saknas Förekom Total- 

summa 

Saknas Förekom Total -

summa 

Fisher’s exakta test, 

två sidig 

IVA. SSK 

känneteck

en 3 

saknas 

5 1 6 8 3 11 P = 1,0000 

IVA. SSK 

känneteck

en 3 

förekom 

3 5 8 3 4 7 

Total 

summa 

8 6 14 11 7 18 

n=14, bortfall n=7.      n=18, bortfall n=4 

 

Kännetecken 4 förändrad nivå av medvetande före en utbildningsintervention 

Före utbildningsinterventionen bedömde expertsjuksköterskorna att kännetecken 4 förändrad nivå 

av medvetande förekom hos 7 av 13 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde lika på 3 av 

dessa patienter. Sensitiviteten blev 43 %. Expertsjuksköterskorna bedömde att kännetecken 4 

förändrad nivå av medvetande saknades hos 6 av 13 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna 

bedömde lika på 6 av dessa patienter. Specificiteten blev 100 % (se Tabell 5). 

Kännetecken 4 förändrad nivå av medvetande efter en utbildningsintervention 

Efter utbildningsinterventionen bedömde expertsjuksköterskorna att kännetecken 4 förändrad nivå 

av medvetande förekom hos 16 av 22 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna bedömde lika på 11 

av dessa patienter. Sensitiviteten blev 69 %. Expertsjuksköterskorna bedömde att kännetecken 4 

förändrad nivå av medvetande saknades hos 6 av 22 patienter. Intensivvårdssjuksköterskorna 

bedömde lika på 4 av dessa patienter. Specificiteten blev 67 %. Skillnader i graden av 

överenstämmelse mellan en expertgrupp och en grupp intensivvårdssjuksköterskor beräknades med 

Fisher´s exakta test tvåsidigt. Det vart ingen signifikant skillnad (se Tabell 5). 
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Tabell 5. Kännetecken 4. Förändrad nivå av medvetande, före samt efter utbildningsintervention. 

Expert kännetecken 4 före Expert kännetecken 4 efter  

 Saknas Förekom Total- 

summa 

Saknas Förekom Total -

summa 

Fisher’s exakta test, 

två sidig 

IVA. 

SSK 

kännetec

ken 4 

saknas 

6 4 10 4 5 9 P = 1,0000 

IVA. 

SSK 

kännetec

ken 4 

förekom 

0 3 3 2 11 13 

Total 

summa 

6 7 13 6 16 22 

n=13, bortfall n=8      n=22 

 

Undersökningen av överensstämmelse i att detektera delirium enligt CAM-ICU före en ut-

bildningsintervention(totalresultatet) 

 

Före utbildningsinterventionen utfördes det 21 parmätningar det vill säga 42 mätningar totalt. 

Överensstämmelsen i att detektera delirium före utbildningsinterventionen blev följande: 

Expertsjuksköterskorna bedömde att delirium förekom (pos.) hos 9 av 18 patienter. 

Intensivvårdssjuksköterskornas bedömningar överensstämde i 6 av dessa patienter, sensitiviteten 

blev 67 %. Expertsjuksköterskorna bedömde att delirium saknades (neg.) hos 9 av 18 patienter. 

Intensivvårdssjuksköterskornas bedömningar överensstämde i 8 av dessa patienter, specificiteten 

blev 89 % (se Tabell 6). 

Undersökningen av överensstämmelse i att detektera delirium enligt CAM-ICU efter en 

utbildningsintervention(totalresultatet) 

Efter utbildningsinterventionen utfördes det 22 parmätningar det vill säga 44 mätningar totalt. 

Överensstämmelsen i att detektera delirium blev följande: Expertsjuksköterskorna bedömde att 

delirium förekom (pos.) hos 13 av 22 patienter. Intensivvårdssjuksköterskornas bedömningar 

överensstämde i 9 av dessa patienter, sensitiviteten blev 69 %. Expertsjuksköterskorna bedömde att 

delirium saknades (neg.) hos 9 av 22 patienter. Intensivvårdssjuksköterskornas bedömningar 

överensstämde i 7 av dessa patienter, specificiteten blev 78 %. Skillnader i graden av 

överenstämmelse mellan en expertgrupp och en grupp intensivvårdssjuksköterskor beräknades med 

Fisher´s exakta test tvåsidigt. Det vart ingen signifikant skillnad (se Tabell 6). 
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Tabell 6. Före samt efter utbildningsinterventionen. Delirium saknas, delirium förekom. 

Expert delirium före Expert delirium efter  

 Saknas Förekom Total-

summa 

Saknas Förekom Total- 

summa 

Fisher’s exakta test, 

två sidig 

IVA. SSK 

delirium sak-

nas 

8 3 11 7 4 11 P = 1,0000 

IVA. SSK 

delirium fö-

rekom 

1 6 7 2 9 11 

Total summa 9 9 18 9 13 22 

n=18, bortfall n=3       n=22 

 

Graden av överrensstämmelse som gäller kännetecken 1-4 och totalresultatet delirium positiv och 

negativ visas i (Tabell 7). 

Tabell 7. Överensstämmelse för varje enskilt kännetecken och totalresultatet i instrumentet CAM-

ICU, kalkylerad med chiso kappa statistik. 

Kännetecken Kappa före utbildningsin-

terventionen 

Kappa efter utbildningsin-

terventionen 

1. Akut insättande eller fluktuerande 

förlopp 

0,292 0,831 

2. Ouppmärksamhet 0,367 0,455 

3. Osammanhängande tankar 0,440 0,299 

4. Förändrad nivå av medvetande 0,409 0,306 

Totalresultat.  

Akut förvirringstillstånd/IVA delirium 

förekom = positiv, saknas = negativ 

0,556 0,455 

 

 



17 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att efter utbildningsinterventionen förbättrades sensitiviteten och kappa koeffici-

enten i kännetecken 1 ”akut insättande eller fluktuerande förlopp”, en förbättring som var signifi-

kant. I övriga kännetecken och totalvärden fanns tecken på numerär förbättring och försämring i 

sensitivitet, specificitet och kappakoefficient men ingen signifikant förändring. Delirium frekvens i 

materialet av 21 mätningar, var före utbildningsintervention 50 % för expert respektive 33 % för 

intensivvårdssjuksköterskorna och av 22 mätningar efter utbildningsinterventionen 59 % respektive 

41 %. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie har genomförts med implementeringen av det validerade instrumentet confus-

ion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU). Resultatet av studien kommer att 

diskuteras utifrån Rogers teori spridning av en innovation. Teorin bygger på 4 huvuddelar som på-

verkar spridningen av en ny idé; nyheten, förnyelsen i sig, kommunikationskanaler, tid för besluts-

process och ett socialt system. Sedan för att lyckas med adoptionsprocessen krävs 5 stadier i syfte 

att standardisera en innovation. Dessa stadier är kunskap, övertalning, beslut, implementering och 

bekräftelse (33). 

 

Rogers teori spridning av en innovation 

 

Fem stadier i beslutsprocessen i en innovation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rogers teori (33) 
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Denna teori passar precis in på detta att undersöka överensstämmelse vad gäller instrumentet CAM-

ICU, för att kunna implementera det och förbättra omvårdnaden för de patienter som riskerar att få 

delirium. 

 

Kunskapsstadiet: För att implementera en ny rutin krävs kunskap om varför rutinen behöver im-

plementeras och hur den kan förbättra omvårdnaden för patienterna. Det vill säga den nya rutinens 

fördelar och nytta (33). En del av detta presenteras i texten nedan. Patofysiologin för delirium är 

mångfacetterat. Flertalet studier (1-11,14,19-22,27,34) med olika fokus och syften har använt in-

strumentet CAM-ICU. Delirium är ett vanligt tillstånd för personer som vårdats på en intensiv-

vårdsavdelning 20 -  80 % drabbas av delirium (4). Förekomst av delirium ökar mortaliteten med 

10 % för varje dag som en patient vårdas på en intensivvårdsavdelning och har delirium. Det finns 

idag en kunskapslucka bland intensivvårdssjuksköterskorna om hur man upptäcker delirium och 

varför det är viktigt att upptäcka (1,26). Vill därför undersöka om intensivvårdssjuksköterskor efter 

adekvat utbildning kan göra tillförlitliga bedömningar för att tidigt upptäcka delirium. Vad gäller 

avdelningens insats i implementeringen var att ge all personal möjlighet till en utbildning vid 3 till-

fällen, som var obligatorisk. Utbildningen innehöll både teori och praktisk övning. All personal 

övade sedan att mäta delirium en månad med stöd av ansvarsgruppen för sedering som fått extra 

utbildning om CAM-ICU. Detta blev baslinjen för studien. I föreliggande studie hade deltagare 

missuppfattat instrumentet vad gäller kännetecken 4 ”förändrad nivå av medvetande” och det rådde 

också en osäkerhet på instrumentet om hur man räknar ihop totalresultatet, om delirium förekom 

eller saknades. Vilket resulterade i ett bortfall på n=3, som kan ha påverkat resultatet. Det var före 

utbildningsinterventionen. En utbildningsintervention som delgavs alla deltagare i studien bestod i 

att, utbildning gavs till varje deltagare vid ett tillfälle i fyra timmar per utbildningstillfälle mellan 

mättillfälle 1 och 2 och så kallade, ” man till man” utbildning, som gavs av expertgruppen efter 

mättillfällena. Förtydligande i utbildningsinterventionen gjorde så att intensivvårdssjuksköterskorna 

förbättrades efter utbildningsinterventionen men endast signifikant i kännetecken 1. I och med dessa 

insatser så har nu personalen och de som deltar i studien genomgått första steget i adoptionsproces-

sen men inte fullt ut. Det vill säga de har fått kunskap om varför det är viktigt att mäta delirium för 

att kunna förbättra omvårdnaden av patienterna men de behöver mer teori och praktisk övning vad 

gäller instrumentet CAM-ICU. Det har sannolikt påverkat resultatet. 

 

Övertalningsstadiet: Det är i detta stadie som de individuella personerna i personalen börjar forma 

en attityd om den nya rutinen. Det är då viktigt vad personalen får för information och hur de tolkar 

den (33). I föreliggande studie var det väsentligt med ”man till man utbildning” att kolleger med 

mer kunskap inom området stöttar när personalen ska mäta CAM-ICU och har frågor, för de vill 
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veta om de är på rätt spår. De kan då få en positiv attityd som sprider sig till övrig personal. Detta 

blev inte helt genomförbart eftersom expert gruppen hade ansvar för egna patienter på avdelningen 

samtidigt som de skulle utbilda och stödja de som var med i studien och övrig personal. Vilket in-

nebar att ”man till man” utbildningen inte blev tillräckligt utförlig alla gånger på grund av tidsbrist. 

Det kan ha påverkat resultatet. Konsekvenser är också viktiga, vad som händer efter att man mätt 

delirium. Viktigt att man informerar om att läkaren ska meddelas om resultatet och att de får planera 

en strategi på om det är något i behandlingen som man ska ändra på, vilket också informerades om. 

Intensivvårdssjuksköterskor informerades också om att tidig upptäckt av delirium, kan ge möjlig-

heter till att förebyggande åtgärder och behandling sätts in tidigare och komplikationerna därmed 

kan minska(3). Vill med anledning av detta undersöka om intensivvårdssjuksköterskor efter adekvat 

utbildning kan göra tillförlitliga bedömningar för att tidigt upptäcka delirium. 

 

Beslutsstadiet: Viktigt att beslutsprocessen är tydlig för att ge ett bra resultat (33). I föreliggande 

studie blev beslutsprocessen tydligt genomförd från ledningen och författaren som sökt tillstånd för 

studien hos verksamhetschefen. De som beslutat att delta i studien har också visat att de tagit till sig 

konceptet. Sedan är det frågan om de individuella personerna i personalen kommer att ta beslutet att 

de vill pröva den nya rutinen. Det kan därför vara bra med en studiegrupp som är positivt inställda 

till den nya rutinen som dessutom är kolleger till personalen. Det kan räcka som beslutsunderlag för 

personalen. Ett sjukhus i mellan Sverige beslutade 2013 att intensivvårdsavdelningen skulle införa 

en ny rutin att mäta delirium med ett validerat instrument för att upptäcka intensivvårdsdelirium. 

Vid intensivvårdsavdelningen valdes instrumentet CAM-ICU som är rekommenderat av klinisk 

praktisk guidelines 2013 (18) som det mest validerade och reliabla instrumentet för delirium på 

vuxna intensivvårdspatienter. Ett tillstånd att få genomföra studien på intensivvårdsavdelningen 

söktes hos verksamhetschefen och det godkändes. 

 

Implementationsstadiet: Viktigt i detta stadie är att personalen får information om vart material 

om den nya rutinen finns och hur de använder det och vilka problem som kan uppstå (33). I förelig-

gande studie vart det en tydlig start när delirium mätningen skulle börja. All personal övade att mäta 

delirium en månad med stöd av ansvarsgruppen för sedering som fått extra utbildning om CAM-

ICU, som baslinje. Detta skedde direkt efter 2 utbildningsdagar om CAM-ICU. Där också informa-

tion gavs om att instruktioner om hur mätningen går till, placerats ut vid patientsalarna. I samband 

med implementeringen av instrumentet CAM-ICU startades studien med tydlig och metodisk struk-

tur, med tanke på att det skulle underlätta implementeringen. Det behövs stöd till personalen under 

inlärningen av en grupp med mer kunskap inom området. Det är annars lätt att nya rutiner inte ut-

förs på grund av osäkerhet hos personalen och att implementeringen misslyckas(1,2). Det har i en 
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studie visat sämre resultat när intensivvårdssjuksköterskor gjort mätningar än när forskningsperso-

nal utfört det. En förklaring kan vara inadekvat träning av intensivvårdssjuksköterskorna eller en 

inkomplett implementation av instrumentet CAM-ICU i den dagliga rutinen(25). I föreliggande 

studie var nog ”Man till man” utbildningen den del i implementeringen som skulle behöva utökas, 

så att personalen får möjlighet att reda ut just deras frågetecken. Det krävs mer tid och personal vid 

implementering än man tror. Vid införandet av nya rutiner krävs utbildning av personalen uppre-

pade gånger och praktisk övning. Expertgruppen borde varit en fristående grupp utan patientansvar. 

Detta för att få mer tid till att stötta studiegruppen och personalen. Vad gäller de enskilda känne-

tecknens resultat så har alla deltagarna uttryckt att det har varit svårt att tolka CAM-ICU instrumen-

tet, vilket syns tydligt i vissa kännetecken före utbildningsinterventionen. Det är komplicerat med 

frågorna i kännetecken 3 ”osammanhängande tankar” det gäller att intensivvårdssjuksköterskorna 

tar sig tid att etablera en fungerande kommunikation. Det är inte alltid så lätt i en hektisk intensiv-

vårdsmiljö. Detta leder till det faktum att personalgruppen på en intensivvårdsavdelning inte är be-

stående. Det tillkommer ny personal då och då, som också behöver introduceras på instrumentet 

CAM-ICU och de behöver naturligtvis också samma grundliga utbildningsintervention. Enligt före-

liggande studie blir frågan om intensivvårdsavdelningarna klarar av att sätta till de resurser som 

behövs för att implementera detta instrument. Hur svårt och komplicerat får det vara att implemen-

tera ett instrument? Kanske det är ett instrument som lämpar sig bäst att använda i forskningsstu-

dier. Vad gäller skillnader och likheter mot andra studier så finns en studie som är lik föreliggande 

studies design, med mätning av överrensstämmelse i att detektera delirium med CAM-ICU både 

före och efter en utbildningsintervention (24). Skillnaderna var dock stora. Det ingick två medi-

cinska intensivvårdsav-delningar i den studien, en från Nashville och en från Tennessee och antal 

CAM-ICU mätningar var 10000, datainsamlingen pågick 1 år. I föreliggande studie var det en in-

tensivvårdsavdelning med blandade diagnoser och antal CAM-ICU mätningar var 43. Det innebär 

att det blir svårt att jämföra utfallet. De har så många fler mättillfällen att deras personal blir därmed 

mer tränade i att mäta CAM-ICU och kan därför få en bättre överensstämmelse på grund av detta. 

Det blir därför också statistiskt sätt svårt att dra några signifikanta slutsatser av föreliggande studies 

material. Det är också lite oklart hur de har gjort utbildningsmässigt. Det verkar som att de haft re-

petitionsutbildningar 4 stycken som pågått varannan månad vid deras personalmöten, under tiden 

som deras överensstämmelsemätningar pågick. Vilket inte förekom i föreliggande studie. Det tycker 

författaren i föreliggande studie helt klart måste ha påverkat deras överensstämmelse. Det var 64 

intensivvårdssjuksköterskor som detekterade delirium i par med studiepersonal. I föreliggande stu-

die var det 17 intensivvårdssjuksköterskor som detekterade delirium i par med studiepersonal. I 

deras studie beräknades överensstämmelsen i att detektera delirium med kappa statistik, ingen 

dokumentation om sensitivitet eller specificitet. Totalresultatet om delirium förekom eller saknades, 
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var Kappa för intensivvårdsavdelningen i Nashville före utbildningsinterventionen 0.20 och efter 

0,92 och i Tennessee 0,08 respektive 0,75. Kappa i föreliggande studie var 0,56 före utbildningsin-

terventionen och 0,46 efter, vilket inte var någon signifikant skillnad. Svårt att dra någon slutsats för 

samplet var för litet. Delirium frekvens i Nashville var 65 % och i Tennessee 41 %.  I föreliggande 

studie var delirium frekvensen 59 %, vilket överensstämmer med tidigare studier (5,6,14,24,34). I 

tre andra studier som författaren jämfört med hade de ingen förmätning endast detekterat delirium 

efter en implementation. De har undersökt överrensstämmelse i att detektera delirium mellan en 

forskningspersonal och intensivvårdssjuksköterskor. Det var en trauma intensivvårdsavdelning, 

kappa 0,62 (2), en medicinsk intensivvårdsavdelning, kappa 0,81 (14), och en studie som var en 

mixed intensivvårdsavdelning, kappa 0,63 (25). I den sista studien var CAM-ICU implementerat 

cirka 2 år innan de inkluderades i studien men av de 10 avdelningar som ingick hade bara 3 av dem 

fått lektioner, skriftlig information och ”man till man” inlärning innan introduktionen av CAM-ICU. 

Deras kappa värde blev 0,63, de dokumenterade också sensitivitet och specificitet som var 47 % 

respektive 98 % och detta med ett material på 181 patienter. Att det inte blev bättre resultat berodde 

antagligen på inadekvat träning av intensivvårdssjuksköterskorna och en inkomplett implementation 

av instrumentet CAM-ICU i den dagliga rutinen. Sensitiviteten i föreliggande studie var 69 % och 

specificiteten 78 %. Sensitiviteten var klart bättre i föreliggande studie men då hade alla intensiv-

vårdssjuksköterskorna fått både en skriftlig och muntlig utbildningsintervention och ”man till man” 

utbildning. Mätintervallet i parmätningarna i föreliggande studie stämmer överens med tidigare stu-

dier (2,25,13). Det är högre kappavärden på de medicinska intensivvårdsavdelningarna jämfört med 

mixed – och trauma intensivvårdsavdelningarna. Det kanske är lättare att få en överrensstämmelse 

när man detekterar delirium på medicinpatienter. En annan aspekt är att studien som gjordes på 

sjukhuset i Nashville, är sjukhuset som författaren Ely. W. arbetar på som har utvecklat instrumentet 

CAM-ICU och författaren deltar dessutom i den studien, de har högst kappavärde 0,92 (24), och 

den studie som har näst högst kappa 0,81, har Larsson. C. gjort, den författare som har validerat 

CAM-ICU instrumentet till svenska (14). Det kan tänkas att den personalen har fått en mer grundlig 

utbildning och mer stöd. Vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Bekräftelsestadiet: Viktigt i detta stadie av adoptionsprocessen är att undvika oenighet, disharmoni 

eller minska det om det skulle uppträda, för personalen vill i detta stadie ha ett stödjande budskap 

som förhindrar oenighet(33). Tala om för intensivvårdssjuksköterskorna vilken tillgång de är. Inten-

sivvårdssjuksköterskorna är den primära omvårdnadsgivaren, vilket innebär att intensivvårdssjuk-

sköterskan är nära patienten hela sitt arbetspass och har därför möjlighet att se och utvärdera patien-

tens mentala skiftningar. Det bör därför ingå i intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsansvar att 

utföra mätningarna med instrumentet CAM-ICU (1,2,27). I föreliggande studie sammanställdes och 
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utvärderades parmätningarna som var före utbildningsinterventionen och utformades till en utbild-

ningsintervention. Det presenterades som feedback till de som deltog i studien. Det som också in-

formerades om var, att man inte heller får glömma att delirium fluktuerar, vilket innebär att även om 

paren får olika totalsvar så behöver det inte vara någon av dem som gjort en felbedömning utan 

patienten kan ha ändrat status. En CAM-ICU mätning visar bara patientens nuvarande status. Det är 

därför viktigt att mäta regelbundet flera ggr/dygn (14). 
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4.3 Metoddiskussion 

Studiens styrka är att det använts ett validerat instrument. Vilket har inneburit att instrumentet har 

mätt det som är avsett att mätas. Att beslutsprocessen varit tydlig från ledningen att CAM-ICU 

instrumentet skulle införas. Det har varit samma intensivvårdssjuksköterskor som detekterat 

delirium före och efter utbildningsinterventionen. 

Svagheten i studien, trots en relativt lång datainsamlingsperiod var att samplet blev litet, vilket gör 

att det inte går att dra några säkra slutsatser av kappastatistiken. En annan svårighet var det faktum 

att delirium kan fluktuera på bara några timmar. Det innebär att det inte får gå för många timmar 

mellan mätningarna om man ska göra en överensstämmelse. Svårigheten är att två personer inte kan 

mäta CAM-ICU samtidigt, för patienten klarar inte av att koncentrera sig på två personer samtidigt. 

Det gäller att anpassa mätningarna med tid för patienten att återhämta sig mellan mätningarna, och 

samtidigt så får det inte gå för många timmar mellan. Den logistiken har ibland varit svår att 

anpassa eftersom det är intensivvårdspatienter det handlar om. Det sker oförutsedda händelser, som 

t. ex olika undersökningar, vilket har fördröjt vissa mätningar. Har dock inte sett några skillnader i 

överenstämmelsen på de olika intervallerna men bortfall i en del av de enskilda kännetecknen när 

mätningarna legat under en timmes mellanrum. Patienten kan ha varit för uttröttad för att ge ett 

rättvist resultat. CAM-ICU mätningarna före utbildningsinterventionen låg i ett spann mellan 15 

minuter till 2 timmar och 30 minuter, 19 av mätningarna var mellan 15 minuter till 1 timme och 40 

minuter och 2 var mellan 2 timmar till 2 timmar och 30 minuter. Tidsintervallen var bra men det 

syns att deltagarna inte var säkra på instrumentet. En del har räknat ihop de 4 kännetecknens 

resultat felaktigt så att totalsvaret om patienten vart delirium positiv eller negativ inte stämde. 

 

CAM-ICU mätningarna efter utbildningsinterventionen hade ett spann på 30 minuter till 2 timmar 

och 55 minuter, 20 av dessa mätningar låg mellan 30 minuter och 2 timmar och 2 av dem var på 2 

timmar och 5 minuter och 2 timmar och 55 minuter. Det kan vara bra att hålla sig inom ett intervall 

mellan 1-2 timmar mellan mätningarna, så att ingen förändring i patientens mentala status hinner 

ske, eller att patienten är uttröttad. En annan sak som kan ha påverkat resultatet är att det på några 

mätningar kanske har varit för många personer i rummet som gjort både patienten och den som 

mäter lite okoncentrerade. Mätintervallen stämmer överens med tidigare artiklar (2.25,13). De har 

intervallen inom 1 timme till 5 timmar. 
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4.4 Slutsats 

Att implementera ett nytt instrument för att detektera delirium i klinisk verksamhet kräver 

uppföljning och utbildning. Ett litet sample av intensivvårdssjuksköterskor med varierad förmåga 

att använda det nya instrumentet samt det faktum att patienters status hastigt kan förändras gör det 

svårt att dra några slutsatser av denna studie. Klart är dock att utbildning och uppföljning behövs 

när nya vårdrutiner införs, och att ytterligare studier behövs för att klargöra om CAM-ICU är ett 

valit och reliabelt instrument att använda i klinisk verksamhet. 

 

4.5 Allmän diskussion 

Det har kommit ut en reviderad version av CAM-ICU instrumentet som är tydligare och lättare att 

följa. Skulle vara intressant att göra om studien med detta tydligare instrument, modifierat 

tidsintervall mellan mätningarna och utan tidspress, så att man kunde få ihop ett större antal 

mätningar. Dessutom med en fristående grupp som utförde studien. Då tror jag att graden av 

överensstämmelse skulle bli mycket högre. Det vore dessutom intressant om överensstämmelsen 

skedde mellan två intensivvårdssjuksköterskor och inte forskarpersonal för att utröna instrumentets 

betydelse i kliniken. 
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