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Sammanfattning 

Bakgrund. 

Patienter som vårdas inom intensivvården har ofta drabbats av kritisk sjukdom med 

svikt i vitala organ som följd. Understödjande behandling av dessa organ är en viktig 

del i arbetet inom intensivvården. En förbisedd komplikation hos patienten är sviktande 

kognitiva funktioner på grund av kritisk sjukdom, även benämnt intensivvårdsdelirium 

(IVA-delirium). Patienter med IVA-delirium har tidigare forskning visat ge längre 

vårdtider och ökad mortalitet.   

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om och 

hur IVA-delirium bedöms. Syftet var också att jämföra hur ofta bedömning av IVA-

delirium sker med hur ofta bedömning av sederingsdjup sker. 

Metod 

En beskrivande och jämförande studie med kvantitativ ansats. Enkäter (n=112) delades 

ut till intensivvårdssjuksköterskor där 45 besvarades.  

Huvudresultat 

45 intensivvårdssjuksköterskor svarade att IVA-delirium kräver aktiva åtgärder från 

vårdpersonalen. 43 ansåg att IVA-delirium är en vanlig respons på miljön vid en 

intensivvårdsavdelning. En del (n=40) angav att deras avdelning har en rutin angående 

sedering men 21 uppger att protokollet inte anger hur ofta IVA-delirium ska bedömas. 

Den vanligaste metoden för att bedöma IVA-delirium var att se om patienten kan följa 

instruktioner (n=19) och om patienten har ett utåtagerande beteende (n=10). 42 angav 

att IVA-delirium är ett underdiagnosticerat problem och 40 angav att det är en utmaning 

att bedöma hos patienten. Studien visade en signifikant skillnad (p=.0001) mellan hur 

ofta intensivvårdssjuksköterskor bedömer sederingsdjup och hur ofta IVA-delirium 

bedöms.  

Slutsatser 

Slutsatsen är att bedömning av sedering utförs oftare än bedömning av IVA-delirium. 

Mer utbildning inom ämnet och mer djupgående forskning rekommenderas.  

Sökord: bedömning av IVA-delirium, bedömning av sederingsdjup, IVA-delirium, 

sjuksköterskans uppfattning. 



 

 

Abstract 
Background. 

Patients, who are receiving life-threatening treatment at the intensive care unit (ICU), 

often suffer from failure in their vital organs. Supporting treatement of their organs is a 

important part of the work in the ICU.  An overlooked complication in these patients is 

cognitive failure due to critical illness, also known as ICU-delirium. Research studies 

show that patients with ICU-delirium have increased care time and increased mortality. 

Aims 

The aim of this study was to describe the intensive care nurse's perception of and how 

ICU-delirium is assessed. The aim was also to compare how often assessment of ICU-

delirium occurs with the frequency of assessment of sedation depth. 

Results 

45 intensive care nurses responded that ICU delirium requires active measures from 

healthcare professionals. 43 considered that ICU delirium is a common response to the 

environment in an intensive care unit. Some (n= 40) indicated that their department has 

a routine regarding sedation, but 21 states that the protocol does not specify how often 

ICU delirium is to be assessed. The most common method for assessing ICU delirium 

was to see if the patient can follow instructions (n= 19) and if the patient has an 

outgoing behavior (n = 10). 42 indicated that ICU delirium is an under-diagnosed 

problem and 40 that it is a challenge to assess the patient. The study showed a 

significant difference (p = .0001) between how often intensive care nurses assess 

sedation depth and how often ICU delirium is assessed. 

Conclusions. The conclusion is that sedation assessment is performed more often than 

assessment of ICU-delirium. More education in the subject and more in-depth research 

is recommended. 

Keywords: ICU-delirium assessment, ICU-delirium, nurse perception, sedation 

assessement, 
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1. Introduktion 

1.1 Intensivvård/Intensivvårdssjuksköterskan.  

Vid en Intensivvårdsavdelning (IVA) vårdas patienter med kritisk sjukdom och svikt av 

vitala organ. Där finns avancerad övervakning, specialistutbildad personal samt 

möjlighet till avancerad diagnostik och behandling. Vården på IVA sker nära patienten 

med hög personaltäthet och utförs efter vetenskap och beprövad erfarenhet med 

medicinsk och etisk grund. Sjukdomsförlopp, behandling och medicinska beslut kan 

närsomhelst under dygnet omvärderas vilket ställer stora krav på personalens kunskaper 

och samarbetsförmågan (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård & Svenska 

Intensivvårdssällskapet 2015). Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) 

beskriver i kompetensbeskrivningen att intensivvårdssjuksköterskan arbetar för en 

personcentrerad och patientsäker vård. Att intensivvårdssjuksköterskan ser till 

patientens psykiska, fysiska, sociala, existentiella behov och ska förutom att behandla 

uppkommen svikt också arbeta förebyggande för patienten. Kompetensbeskrivningen 

delas in i tre delar och berör omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och 

utbildning samt ledarskap. Omvårdnadens teori och praktik syftar till den professionella 

kunskap som intensivvårdssjuksköterskan behöver inom sin specialitet. Här ingår bland 

annat att identifiera orsaker till ohälsa samt insättande av omvårdnadsåtgärder för att 

förebygga dessa. Att främja, stödja och hjälpa patienten till egenvård för att bevara 

fysiska, psykiska och socialt välbefinnande. Kompetensbeskrivningen anger också att 

vården ska kunna anpassas till patienten för att förebygga komplikationer som IVA-

delirium. Omvårdnadens bärande begrepp kring människan, vårdande och miljö i 

föreliggande studie syftar till sjuksköterskan, hennes profession och arbetet för att 

förebygga och bevara hälsa i en intensivvårdsmiljö (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening 2012).  

1.2 IVA-Delirium  

På grund av svår sjukdom och svikt av vitala organ riskerar en del patienter att utveckla 

svikt även av mentala funktioner (McGuire, Basten, Ryan, & Gallager 2000). 

Intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) definieras som en akut isättande och fluktuerande 

störning i mental status, kognitiv förmåga, bristande uppmärksamhet, oorganiserat 

tankemönster samt en förändrad medvetandenivå hos intensivvårdspatienter. Orsaken 

till detta är kritisk sjukdom och inte begynnande demens eller tidigare psykisk sjukdom 



 

2 

 

samt att det kan utvecklas från timmar till efter ett par dagar av intensivvård (American 

Psychiatric Association 2013). I en svensk studie av Forsgren och Eriksson (2010) 

studerades bland annat 58 IVA avdelningar för förekomst av delirium hos sina patienter. 

Under undersökningstiden var totalt 276 patienter inlagda och bland dessa identifierades 

26 patienter ha IVA-delirium. Även om förekomsten av IVA-delirium är vanlig så 

misstänks det finnas ett stort mörkertal av patienter som utvecklar IVA-delirium och 

som inte fångas upp av IVA-personalen (Hussein, Hirst, & Salyers 2014). 

Gynther, Morandi och Ely (2008) litteraturöversikt sammanställde forskning kring 

orsaken till IVA-delirium. I deras studie fokuserade de bland annat på 

hjärnavbildningsteknik (neuroimaging), över neurologisk anatomi (neuroanatomical), 

läkemedel och sepsis. Författarna fann studier där datortomografi utförts på patienter 

med IVA-delirium och efter tillfrisknande. Det visade att det fanns ett minskat cerebralt 

blodflöde hos patienter med IVA-delirium. Sepsis tillsammans med systemisk 

inflammatoriskt påslag ansåg författarna kunde vara en av de vanligare orsakerna till att 

patienter utvecklar IVA-delirium. I litteraturgenomgången var prevalensen för att 

utveckla IVA-delirium hos dessa patienter med sepsis mellan 9 % till 71 %. Läkemedel 

och speciellt sederande läkemedel och analgetiska läkemedel fann man vara en egen 

oberoende faktor för att utveckla IVA-delirium vid medicinska och kirurgiska 

intensivvårdsavdelningar. Författarna fann även underlag för att rubbningar i 

neurotransmittorer kan vara inblandade (Gunther, Morandi & Ely 2008). Fler teorier 

bakom IVA-delirium finns men presenteras inte här. 

Patienter som utvecklat IVA-delirium kan yttra sig på lite olika sätt. Symtomen delar 

litteraturen in i tre olika grupper: hypoaktiv, hyperaktiv och ett blandtillstånd av dessa. 

Vid hypoaktiva symtom kan patienten bete sig som deprimerad, inåtvänd och kan 

uttrycka osammanhängande tankar. Vid hyperaktiva symtom kan däremot patienten 

vara agiterad, utåtagerande och ha kraftiga humörsvängningar. Blandtillståndet är när 

patienten pendlar mellan hypoaktivta symtom till hyperaktiva symtom (American 

Psychiatric Association 2013; Barr, et al. 2013; Girard, Pandharipande & Ely 2008).  

Ely et al. (2013) såg i sin studie att IVA-delirium är ensamt en faktor som ökar 6 

månaders mortalitet hos patienter som behandlas med respirator. Zhang, Pan och Ni 

(2013) fann i sin metaanalys att IVA-delirium ökar mortaliteten men också 

komplikationer och längre behandlingstid på intensivvårdsavdelning.  
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Eunhee och Jinhyun (2014) studerade om det fanns en ekonomisk vinst i att arbeta 

förebyggande för IVA-delirium hos levertransplanterade patienter. Patientunderlaget 

delades in i en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp. Deras resultat visade på att 

undersökningsgruppen hade lägre frekvens av antal patienter med IVA-delirium medan 

kontrollgruppen hade högre antal fall av IVA-delirium. En kostnadskalkylering sett till 

bland annat komplikationer och vårdtid, visade på att undersökningsgruppen hade 

mindre omkostnader jämfört med kontrollgruppen. 

1.3 Omvårdnadsarbetet. 

Intensivvården präglas av individuellt anpassad vård, mycket beroende på vad patienten 

lider av. Patienterna kan vara vakna och bara ha övervakning såsom täta 

blodtryckskontroller, till att patienten är intuberad, nedsövd och får 

respiratorbehandling. För att patienten inte ska uppleva för stor obehag av intubation får 

patienten ofta kontinuerligt läkemedel med sövande effekt, inom intensivvården 

benämnt sederade läkemedel. Tidigare var patienterna djup nedsövda och på så sätt icke 

kommunicerbar. Nackdelen med detta ledde till komplikationer såsom infektioner av att 

slem i luftvägen inte kan hostas upp och försvårad/förlängd avvänjning från respirator. I 

dagens intensivvård är patienterna inte lika djupt nedsövda och kan vid optimal 

sederingsbehandling kommunicera med vårdpersonal och anhöriga. Den lättare 

sederingen gör att patienten behåller andningsarbetet vilket minskar riskerna för 

komplikationer (Patel & Kress 2011; Pandharipande, Patel & Barr 2014). 

Hur djup patienten är sederad är något som ofta kontrolleras på en 

intensivvårdsavdelning. För att kunna hålla en lätt sederad patient behöver 

intensivvårdssjuksköterskan bedöma behandlingens effekt och justera den efter behov. 

För detta ändamål finns mätinstrument utvecklade för att bedöma sederingsdjup. Ett 

instrument som finns är Richmond Agitation–Sedation Scale (RASS) som är en skala 

från – (minus) 5 till +4 där mitten på skalan det vill säga 0 är en vaken och lugn patient, 

-5 är en patient som inte svarar till tal eller fysisk stimuli och +4 är när patienten är 

utåtagerande och våldsam samt utgör en fara för sig själv och personalen. 

Mätinstrumentet kan intensivvårdssjuksköterskan använda för att ge patienten 

individuellt anpassad sederingsbehandling. Instrumentet är validerat och översatt till 

svenska (Almgren, Lundmark & Samuelson 2010).  
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I den kliniska verksamheten, när intensivvårdssjuksköterskan ska vårda och behandla, 

finns det specifikt utvecklade mätinstrument för att bedöma om patienten har IVA-

delirium. Det finns ett antal olika bedömningsinstrument för IVA-delirium. Två av 

dessa är Confusement Assement Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) och 

Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). För att kunna använda 

instrumentet måste patientens medvetandegrad först bedömas. Om patienten inte är 

kommunicerbar kan inte instrumenten användas. CAM-ICU är ett validerat instrument 

och finns översatt till Svenska (Larsson, Granberg & Ersson 2007). CAM-ICU kan 

användas för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen i respirator men även 

för patienter som inte behöver respirator. Därefter bedöms patientens uppmärksamhet, 

skillnader i mental status och oorganiserat tankemönster där förmåga att följa 

instruktioner bland annat kontrolleras (Ely, Boehm, Pun & Stollings 2016; Ely et al 

2001). ICDSC är ett annat validerat instrument för att bedöma IVA-delirium. 

Instrumentet mäter medvetandegrad, ouppmärksamhet, förvirring, vanföreställningar, 

psykomotorisk oro, osammanhängande tal och rubbad dygnsrytm (Bergeron, Dubois, 

Dial, Dumont & Skrobik 2001). Instrumentet finns översatt till svenska (Neziraj, Kart & 

Samuelson 2011). Båda instrumenten har hög mätsäkerhet, kan göras direkt i anslutning 

till patienten och utföras av en sjuksköterska (Gusmao-Flores, Salluh, Chalhub & 

Quarantini 2012; van Velthuijsen et al 2016;). Selim och Ely (2016) beskriver i sin 

artikel att vårdpersonalen har bristande kunskaper om IVA-delirium och 

behandlingsstrategier. I föreliggande studie lyfts sjuksköteskans förmåga att upptäcka 

ohälsa och på så sätt kunna åtgärda och behandla detta. Det kopplas till omvårdnadens 

bärande begrepp vårdandet.  

Virginia Henderson utvecklade sin behovsteori 1955. Hendersson utgår ifrån att 

vårdaren ska lära känna sin patient väl för att kunna bedöma patientens behov. 

Henderson ansåg att sjuksköterskan ska kunna stödja patienten i sjukdom eller hälsa 

med aktiviteter som stöttar dessa. Enligt Hendersons ska sjuksköterskan kunna stödja 

patienten tills han/hon har förmågan att kunna sköta om sig själv. Henderson 

poängterade att sjuksköteskan inte bara har ansvar för patienten, utan också hjälpa 

patienten bli sig själv igen (Alligod 2014). En patient som har utvecklat IVA-delirium 

kan inte sköta sina egna behov. Ansvaret faller då på sjuksköterskan att ta hand om 

patienten. För att kunna tillgodose patientens behov behöver 

intensivvårdssjuksköterskan identifiera tecken och symtom för att patienten ska 
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återhämta sig från ohälsa. Intensivvårdssjuksköterskan är patienten närmast och har då 

förutsättningar till att identifiera, behandla och stötta patienten. 

1.4 Problemformulering 

IVA-delirium är enligt tidigare studier ett undervärderat tillstånd hos patienter som 

vårdas inom intensivvården. Att patienten utvecklar IVA-delirium bidrar negativt till 

den komplexa sjukdomssituationen patienten befinner sig i. En av nyckelfaktorerna för 

att upptäcka IVA-delirium är bedömning som vanligtvis görs av patientansvarig 

sjuksköterska. Få studier har undersökt förhållandet mellan bedömning av 

sederingsdjup och bedömning av delirium samt hur ofta per pass dessa utförs. Få studier 

har undersökt sjuksköterskans uppfattning och eventuella hinder i bedömningen. Att 

undersöka intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om IVA-delirium, hur det bedöms 

och jämföra det med bedömning av sederingsdjup kan ge värdefull information. Att 

också belysa eventuella hinder för bedömning av IVA-delirium kan ge grund till ett 

förändringsarbete vid de berörda avdelningarna.  

 

1.5 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om IVA-

delirium och om hur IVA-delirium bedöms. Syfte var också att jämföra hur ofta 

bedömning av IVA-delirium sker med hur ofta bedömning av sederingsdjup sker.  

 

1.6 Frågeställningar 

1: Vad är intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om IVA-delirium? 

2: Hur bedömer intensivvårdssjuksköterskan IVA-delirium? 

3: Hur ofta utförs bedömning av IVA-delirium jämfört med bedömning av 

sederingsdjup? 

 

2. Metod  
 

2.1 Design 

Studien är en enkätstudie med beskrivande och jämförande design med en kvantitativ 

ansats (Polit & Beck, 2017).  
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2.2 Urvalsmetod och Undersökningsgrupp 

Tre intensivvårdsavdelningar vid tre sjukhus i Mellansverige valdes ut för 

genomförande av studien. Samtliga avdelningar bedriver både kirurgisk och medicinsk 

intensivvård. Avdelning A har åtta vårdplatser och där arbetade ca 40 

intensivvårdssjuksköterskor varav 36 var tillgängliga under studieperioden. Avdelning 

B som deltog i studien har fem vårdplatser och cirka 30 intensivvårdssjuksköterskor 

varav 26 stycken var tillgängliga under studieperioden. Avdelning C har åtta vårdplatser 

och där arbetar cirka 40 intensivvårdssjuksköterskor. 

Bekvämlighetsurval användes för att möjliggöra ett så stort urval som möjligt. För att 

kunna generera stor mängd data och för att rekrytera så många respondenter som 

möjligt från ett specifikt område (Polit & Beck 2017).  

Inklusionskriterier: Intensivvårdssjuksköterskor som arbetade inom intensivvården vid 

utvalda sjukhus vilka var verksamma under tiden studien pågick och som arbetat inom 

professionen mer än 3 månader. 

Exklusionskriterier: intensivvårdssjuksköterskor som var långtidssjukskrivna, 

föräldralediga, enbart hade administrativa arbetsuppgifter eller av någon annan 

anledning inte var tillgänglig på arbetsplatsen under tiden studien pågick.  

 

2.3 Bakgrundsdata 

Svarsfrekvens fördelat per avdelning presenteras i figur 1. Vid sjukhus A delades 53 

enkäter ut. Vid sjukhus B delades 36 enkäter ut och vid sjukhus C delades 26 enkäter ut. 

 

Figur 1. Fördelning av antal besvarade enkäter över sjukhusen. (n)= antal besvarade enkäter. 

Demografiska data presenteras i tabell 1 och i löpande text.  
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Av intensivvårdssjuksköterskorna arbetade 38 av 45 mest dagtid. Bara ett fåtal angav att 

de arbetade mest natt (2 av 45, fem svar saknas). Majoriteten arbetade 100 % (n=30), 

fyra angav att de arbetade 75 % och en uppgav 50 % (bortfall i frågan n=10). Av de 45 

intensivvårdssjuksköterskor som deltog i studien hade 38 

specialistsjuksköterskeexamen, fem hade magisterexamen och två kandidatexamen. 

Tabell 1 Demografiska data. Ålder, antal yrkesverksamma år inom intensivvård, arbetstimmar per vecka 

(n=45)  

 Median(Q1-Q3) Min/Max 

Ålder 46(38-57) 28/65 

Antal år inom intensivvården 15(4,7–24) 1-39 

Arbetstid per vecka 36(34-40) 18/40 

Q=quartiler. 

På frågan om utbildning om bedömning av sederingsdjup svarade 33 

intensivvårdssjuksköterskor att de fått utbildning av arbetsgivaren, 15 svarade att de fått 

utbildning under specialistsjuksköterskestudier och 5 svarade att de aldrig fått 

utbildning om bedömning av sederingsdjup. På frågan om utbildning om bedömning av 

IVA-delirium svarade 22 Intensivvårdssjuksköterskor att de fått utbildning av 

arbetsgivare, 14 intensivvårdssjuksköterskor hade fått utbildning under 

specialistsjuksköterskestudier och 18 svarade att de inte fått någon utbildning om 

bedömning av IVA-delirium. Vid inmatning av enkätsvaren visade det sig att några 

frågor fylldes i på fel sätt. För att klargöra om det var någon fråga som stack ut mer än 

någon annan sammanställdes avvikelser i en tabell med vilken fråga och vilken typ av 

avvikande inmatning som gjorts. Flest avvikelser förekom i frågorna angående öppna 

sängplatser och frågan om antalet sängplatser på avdelningen. Båda frågorna bedömdes 

som mindre viktiga för syftet och frågeställningarna.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod. 

Som utgångspunkt till studien användes ”Nursing Practices and Perceptions Towards 

Delirium in the Intensive Care Unit”(originalenkäten) från en studie i USA (Devlin et al 

2008). Kontakt söktes med författaren till originalenkäten och tillstånd erhölls för att 

använda enkäten till studie och för ändringar så att enkäten bättre passar svenska 

förhållanden.  

Originalenkäten består av 19 frågor. Tre frågor mäter vad sjuksköterskan tycker är 

viktigt att bedöma hos en IVA-patient och vilka rutiner som finns för mätning. Tre 

frågor mäter sjuksköterskans syn på bedömning av sederingsdjup och bedömning av 
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delirium samt hur ofta och hur IVA-delirium bedöms. En fråga berör faktorer som 

hindrar sjuksköterskan i att bedöma IVA-delirium. En fråga tar specifikt upp utbildning 

kring bedömning IVA-delirium och bedömning av sederingsdjup. En fråga är öppen där 

respondenten kan skriva egna kommentarer. Sist följer tio frågor om demografi bland 

annat ålder, hur länge sjuksköterskan har arbetat inom IVA, typ av sjukhus och 

specialinriktning på avdelning, hur många sängplatser som finns samt hur mycket 

sjuksköterskan arbetar. Svarsalternativen på frågorna som rör hur ofta sjuksköterskan 

bedömer sedering och IVA-delirium används Likertskala med alternativen aldrig, 

sällan, frekvent och alltid. Även frågan om delirium inom intensivvården besvaras med 

Likertskala då tar starkt avstånd, tar delvis avstånd, håller delvis med, håller helt med. I 

originalartikeln av Devlin et al (2008) sammanställdes data av enkäten och jämfördes 

gentemot olika demografiska data. Exempelvis mellan sjuksköterskors utbildningsnivå 

och hur ofta de bedömde IVA-delirium. Sjuksköterskor som bedömde både 

sederingsdjup och IVA-delirium jämfördes med hur ofta de utförde de båda åtgärderna. 

Författaren till artikeln jämförde också mellan de olika sjukhusnivåerna som finns i 

USA och hur ofta IVA-delirium bedöms. Jämförelse utfördes också mellan olika 

specialiteter: medicinsk IVA, kirurg IVA och hjärtintensiv. Även ålderspannet mellan 

sjuksköterskor jämfördes med hur ofta IVA-delirium bedömdes. Vilka instrument som 

användes jämfördes också med relation till sjukhusnivå och om det gjorde någon 

skillnad. Sjuksköterskors uppfattning angående IVA-delirium presentades och 

jämfördes med hur ofta sjuksköterskorna bedömde IVA-delirium. Även jämfördes det 

mellan sjuksköterskor och vilken utbildning de hade fått jämfört med vad 

sjuksköterskor hade svarat i frågorna som visade på deras uppfattning. 

Underlaget till enkäten 

Underlaget till originalenkäten i Devlin et al (2008) togs fram av en expertpanel med 

kunskap inom området sedering och bedömning av IVA-delirium. Detta underlag 

användes sedan vid intervju som kompletterade med fler frågeställningar till 

originalenkäten. Tio utomstående personer intervjuades och resultatet av intervjuerna 

användes för att förfina enkätunderlaget. Enkätunderlaget skickades därefter till 

nationella experter på IVA-delirium och sedering som fick kommentera enkätens 

relevans och tydlighet. Svaren användes för att förfina enkäten ytterligare. Något som 

Polit och Beck (2017) benämner innehållsvaliditet (content validity), vilket innebär att 

experter inom området bedömer frågeställningarna för dess innehåll. Enkäten testades 
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därefter på intensivvårdssjuksköterskor, som fick kommentera läsbarhet och 

användarvänlighet, även benämnt ”face validity”. Information som framkom då 

användes för att förfina enkäten ytterligare. Därefter mättes ”intrarater reliability”. Nya 

testpersoner fick svara på enkäten och testet upprepades efter två veckor med samma 

testpersoner. Resultatet från dessa två tillfällen jämfördes och hade då en 

överensstämmelse på 86 % med varandra (Devlin et al 2008). Att använda innehålls 

validitet (content validity) genom intervjuer av experter i två omgångar visar på styrka i 

enkätens frågeställningar. Första omgången av experter för att finna styrka i frågorna 

och en andra hos själva populationen som ska testas för att se att läsbarhet och 

förståbarhet från potentiella deltagare. Genom ”intrarater reliability” har 

tillförlitligheten stärkts enligt Polit och Beck (2017). I mailkorrespondens med 

författaren framkom det att utöver det redan omnämnda förarbetet till enkäten har inga 

andra psykometriska tester utförts. 

Bearbetning av enkäten 

Eftersom studien är utvecklad i USA fanns det vissa delar i frågeställningarna som inte 

stämde med svenska sjukvårdsförhållanden och utbildningssystem. Efter dialog med 

författaren till originalenkäten har det till denna studie gjorts vissa ändringar i några av 

frågorna för att passa svenska förhållanden. Ändringar har även gjorts med hänsyn till 

översättningen mellan engelska och svenska och metodologiska aspekter. Dessa 

ändringar har författaren till originalenkäten godkänt. Följande ändringar har gjorts i 

originalenkäten av Devlin et al (2008). En fråga i enkäten gällande bedömningsfrekvens 

ändrades efter en testomgång på en intensivvårdssjuksköterska, ytterligare ett alternativ 

lades till som representerar mindre än ett (< 1) per pass. I frågan som berörde 

bedömningsfrekvens per 12 timmars arbetspass i originalenkäten, ändrades det till per 

arbetspass i studies version. Frågan angående utbildning gällande bedömningar på 

sedering och IVA-delirium ändrades alternativen då de angivna utbildningar som 

angavs inte är direkt jämförbara med vad som finns i Sverige. Ett extra utrymme för 

respondenten att skriva tankar och åsikter i löpande text angående enkäten eller ämnet 

lämandes innan delen som rör demografi. Frågan om högsta utbildningsnivå för 

sjuksköterska justerades till de nivåer som finns i Sverige. Frågan om 

sysselsättningsgrad ändrades för att passa svenska arbetstider. Frågan om olika 

sjukhusnivåer utgick då typen av sjukhus som finns i USA inte är direkt jämförbar med 

Svenska sjukhus. I och med att de sjukhus som accepterat att genomföra studien var alla 
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sjukhus på mindre orter med en allmän medicin/kirurgi intensivvårdsinriktning och 

ingen specialisering ändrades till vilket av sjukhusen som respondenten arbetade vid. 

Detta föranledde att frågan som frågade vilken typ av specialinriktning avdelningen 

hade i originalenkäten utgick. Enkäten i föreliggande studie hade 17 frågor i jämförelse 

med originalenkätens 19 frågor. Översättningen av enkätfrågorna granskades av en 

utomsående, tvåspråkig person i engelska och svenska, med engelska som modersmål. 

Kommentarer från den översättningen användes för att kvalitetssäkra språket i enkäten. 

När den språkliga granskningen av enkäten var färdig lämnades enkäten till en 

intensivvårdssjuksköterska som ett pilottest på enkätens läsbarhet och 

användarvänlighet. Kommentaren från det testet gällde läsbarheten kring en fråga samt 

ett önskemål om fler alternativ i frågeställningen om bedömningsfrekvens av IVA-

delirium och sederingsdjup. 

 

2.5 Genomförande 

Kontakt togs med avdelningarna för en förfrågan om att genomföra studien. 

Ansökningsblankett med utförlig information lämnades ut och från samtliga avdelningar 

erhölls tillstånd att genomföra studien. Enkäter med försättsblad och svarskuvert 

adresserade till författaren av detta examensarbete iordningställdes och distribuerades. 

Först lämnades enkäterna ut på avdelning A. Där höll författaren, efter 

överenskommelse med biträdande avdelningschef och koordinators tillåtelse, en kort 

genomgång om studien, dess syfte och sista svarsdag för personal som skulle börja 

arbeta på kvällspasset. Enkäterna var individuellt kodade från nr 1 till nr 112 för att 

kunna skicka en riktad påminnelse till respondenterna som ej svarat på enkäten efter två 

och fyra veckor. Enligt kodlistan delades enkäter med svarskuvert ut i respondenternas 

postfack och information om pågående studie sattes upp i personalutrymme. På 

avdelning B delade författaren ut enkäter med svarskuvert till respektive respondents 

postfack under en eftermiddag, då fanns det inte fanns någon lämplig tidpunkt att hålla 

en presentation för personalen. På avdelning C lämnades enkäter och svarskuvert till en 

specialsitsjuksköterska på avdelningen som senare skulle distribuera ut enkäterna till 

respondenterna. Författaren hade inte möjlighet att informera respondenterna om 

studien och dess syfte. Denna information fanns på försättsbladet med kontaktuppgifter 

om respondenterna hade några frågor. Allt eftersom respondenterna svarade och 

skickade in enkäterna noterades detta i kodlistan. Enligt Polit och Beck (2017) 
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rekommenderas det att påminnelser ska skickas ut till deltagarna för en ökad 

svarsfrekvens. Två veckor efter utdelningen av enkäter skickades en riktad påminnelse 

via mail till de respondenter som ej svarat.  Efter tre veckor sickades en sista riktad 

påminnelse ut via mail till de respondenter som ej svarat. Studien pågick under Mars 

månad 2017. 

 

Bortfall. 

En del av enkäterna var ofullständigt ifyllda. Ofullständigt ifyllda svar eller felaktigt 

ifyllda svar har exkluderats. Exkluderade svar redovisas fråga för fråga i 

resultatbeskrivningen och om ingen sådan redovisning görs finns inget internt bortfall. 

Vid inmatningen av enkätsvaren förde författaren statistik på avvikande enkätsvar och 

sammanställde dessa i en tabell. Det gjordes för att se om någon fråga var avvek mer än 

någon annan. Resultatet av det presenteras närmare i resultatavsnittet.  

 

2.6 Dataanalys 

Resultat sammanställdes och statistiska analyser skedde i statistikprogrammet 

”statistical package for the social science” (SPSS) (2017). Under handledning har en 

matrikel för inmatning iordningställts. Resultatet presenteras med deskriptiv statistik 

såsom median, kvartilavstånd och absoluta tal. För att jämföra om det fanns en statistisk 

signifikans i skillnaden mellan bedömning av sederings och bedömning av IVA-

delirium användes Wilcoxon signed rank test. Nivån för statistisk signifikans är satt till 

p<0,05. Resultatet från föreliggande studie har jämförts med originalstudien för att se 

om likheter och eller skillnader finns. Frågor som rör demografiska data presenteras 

med median och kvartilavstånd. Fråga som rör intensivvårdssjuksköterskors åsikter 

kring delirium presenteras svaren som positiva (instämmer helt/delvis) och negativa (tar 

helt/delvis avstånd) När jämförelse mellan originalenkäten och studiens enkät har 

hänsyn till ändringar gjorts. Utöver granskning av översättning och pilottestet har inga 

fler tester på denna enkät utförts. 
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2.7 Forskningsetiskt ställningstagande 

Författaren till föreliggande studie har enligt helsingforsdeklarationen och svensk 

lagstiftning tillgodosett att respondenterna har informerats skriftligen, genom ett 

informationsbrev på varje enkät om att deltagande är frivilligt och de när som helst kan 

välja att avbryta deltagandet utan motivering (Codex 2016; SFS 2003:460 ). Ifyllande 

och inlämnade av enkäten var respondentens samtycke till att deltaga i studien. 

Författaren till föreliggande studie utgick ifrån godhetsprincipen att vilja göra gott, att 

studiens resultat ska bidra till förbättringar i intensivvårdssjuksköterskornas arbete och 

till nytta för de patienter som vårdas där. Denna enkätundersökning utsatte inte någon 

av respondenterna för fysisk skada, ej heller berör de inget om respondenternas 

personliga integritet, vilket föranledde att ingen ansökan till Högskolan i Gävles 

forskningsetiska råd utfördes (SFS2003:460; World medical association (WMA) 2013). 

Insamlade enkäter och kodlista förvarades inlåst hemma hos författaren utan åtkomst för 

obehöriga. Endast författaren till föreliggande studie samt handledaren har studerat de 

ifyllda enkäterna. Alla ifyllda enkäter kommer att förstöras efter studiens godkännande. 

Författaren använde insamlat material endast för forskning och inget i kommersiellt 

syfte (Codex 2016). Hos forskningsetiska rådets finns det skrivet om rättvisa och att alla 

personer ska behandlas lika. Genom att göra en enkätstudie har forskaren ingen direkt 

påverkan på själva informationsinsamlingen som vid exempelvis en intervju. Data 

samlas in förutsättningslöst vilket bidrar till att alla respondenter behandlas lika. 

Presentation av studien och dess syfte ger respondenterna själva möjlighet att ta 

ställning till om de vill delta i studien eller inte.  

Författaren har med studien strävat efter att ta fram ny kunskap och under hela arbetets 

gång beaktat att ingen av respondenterna har kränkts eller att studiens syfte sätts över 

den personliga integriteten (World Medical Association 2013). När studien är godkänt 

och avslutat kommer författaren till föreliggande studie att skicka en kopia av arbetet till 

samtliga avdelningar som deltog. Detta för att delge den kunskap som avdelningarna 

bidragit med i arbetet. Insamlade enkäter samt kodlistan kommer att förstöras när 

studien är slutfört.  

 

 

 

 



 

13 

 

3. Resultat 

Reslutat kommer att presenteras i löpande text  och i figurer. Alla presenterade värden i 

figurerna kommer att vara i antal svar om inget annat anges.  

 3.1 Intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om IVA-delirium.  

Intensivvårdssjukskötersor som deltagit i studien fick rangordna påståenden i en lista 

med vad de ansåg var viktigast att utvärdera under ett arbetspass. 

Intensivvårdssjuksköterskorna värderade ”förändrad medvetandenivå” högst av de fem 

alternativen. Förekomst av IVA-delirium värderades lägre av respondenterna (Figur 2).  

 
Figur 2: Intensivvårdssjuksköterskors inställning till vilket tillstånd hos en IVA-patient som viktigast i 

förhållande till andra tillstånd. Frågan innehöll fem olika tillstånd som kan finnas hos en IVA-patient som 

skulle rangordnas ”1” för viktigast och ”5” för minst viktigast. (n)= antal besvarade enkäter. 

Intensivvårdssjuksköterskorna fick rangordna tre fakorer utifrån en lista om tio 

påståenden angående vad som hindrar att de utför deliriumbedömning hos patienten 

som de tar hand om. En andel angav (n=10) att ”svårt att bedöma på en intuberad 

patient” följt av ”bedömningsverktyg för delirium är för komplicerade att använda 

(n=8). Av sjusköterskorna som valde att kommentera i löpande text rapporterades mest 

att något bedömningsverktyg inte används. Alternativet att bedömningsformuläret inte 

förbättrar patientens utgång (n=8) följt av att bedömningsformulären för delirium är 

komplicerade att använda (n=5) och otillräckligt med tid att genomföra bedömning av 

IVA-delirium (n=5) värderades lägre. (Figur 3).  
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Figur 3. Rangordning av de tre viktigaste påståenden som kan hindra i bedömning av delirium. 

Intensivvårdssjuksköterskorna fick rangordning tre alternativ utifrån en lista med tio alternativ(y axel).  

”1”  avsågs som mest vanlig/viktig och ”3” var minst vanlig/viktig. Internt bortfall var 7 svar. (n)= antal 

besvarade enkäter. 

 

I figur 4 visas ställningstagande om IVA-delirium. Att delirium är ett problem som 

kräver åtgärder svarade 45 av 45 instämmer helt/delvis. Att IVA-delirium är en vanlig 

reaktion på IVA-miljön ansåg 43 av 45. Att det är ett underdiagnosticerat problem 

ansåg 42 av 45 . Att IVA-delirium är en utmaning att bedöma ansåg 40 av 45 

intenisvvårdssjuksköterskor. Flest tog avstånd från påståendet att IVA-delirim är sällan 

agiterade (24 av 45) och att antipsykotisk behandling borde vara initial behandling (15 

av 45) (Fig 4). 
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Figur 4: Intensivvårdssjuksköterskor åsikt om IVA-delirium. Svarsalternativen är hopslagna som positiva 

(instämmer helt/delvis) och negativa (helt och delvis avstånd). (n)= antal besvarade enkäter. 

 

3.2 Intensivvårdssjuksköterskans bedömning av IVA-delirium.  

På frågan om avdelningarna har en rutin för bedömning av sedering svarade 40 av 45 ja, 

3 av 45 svarade nej och 2 av 45 svarade vet ej.  

På frågan om, rutinen för sederingsdjup angav hur ofta patienten skulle bedömmas för 

IVA-delirium svarade 21 av 45 nej, 12 av 45 svarade ja och 12 av 45 svarade vet ej. 

 

Vid bedömning av IVA-delirium användes ”att patienten kan följa instruktioner ”oftast. 

Det alternativet utfördes från en gång per pass upp till 6 gånger per pass. Fem 

intensivvårdssjuksköterskor angav att de använde CAM-ICU en gång per pass, övriga 

angav en stor andel ”sällan” och ”använder ej”. Psykiatrisk konsult användes sällan 

(Figur 5). 
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Figur 5: Hur ofta per arbetspass används var och ett av följande för att bedöma patienten. CAM-ICU= ” The Confusion Assessment method for the Intensive Care Unit, CIWA-

AR= Clinical institute withdrawal assessment for alcohol, ICDSC= Intensive Care Delirium Screening Checklist. (n)= antal besvarade enkäter. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Aldrig hört talas
om

Använder ej

Sällan

x1ggr/pass

x2-3ggr/pass

x4-6ggr/pass

>6ggr/pass

Svar saknas

n 

Att patienten kan
följa instruktioner

Händelser med
utåtagerande
beteende

 CAM-ICU

 CIWA-AR

 ICDSC

Pykiatrisk konsult



 

17 

 

3.3 Bedömning av IVA-delirium jämfört med bedömning av sederingsdjup 

Resultatet från enkäten visade på en statistisk signifikant skillnad (P<0,0001) i att 

generellt sett utförs bedömning av sedering oftare än bedömning av IVA-delirium 

(Figur 6).  

 

 
Figur 6: Bedömning av sederingsdjup jämfört med IVA-delirium. (n)= antal besvarade enkäter. 

 

Bedömningen av sederingsdjup utfördes mer frekvent än bedömning av IVA-delirium 

per arbetspass, vilket också var signifikant (P<0,0001) (Figur 7).  

 
Figur 7: Bedömning av sederingsdjup jämfört med bedömning av IVA-delirium per arbetspass. (n)= antal 

besvarade enkäter. 
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4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat 

45 intensivvårdssjuksköterskor svarade att IVA-delirium kräver aktiva åtgärder från 

vårdpersonalen. 43 ansåg att IVA-delirium är en vanlig respons på miljön vid en 

intensivvårdsavdelning. En del (n=40) angav att deras avdelning har en rutin angående 

sedering men 21 uppger att protokollet inte anger hur ofta IVA-delirium ska bedömas. 

Den vanligaste metoden för att bedöma IVA-delirium var att se om patienten kan följa 

instruktioner (n=19) och om patienten har ett utåtagerande beteende (n=10). 42 angav 

att IVA-delirium är ett underdiagnosticerat problem och 40 angav att det är en utmaning 

att bedöma hos patienten. Studien visade en signifikant skillnad (p=.0001) mellan hur 

ofta intensivvårdssjuksköterskor bedömer sederingsdjup och hur ofta IVA-delirium 

bedöms.  

4.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visade att intensivvårdssjuksköterskor bedömde en förändrad 

medvetandegrad hos patienten oftare än vad de bedömde förekomst av delirium. En 

möjlig orsak till det kan vara att intensivvårdssjuksköterkor använder förändrad 

medvetandegrad i större utsträckning i sitt arbete (Figur 2). En förändrad 

medvetandegrad ses som en allvarlig komplikation hos patienten, bland annat enligt 

Advanced Medical Life Support konceptet (Abrahamson & Mosesso (red.) 2017). 

Devlin et al (2008) fann i sin studie ett liknande resultat; att förändrad medvetandegrad 

bedöms oftare än förekomst av delirium. I resultatet från föreliggande studie visade att 

10 ansåg att det vanligaste hindret i bedömning av IVA-delirium är att patienten är 

intuberad (Figur 3). Bedömningsverktygen ansågs också komplicerade att använda och 

svårigheter att bedöma IVA-delirium hos sederad patient (Figur 3). Detta resultat 

stämmer överens med en tidigare studie (Devlin et al 2008) där komplicerade 

bedömningsverktyg och sederade patienter skattades som vanligaste hindren till 

bedömning av IVA-delirium. En viktig del att ta hänsyn till var att i den tidigare studien 

undersökte endast intensivvårdssjuksköterskor vilka arbetade vid 

intensivvårdsavdelningar som hade IVA-delirium screening som rutin (Devlin et al 

2008).  

I resultatet för föreliggande studie hade bara en avdelning en rutin kring IVA-delirium 

och ett implementerat screeningsverktyg. Att mätinstrumenten är komplicerade att 
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använda finns även beskrivet i andra studier (Oxenbøll-Collet, Egerod, Christensen, 

Jensen, & Thomsen, 2016; Selim & Ely, 2016). I Oxenbøll-Collet et al (2016) studie 

tyckte deltagarna att mätinstrumentet CAM-ICU, som var standard på avdelningen, var 

svåra att använda. Ett påstående som också bör lyftas i denna studie är att några 

intensivvårdssjuksköterskor ansåg att det är en utmaning att bedöma IVA-delirium och 

att instrumenten är komplicerade. Trogrilic et al (2016) beskriver i sin studie att en av 

de vanligaste barriärer mot att helt följa rutiner kring IVA-delirium var kunskapsbrist 

hos personalen, låg screeningfrekvens, en misstro mot själva mätinstrumentet och även 

ett dåligt sammarbete mellan sjuksköterskor och läkare. I studien undersöktes bland 

annat intensivvårdspersonalens attityder om IVA-delirium. Något som inte har studerats 

i föreliggande studie.  

Intensivvårdssjuksköterskornas åsikt om IVA-delirium var att IVA-delirium kräver 

aktiva åtgärder från vårdgivaren (Figur 4). Den höga svarfrekvensen gällande 

påståendet kan bero på att intensivvårdssjuksköterskor har en medvetenhet om IVA-

delirium och problematiken det medför. Flertalet ansåg att IVA-delirium är en vanlig 

reaktion på IVA-miljön (45 av 45) och att det är ett underdiagnosticerat problem (42 av 

45), vilket kan visa på att det finns en medvetenhet kring IVA-delirium. I studien av 

Devlin et al (2008) ansåg intensivvårdssjuksköterskorna (i fallande ordning) att IVA-

delirium är ett vanligt problem inom intensivvården, att det är ett underdiagnosticerat 

problem, att det kräver aktiva åtgärder från vårdgivaren och att det är en utmaning att 

bedöma IVA-delirium hos IVA-patienter. 

Jämförs resultatet från Devlin et al (2008) med föreliggande studie så finns det likheter 

mellan påståenden som sjuksköterskorna instämde helt eller delvis med. Att många 

intensivvårdssjuksköterskor ser IVA-delirium som ett underdiagnosticerat problem 

framkom inte bara i den här studien. Likheterna kan även återfinnas i studien av Devlin 

et al (2008) och även andra studier som påminner om föreliggande studies resultat. 

(Hussein, Hirst & Salyers 2014; Patel et al 2009; Selim & Ely 2016). 

 

Resultatet i föreliggande studie visade på att när intensivvårdssjuksköterkorna bedömer 

patienter som har IVA-delirium (Figur 6) fokuserade de på att patienten kan följa 

instruktioner och händelser med utåtagerande beteende. En anledning att dessa två 

alternativ skattades högre kan bero på att som symtom är de relativt uppenbara kliniska 

tecken hos en IVA-patient. Båda alternativen kräver inget speciellt instrument eller 
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handlande utöver intensivvårdssjuksköterskan vardagliga bedömningar av patienten och 

kan vara mindre tidskrävande än att använda något mätinstrument. Devlin et al (2008) 

fann ett liknande resultat, sjuksköterkorna bedömde oftare om patienten kunde följa 

instruktioner eller hade en händelse med agiterat beteende. Patel et al (2009) fann att 

482 av 774 använde så kallad ”generell clinical assesement ” (ser till kliniska tecken/- 

symtom) framför olika mätinstrument för att bedöma IVA-delirium. En undersökning 

av Forsgren och Eriksson (2010) fann även de att värdering av kliniska symtom 

användes för bedömning av IVA-delirium i en majoritet av de avdelningarna som 

undersöktes (24 av 55). Även Selim och Ely (2016) fann att ett antal av deras tillfrågade 

sjuksköterskor inte använde något validerat mätinstrument. 

Av de tillfrågade intensivvårdssjuksköterskorna (40 av 45) angav att deras avdelning 

har en rutin eller protokoll för sederingsdjup av sina patienter (Figur 5). Några svarade 

vet ej (2 av 45), några svarade (3 av 45) att de inte hade något protokoll eller rutin 

angående sederingdjup. I Devlin et al (2008) studie svarade merparten av 

sjuksköterskorna att det fanns en rutin för att bedöma sederingsgrad. Devlin et al (2008) 

mätte bara intensivvårdssjuksköterskor vid intensivvårdsavdelningar som hade en rutin 

angående bedömning av sederingsgrad som specifikt tog upp screening av IVA-

delirium, dock fanns det några som även där svarade nej (12 %) respektive vet ej (28 

%), vilket liknade resultatet av föreliggande studie (Devlin et al 2008). Kanske beror 

nej/vet ej svaren på missförstånd eller att respondenten inte visste exakt svaret på 

frågan. Av de tillfrågade intensivvårdssjuksköterskorna angav nästan hälften (21 av 45) 

att deras rutin angående bedömning av sederingsgrad inte anger hur ofta IVA-delirium 

ska screenas (Figur 5).  

Vid de undersökta avdelningarna visade bara en av de tre undersökta avdelningarna 

hade en rutin som rör IVA-delirium. Intensivvårdssjuksköterskor vid de två andra 

avdelningarna uppgav att de inte har någon rutin som rör bedömning av IVA-delirium. 

Detta är en viktig punkt att ta med när jämförelse görs med andra liknande studier. Även 

att beakta svarsresultatet då bara en avdelning hade en rutin angående sederingsdjup 

som tog upp IVA-delirium. Avdelningen med en rutin angående bedömning av 

sederingdjup som berörde IVA-delirium som författaren fick ta del av specificerar inte 

hur ofta bedömning av IVA-delirium ska utföras. Dock finns en handlingsplan om 

patienten skulle ha en positiv screening för IVA-delirium. Föreliggande studie visar att 

CAM-ICU var mätinstrumentet som användes mest. Några enstaka angav även ISCDS, 
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även fast det inte är till författarens kännedom att någon avdelning har ISCDS som 

rutin. Detta hindrar dock inte enstaka sjuksköterskor att använda instrumentet. Frågorna 

om rutiner kring bedömning av sederingsdjup och IVA-delirium kan ge en viss aning 

till varför svarsfrekvensen i frågan ser ut som den gör. Utan en rutin tror författaren att 

sannolikheten är liten för att ett arbete kring ett problem skall förekomma. 

Frågeställningarna som jämför mellan bedömning av sederingsdjup med bedömning av 

IVA-delirium i denna studie visade en statistiskt signifikant skillnad (p<.00001) i hur 

ofta intensivvårdssjuksköterskor bedömde sedering jämfört till IVA-delirium, det vill 

säga sedering bedöms oftare (Figur 6). Detta gäller både generellt och per arbetspass 

(Figur 6 och 7). Skillnaden skulle kunna bero på att rutinen kring bedömning av 

sedering är tydligare jämfört med hur ofta sjuksköterskan ska bedöma IVA-delirium. En 

annan förklaring skulle kunna vara att bedömning av sederingsdjup går fortare att utföra 

än bedömning av IVA-delirium. Detta mönster liknar det som observerades i studien av 

Devlin et al (2008) som också visade på att sederingsdjup bedöms oftare än förekomst 

av IVA-delirium. Resultatet i föreliggande studie påminner om fynden i studien av 

Devlin et al (2008) men då måste även skillnaderna dem emellan beaktas. Devlin et al 

(2008) utgick från en större population och originalenkäten användes endast vid 

intensivvårdsavdelningar som hade rutin att mäta IVA-delirium. I denna studie var 

urvalet mindre; bara en av tre avdelningar som deltog hade en rutin avseende delirium. 

 

Henderson ansåg att sjuksköterskan ska se till patientens behov. Det är något som är 

mycket tydligt inom intensivvården där arbetet är väldigt styrt efter vilka problem som 

uppstår. Problem som sjuksköterskan måste ta hänsyn till och åtgärda. Resultatet visar 

att många av intensivvårdssjuksköterskorna ser IVA-delirium som ett 

underdiagnosticerat problem och bedömer symptomen som utåtagerande beteende och 

förmåga att följa instruktioner. De bedömde patientens behov som Henderson ansåg att 

intensivvårdssjuksköterskan ska göra (Alligod 2014). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Enkäten hade en svarsfrekvens på ca 40 % (45 av 112) vilket är en svaghet. I 

planeringsstadiet sattes målet om runt ca fyrtio svar, och enligt Polit och Beck (2017) 

bör minst dubbla antalet enkäter då ges ut. Med hänsyn till antal inkluderade 

intensivvårdssjuksköterskor så delades det totalt ut 112 enkäter. Sjukhus B är 

författarens arbetsplats och vid sjukhus C har författaren befunnit sig på under 



 

22 

 

verksamhetsförlagd utbildning och på så sätt fick respondenterna en personlig kontakt 

vilket kan ha bidragit till en högre svarsfrekvens. Sjukhus A låg geografiskt avsides och 

författaren har, utöver utdelningstillfället av enkäterna, endast bara varit i kontakt med 

ett fåtal personer där via mail. Detta kan ha bidragit till en sämre svarfrekvens. 

 

Mätsäkerheten i originalenkäten är testad med intrabedömarreliabilitet (”intrarater 

reliabillity”). Utöver det är inga specifika tester utförda men i löpande text beskriver 

författaren i text att enkätens testats för innehållsvaliditet (content validity), i det här 

fallet ett antal experter inom sedering och IVA-delirium som tillfrågats och granskat 

frågorna (Devlin et al 2008). Att experter tillfrågades vid skapandet av originalenkäten 

vilket bidrar till tillförlitligheten (Polit & Beck 2017). I mailkorrespondens med 

författaren framkom att inga fler tester utöver de redan nämnda utfördes av enkäten. 

Hade fler psykometriska tester utförts för att höja enkätens mätsäkerhet och 

tillförlitlighet hade detta kunnat stärka resultatet, i föreliggande studie. Analysen skedde 

med en icke-parametrisk analys vilket är passande för studien, bland annat för att antalet 

enkäter är få. Enligt Polit och Beck (2017) är parametriska tester starkare, dock ger den 

icke parametriska analysen en styrka till resultatet till skillnad om ingen analys används 

alls. En faktor med föreliggande enkät är att den inte är professionellt översatt från 

engelska till svenska. Vid översättning kan det som ska översättas, för att testa själva 

översättningen, göras en översättning tillbaka till originalspråket och jämföra hur väl det 

stämmer överens med originalet (Polit & Beck 2017). Detta utfördes inte med denna 

enkät. Risker för felöversättning, syftningsfel och missuppfattningar finns även om 

åtgärder för att minimera detta har vidtagits, bland annat språklig kontroll av en person 

med engelska som modersmål. Andra tankar kring olika alternativ i en av 

flervalsfrågorna, varför ett instrument får mätning av alkoholdelirium togs med när 

enkäten inriktar sig på sederingsdjup och IVA-delirium.  

Enligt författaren till enkäten fanns det ingen manual för bearbetning av data, något som 

försvårade analysen av data. En fråga i enkäten har efter insamlingens slutförande visat 

sig innehålla ett skrivfel. Frågan rörande hur ofta intensivvårdssjuksköterskor bedömer 

sederingsdjup och IVA-delirium har ett av valen benämnts som ofta när instruktionen är 

”… värderar förekomst av delirium frekvent, placera ett kryss i förekomst av delirium i 

ofta kolumnen…”. Under läsbarhetstestet komenterades detta men i slutkorekturen av 

enkäten hade misstaget inte ändrats. Den aktuella frågan hade efter sammanställning av 

data, inget fel ifyllt eller utelämnat svar. Studiens validitet är att grundmaterialet har 
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tagits fram med expertpanel i ämnet. Enkäten är också pilottestad för att bedöma ”face 

validity” något som ger styrka till studien. I föreliggande studie hittades likheter med 

enkäten av Devlin et al (2008) och andra som studerat området (Boot 2012; Oxenbøll-

Collet et al 2016; Patel et al 2009;). Författaren till föreliggande studie har försökt att 

visa genom tydlig metodbeskrivning och resultatbeskrivning samt beskrivit bortfall. 

Studiens tillförlitlighet har grundmaterialet mätt intrarater reliability. Inget av detta har 

författaren till föreliggande studie kunnat genomföra. Test re-test har gjorts i av Devlin 

et al (2008) vilket denna studie kan dra lite nytta av för att stärka resultatet. Ett test re-

test utfört av författaren till föreliggande studie varit av intresse, dock utfördes detta inte 

på grund av tidsbrist. Svagheter i studien är den låga svarsfrekvensen och att enkäten 

inte var mer underbyggd i sina frågeställningar samt att fler psykometriska tester borde 

ha utförts. En styrka i studien är i att fyndet till en av frågeställningarna var statistiskt 

signifikant (Polit & Beck 2017). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Resultatet i studien kan ligga till grund för ett förbättringsarbete vid 

intensivvårdsavdelningar. Bedömningsverktyget (CAM-ICU) har ett antal 

intensivvårdssjuksköterskor angett är komplicerat att använda. Ett förslag är en 

utbildningsinsats av det aktuella mätinstrumentet eller byte till ett annat mätinstrument. 

En tydligare rutin kring hur ofta IVA-delirium bör bedömas samt vilka initiala åtgärder 

som bör vidtas. Rutinen kan även beröra långsiktiga åtgärder såsom icke farmakologisk 

omvårdnadsbehandling. Hanison och Conway (2015) och Sullinger et al (2017) 

beskriver i sina studier att systematiskt förbättringsarbete om IVA-delirium har en 

positiv effekt med bland annat ökad upptäckt av IVA-delirium. Sullinger et al (2017) 

såg bland annat att rutiner med farmakologiska och icke farmakologiska åtgärder mot 

IVA-delirium minskade frekvensen, minskade vårdtiden inom IVA och minskade 

dubbelanvändningen av läkemedel hos patienterna. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av studien skulle kunna ligga till grund för vidare kvalitativ och kvantitativ 

forskning inom området och kunna ligga till grund för ett förbättringsarbete. Resultatet 

av studien kan förhoppningsvis öka kunskapen om IVA-delirium och därmed skapa 

förutsättningar för att minska lidande hos patienter som vårdas på 
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intensivvårdsavdelningar. Resultatet kan även användas som utvärdering hos de 

undersökta avdelningarna om hur deras arbete med att bedöma IVA-delirium är. 

 

4.6 Slutsats  

Sjuksköterskor bedömde sederingsgrad oftare än IVA-delirium. Uppfattningen hos 

intensivvårdssjuksköterskorna var att bedömningsverktyget för att bedöma IVA-

delirium var svåranvända samt att det fanns svårigheter att bedöma IVA-delirium hos 

intuberade och sederade patienter. Mer utbildning inom ämnet skulle kunna öka 

kunskapen om IVA-delirium, fördelarna med att upptäcka tecken på IVA-delirium och 

fördelarna med att behandla IVA-delirium. Intensivvårdssjuksköterskorna som deltog i 

studien var medvetna om att IVA-delirium kräver aktiva åtgärder från vårdpersonalen 

och att IVA-delirium är ett underdiagnosticerat problem. Något som skulle kunna 

förbättras av en bättre implementering av matinstrument för IVA-delirium. 
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