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ABSTRAKT 
Bakgrund: Akut konfusion har visat sig förekomma inom nästan alla vårdformer 
för äldre patienter, därför behöver sjuksköterskan utveckla sina kunskaper om 
patienters upplevelser vid tillståndet. Syfte: Att beskriva äldre patienters 
upplevelser vid akut konfusion i samband med sjukhusvistelse. Metod: 
Litteraturstudien utgjordes av tio vetenskapliga artiklar som hittades i databasen 
PubMed och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Utifrån 
innehållsanalysen formades fyra teman kring äldre patienters upplevelser vid akut 
konfusion; ”en overklig verklighet”, ”starka emotionella upplevelser”, ”vara i 
någon annans händer” och ”uppvaknandet”. Det framkom att patienterna upplevde 
hallucinationer och att tids- och rumsuppfattningen mixandes ihop samt att de 
upplevde rädsla och hot. Patienterna kände också att mötet med sjuksköterskan 
inte skedde på lika villkor och de kände sig därför underlägsna. Dock var 
sjuksköterskans närvaro viktig för att patienten skulle känna trygghet. Patienterna 
upplevde att de miste kontrollen över situationen och kände ofta skuld och skam 
efteråt. Slutsats: Det behövs gemensamma strategier för sjuksköterskor inom 
omvårdnaden av äldre för att kunna hantera uppkomna situationer i samband med 
akut konfusion. En modell utarbetades om hur sjuksköterskor kan agera i arbetet 
med äldre patienter som riskerar att drabbas av akut konfusion.  
 
Nyckelord: delirium, kvalitativ forskning, litteraturöversikt, omvårdnad, 
sjuksköterska 
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INTRODUKTION 

Äldre utgör en stor och växande patientgrupp för de flesta sjuksköterskor. Något 

som kan drabba äldre patienter inom sjukvården är akut konfusion. Som 

sjuksköterska är det därför viktigt att ha förståelse för och kunskap om vad dessa 

patienter genomgår för att bättre kunna hantera de situationer som uppstår i 

samband med att patienter drabbas av akut konfusion.  

Andelen äldre ökar 

I Sverige är den allmänt vedertagna definitionen av äldre, människor som är 65 år 

och äldre (Larsson & Rundgren, 1997, s. 20). Av den totala befolkningen i 

Sverige på 9,2 miljoner människor uppgick den sista december år 2007 antalet 

äldre till cirka 1,6 miljoner människor (URL 1). Statistiska centralbyråns 

uträkningar visar att åldersgruppen 65 år och äldre kommer öka kraftigt de 

närmaste årtiondena (URL 2). Antalet äldre som är i behov av omvårdnad 

kommer därför också att öka i Sverige och fortsätta göra det de kommande 

årtiondena (Sandberg, Gustafson, Brännström & Bucht, 1998).  

Akut konfusion 

Akut konfusion är ett tillstånd som under lång tid beskrivits i litteraturen. Redan 

för 2000 år sedan skrev Hippokrates ned sina iakttagelser av tillståndet som då 

ansågs vara till allvarlig skada för den som drabbades (Gustafson, Lundström, 

Bucht & Edlund, 2002). Den svenska beteckningen av tillståndet är akut 

konfusion men internationellt benämns det även som delirium (Dehlin & 

Rundgren, 2007, s. 341).  

 

I stort sett alla vetenskapliga studier som gjorts inom ämnet det senaste decenniet 

har använt DSM-IV1 kriterier för att definiera akut konfusion (Gustafson et al., 

2002). Akut konfusion definieras enligt DSM-IV som störningar i medvetandet 

som uttrycks som koncentrationssvårigheter, desorientering och språksvårigheter. 

För att diagnos av akut konfusion ska kunna ställas ska dessa störningar i 

medvetandet inte kunna relateras till tidigare diagnostiserad demenssjukdom. 

Symtomförloppet utvecklas på kort tid och svårighetsgraden av tillståndet växlar 

                                                 
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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under dygnet. Varaktigheten av tillståndet sträcker sig vanligtvis från några 

timmar till några dagar (American Psychiatric Association, 1995, s. 130, 133). 

Differentialdiagnoser till akut konfusion är demens och depression och det kan 

vara särskilt svårt att skilja akut konfusion från demens eftersom akut förvirring 

kan vara ett första tecken på demens (Skog & Grafström, 2003, s. 126). Det som 

skiljer akut konfusion från demens är främst att symtomförloppet är mycket 

kortare vid akut konfusion (American Psychiatric Association, 1995, s. 133, 146). 

 

Akut konfusion förekommer i stort sett inom alla typer av vårdformer för äldre 

(Irving, Fick & Foreman, 2006). Studier har visat på stor variation i förekomsten 

av akut konfusion beroende på vilken vårdform som undersöktes (Sandberg et al., 

1998). Upp till hälften av alla höftfrakturspatienter över 65 år drabbas av akut 

konfusion under sin vårdtid och ungefär en tredjedel av patienter på sjukhem visar 

någon gång tecken på tillståndet. Hos patienter över 70 år förekommer akut 

konfusion hos 10-20 procent av dem som passerar ett sjukhus akutintag. Dock 

anses tillståndet vara underdiagnostiserat, vilket leder till att mörkertalet kan vara 

stort. (Dehlin & Rundgren, 2007, s. 342). Människor med demenssjukdom eller 

andra hjärnskador drabbas oftare av akut konfusion än andra äldre. Andra 

riskfaktorer är bland annat tidigare konfusion, vissa läkemedel, miljöförändring 

och syn- och hörselnedsättning. Det som också kan utlösa en akut konfusion är 

bland annat urinvägsinfektion, störningar i vätske- och elektrolytbalansen, 

hjärtinfarkt, skallskada, sömnbrist, förstoppning och postoperativt (Skog & 

Grafström, 2003, s. 126).   

Sjuksköterskans möte med äldre som drabbats av akut konfusion 

Varje dag sker tusentals möten i vården och sjuksköterskans förmåga att förstå 

andra människor har betydelse för vårdkvaliteten (Andersson, 2007, s. 101,103). 

Många sjuksköterskor upplever att mötet med en patient i akut konfusion kan vara 

en oerhört stressfylld situation. Detta beror på att akut konfusion ofta är något 

oförutsägbart och att sjuksköterskans arbetsbörda ökar i och med patientens 

tillstånd. Många sjuksköterskor anser att hänsyn inte tas till denna ökande 

arbetsbörda i deras arbete, att det inte finns tillräckligt med tid och beredskap för 

att ta hand om dessa patienter. Dessutom beskriver de själva sitt arbete som 

mentalt och fysiskt utmattande när det gäller omvårdnaden av patienter med detta 

tillstånd (Lou & Dai, 2002; Stenwall, Sandberg, Eriksdotter Jönhagen & 
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Fagerberg, 2007). Trots att sjuksköterskor uppfattar mötet med patienter som 

drabbats av akut konfusion som stressfyllt anser de att det är av stor vikt att de 

bemöter patienten med ett stort lugn och använder både verbal och icke-verbal 

kommunikation för att försöka hjälpa patienten att också finna ett lugn 

(Andersson, Hallberg & Edberg, 2003). Att uppträda lugnt kan i dessa typer av 

händelser vara svårt eftersom omvårdnaden kring personer med detta tillstånd ofta 

är krävande samt att sjuksköterskan kan känna sig oerfaren och osäker på vad som 

ska hända med patienten vilket gör vårdarbetet komplext och svårt (Lou & Dai, 

2002). Enligt omvårdnadsteoretiken Joyce Travelbee (1971) ska sjuksköterskan 

arbeta terapeutiskt i omvårdnadssitationer för att minska sin osäkerhet, det innebär 

att hon medvetet går in i situationen med kunskap om hur omvårdnaden ska 

struktureras upp för patientens bästa. För att kunna arbeta på detta terapeutiska 

sätt krävs självinsikt, god attityd och kunskap för att identifiera och tillgodose 

patientens behov (Kirkevold, 2000, s. 137-138). 

Upplevelser av akut konfusion 

Travelbee (1971) menar med sin interaktionsteori att fokus ska ligga på hur 

patienten upplever en situation och inte på sjuksköterskans egen uppfattning av 

situationen. Syftet med omvårdnadsarbetet blir därför enligt Travelbee att skapa 

en mellanmänsklig relation där patientens olika behov ska tillgodoses (Kirkevold, 

2000, s. 132, 134). Laitinen (1996) har undersökt patienters erfarenheter av akut 

konfusion. För patienterna, som kom ihåg sin förvirring väl, var det ångestladdat 

att befinna sig mellan medvetande och omedvetande men genom fysisk närvaro 

från sjuksköterskan kände sig patienterna lugna och trygga. Wakefield (2002) 

beskriver äldre patienters beteenden vid akut konfusion. De äldre fick ett förändrat 

tal och var oförmögna att föra en konversation. De blev passiva och var 

desorienterade till tid, rum och person.  

 
Det finns flera studier kring medicinska komplikationer och konsekvenser efter 

akut konfusion medan det finns färre studier angående hur patienter upplever akut 

konfusion samt hur vårdpersonal och anhöriga upplever tillståndet. Genom att få 

en bättre förståelse för hur en patient upplever att vara i akut konfusion kan 

sjuksköterskors upptäckande och hantering av tillståndet förbättras (O´Malley, 

Leonard, Meagher & O´Keeffe, 2008). 
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SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva äldre patienters upplevelser vid akut 

konfusion i samband med sjukhusvistelse.  

METOD 

Litteratursökning  

De databaser som användes i litteratursökningen var PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. Relevanta sökord för att besvara syftet var: Acute confusional state, 

delirium, elderly, aged, experience och nursing. Kombinationer av sökorden 

användes för att anpassa litteratursökningen till de aktuella databaserna. 

Litteratursökning som gav över 200 träffar ansågs innehålla för stort material för 

att genomsökas och i dessa fall gjordes en mer avgränsad sökning genom att 

ytterligare ett sökord lades till i litteratursökningen. Genom manuell sökning i 

artiklars referenslistor hittades två artiklar till resultatet. Litteratursökningen 

redovisas i bilaga 1. 

Avgränsning, urval och kvalitetsbedömning 

Litteraturstudien avgränsades genom att endast använda artiklar som innefattar 

studier av äldre personer (65 år och äldre) som upplevt akut konfusion. Deltagarna 

i studierna skulle ha haft sin episod av akut konfusion i samband med 

sjukhusvistelse. Artiklarna skulle vara publicerade från och med år 1995, vara 

vetenskapliga och skrivna på engelska eller svenska. De artiklar som inkluderades 

till resultatet skulle också vara kvalitativa. Artiklar som inte var etiskt granskade 

eller förde ett etiskt resonemang exkluderades. Studier som innefattade deltagare 

med demenssjukdom exkluderades. Kvantitativa studier och studier som ej 

uppfyllde grad I eller grad II i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

exkluderades, se bedömningsmall i bilaga 2.   

 

Artiklar till resultatet valdes ut i ett första steg efter hur väl titeln stämde överens 

med litteraturstudiens syfte. Därefter lästes abstraktet igenom på de utvalda 

artiklarna och de som svarade på litteraturstudiens syfte lästes i sin helhet. De 

utvalda artiklarna till resultatet granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för vetenskapliga artiklar. Artiklarna kunde enligt denna 

bedömningsmall få betygen I-III, där grad I innebar hög kvalitet och grad III 
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innebar låg kvalitet. Olika delar i artiklarna betygsattes från 0-3 poäng, därefter 

räknades den totala poängsumman ihop och denna summa motsvarade betygen I-

III. Översikt och kvalitetsbedömning av resultatartiklar redovisas i bilaga 3. 

 

Artiklar som benämnde akut konfusion med synonymen delirium inkluderades i 

litteraturstudien. I litteraturstudien har dock enbart begreppet akut konfusion 

använts för att vara konsekvent i texten och för att det inte ska förväxlas med 

tillståndet delirium tremens
2. Artiklar som handlade om andra deliriumformer än 

det som kan jämställas med akut konfusion exkluderades. I litteraturstudien har 

studiernas deltagare benämnts som äldre eller patienterna. 

Analysförfarande 

Eftersom materialet till litteraturstudiens resultat bestod av kvalitativa artiklar 

valdes en induktiv kvalitativ ansats och kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod. Analysprocessen inspirerades av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008, s. 159, 162-165) som beskriver att kvalitativ innehållsanalys fokuserar på 

tolkning av texter. I litteraturstudiens analysförfarande har Lundman och Hällgren 

Graneheims (2008, s. 162-165) kategorier istället benämnts som subteman.   

 

Analysen av litteraturstudiens resultatartiklar gjordes genom att artiklarna först 

lästes i sin helhet för att få en första bild av den underliggande innebörden. 

Därefter plockades passande meningsenheter ut från artiklarnas resultat genom att 

de markerades i resultatartiklarna, sedan överfördes dessa till ett worddokument. 

Detta material skrevs ut och meningsenheterna kondenseras till kortare och mer 

lätthanterliga texter. Kondenseringarna skrevs ned i koder, koderna jämfördes och 

kopplades ihop med varandra till olika subteman. Därpå skapades teman utifrån 

de subteman som framkom och den underliggande innebörden. Exempel på 

analysmetoden kan ses i bilaga 4. 

 

Etiska överväganden 

Innan en litteraturstudie genomförs bör etiska överväganden beaktas (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 73). Därför skulle de studier som inkluderades i denna 

litteraturstudie ha ett etiskt förhållningssätt, antingen genom att vara etiskt 

                                                 
2 Tillstånd med svår abstinens som uppkommer efter alkohol eller läkemedelsmissbruk (URL 3). 
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granskade eller föra ett etiskt resonemang. Olsson och Sörensen (2007, s. 54-56) 

beskriver att inom forskning är det ett krav att deltagare till studier ska kunna ge 

sitt informerade samtyckte till att delta. Detta innebär att deltagaren måste förstå 

all information om exempelvis eventuella risker som forskningen kan medföra. I 

denna litteraturstudie har därför studier med deltagare med demenssjukdom 

exkluderats eftersom deras tillstånd kan göra att de inte förstår informationen om 

studien fullt ut och kan därför inte ge sitt informerade samtycke.  

RESULTAT 

Resultatet utgörs av tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. De teman och 

tillhörande subteman som framkom efter analysförfarandet presenteras i en 

resultatöversikt, se Fig. 1. 

 

 

Figur 1.  Resultatöversikt 

 

En overklig verklighet 

Verklighetsförankring 

De äldre beskrev upplevelserna som de varit med om under sin akuta konfusion 

som mycket verklighetstrogna (McCurren & Nones Cronin, 2003; Schofield, 

1997). En äldre patient beskrev sin upplevelse som: 

 

”…so realistic, like real, as real life”  

(Schofield, 1997, s. 946). 
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Trots att de äldre beskrev att de uppfattade upplevelserna som verkliga hade 

många en känsla av att de även samtidigt upplevdes som overkliga (Andersson, 

Hallberg, Norberg & Edberg, 2002a; Fagerberg & Jönhagen, 2002). Vissa 

patienter beskrev det som att drömma men ändå vara vaken (McCurren & Nones 

Cronin, 2003; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007).  

 

 

“I felt that I was like in a dream but I was aware and 

 I was awake at the same time” 

 (McCurren & Nones Cronin, 2003, s. 321 ).   
 

Tids- och rumsuppfattning 

Tids- och rumsuppfattning beskrevs av de äldre som något som trasslades ihop när 

de befann sig i akut konfusion (Andersson et al., 2002a; Andersson, Knutsson, 

Hallberg & Norberg, 1993; Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg, 1999). De 

hade svårt att urskilja natt och dag (Granberg et al., 1999) och om de befann sig 

på sjukhuset eller inte (Crammer, 2002; Schofield, 1997; Sörensen Duppils & 

Wikblad, 2007).  

 

”How can I be in [the hospital] 

 when I’m down here in the basement of this building?” 

 (McCurren & Nones Cronin, 2003, s. 321). 
 

En del patienter upplevde förvirringen över tid och rum som minnesförlust, att de 

hade varit borta ett tag utan att veta vad de gjort (McCurren & Nones Cronin, 

2003). Tidigare händelser mixades ihop med rådande upplevelser vilket gjorde att 

de inte kunde få grepp om tiden och platsen som de befann sig på för tillfället 

(Andersson et al., 2002a).  

Starka emotionella upplevelser 

Obehag 

Att vara i akut konfusion beskrevs främst som en skrämmande upplevelse 

relaterat till de obehagliga hallucinationer som patienten upplevde (Andersson et 

al., 2002a; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Roberts, Rickard, Rajbhandari & 

Reynolds, 2006). Hallucinationerna uttryckte sig ofta som otäcka djur eller 
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varelser eller föremål som svävade omkring i rummet (Granberg et al., 1999; 

Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). De äldre beskrev också att de upplevde en 

känsla av ensamhet (Stenwall, Eriksdotter Jönhagen, Sandberg & Fagerberg, 

2008). Det förekom även beskrivningar om känslan att vara fångad och tvungen 

att stanna mot sin vilja (Fagerberg & Jönhagen, 2002; Granberg et al., 1999). 

 

”Oh it was a terrible experience...  

I was frightened and just really uncomfortable” 

 (McCurren & Nones Cronin, 2003, s. 321). 
 

”Yes, there was such an unpleasant feeling…”  

(Andersson et al., 1993, s. 244). 
 

Välbefinnande 

Trots att skrämmande upplevelser var dominerande i skildringarna beskrev 

patienterna även trivsamma episoder (Schofield, 1997; Sörensen Duppils & 

Wikblad, 2007). De beskrev omgivningen och människorna runt dem som lugna 

och behagliga och att de upplevde stor självkänsla när de befann sig i akut 

konfusion (Andersson et al., 2002a). En dam återberättade en hallucination där 

hon såg vackra blommor i sitt rum och fylldes då med glädje och förtjusning:  

 

”It was so beautiful… such incredibly beautiful flowers… 

 and I almost feel the loss of it” 

 (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 814). 
 

Fly från hot 

Många patienter beskrev att de upplevde att de försökte fly från en hotande 

situation under sin akuta konfusion (Fagerberg & Jönhagen, 2002; Granberg et al., 

1999; Stenwall et al., 2008). De hotande situationerna var av olika karaktär, bland 

annat beskrevs en kamp för livet. Att försöka ta sig ur den egna sängen för att 

undkomma hotet var något som flera upplevde (Fagerberg & Jönhagen, 2002; 

Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). Patienterna menade att det var omöjligt att 

vara kvar i sängen och bara invänta hotet, som till exempel att lamporna i taket 

skulle ramla ner och komma mot sängen. Därför gjorde de flera försök att 

undkomma situationen, som att klättra ur sängen och springa i korridorerna 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002). En man som trodde att han var en häst som skulle 

bli skjuten gjorde ett försök att klättra ur sängen: 



 11 

 

”I was a horse and the horse was lame and were going to be shot”  

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 814). 
 

En annan kvinna beskrev att hon uppfattade att hon var i ett av nazisternas 

fångläger och tog sig ur sängen och upplevde det så här: 

 

”I had to get away at all costs…when the staff disappeared into another 

 room and I was left alone, I thought that now I have the opportunity 

 to get away… I got hold of the bandage and wrapped it around the bedside,  

to get a firm hold of it, and to get out of the bed…”  

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 814).  
 

Vara i någon annans händer 

Beroendeställning 

Att vara undergiven sjuksköterskan i mötet och känslan av att förminskas var 

något som de äldre upplevde under sin akuta konfusion (Fagerberg & Jönhagen, 

2002; Granberg et al., 1999; Stenwall et al., 2008). Att bli ifrågasatt som patient 

gjorde att mötet med sjuksköterskan inte kändes likvärdigt utan att det var 

sjuksköterskan som hade makten (Stenwall et al., 2008). En dam ansåg att 

sjuksköterskorna agerade på ett sådant sätt att det fick henne att känna sig 

nedvärderad: 

 

”It was precisely what they wanted to point out  

to make me feel belittled in some way, and I didn’t like it”  

(Andersson et al., 1993, s. 244). 
 

Misstro  

I mötet med sjuksköterskan upplevde patienterna misstro och misstänksamhet mot 

sjuksköterskan (Crammer, 2002; Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & 

Nones Cronin, 2003; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). Paranoida tankar om 

att sjuksköterskan skulle döda dem när de fick en injektion beskrevs av flera;  

 

”…I did not trust anybody and they hade one of the staff looping after me the 

whole night and she said ´Yes we are going to give you an injection and I was 

scared to death that they were going to give me a poisonous shot” 

(Fagerberg & Jönhagen, 2002, s. 342). 
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“I was so afraid, and I cried and shouted… and every time I got the injection I 

thought I got worse, and I was convinced that they were going to kill me…” 

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 814). 
 

En del patienter upplevde att sjuksköterskan inte hade förståelse för deras 

upplevelser och när information undanhölls från patienterna upplevde de att de 

blev misstrodda av sjuksköterskan och stämplades som ”lite efterblivna” 

(Stenwall et al., 2008). 

Närvaro 

Trots känslor av misstro och beroendeställning var sjuksköterskans närvaro något 

som många äldre som drabbats av akut konfusion framhöll som viktigt. När 

sjuksköterskan fanns närvarande upplevdes omgivningen ofta som lugnare och 

mindre ångestfylld. De äldre beskrev att de kände en större säkerhet när 

sjuksköterskan fanns i närheten (Granberg et al., 1999; Schofield, 1997; Stenwall 

et al., 2008). Vissa av patienterna som drabbats av akut konfusion kände även att 

sjuksköterskans närvaro hjälpte dem att glömma förvirringen för en stund 

(Granberg et al., 1999; Stenwall et al., 2008;). 

 

“Some are so nice I forget about it, for a while.  

It is always so nice with kindness”  
(Stenwall et al., 2008, s. 1582). 

 

Mista kontrollen 

I de äldres beskrivningar om att vara i akut konfusion framkom känslan av att 

mista kontrollen (Fagerberg & Jönhagen, 2002; Roberts et al., 2006; Stenwall et 

al., 2008). De äldre upplevde det som oerhört frustrerande att inte kunna påverka 

och förstå situationer som de ställdes inför (Andersson et al., 2002a; Andersson et 

al., 1993).   

 

”Yes, I know my hands and feet were tied. I was powerless.  

I had to accept what others did and decided”  

(Andersson et al., 2002, s. 658). 
 

Känslan av att förlora kontrollen över situationen förstärktes när patienterna 

upplevde svårigheter att uttrycka sig i tal om deras behov och känslor under det 
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akuta konfusionstillståndet (Crammer, 2002; Schofield, 1997; Stenwall et al., 

2008; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007).  

 

Uppvaknandet 

Skuld och skam 

Känslor av att ha betett sig illa mot sin omgivning var vanliga efter att ha 

genomgått en akut konfusion (McCurren & Nones Cronin, 2003; Sörensen 

Duppils & Wikblad, 2007). De äldre hade efter händelserna som utspelat sig 

under den akuta konfusionen starka skuldkänslor. De tyckte det var genant och 

förödmjukande att veta hur de hade betett sig (Andersson et al., 2002a; Fagerberg 

& Jönhagen, 2002). 

 

“I hit the nurse, I behaved awfully badly” 

 (Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 815). 
 

Orsak 

Efter att ha tillfrisknat från den akuta konfusionen gick de äldres funderingar 

kring vad som kunde ha orsakat deras förvirring och varför de betett sig som de 

gjort. Även en oro uttrycktes att tillståndet var ett tecken på att de höll på att 

utveckla en demenssjukdom eller höll på att bli galna (Fagerberg & Jönhagen, 

2002; Sörensen Duppils & Wikblad, 2007). Så här svarade en patient på frågan 

om han berättat för sjuksköterskan om vad han upplevt under sin akuta konfusion: 

 

 “…I didn’t dare. I was so afraid that they would 

 send me to a psychiatric hospital”  

(Sörensen Duppils & Wikblad, 2007, s. 815). 
 

Andra funderade mindre över orsaken och kunde lämna händelsen bakom sig och 

se det som en ”rolig historia” (Fagerberg & Jönhagen, 2002). De flesta äldre 

ansåg att tillståndet orsakats av faktorer som låg utanför deras egen kontroll som 

till exempel felmedicinering, trauma, sömnlöshet eller smärta (Andersson et al., 

2002a).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att patienterna upplevde att verklighetsförankring samt tids- och 

rumsuppfattningen förändrades under den akuta konfusionen. Situationen kändes 

mycket verklig samtidigt som den ofta upplevdes som overklig. Vi anser att i detta 

läge är det av stor vikt att sjuksköterskan lägger kraft på att underlätta för 

patienten att återfå någon slags orientering. Sjuksköterskan kan orientera patienten 

genom att försöka avskärma patienten från alltför många intryck samt konkret 

visa när det är dag och natt. 

 

Resultatet visade också att äldre patienter upplevde starka känslor som kunde 

variera från skrämmande till trivsamma känslor. Detta skildras även i Andersson, 

Norberg och Hallbergs (2002b) observationsstudie av äldre patienter som drabbats 

av akut konfusion, att känslor som rädsla, välbehag och förskräckelse växlade 

under tillståndet. Med bakgrund av detta anser vi att sjuksköterskan måste vara 

medveten om det känslospann som patienter kan uppleva och vara beredd att 

agera efter varierande situationer som uppstår under hela vårdförloppet. För att 

vara beredd att agera kan sjuksköterskor behöva strategier för hur de ska bemöta 

problemen kring akut konfusion. Flera studier beskriver att sjuksköterskor inte 

använder sig av samma strategier för att upptäcka, förebygga och hantera akut 

konfusion hos äldre (Dahlke & Phinney, 2008; Lou & Dai, 2002; Andersson et al., 

2003). I en interventionsstudie framkom det att om personal utbildas i prevention, 

bedömning och behandling av akut konfusion minskas tillståndets och 

sjukhusvistelsens längd samt även att dödligheten av tillståndet minskar bland 

dessa patienter (Lundström et al., 2005). Vi tycker att detta tyder på att 

sjuksköterskor bör få mer tid till utvecklig av goda förebyggande strategier för att 

bemästra de svårigheter som uppkommer i samband med akut konfusion. För att 

detta ska kunna genomföras måste sjuksköterskorna ha en gemensam plattform att 

arbeta utifrån där ett övergripande gemensamt synsätt dominerar. Det 

gemensamma synsättet behövs eftersom en patient som befinner sig i akut 

konfusion behöver kontinuitet för att kunna finna ett lugn. Men sjuksköterskan 

ska även kunna anpassa sig till den unika situationen eftersom ingen upplevelse är 

den andra lik.  
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För att förebyggande strategier ska kunna tillämpas är det viktigt att som 

sjuksköterska tidigt kunna urskilja de riskfaktorer som kan leda till akut 

konfusion. Andersson, Gustafson och Hallberg (2001) menar att de flesta 

riskfaktorer redan finns hos patienten vid inskrivningen och är därför lätta att 

konstatera för sjuksköterskan. Tidigt upptäckande av dessa riskfaktorer kan göra 

att färre patienter drabbas av akut konfusion. För att underlätta identifieringen av 

riskfaktorer tycker vi att sjuksköterskor ska använda sig av en checklista där 

riskfaktorer till akut konfusion kan bockas av. Detta kan ses som ett konkret 

hjälpmedel i omvårdnadsarbetet som skulle underlätta och spara tid för 

sjuksköterskan samt även undvika onödiga kostnader i och med att patientens 

sjukhusvistelse förlängs vid en akut konfusion.  

 

Litteraturstudien visade att patienterna ibland upplevde att de kände sig tvungna 

att fly från en situation som kändes hotfull, detta resulterade bland annat i försök 

att ta sig ur patientsängen. Som sjuksköterska är det då viktigt att ha förståelse för 

patientens rädsla, inte minst för att förhindra att olyckor sker om patienten ramlar 

ur sängen som kan ge stora skador vilket i sin tur kan försvåra och försena 

tillfrisknandet. Att försöka lugna patienten är av stor vikt både för att påskynda 

tillfrisknandet och för att den akuta konfusionen inte ska förvärras.   

 

Resultatet visar också att de äldre upplevde att de befann sig i beroendeställning 

gentemot sjuksköterskan. Patienterna upplevde att mötet med sjuksköterskan inte 

var jämbördigt utan att det var sjuksköterskan som hade makten. Vi tror att det 

kan vara svårt att patient och sjuksköterska är jämbördiga i dessa typer av 

situationer eftersom sjuksköterskan kan vara tvingad att inta en viss paternalism 

gentemot patienten för att se till patientens bästa. Men den beroendeställning som 

patienten upplevde kan även vara ett tecken på en felaktig attityd till äldre 

patienter som vi tyckt oss se inom vården, äldre patienter anses av en del 

sjuksköterskor inte vara intressanta att vårda. Söderhamn, Lindencrona och 

Gustavsson (2001) har undersökt sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors 

attityder till äldre och kommit fram till att sjuksköterskeutbildningen bör arbeta 

mer aktivt för att ge en positiv bild av vårdandet av äldre människor eftersom 

negativa attityder är vanliga mot denna patientgrupp. Enligt vår erfarenhet kan en 

del sjuksköterskor också slentrianmässigt se förvirring som något som naturligt 
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hör till äldre människor. Dahlke och Phinney (2008) menar att sjuksköterskor som 

anser att förvirring är normalt bland äldre inte tar de alarmerande symtomen på 

akut konfusion på allvar och ingriper därför inte aktivt. 

 

Känslor av misstro och misstänksamhet som patienten kände mot sjuksköterskan 

framkom i resultatet. I många fall upplevde patienterna att sjuksköterskan skulle 

ta livet av dem genom att ge dem en dödlig injektion. Det då är viktigt som 

sjuksköterska att vara flexibel i omvårdnaden. Sjuksköterskan måste prioritera vad 

som är viktigast just då, att ge patienten injektionen eller om detta kan vänta tills 

patienten återfått ett lugn som exempelvis kan uppnås genom att som 

sjuksköterska vara närvarande och prata med patienten. Det är viktigt att komma 

ihåg att patienten trots sin akuta konfusion kan känna av sjuksköterskans 

eventuella stress och irritation och därmed bli ännu mer rädd och uppjagad.    

 

I resultatet framkom det att när sjuksköterskan var närvarande vid patientens sida 

blev patienten lugn. Vi anser att många gånger kan närvaro, att bara finnas till 

som sjuksköterska, vara tillräckligt för patienten ska finna ett lugn. Stress är ett 

stort problem inom dagens sjukvård och kan vara en orsak till att sjuksköterskan 

inte tar sig tid att sitta ner hos patienten. Lou och Dai (2002) beskriver att 

sjuksköterskor anser att vården av en patient med akut konfusion innebär en stor 

stressfaktor eftersom patienterna kräver mycket tid som sjuksköterskorna känner 

att de inte har. Vi anser att detta tyder på att många sjuksköterskor måste bli bättre 

på att omprioritera sin tid, om detta inte är tillräckligt för att lösa problemet kan 

det även ses som ett organisationsproblem eftersom tiden då måste tas från någon 

annan del av vårdarbetet som sjuksköterskan inte kan prioritera bort. För att 

omvårdnadsarbetet ska utvecklas är det även viktigt att sjuksköterskorna hela 

tiden för en tydlig dialog med varandra och reflekterar över sitt eget och andras 

arbete, vad görs bra och vad kan förbättras? 

 

Litteraturstudien visade att efter de äldre genomgått en episod av akut konfusion 

väcktes känslor av skuld och skam samt funderingar över orsaken till tillståndet. 

Det fanns en skillnad i hur patienterna upplevde orsaken till sin akuta konfusion.  

Vissa såg det som att de höll på att förlora förståndet eller bli dementa medan 

andra inte reflekterade nämnvärt över orsaken. Cullberg (2003, s. 357) menar att 



 17 

detta kan förklaras genom coping som är den bemästringsförmåga som en 

människa har för att hantera svåra händelser och förklarar därmed varför två 

människor kan reagera olika på liknande situationer. Vi anser att sjuksköterskan 

måste förklara för patient och anhöriga att akut konfusion är något vanligt 

förekommande. Sjuksköterskan ska för den delen inte nonchalera patientens 

känslor genom att antyda att det inte är något att tänka på. Patienten behöver 

istället få information om hur och varför detta tillstånd uppkommer.   

 

O´Malley et al. (2008) ställer sig frågan hur sjuksköterskans kunskap om 

patienters upplevelser av akut konfusion kan förbättra patientvården och minska 

obehaget hos patienterna. Vi menar att om sjuksköterskan utvecklar större 

kunskap om akut konfusion blir det lättare att handskas med svårigheterna kring 

tillståndet. Okunskap kan istället leda till att sjuksköterskan känner sig osäker och 

därför drar sig för att agera. Vi har därför utvecklat en modell utifrån vårat resultat 

om hur sjuksköterskan kan använda sin kunskap om hur äldre patienter upplever 

sin akuta konfusion. Denna modell beskriver kort hur sjuksköterskan kan arbeta 

innan, alltså motverka att en patient drabbas av akut konfusion, den innefattar då 

en riskbedömning av alla äldre patienter. Modellen beskriver även hur 

sjuksköterskan kan arbeta under och efter akut konfusion om patienten ändå 

drabbas av tillståndet (se Fig. 2). Vi har valt att utveckla vår modell efter 

Travelbees (1971) teori om etablerandet av en mellanmänsklig relation, detta på 

grund av att Travelbees grundtanke är att sjuksköterskan ska fokusera på hur en 

patient upplever en situation och inte på hur sjuksköterskan själv uppfattar den 

(Kirkevold, 2000, s. 132). Kirkevold (2000, s. 134) skriver att enligt Travelbee 

(1971) uppstår en mellanmänsklig relation genom en interaktionsprocess mellan 

sjuksköterska och patient som består av fem faser; första mötet, framväxt av 

identiteter, empati, sympati och etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt 

(Kirkevold, 2000, s. 134). Vi har tolkat och överfört dessa faser till vår modell då 

det kan beskrivas att under ”första mötet” måste sjuksköterskan bortse från sina 

förutfattade meningar som exempelvis att förvirring är ett naturligt tillstånd hos 

äldre människor och istället se patienten som en helt ny erfarenhet. Vid ”framväxt 

av identiteter” ska sjuksköterskan kontrollera de riskfaktorer som finns för akut 

konfusion, detta innebär att sjuksköterskan och patienten börjar lära känna 

varandra – sjuksköterskan identifierar. Under ”empati” och ”sympati” får 
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sjuksköterskan förståelse för vad patienten upplever och vill därför hjälpa 

patienten. Denna empati och sympati ska finnas med under hela vårdförloppet 

men stärks när sjuksköterskan lär känna patienten. Vid ”etablerande av ömsesidig 

förståelse och kontakt” förstår sjuksköterskan vad hon kan göra för patienten – 

hon kan agera och stödja.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Modell för sjuksköterskans arbete med patienter i akut konfusion 

influerad av Travelbees teori om etablerande av en mellanmänsklig relation. 

Metoddiskussion 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 46) kan litteraturstudier grundas 

på både kvalitativa och kvantitativa studier som komplement till varandra och 

därigenom underlätta förståelsen av forskningsområdet. Men de poängterar att den 

ena typen av studie inte är en förutsättning för den andra sorten, att de mycket väl 

kan vara fristående och ha ett värde i sig. I denna litteraturstudie har enbart 

kvalitativt material används till resultatet eftersom syftet var att belysa patienters 

subjektiva upplevelser av ett tillstånd. Resultatet kunde dock ha förstärkts med 

kvantitativa resultat men vi valde att begränsa oss till den subjektiva upplevelsen.  

 

Av de tio artiklar som analyserades var större delen från Sverige (n=6), resterande 

var från Storbritannien (n=2), Australien (n=1) och USA (n=1).  Det får ses som 
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en fördel att resultatet därmed återspeglar förhållanden där synen på omvårdnad är 

förhållandevis likvärdig.  

 

Det var en fördel för analyseringsförfarandet att samtliga tio artiklar hade 

analyserat sitt material med någon form av innehållsanalys. De som avvek var 

dels en studie som var analyserad enligt grounded theory och en som var 

självanalyserad. Det som kan ha påverkat resultatet var artikeln där författaren 

själv varit med om en episod av akut konfusion och sedan själv analyserat sina 

egna upplevelser. Detta medförde att denna studie inte hade den första tolkningen 

som de övriga artiklarnas författare gjort av sitt material. Ytterligare en studie 

avvek från de andra där forskarna använt sig av mixed design. Den kvantitativa 

delen i artikeln, som lätt kunde urskiljas, exkluderades från resultatet.  

 

Ett av litteraturstudiens inklusionkriterium var att artiklarna skulle vara 

publicerade från år 1995 och framåt. Ett avsteg från detta inklusionkriterium 

gjordes efter att en artikel hittats manuellt från år 1993 och bedömdes bidra med 

viktig information till resultatet. Detta visar att inklusionskriteriumet kanske var 

för snävt eftersom människors upplevelser inte behöver vara något som är bundet 

till tid. Men vi valde dock att behålla tidsbegränsningen i litteratursökningarna 

eftersom omvårdnaden av patienterna med akut konfusion har troligtvis förändrats 

mycket med tiden och detta kan i sin tur ha betydelse för patientens upplevelse. 

Litteraturstudien avgränsades också genom att deltagarna i studierna skulle vara 

65 år och äldre, dock uppfyllde en av artiklarna inte detta kriterium. Denna artikel 

inkluderades trots detta då den bedömdes ha större delen av sina deltagare över 65 

år eftersom medianåldern var 71 år.  

 

Holt, Siddiqi och Young (2008) menar att undersökningsgrupper i studier om akut 

konfusion inte blir representativa för den faktiska gruppen som drabbas eftersom 

personer med demenssjukdom ofta exkluderas på grund av deras bristande 

förmåga att samtycka till studien. Vårt resultat kan därför inte överföras till den 

faktiska populationen som drabbas av akut konfusion eftersom deltagare med 

demenssjukdom var exkluderade och dessa är en stor andel av dem som drabbas 

av tillståndet. Vårt resultat kan istället överföras till äldre patienter utan 

demenssjukdom och därmed är resultatet trovärdigt för denna grupp.  
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Slutsats  

Det behövs gemensamma strategier för sjuksköterskor för att hantera situationer 

som uppkommer i samband med akut konfusion. För att dessa strategier ska 

kunna arbetas fram är det viktigt att sjuksköterskorna har en god attityd till 

omvårdnaden av äldre människor. Sjuksköterskan ska inte se förvirring hos äldre 

som något naturligt utan de ska agera aktivt eftersom detta bland annat kan vara 

ett symtom på akut konfusion. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan arbetar 

preventativt för att minska antalet äldre som insjuknar i akut konfusion. Vi har 

utvecklat en modell som har sin grund i Travelbees teori om mellanmänskliga 

relationer. Modellen ger praktiska råd och kan vara till hjälp för hur 

sjuksköterskor bör tänka och agera när de vårdar äldre patienter samt hur 

sjuksköterskan bör handla om patienten utvecklar akut konfusion. Modellen visar 

dessutom att fokus ska ligga på hur patienten upplever situationen inte hur 

sjuksköterskan uppfattar den.  

 
För att utveckla omvårdnadsprofessionen inom akut konfusion hos äldre behövs 

kunskap om hur äldre personer som upplevt tillståndet ansåg sig ha blivit bemötta 

av sjuksköterskan under tillståndet och vad de tycker skulle kunna förbättras. För 

att omvårdnadsarbetet av äldre ska utvecklas i en positiv riktning tycker vi också 

att forskning i högre grad bör bedrivas om hur sjuksköterskors attityder till vården 

av äldre kan förbättras. För att få ytterligare aspekter på vad tillståndet akut 

konfusion innebär för äldre anser vi att de anhöriga bör få komma till tals om hur 

de upplever sjuksköterskans bemötande mot patienten. Genom detta kan forskning 

visa på en helhetsbild där patientens, anhörigas och sjuksköterskans kunskaper 

och erfarenheter vävs samman till en komplett bild. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 
Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Förkastade Utvalda 

080907 PubMed - Acute 
confusional 
state  
- Elderly  
- Nursing 

Publicerat från 
och med år 1995 
Engelska och 
svenska 
Abstrakt 

151 * 127 
** 17 
*** 2 
 

Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg 
(2002).  
 
**** Andersson, Knutsson, Hallberg & 
Norberg (1993). 
 
Fagerberg & Jönhagen (2002). 
 
Granberg, Bergbom, Engberg & Lundberg 
(1999). 
 
Schofield (1997).  
 
Stenwall, Eriksdotter Jönhagen, Sandberg &  
Fagerberg (2008). 
 

080907 PubMed - Delirium  
- Elderly  
- Nursing  
-Experience 

Publicerat från 
och med år 1995 
Engelska och 
svenska 
Abstrakt 

25 * 21 
** 1 
*** 0 
 
# 1 

**** Crammer (2002). 
 
McCurren & Nones Cronin (2003). 
 
Roberts, Rickard, Rajbhandari & Reynolds 
(2006). 
 
Sörensen Duppils & Wikblad (2007). 
 
 



 

080907 Cinahl - Acute 
confusional 
state OR 
Delirium  
- Elderly 

Publicerat från 
och med år 1995 
Engelska 
Abstrakt 
Länk till fulltext 
Peer reviewed 
Sökorden acute 
confusional state 
eller delirium ska 
vara nämnt i 
abstraktet 

24 * 22 
** 1 
*** 1 
 
# 2 

0 

080907 PsycINFO - Acute 
confusional 
state OR 
delirium  
- Elderly 
OR aged  
-Experience 

Publicerat från 
och med år 1995 
Engelska 
Journal articles 
only 
Sökorden acute 
confusional state 
OR delirium ska 
vara nämnt i 
abstraktet  

116 * 114 
** 2  
*** 0 
 
# 2 

0 

 
* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning 
**** Artiklar funna genom manuell sökning 
# Antal artiklar förkastade på grund av att de redan var funna i tidigare sökning 
 



 

Bilaga 2 Bedömningsmall 

 
(Carlsson & Eiman, 2003, s. 16). 
Bedömningskriteriet patienter med lungcancerdiagnos har i denna litteraturstudie 
ersatts till patienter med akut konfusion (författarnas anm.).



 

Bilaga 3 Översikt och kvalitetsbedömning av resultatartiklar 
 
Författare, 
år, land  

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 
Max 48 p  

Andersson, 
Hallberg, 
Norberg & 
Edberg, 
2002a, 
Sverige 
 

Syftet var att belysa 
upplevda erfarenheter av 
att ha varit i akut 
konfusion, berättat av 
äldre patienter i 
ortopedisk vård.   

Kvalitativ. 
Fenomenlogisk – 
hermeneutik. 
Intervjuer. 

50 Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
innehållsanalys. 

Att vara i ett akut 
konfusions tillstånd 
upplevdes som att vara 
fångad i obegripliga 
upplevelser och kaos 
kring tid och rum.  

43 p 
Grad I 

Andersson, 
Knutsson, 
Hallberg & 
Norberg, 
1993, 
Sverige 
 

Syftet var att undersöka 
patientens upplevelser 
under akut konfusion. 

Kvalitativ. 
Intervju. 

1  Innehållsanalys. Patienten kände sig 
nedvärderad, fångad och 
kunde inte påverka sin 
situation. Hon ville 
rymma från situationen. 
Sjuksköterskorna fick 
henne att känna sig 
nedvärderad. 

36 p 
Grad II 

Crammer, 
2002, 
Storbritanien 

Syftet var att förstå hur 
man försvagas av 
förvirring. 

Kvalitativ. 
Självupplevd 
narration. 

1 Självanalys.  Upplevelse av 
minneförlust, minskad 
förståelse och 
medvetandepåverkan. 

34p 
Grad II 

Fagerberg & 
Jönhagen, 
2002, 
Sverige 

Syftet var att beskriva 
utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv 
hur äldre personer 
upplever akut 
konfusion. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk. 
Intervjuer. 

5 Fenomenologisk 
innehållsanalys. 

De äldre kände sig 
hotade, misstänksamma, 
upplevde koncentrations-
svårigheter, skam, rädsla 
och kränkning i samband 
med akut konfusion. 

47 p 
Grad I 



 

Granberg, 
Bergbom 
Engberg & 
Lundberg, 
1999, 
Sverige 

Syftet var att beskriva 
och illustrera patienters 
erfarenheter av akut 
konfusion, förvirring, 
drömmar och 
mardrömmar under och 
efter deras akutvårdstid. 

Kvalitativ. 
Hermeneutisk. 
Intervjuer. 

19 Hermeneutisk 
innehållsanalys. 

Deltagarna beskrev 
förvirring i tid och rum 
och overkliga upplevelser 
i form av hallucinationer.  

47 p 
Grad I 

McCurren & 
Nones 
Cronin, 
2003, 
USA 

Syftet var att beskriva 
fenomenet akut 
konfusion genom 
upplevda erfarenheter av 
äldre som varit 
inneliggande på sjukhus. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk. 
Intervjuer.  

14 Fenomenologisk 
innehållsanalys.  

Att befinna sig i akut 
konfusion 
karakteriserades av olika 
grader av medvetenhet 
om tillståndet. Känslor 
som rädsla, oro, ilska och 
skam var reaktioner på 
den akuta konfusionen.   

36 p 
Grad II 

Roberts, 
Rickard, 
Rajbhandari 
& Reynolds, 
2006, 
Australien 

Syftet var att beskriva 
relationen mellan 
observerat beteende 
under akutvård och 
subjektiva minnen av 
akutvården. 

Mixed design. 
Kohort studie. 
Intervjuer. 

41 Innehållsanalys. 
 

Deltagarna beskrev 
känslor att vara fångade, 
hallucinationer och 
dödsångest.  
 

41 p 
Grad I 

Schofield, 
1997, 
England 

Syftet var att undersöka 
patienters upplevelser av 
en episod av akut 
konfusion. 

Kvalitativ. 
Grounded theory. 
Intervjuer. 

19 Innehållsanalys. Deltagarna upplevde 
visuella hallucinationer 
som de sedan kom ihåg 
som obehagliga och de 
upplevde känslor av 
osamhörighet.  

43 p 
Grad I 



 

Stenvall, 
Eriksdotter 
Jönhagen, 
Sandberg & 
Fagerberg, 
2007, 
Sverige 

Syftet var att förstå 
erfarenheter från äldre 
patienter som drabbats 
av akut konfusion när de 
möter professionell 
personal och närstående.  

Kvalitativ. 
Intervjuer. 

7 Latent 
innehållsanalys. 

Äldre patienter som 
drabbats av akut 
konfusion upplevde 
känslor av beroende, 
ensamhet och att de blev 
ifrågasatta. Men de kände 
sig även trygga. 

44 p 
Grad I 

Sörensen 
Duppils & 
Wikblad, 
2007, 
Sverige 

Syftet var att beskriva 
höftfraktur patienters 
upplevelser av att vara i 
akut konfusion. 

Kvalitativ.  
Intervjuer. 

15  
 

Innehållsanalys. Upplevelsen av akut 
konfusion upplevdes 
dramatiskt och gav starka 
känslor av rädsla, panik 
och ilska. Det var som att 
vara drömmande men 
ändå vaken.  

45 p 
Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 Analysmetod 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 

The confusion experience evoked a range 
of negative emotions for the subjects. 
Many expressed feelings of fear and 
anxiety… “oh, it was a terrible experience 
–groping, trying to get it all together, and 
internalize it, but I couldn’t do it…I was 
frightened and just really uncomfortable” 
(McCurren & Nones Cronin, 2003, s. 321).   

Akut konfusion fick patienterna att 
känna negativa känslor som rädsla och 
ångest. Det var en fruktansvärd 
upplevelse, kunde inte greppa 
situationen, det var för skrämmande och 
obekvämt. 

Skrämmande och 
obehagliga upplevelser. 

Obehag. Starka 
emotionella 
upplevelser. 

Some patients talked about situations were 
they were fought to get away from the bed 
and the hospital. One man tried to get out 
of the bed as he thought he was a horse that 
was going to be shot (Sörensen Duppils & 
Wikblad, 2007, s. 814). 

Talar om situationer som man vill ta sig 
ifrån. Ta sig ur sängen. 

Vill fly från en hotande 
situation. 

Fly från hot. Starka 
emotionella 
upplevelser. 

She said she felt belittled. She said that 
some of the nurses acted in a way the maid 
her feel belittled and unable to decide for 
herself (Andersson et al., 1993, s. 244). 

Hon kände att sjuksköterskorna 
nedvärderade och förminskade henne, 
hon blev oförmögen att fatta egna 
beslut. 

Bli förminskad av 
sjuksköterskorna. 

Beroende-
ställning. 

Vara i någon 
annans händer. 

All informants shared experience of 
suspicion towards staff... “…I did not trust 
anybody and they hade one of the staff 
looping after me the whole night and she 
said ´Yes we are going to give you an 
injection and I was scared to death that 
they were going to give me a poisonous 
shot” (Fagerberg & Jönhagen, 2002, s. 
342). 

Deltagarna upplevde misstro och 
misstänksamhet mot personalen när 
sjusköterskan försökte ge en injektion. 
Patienten trodde att han skulle få en 
dödlig injektion. 

Misstro och 
misstänksamhet mot 
sjuksköterskan. 

Misstro. Vara i någon 
annans händer. 


