
    

  

Abstrakt 
 
Akut förvirring som även benämns akut konfusion är ett tillstånd som hastigt kan 
uppstå. Många äldre människor som vårdats på sjukhus har drabbats av akut 
förvirring. Syftet med studien var att belysa äldres upplevelser av akut konfusion i 
samband med sjukhusvistelse. Metod som användes var en litteraturöversikt med 
kvalitativ ansats där data från flera tidigare gjorda studier värderats och 
analyserats. Resultatet visade att akut förvirring var en traumatisk upplevelse 
vilket medförde ökat lidande för de äldre. Upplevelserna var känslomässigt 
jobbiga även lång tid efter tillfrisknandet. Otrygghet var utmärkande för äldre 
patienters upplevelser av akut förvirring. Om vårdpersonal får mer kunskap om 
förvirrade patienters upplevelser och symtom ökar förståelsen för vad patienten 
går igenom. Det medför att vårdpersonal mer aktivt arbetar för att säkra patienters 
trygghet vilket kan lindra lidandet. Slutsatsen visade att god kommunikation 
mellan vårdpersonal, patient och anhöriga är en väsentlig del för att patienter skall 
känna trygghet. Ökad trygghet hos patienter under vårdtiden medför att negativa 
känslor och tankar minskar eller förebyggs. 
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Fotnot 1: Då äldre nämns i detta arbete avses personer över 65 år.  

INLEDNING 
 
Under vår praktik kom vi i kontakt med äldre patienter som drabbats av akut 

förvirring, som även kan benämnas akut konfusion. Den förtvivlan vi såg i deras 

ögon, väckte vårt intresse för de äldres egna upplevelser i samband med akut 

förvirring. Äldre människor drabbas oftare än yngre av akut förvirring. En stor del 

av de patienter som är inlagda på sjukhus är äldre. Genom denna studie vill vi 

lyfta fram dessa upplevelser för att sjuksköterskor och annan vårdpersonal skall få 

ökad förståelse för hur en förvirrad patient upplever sin situation. En ökad 

förståelse för patienters beteende och vad de går igenom ökar att ge äldre med 

akut förvirring en god omvårdnad, vilket i sin tur lindrar deras lidande. 

 

BAKGRUND 

Akut förvirring är ett tillstånd som hastigt uppstår och som är övergående. 

Tillståndet kan beskrivas som att individen inte uppträder som han normalt brukar 

göra och kan ge ett oklart och förvirrat intryck (Larsson & Rundgren, 2003, s. 

191). Det är vanligt att de som drabbas av akut förvirring får svårigheter att 

orientera sig i tid och rum liksom svårigheter att kommunicera. Under ett akut 

förvirringstillstånd kan man få svårt att känna igen människor. Språket hos en 

människa med akut förvirring kan vara osammanhängande då de kan blanda ihop 

ord och meningar (Wakefield, 2002). Symtomen kan delas upp i två delar: 

Hypoaktiva och hyperaktiva symtom. Hypoaktiva symtom beskrivs som slött tal 

och sena rörelser, okontaktbarhet och apati. Hyperaktiva symtom är forcerat och 

högt tal, irritalibilitet och rastlöshet, misstänksamhet och ingen vilja till samarbete 

(Wakefield, 2002). 

 

Äldre människor drabbas oftast av akut förvirring. De har lägre toleransnivå när 

det gäller påfrestningar och klarar av dessa sämre än vad en yngre person gör 

(Larsson & Rundgren, 2003, s. 191). Socialstyrelsen (2004) menar att personer 

över 65 1 år är äldre människor (Socialstyrelsen, 2004:3).  
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Orsakerna till att äldre drabbas kan vara många. Det kan vara fysiska, psykiska, 

metabola eller läkemedelsrelaterade orsaker. Ibland kan akut förvirring utlösas på 

grund av en kombination av dessa faktorer (Larsson & Rundgren, 2003, s. 191).  

 
Förekomsten av akut förvirring hos äldre som läggs in på sjukhus är så stor att 

30% eller flera  drabbas av detta tillstånd. Akut förvirring förlänger ofta 

sjukhusvistelsen för den drabbade och risken för dödlighet ökar. Ökad risk för 

dödlighet gäller såväl under sjukhusvistelsen som upp till ett år efter utskrivning. 

Somliga av äldre som drabbats, klarar efter utskrivning från sjukhuset inte att 

återvända till egna boenden. De som återvänder till hemmet blir ofta beroende av 

någon form av hjälp (Edlund, Lundström, Karlsson, Brännström, Bucht & 

Gustafson, 2006). 

 
Akut konfusion är tillsammans med inkontinens, immobilisering och olika 

fallolyckor ett av geriatrikens ”fyra stora symtom”. Det är alltså ett vanligt 

förekommande tillstånd hos äldre som kräver en snabb behandling eller åtgärd. 

Trots att det förekommer så ofta är det ändå upp till två tredjedelar av de drabbade 

som varken upptäcks eller behandlas (Larsson & Rundgren, 2003, s. 191). 

 
Studier visar att underdiagnostisering av akut förvirring är ett stort problem inom 

sjukvården. Orsaker till svårigheter med att upptäcka symtom är många. 

Sjukvårdspersonalen förväntar sig ofta att symtom på akut förvirring visar sig som 

hyperaktiva symtom och inte som hypoaktiva. De har svårt att upptäcka 

hypoaktiva symtom, vilka ofta kan vara tecken på akut förvirring. Dessa 

svårigheter orsakas många gånger av kunskapsbrist hos personalen som tror att 

dessa beteendeförändringar är en del i åldrandet (Laurila, Pitkala, Strandberg & 

Tilvis, 2003; Wakefield, 2002). McCarthy (2003) har funnit att sjuksköterskor har 

varierande svårigheter att upptäcka akut förvirring och skilja detta från demens. 

Denna variation kan förklaras av sjuksköterskornas personliga syn på åldrandet. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att de endast med säkerhet kunde skilja akut 

förvirring från demens om de kände patienten tillräckligt väl. De kunde då lättare 

se om patientens beteende avvek från det normala (McCarty, 2003).  
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Det finns metoder för att diagnostisera akut förvirring. Neechamskalan är ett 

hjälpmedel man kan använda sig av. Med hjälp av denna identifieras akut 

förvirring hos äldre och den innefattar även en uppföljning av tillståndet. 

Neecham bygger på att undersöka, registrera och dokumentera olika funktioner 

hos den äldre patienten. Dessa funktioner är: uppmärksamhet, förmåga att utföra 

givna instruktioner, orientering till tid och rum, uppträdande, motoriskt beteende, 

verbalt beteende, syresättning, vitala funktioner och fysisk stabilitet samt 

urininkontinens (Johansson, Hamrin & Larsson, 2002). 

 
Att drabbas av akut konfusion är en mycket obehaglig upplevelse. Individen kan 

känna sig fast i en situation som skapar oerhörd ångest. Att hela tiden pendla 

mellan medvetenhet och omedvetenhet medför en rädsla som kan vara svår att 

komma ur (Laitinen, 1996). 

 

SYFTE 
 
Syftet med denna litteraturöversikt har varit att belysa äldres upplevelser av akut 

konfusion i samband med sjukhusvistelse.  

 

METOD 

Studiedesign 

Designen har en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier är användbara då man vill 

försöka beskriva individens upplevelser och försöka förstå meningen med dessa 

erfarenheter. Syftet med kvalitativa studier är att försöka skapa helhetssyn över 

fenomen som studeras (Polit & Beck, 2003, s. 249). Forsberg och Wengström 

(2003) beskriver litteraturstudier som att man värderar, analyserar och 

sammanställer resultat ifrån studier som gjorts tidigare (s.25). 
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Litteratursökning 

Artikelsök har genomförts i databaserna Pubmed, Cinahl och Psychinfo. Sökord 

som använts är: acute, confusion, communication, aged, behaviour, 

hospitalization, experiences, older people, delirium, nursing, memory och 

hospital. Antal träffar och artiklar som inkluderats redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Artikelsökning 

Databas Datum Sökord Limits  Antal 
träffar  

Utvalda 
artiklar  

Pubmed 2007-09-20 
 

acute AND 
confusion  AND 
communication  
NOT dement  

Aged: 65+ 
years, added 
to PubMed in 
the last 10 
years, items 
with abstract, 
English, 
humans 

8 2 st 
 

PubMed 
 
 
 
 
 
 
 

2007-09-23 
 

Confusion AND 
Aged AND 
Behavior AND 
hospitalization 

Aged: 65+ 
years, added 
to PubMed in 
the last 10 
years, items 
with abstract, 
English, 
humans 

31 2 st 
 

PubMed 2007-09-23 
 

Confusion AND 
experiences 
AND older 
people 

Aged: 65+ 
years, items 
with abstract, 
English, 
Humans 

9 2 st 
 

Cinahl 2007-09-25 
 

Delirium AND 
experience AND 
nursing 

Only items 
with abstract, 
English, publ 
sen 10 åren, 
Age: 65+ 
Inpatients 

9 2 st 
 

Pubmed 2007-09-28 Experiences 
AND memory 
AND 
hospital 

Only items 
with abstract, 
English, publ 
sen 10 åren, 
Age: 65+ 
Inpatients 

8 1 st 
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Urval och kvalitetsgranskning av artiklar 

För att få fram relevanta artiklar har inledningsvis rubrikerna på artiklarna lästs. 

Utifrån rubrikerna valdes artiklar ut, som relaterade till relevanta sökord och 

kombinationer. Abstrakt i dessa 64 artiklar lästes igenom och de som verkade 

svara mot studiens syfte valdes ut. De utvalda artiklarna lästes igenom, artiklar 

relevanta för studien värderades och inkluderades i arbetet. Urvalsarbetet 

resulterade i sammanlagt åtta artiklar. 

 
Inklusionskriterier för studien var artiklar där deltagarna var 65 år eller äldre. 

Artiklar skrivna på engelska och publicerade de senaste 10 åren. De skulle 

innehålla abstrakt samt att deltagarna i studien skall ha varit inlagda på sjukhus 

och där drabbats av akut förvirring. Inkluderade studier skulle beskriva äldres 

upplevelser av akut förvirring under sjukhusvistelse. Exklusionskriterier i studien 

var att personer i utvalda studier ej fick vara dementa.  

 
Inkluderade artiklar har kvalitetsgranskats i två steg. I steg ett är 

kvalitetsgranskning gjord enligt mall för kvalitetsgranskning, se bilaga 1 och 2 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 192, 196). Artiklar som klarade denna första 

kontroll gick igenom kvalitetsgranskning enligt Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999, s. 39), se bilaga 3. 

Analys 

Analysarbetet av artiklarna har inspirerats av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundmans (2003) förslag till analysförfarande. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär att text bearbetas och delas in i flera steg för att öka 

förståelsen om vad texten handlar om (Forsberg & Wengström, 2003, s. 147). Det 

finns två former av kvalitativ innehållsanalys, manifest och latent. Den manifesta 

analysen beskriver vad texten säger. Den latenta analysen beskriver textens 

budskap (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie användes både manifest 

och latent innehållsanalys. 
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Analysarbetet startade med genomläsning av de utvalda artiklarnas resultatdel. 

Utifrån dessa bildades en uppfattning om innehållet, därefter gjordes ytterligare en 

genomläsning. Meningsenheter, relevanta för studiens syfte, markerades i texten. 

De översattes till svenska, kondenserades och en underliggande mening tolkades 

utifrån varje meningsenhet. Av dessa underliggande meningar skapades subteman, 

vilka sedan blev underrubriker i resultatet. Exempel på analysarbetet, bilaga 4. 

Analysarbetet resulterade i två övergripande teman, se tabell 3. En översikt över 

de kvalitetsbedömda och analyserade artiklarna presenteras i bilaga 5. 

Etiska överväganden 

Vid litteraturstudier behövs ej granskning och godkännande av etisk kommitté. 

Trots detta anser vi det väsentligt att göra en del etiska överväganden under 

arbetets gång. När det gäller litteratur som är skriven på annat språk har båda läst 

litteraturen och gjort det yttersta för att citat och annan text översatts riktigt. Det 

ses som en viktig del i arbetet, för att ej förvanska föreliggande studiers innehåll. 

RESULTAT 

Tabell 3. Övergripande teman och subteman 

Övergripande teman Subteman = Underrubriker i resultatet 
Beskrivna upplevelser under 
tillståndet akut förvirring 
 

Känsla av maktlöshet 
Känsla av rädsla 
Strävan efter trygghet 
Känsla av overklighet 

Beskrivna upplevelser efter 
tillfrisknandet 
 

Känsla av skuld och skam 
Känsla av acceptans eller förnekelse 
Rädsla för återfall 

 

Beskrivna upplevelser under tillståndet akut förvirring 

Känsla av maktlöshet 

Äldre personer som upplevt akut förvirring på sjukhus har beskrivit en känsla av 

misstro från sjukvårdspersonalen. De försökte berätta och förklara för personalen, 

men upplevde att de inte lyssnade eller försökte förstå (Andersson, Hallberg, 

Norberg & Edberg, 2002; Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & 

Wikblad 2006; Fagerberg & Jönhagen, 2002;  Löf, Berggren & Ahlström, 2006; 

Mc Curren & Cronin, 2003). 
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De beskriver sig vara fråntagna rätten till att bestämma över sig själv och sin 

kropp. Maktlöshet beskrivs som en kamp att återfå kontroll över sina liv. De 

berättade om svårigheter att utföra saker som för dem varit självklara tidigare. De 

berättade även om frustration över att inte ha förmåga att styra sina tankar eller 

handlingar. Dessa känslor förstärktes när de ibland hade insikt om sitt tillstånd 

men brast i förmåga att kontrollera sig själva och sin omvärld. Frustration 

tillsammans med svårigheter att hänga med tankemässigt har ingett dem en känsla 

av värdelöshet och hjälplöshet (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; 

Andersson, Norberg & Hallberg, 2002;  Duppils & Wikblad 2006; Fagerberg & 

Jönhagen, 2002;  Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Mc Curren & Cronin, 2003). 

 
“Sometimes it is difficult to do things even though you have done it 

before everything still comes to a stop and your brain does not work 

like it used to”  

(Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002, p. 656) 
 

I Fagerbergs och Jönhagens (2002) studie beskrivs hur en man som led av 

klaustrofobi, var livrädd när han skull genomgå en magnetröntgenundersökning. 

Mannen upplevde att personalen negligerade hans rädsla vilket medförde att han 

kände sig oerhört maktlös i situationen.  

Känsla av rädsla 

Rädsla är en känsla som de äldre i studierna ofta har upplevt under akut förvirring. 

Vissa har känt sig hotade vilket kan uttrycka sig som dödsångest och skräck. 

Dessa känslor har kunnat medföra att de äldre blivit våldsamma, slagits för sitt liv 

och gjort allt för att fly. Vissa gånger visade sig denna aggression mot personalen 

i det dagliga vårdarbetet. Det kunde vara vid allmänna omvårdnadshandlingar 

som exempelvis hjälp med hygienvård eller vid specifika omvårdnadshandlingar 

som att ge en injektion (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; 

Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & Wikblad,  2007; Fagerberg & 

Jönhagen, 2002; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Mc Curren & Cronin, 2003; 

Schoefield, 1997). 
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 “I was so afraid, so afraid, and I cried and shouted…. I was certainly 

very afraid…and every time I got that injection I thought I got worse, 

and I was convinced that they were going to kill me. I was very angry 

with the cleaner, doctor and everybody” (Duppils & Wikblad, 2007, 
p. 814). 
 

Somliga har beskrivit hur de känt misstänksamhet mot andra människor och haft 

en känsla av att andra velat skada dem. Det fanns även en rädsla hos en del för att 

de själva skulle göra andra illa (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; 

Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & Wikblad,  2007; Fagerberg & 

Jönhagen, 2002; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Mc Curren & Cronin, 2003; 

Schoefield, 1997).  

 
Vissa som drabbats av akut förvirring har uppgivit att de varit rädda för sina inre 

syner (det övernaturliga). Det beskrivs som en obehaglig känsla där upplevelsen 

var att de tappat kontrollen över sina tankar och handlingar. Synerna medförde en 

rädsla för att bli psykiskt sjuk. Risken att bli betraktad som psykiskt sjuk har gjort 

att vissa försökt avleda uppmärksamhet från sig själva, för att dölja sitt tillstånd 

för både anhöriga och personal (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; 

Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & Wikblad, 2007; Fagerberg & 

Jönhagen, 2002; Mc Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 1997).  

Strävan efter trygghet 

Otrygghet är vanligt förekommande under akut förvirring. Somliga beskriver 

otrygghet över att inte känna igen sig och att inte veta vart de befinner sig. Nya 

intryck och många människor som har gått in och ut ur rummet har skapat oro hos 

de äldre. Flera har känt otrygghet över att inte veta vad som hände runtomkring 

dem (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; Andersson, Norberg & 

Hallberg, 2002; Duppils & Wikblad,  2007; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Mc 

Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 1997). 

 
“Good Lord, I really didn’t want that. I lay awake waiting for them to 

come. Oh no! Don’t say they’re coming back tonight. They had those 

odd clothes on and I didn’t know who they were at all. It's very queer 

that the same thing happened time after time” (Löf, Berggren & 
Ahlström, 2006, p. 160). 
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Flera äldre har beskrivit att de under sitt förvirringstillstånd, upplevt bristande 

tillit gentemot personalen. Denna känsla skapar misstänksamhet och misstro hos 

de äldre. Vissa har känt sig illa behandlade och en del har trott att vårdpersonalen 

konspirerade mot dem (Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & 

Wikblad, 2007; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; 

Mc Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 1997). Vissa beskrev att de kände sig 

nedvärderade och upplevde att personalen skrattade åt dem. De funderade ibland 

om personalens dåliga bemötande var självförvållat. I denna situation av utsatthet 

kontaktade flera av de äldre vänner och familj för att få stöd och hjälp 

(Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & Wikblad, 2007; Fagerberg & 

Jönhagen, 2002; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Mc Curren & Cronin, 2003; 

Schoefield, 1997).  

 
“People… just come up to you and look and grin and used to ask them to help 

me to get up and do things but they just stood there and grinned you know” 

(Schoefield, 1997, p. 946). 
 
Känslan av att känna sig kränkt uppstod inte bara i kontakt med personalen. Flera 

äldre upplevde många gånger att varken familj eller vänner trodde dem när de 

beskrev sina upplevelser. Dessa tankar gjorde att många kände sig övergivna, 

ensamma och mindre värda. Att inte kunna lita på någon skapade otrygghet hos de 

äldre (Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & Wikblad, 2006; 

Fagerberg & Jönhagen, 2002; Mc Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 1997). 

 
I flera studier beskrevs en strävan efter trygghet och tillit till andra människor. En 

del äldre berättade vad som anses vara viktigt för att känna trygghet. Det kunde 

vara: gamla minnen från exempelvis barndomen, att vistas i vardagliga miljöer 

och att vara omgiven av människor de har känt igen. Att inte behöva vara ensam 

förstärker denna trygghetskänsla. Stöd och tillit från anhöriga är viktiga faktorer 

för att känna sig trygg. Att sedan bli betraktad som vanligt och inte som ”tokig” 

medför även det en positiv känsla för de drabbade (Andersson, Hallberg, Norberg 

& Edberg, 2002; Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & Wikblad, 

2007; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Mc Curren 

& Cronin, 2003; Schoefield, 1997).
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I Schoefields (1997) studie påtalade en kvinna vikten av att hon under 

sjukhusvistelsen har haft en egen klocka med sig. Denna kunde hon jämföra med 

patientrummets klocka. När hon såg att dessa två visade samma tid kände hon att 

hon hade kontroll över sig och sin förvirring. Detta medförde en trygghetskänsla 

för henne (Schoefield, 1997).  

Känsla av overklighet 

Somliga äldre har berättat att de under sitt akuta förvirringstillstånd upplevt en 

känsla av overklighet. Den beskrivs som att vara okontaktbar eller i ett 

drömliknande tillstånd. De har berättat om sin oförmåga att skilja på verklighet 

och fantasi vilket gjort dem oroliga och rädda (Andersson, Hallberg, Norberg & 

Edberg, 2002; Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Löf, Berggren & Ahlström, 

2006; Magarey & McCutcheon, 2005; Mc Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 

1997).  

 

”Things got mixed up . . . It is as if I have been comatose and come to 

every now and then on some occasions” (Andersson, Hallberg, 
Norberg & Edberg, 2002, p. 657). 

 
Det beskrivs att de under förvirringstillståndet kan se olika färger i olika 

situationer. De ser former och mönster som inte passar in i sammanhanget. Man 

kunde se att svart färg var mest förekommande i de äldres beskrivna upplevelser. 

Färgen svart beskrivs som ganska obehaglig till skillnad mot andra färger. 

Förutom den svarta färgen var dessa syner av färger, former och mönster inte 

skrämmande för den drabbade (Magarey & McCutcheon, 2005; Mc Curren & 

Cronin, 2003; Schoefield, 1997).  

 
Under akut förvirring är det vanligt förekommande att drabbade upplever olika 

förekomster av död i sitt medvetande. Det kan vara reella tankar och känslor om 

döden men vanligast är drömmar eller hallucinationer om döden. Somliga har 

berättat om otäcka och skrämmande upplevelser av döden (Andersson, Hallberg, 

Norberg & Edberg, 2002; Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Duppils & 

Wikblad, 2007; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; Magarey & McCutcheon, 2005; 

Schoefield, 1997).
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“Like a big funeral I saq and it used to pass and the mourners used to 

go and it used to last all day long you know… you´d see them coming 

back from the funeral and that was coffin after coffin, coffin after 

coffin you know” (Schoefield, 1997, p. 946). 
 
I flera studier beskrivs känslor av acceptans eller förlikning inför döden. 

Upplevelsen av att möta anhöriga och vänner i exempelvis drömmar, inger 

harmoni. En del har sett ljus och vackra färger under mötet, vilket medfört 

positiva känslor inför döden (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; 

Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Löf, Berggren & Ahlström, 2006; 

Magarey & McCutcheon, 2005; Schoefield, 1997). 

 
“I’m a spiritual person. I believe I was put on earth to serve a purpose 

and whatever it is, when it's finished, that's when I’m finished” 
(Magarey & McCutcheon, 2005, p. 351). 
 

Beskrivna upplevelser efter tillfrisknandet 

Känsla av skuld och skam 

Somliga som upplevt akut förvirring berättar att de känt skuld- och skam 

gentemot personer de mött under förvirringstillståndet. Flera har skämts över sitt 

beteende bland vänner och familj. En del har känt skuld gentemot 

sjukvårdspersonalen vid återblick på sitt agerande under förvirringstillståndet. 

Funderingar över detta tar upp en stor del av deras tid, vilket medfört oro och 

ångest hos dem (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; Duppils & 

Wikblad, 2007; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Mc Curren & Cronin, 2003; 

Schoefield, 1997).  

 
Vissa beskriver att de skämdes över att framstå som dumma, vilket har medfört att 

de känt nedstämdhet. I flera studier framgår behov av förlåtelse för att kunna gå 

vidare (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; Duppils & Wikblad, 2007; 

Fagerberg & Jönhagen, 2002; Mc Curren & Cronin, 2003).  

 
“I think of this story as rather embarrassing, especially since we were 

among friends and I have a feeling of guilt and of being stigmatized 

by what happened” (Fagerberg & Jönhagen, 2002, p. 343).
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Känsla av acceptans eller förnekelse 

Att ha varit akut förvirrad har skapat en rad olika tankar inför framtiden. En del 

ser lättare på sina upplevelser och menar att det är något att lägga bakom sig och 

sedan glömma bort . De oroar sig inte över händelsen och vill helst inte prata om 

det. Några har känt lättnad över att allt och alla åter blivit som vanligt. Inför 

framtiden känner de ingen oro eller ångest och lägger inte någon större kraft på att 

ta reda på orsak till förvirringen eller oroa sig för återfall (Andersson, Hallberg, 

Norberg & Edberg, 2002; Duppils & Wikblad, 2007; Fagerberg & Jönhagen, 

2002; Mc Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 1997). I Duppils och Wikblads 

(2007) studie beskriver en man att han gjort egenkontroller på sitt tillstånd, för att 

försäkra sig om att allt varit normalt. Med hjälp av detta har han känt att han 

kunnat ta kontroll över sitt liv och kan be om hjälp om han skulle insjukna igen. 

En del av de äldre förnekar sina upplevelser. De har försökt radera allt som hänt 

och vill inte försöka minnas. Några påtalar att de vill glömma upplevelsen men att 

det inte är så lätt (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; Andersson, 

Norberg & Hallberg, 2002; Mc Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 1997). 

 
“Next time I`ll know it is not as bad as it seems, and I would ask for 

help and talk to someone who understands” (Duppils & Wikblad 
2006, p. 815). 

Rädsla för återfall 
Flera har funderat över vad som orsakat förvirringstillståndet. De undrar över vad 

det var som gjorde att de blev så ”vimsiga”. Vissa kan avfärda minnet med att 

bara försöka glömma det, en del låtsas som att det inte ens har hänt. För flera av 

de äldre har denna upplevelse av akut förvirring satt större och svårare spår. 

 
De äldre funderar mycket över sina erfarenheter och försöker hitta logiska, 

tänkbara orsaker. Endast ett fåtal har försökt prata med en sjuksköterska eller 

annan sjukvårdspersonal för att få någon klarhet i orsaken (Andersson, Hallberg, 

Norberg & Edberg, 2002; Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Fagerberg & 

Jönhagen, 2002; Mc Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 1997). 
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Någon av de äldre har trott att personalen på sjukhuset visste orsaken men att de 

inte ville eller vågade tala om det för den drabbade. De trodde att 

förvirringstillståndet berodde på läkemedel, deras höga ålder eller deras aktuella 

trauma (operation, infektion el liknande) (Andersson, Hallberg, Norberg & 

Edberg, 2002; Andersson, Norberg & Hallberg, 2002; Fagerberg & Jönhagen, 

2002; Mc Curren & Cronin, 2003; Schoefield, 1997). 

 

Vissa som varit akut förvirrade är rädda för återfall. De berättar om en stark rädsla 

för att återigen tappa sin självkontroll och att bli så maktlösa som de känt sig 

under förvirringen (Andersson, Hallberg, Norberg & Edberg, 2002; Andersson, 

Norberg & Hallberg, 2002; Fagerberg & Jönhagen, 2002; Mc Curren & Cronin, 

2003). En man uttrycker en oro för att han ska utföra saker som kan få 

konsekvenser så stora, som fara för hans liv (Fagerberg & Jönhagen, 2002). 

 
“Yes I am afraid that I will walk out at night and walk close to deep water”  

(Fagerberg & Jönhagen, 2002, p. 344). 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att akut förvirring är ett traumatiskt tillstånd som inte kan 

bagatelliseras. De äldre beskrev sina upplevelser som obehagliga och 

skrämmande, vilket medförde ett lidande för dem. Många kände sig otrygga, 

maktlösa och rädda under vårdtiden. Upplevelserna var känslomässigt jobbiga 

under det akuta förvirringstillståndet men även lång tid efter, då flera upplevde 

känslor av skuld och skam. Vissa accepterade tillståndet medan en del förnekade 

det. Flera kände rädsla för återfall. 

 

Vår diskussion fokuserar främst på upplevelser under själva vårdtiden såsom 

känsla av maktlöshet, otrygghet och rädsla. Vi menar att vårdpersonal, genom 

förebyggande omvårdnad, kan medverka till en tryggare vårdtid för patienten.  
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Resultatet visade att många akut förvirrade kände oro och rädsla för att inte veta 

vad som var på gång, var de var, eller vad som hänt med dem. Hupcey (2000) har 

funnit att kunskap är en kategori som är viktig för att känna trygghet. Vi påstår att 

detta gäller för såväl patienter som personal. Vårdpersonal bör ha kunskap om 

symtom som uppstår vid akut förvirring samt vilka som riskerar att drabbas. Det 

gör att de lättare kan arbeta för att förebygga tillståndet och därmed minska 

patienters lidande. Om patienter får kunskap om akut förvirring, ökar deras 

chanser till en tryggare vårdtid, vilket bidrar till färre negativa minnen av denna. 

 
I resultatet framkom att patienter hanterade sin konfusion olika beroende på den 

omgivande miljön. Vi anser att vårdpersonal som är medveten om detta lättare 

kan skapa en tryggare vårdmiljö för en förvirrad patient. Man kan exempelvis 

erbjuda patienten att ha en svag lampa lysande nattetid, för att underlätta vid 

uppvaknande. Någon liten tillhörighet från hemmet kan också inge en viss 

trygghet för patienten. I både Laitinens (1996) och Rigneys (2006) studier kan 

man se vikten av den omgivande miljön för en förvirrad patient. 

 
Vårt resultat visar att mänsklig närvaro är viktig för att patienten skall känna 

trygghet. Även Laitinen (1996) ser detta som viktigt i sin studie, som menar att 

patienter trots en fortsatt förvirring kan känna sig trygg bara personalen tar sig tid 

med dem. Att ta sig tid att sätta sig ner, ta den gamlas hand och prata en stund är 

en viktig faktor för att skapa trygghet. Vi anser att närhet är en viktig del i 

omvårdnaden av en förvirrad patient. Med ökad kunskap om betydelsen av 

mänsklig närvaro under akut konfusion kan vårdpersonal hjälpa patienter. Genom 

närvaro kan man minska patientens otrygghetskänsla och lättare hjälpa patienten 

ur ett förvirringstillstånd. Det kan i sin tur leda till att den oro och ångest vissa av 

patienterna upplever, efter tillfrisknandet, minskar.   

 
Mänsklig närvaro innefattar även anhöriga. Resultat visar att kontakten med 

anhöriga är viktig för den förvirrade patienten. Även Hupcey (2000) menar att 

familjens och vårdpersonalens samverkan har betydelse för patientens trygghet. 

Vi vill betona vikten av att ta tillvara på anhöriga som resurser i vården och få 

dem att känna sig viktiga. Detta kan medföra att både patient och anhöriga känner 

ökad trygghet. 
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Anhöriga bör få kunskap om vad akut konfusion innebär, hur vanligt det är och att 

det är ett övergående tillstånd. Denna information skapar trygghet hos den 

anhörige vilket avspeglar sig på patienten som blir tryggare.  

Vi är övertygade om att detta hjälper familjen även efter tillfrisknandet. Om 

anhöriga känner sig delaktiga, kan de lättare hjälpa den drabbade att exempelvis ta 

kontakt med sjukvården vid oro och ångest.  

 
”Vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

samt främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal” 

(HSL, 1982:763 §2). Detta kan vara ett dilemma i vården av förvirrade patienter 

då de kan vara medvetna om sitt tillstånd men inte har förmåga att styra sina 

tankar och handlingar. I vårt resultat fann vi inget som kan kopplas till stärkande 

av patientens autonomi och integritet. Detta kan bero på att studien utgår från 

patientens perspektiv, som i sitt förvirringstillstånd kanske inte är riktigt medveten 

om orsaker till personalens agerande. Randers och Mattiassons (2003) studie 

bygger på att sjukvårdspersonal skall arbeta för att återskapa integritet och 

autonomi hos den äldre människan. De beskriver bland annat en situation där en 

ur sjukvårdspersonalen håller med en man i hans förvirrade tankar, för att inte 

kränka honom. Ibland kanske vårdpersonal måste ”hålla med” förvirrade 

patienter, trots att det de säger inte är relevant. Att veta hur man skall agera i 

sådana situationer är en balansgång vårdpersonal hela tiden måste ta hänsyn till. 

Vi menar att omvårdnad av en förvirrad patient måste innefatta stärkande av 

patientens autonomi och integritet. En sjuk människa, oberoende ålder, känner sig 

tryggare i vården om de får känna sig delaktiga.  

 
Utifrån resultatet kan vi se likheter mellan akut förvirring och traumatisk kris då 

patienter beskriver akut förvirring som en traumatisk upplevelse. Enligt Cullberg 

(2003) är bemötandet av en människa i akut kris avgörande för hur de sedan 

bearbetar sina upplevelser. Ett bra bemötande gör att den drabbade efteråt kan se 

tillbaka på krisen med en sorts acceptans. Ett dåligt bemötande kan göra att den 

drabbade tänker tillbaka på krisen med rädsla (s.47). 
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I resultatet framkom att många av de äldre upplevde att vårdpersonalen inte 

lyssnade på dem. Andersson, Hallberg och Edberg (2003) har funnit att 

sjuksköterskor som möter förvirrade patienter upplever att det finns en mur 

mellan dem och patienten.  

Söderhamns, Lindencronas och Gustavssons (2001) studie belyser sjuksköterskors 

attityder till geriatrik och äldre människor. De fann att somliga sjuksköterskor har 

en negativ attityd till äldre människor. Vi menar att vårdpersonal som bemöter 

äldre människor utifrån förutfattade meningar, kränker patienten. Vårdpersonal 

bör vara medvetna om sina fördomar och ständigt motarbeta dessa. Då kan 

bemötandet av patienten ske på ett bra sätt, vilket är en oerhört viktig del i 

omvårdnaden av en förvirrad patient. 

 
I resultatet framgick att det finns ett samband mellan att få berätta om sina 

upplevelser och en känsla av lättnad. De äldre sökte en förklaring till sitt tillstånd 

och ville ha förståelse för sitt beteende. Även Laitinen (1996) påtalar patienters 

behov av att få prata om sin förvirring. Vi menar att det är viktigt att prata med 

äldre både före, under och efter ett förvirringstillstånd. Den skuld och skam 

många känner efter tillfrisknandet kan förebyggas eller lindras. De som drabbas 

eller har drabbats bör få en chans att berätta om sina upplevelser. Om de erbjuds 

den möjligheten kan framtida grubblerier och oroliga tankar undvikas. 

 

Metoddiskussion 

Vi hade problem att hitta materiel till vår studie. Vi inser att bland annat valet av 

syfte var orsak till detta. I början av litteratursökningen fann vi väldigt många 

artiklar. Vid genomläsning av abstrakt insåg vi att dessa ofta handlade om orsaker 

och behandling av akut förvirring. Vi hittade till slut sökord som gjorde att 

sökningar vi gjorde relaterade mera till vårt syfte.  

 
Det är inte mycket forskat kring äldres upplevelser av akut förvirring och många 

sökningar resulterade ofta i samma artiklar. En anledning till detta tror vi kan vara 

svårigheten med att hitta äldre som varit förvirrade samt att intresset för äldre kan 

vara begränsat inom vården. 



  17 
   
    

  

 

Trots att vi hade problem med att hitta relevanta artiklar ångrar vi inte att vi 

fortsatte arbeta med vårt område, eftersom resultaten vi kom fram till var väldigt 

intressanta.  

 
I arbetet med att kvalitetsgranska artiklarna hade vi hjälp av mallarna (bilaga 1 

och 2) som utarbetats efter Forsberg och Wengström (2003). De gjorde att vi på 

ett överskådligt sätt kunde se en ungefärlig kvalitet på artiklar vi valt ut. Efter den 

slutliga kvalitetsgranskningen enligt Berg, Dencker och Skärsäter insåg vi att vi 

hade en intressant artikel som saknade både etiskt resonemang och 

metoddiskussion. Vi valde trots detta att inkludera denna i studien då resultatet 

ansågs viktigt för vårt syfte.  I arbetet med att betygssätta artiklar är vi medvetna 

om att vi varit för försiktiga i vår bedömning, och hellre satt betyget K II än K I. 

 
Analysarbetet gick bra. Vi fann många intressanta meningsenheter ur våra åtta 

artiklar. Dessa meningsenheter hanterades genom att vi skrev in dem i tabeller på 

dator. Detta underlättade vårt arbete med att sortera, gruppera och kondensera 

meningsenheterna till subteman och teman.  

 
Under arbetets gång har vi insett att det finns en del begränsningar i vår studie. 

Den acceptans flera kände efter tillfrisknandet kunde samtidigt vara en form av 

förnekelse. Äldre människor är inte vana att prata som sig själva och sina problem 

vilket kan ha gjort att de, i intervjuerna, sagt en sak men menat en annan. Detta 

kanske sett annorlunda ut om vi gjort egna intervjuer och sett de äldres reaktioner, 

vilket medfört att vi kanske hittat en helt annan underliggande mening. En annan 

begränsning i studien kan vara att vi inte vet något om deltagarna samt att vi som 

författare kan ha förutfattade meningar om äldre människor. Vi har läst och 

översatt artiklar från ett annat språk vilket vi är medvetna om kan resultera i 

feltolkningar. En styrka med studien är att vi är två som arbetat med den. Det en 

av oss inte sett har den andra sett och tvärtom. 
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Slutsats 

Det finns ett samband mellan att få berätta och en känsla av lättnad. Det är viktigt 

för all sjukvårdspersonal, för anhöriga och inte minst för patienten att få kunskap 

om och förståelse för akut förvirring. God kommunikation mellan vårdpersonal, 

anhöriga och patient är en viktig faktor för att kunna erbjuda patienten god 

omvårdnad. Med god kommunikation främjas trygghet, patientens autonomi 

stärks och vårdtiden förbättras. Tiden efter tillfrisknandet blir även den bättre då 

patienten haft en trygg vårdtid. Kommunikation kan vara så mycket: att samtala, 

att beröra, att vara närvarande, att ta sig tid, att lyssna, att skapa en gynnsam miljö 

runt patienten och att med ett professionellt förhållningssätt bemöta och informera 

patient och anhöriga.  

 
Vi har under arbetets gång insett att stor del av forskning kring akut förvirring och 

äldre handlar om orsaker, symtom och behandling. Få studier berör äldres 

upplevelser av akut förvirring.  

Vi vill uppmana till vidare forskning kring detta ämne. Det är aktuellt då många 

patienter på sjukhus idag är just äldre. Akuta förvirringstillstånd resulterar ofta till 

förlängd sjukhusvistelse vilket medför ökade kostnader för sjukvården.  

 
Med större kunskap kan vi lättare upptäcka symtomen och därmed förebygga eller 

behandla akut konfusion. Om sjukvårdspersonal förstår upplevelsen av att vara 

drabbad ökar möjligheten att erbjuda patienten god omvårdnad. Att kombinera 

kunskap med engagemang gör att vi kan stötta dem genom deras obehagliga 

upplevelser och på så vis lindra deras lidande
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antaganden?...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
. 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja  Nej 
 
Motivera varför/varför 
inte:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Granskningsmall för kvantivativa studier 
 
Forskningsmetod    RCT CCT (ej randomiserad) 
     

Multicenter, antal center……………… 
      
    Kontrollgrupp/er………………………. 
 
Urval    Antal…………………………………. 
 
    Ålder…………………………………. 
 
    Man 
      
    Kvinna 
 
Exklusionskriterier………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Var de statistiska analysmetoderna adekvata? Ja  nej  
 
Intervention……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vad var syftet med 
studien?.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Vad visar 
resultatet?......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Är syftet klart formulerat?   Ja nej 
Är undersökningsgruppen representativ  Ja  nej 
Är metoden beskriven?   Ja nej 
Är bortfallsanalysen beskriven?  Ja nej  
Är antalet bortfall beskrivet?  Ja nej  
Finns etiskt resonemang?   Ja nej 
Är instrumenten valida?   Ja nej 
Är instrumenten reliabla?   Ja  nej 
Finns metoddiskussion?   Ja nej 
Kan resultatet generaliseras?  Ja nej 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja  nej 
 
Motivera varför/varför 
inte:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod 
 
 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
RCT Större välmonitorerad multi-

center studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, 
materiel och metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterielet tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 

 
 
            _ 
 

Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 
 
 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 
            _ 

Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder. 
 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t 
ex multivariatanalys, fall-
kontrollmetodik etc). Lång 
uppföljning. 

 
 
 
            _ 

Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder. 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 
 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analys-
metod. Logiskt och begripligt 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser. God kommunicer-
barhet och replikerbarhet. 

 
 
              _ 
 

Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. 
Otillräckligt beskriven data-
insamling och analysmetod. 
Vagt beskrivna tolkningar och 
slutsatser. Oklar kommunicer-
barhet och replikerbarhet. 

 
RCT = Randomiserad kontrollerad studie 
CCT = Kvasi-experimentell studie 
DS= Icke experimentell studie 
 
K = Kvalitativ studie 
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Exempel på textanalys 
Meningsenheter Kondenserad text Underliggande 

mening 
Subtema Tema 

I was powerless. I had to 

accept what others did 

and decided 

 

 

Jag var maktlös, 
fick acceptera att 
andra bestämde. 

Känsla av att bli 
fråntagen sin 
autonomi. 

Känsla av 
Maktlöshet 

Beskrivna 
upplevelser 
under 
tillståndet 
akut 
förvirring 

Things got mixed up . . . 

It is as if I have been 

comatose and come to 

every now and then on 

some occasions 

Saker blandas 
ihop, det är som 
om jag är 
“komatös” där jag 
hamnar lite nu 
och då. 

Känslor av 
overklighet. Att 
vara i 
drömliknande 
tillstånd. 

Känsla av 
overklighet 

Beskrivna 
upplevelser 
under 
tillståndet 
akut 
förvirring 

People… just come up to 

you and look and grin 

and used to ask them to 

help me to get up and do 

things but they just stood 

there and grinned you 

know 

Folk kom fram 
till en och flinade 
och jag frågade 
om hjälp men de 
stod bara och 
flinade. 

Känsla av att 
inte bli tagen på 
allvar. 
 

Känsla av 
maktlöshet 

Beskrivna 
upplevelser 
under 
tillståndet 
akut 
förvirring 

I think of this story as 

rather embarrassing, 

especially since we were 

among friends and I 

have a feeling of guilt 

and of being stigmatized 

by what happened 

Jag skäms. Vi var 
bland vänner och 
jag känner skuld. 
 

Känsla av skuld 
och skam 
gentemot 
vänner 

Känsla av 
skuld och 
skam 

Beskrivna 
upplevelser 
efter 
tillfrisknand
et 

But the strangest thing 

was that I thought that 

half the apartment was 

the hospital and that 

half of it was mine. I 

could not understand 

why so many people I 

did not know were in 

there rummaging 

around in my things. . 

Det konstigaste 
var att jag trodde 
halva lägenheten 
var sjukhuset och 
halva var min 
lägenhet. Jag 
kunde inte förstå 
varför så många 
okända var där 
och rotade i mina 
saker. 

Osäkerhet om 
vilka som 
befann sig runt 
honom. 

Strävan 
efter 
trygghet 

Beskrivna 
upplevelser 
under 
tillståndet 
akut 
förvirring 
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FörfattareFörfattareFörfattareFörfattare    
ÅrtalÅrtalÅrtalÅrtal    
LandLandLandLand    

Syfte med studienSyfte med studienSyfte med studienSyfte med studien    Design/ansatsDesign/ansatsDesign/ansatsDesign/ansats    DeltagareDeltagareDeltagareDeltagare    AnalysmetodAnalysmetodAnalysmetodAnalysmetod    ResultatResultatResultatResultat    StudieStudieStudieStudie    
kvalitekvalitekvalitekvalite    

Andersson, 
Hallberg, 
Norberg &  
Edberg  
2002 
Sverige 

Belysa förloppet  
under förvirring  
avseende patientens 
handlingar och under 
förvirringstillståndet. 

Kvalitativ studie baserad  
på observationer under 
förvirringstillståndet som  
antecknades och bandades 
(video/audio) 
 

51 patienter  
därav  
12 män 
39 kvinnor 
 
 

Latent och manifest 
 innehållsanalys. 

Visade att patienten  
Hade en inre drivkraft 
att försöka ta kontroll 
över sin förvirring. Ett 
bra sätt att hjälpa dem 
igenom konfusionen var 
att stödja dem i sin  
strävan efter kontroll. 

K II 

Andersson, 
Norberg &  
Hallberg 
2002 
Sverige 

Belysa äldre  
patienters upplevelse 
att ha varit i ett  
förvirringstillstånd. 

Kvalitativ studie baserad 
på fallstudier från  
tidigare forskning.  
Narrativa intervjuer med  
öppna frågor som  
spelades in med band- 
spelare. 

50 patienter 
därav  
11 män 
39 kvinnor 

Fenomenologisk 
hermeneutisk  
innehållsanalys 
latent och manifest. 
 

Akut förvirring är inte  
nonsens, upplevelserna 
är en mix av patientens 
olika livsvärldar. 

K II 

Duppils &  
Wikblad 
2007 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskriva patienters  
upplevelser av att ha 
varit förvirrad. 

Kvalitativ studie med 
inspelade intervjuer. 

15 patienter 
därav 
4 män 
11 kvinnor  
 

Kvalitativ innehålls- 
analys. 

Förvirring kommer som 
en plötslig förändring av 
verkligheten och samman- 
kopplades med otillfreds- 
tällda fysiska behov,  
känslor av rädsla, panik 
och ilska förstärks under 
förvirringstillståndet. 

K II 
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Fagerberg & 
Jönhagen 
2002 
Sverige 

Att beskriva hur äldre 
upplevt temporär  
förvirring och hur de 
såg tillbaka på sin 
sjukdomsperiod. 

Kvalitativ ansats. 
Inspelade nedskrivna  
intervjuer. 

6 patienter  
tillfrågades 
5 svarade ja.  
Bortfall 1 st. 
Deltagare: 
4 st 

Fenomenologisk  
metod. 

Pat upplevde hot, de var  
misstänksamma, hade  
vidöppna sinnen. De ville 
fly från upplevelsen. Efter  
utskrivning kände de  
skuld och skam, de kände  
sig förnedrade. De 
letade efter orsaker och  
var rädda för återfall. 
 

K II 

Löf, Berggren
& Ahlström 
2005 
Sverige 

Hur pat upplevt sin 
Tid på IVA. 

Narrativa intervjuer  
med klargörande frågor. 
Inspelade och nedskrivna 
intervjuer 3 resp 12 mån 
efter utskrivning. 

9 patienter 
 
1 Bortfall 
pga dödsfall 

Kvalitativ innehålls- 
analys. 

De beskrev overkliga  
erfarenheter, förvirring.  
De hade starka minnen  
vid 3 mån, svagare efter  
12 mån. Att det var så  
känslo-mässigt jobbigt  
efter 12 mån visar att det 
var en traumatisk  
upplevelse. 

K II 

Magarey & 
McCutcheon 
2005 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva minnen 
hos pat som legat på 
en IVA-avd. Fokus 
lagt på hallucinationer, 
drömmar och 
förvirring 

Blandstudie, både kvalita- 
tiv och kvantitaviv. 
Datainsamling i två steg. 
1: frågeformulär till 50  
deltagare.   
2: Semistrukturerade 
intervjuer som bandades. 
 

50 patienter  
tillfrågades 
8 svarade ja.  

Kvantitativ data:  
SPSS 
Kvalitativ tematisk 
Data:  
Kvalitativ Innehålls- 
analys. 

Patienter hade overkliga 
minnen av förvirrings- 
tillståndet. De såg färger  
och former. De upplevde  
maktlöshet. De beskrev  
att de kände sig som  
avlidna men ändå levande. 

K II 
DS II 
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Studiedesign   Bedömning av kvalitet 
K= Kvalitativ studie  I= Hög kvalitet 

II= Medelgod kvalitet 

 
 
 
 

Mc Curren &
Cronin 
2003 
USA 

Beskriva fenomenet  
delirium baserat 
på äldres upplevelser. 
 

Fenomenologisk ansats.  
Beskrivande studie.  
Guidade inspelade  
intervjuer. 

14 patienter 
>60år 
därav 
10 män 
4 kvinnor 
 

Fenomenologisk  
analys enligt  
Colaizzi 

Patienter är medvetna om 
sitt tillstånd. Deras känslo- 
reaktioner är beroende av 
vilka händelser som  
utlöser känslorna.  
Patienter hanterar sin  
konfusion olika beroende 
på omgivning. 

K II 

Schoefield 
1997 
England 
 

Belysa äldres upp- 
levelser av akut  
förvirring samt deras 
känslor vid tillbaka- 
blick på sin förvirring, 

Kvalitativ studie. 
Inspelade halvstruk- 
turerade intervjuer. 

19 äldre 
informanter 
 

Konstant jämförande 
metod, grounded 
theory. 

De som haft illusioner och 
hallucinationer kunde  
detaljrikt beskriva sin  
upplevelse. Från härlig  
och underhållande till  
hemsk och skrämmande. 

K II 


