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Sammanfattning 

Akut förvirring hos höftfrakturpatienter är vanlig. Den akuta förvirringen kan förebyggas eller 

kortas och rehabiliteringstiden kan då också kortas. Ett förvirringstillstånd innebär stora 

påfrestningar på kroppen. Syftet med denna litteraturstudie är att se hur litteraturen beskriver 

hur man kan ge en god postoperativ omvårdnad och ett gott bemötande till de patienter som 

drabbas eller riskerar att drabbas av postoperativ förvirring. Till grund för arbetet ligger ett antal 

vetenskapliga artiklar samt facklitteratur. Trots att den postoperativa förvirringen är mycket 

vanlig, att den orsakar stort lidande och stora vårdkostnader, saknas tillfredsställande studier 

som kan ligga till grund för farmakologiska behandlingsrekommendationer. Oaktat detta ges 

ofta farmaka till dessa patienter. Enligt litteraturen har sjuksköterskans möte med den deliriösa 

patienten stor betydelse för att förebygga och lindra ett förvirringsbeteende. Eftersom det saknas 

riktlinjer för omvårdnad av akut förvirrade patienter beror det på den enskilda sjuksköterskans 

bemötande hur mötet med patienten blir. Den postoperativa förvirringen måste lyftas fram 

eftersom antalet patienter med höftfrakturer ständigt ökar. Rutiner och vårdprogram måste tas 

fram eller ses över. Vi måste lära oss att bemöta dessa patienter på ett professionellt sätt. Att 

möta den förvirrade höftledspatienten på ett etiskt och förberett sätt är en förutsättning för en 

bra vård. 

Nyckelord 

Hip fracture, delirium, postoperative and orthopedic i varierande kombinationer.  
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Postoperative delirium after hip 
fracture. 

Prevention and management 

Ann-Christin Cardholm 

 

Abstract 

Acute postoperative delirium is common among hip fracture patients. The acute confusion can 

be prevented or reduced which can lead to reduced time spent on rehabilitation. A delirious state 

strongly pressures the patient’s body. The purpose of this report is to use available literature to 

show different authors’ views on how to meet and provide good postoperative care to those 

patients that are suffering, or are at risk of suffering, from postoperative delirium. This report is 

based on several scientific articles and special literature. Despite the fact that postoperative 

delirium is common, that it causes many to suffer and that it drives large nursing costs there are 

no definitive studies present to provide bases for recommendations on pharmaceutical treatment. 

Notwithstanding this, patients are often treated pharmaceutically. According to literature the 

interaction between the nurse and the delirious patient makes a strong impact to prevent or 

relieve a delirious state. There are no formal guidelines for how to treat acute postoperative 

delirium and therefore the effectiveness of such treatment depends on how the individual nurse 

interacts with the patient. The postoperative delirious state needs to be focused on since the 

number of hip fractures are constantly increasing. Formal policies and guidelines for treatment 

need to be developed or reassessed. We have to learn how to treat these patients in a 

professional way. To meet the confused postoperative patient in an ethical and well prepared 

manner is a prerequisite for good nursing. 

 

Keywords 

Hip fracture, delirium, postoperative and orthopedic i different combinations.  
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Introduktion 

Som sjuksköterska på en ortopedisk avdelning kommer jag ofta i kontakt med patienter som blir 

akut förvirrade i samband med höftledsoperationer. Sådan förvirring utan organisk orsak är ett 

stort problem. Enligt Lindgren och Svensson (2004) behandlas akut förvirring hos äldre bättre 

med psykologiska medel än med psykofarmaka. Att kunna bemöta dessa patienter ur ett 

pedagogiskt perspektiv är något som är väl beskrivet i litteraturen men tyvärr prioriteras det inte 

i det dagliga kliniska arbetet (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006). 

Antalet patienter med höftfrakturer ökar ständigt och därmed också den akuta förvirringen. 

Därför måste den postoperativa förvirringen lyftas fram. Omvårdnadspersonal måste 

uppmärksammas på fenomenet och rutiner eller vårdprogram behöver kanske ses över. För att 

kunna ge dessa patienter en god omvårdnad bör vi vara insatta i hur vi kan förebygga och 

förkorta detta tillstånd (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006). 

Höftfrakturpatienterna kostar samhället 2,3 miljarder kronor varje år och är en av våra mest 

vård- och kostnadskrävande diagnoser i Sverige. Om den postoperativa förvirringen kan 

förebyggas eller kortas ner kan rehabiliteringstiden kortas och kostnaderna minska (Rikshöft, 

2005). Som vårdpersonal behöver vi också kunna särskilja den postoperativa förvirringen från 

demens (Gulmann, red. 2003). 

Detta arbete fokuserar på vårdpersonalens möte med den förvirrade höftledspatienten. Hur kan 

vi ge en bättre vård kan till dessa redan sköra patienter? I studien kommer jag att använda 

benämningen postoperativ förvirring (Acute Confusion State, ACS) och delirium. Vid 

diagnostisering av delirium används idag DSM-III (Diagnostic Criteria for Delirium) enligt 

American Psychiatric Assossiation. Enligt Brännström (1991) är delirium framförallt en 

medicinsk term och förvirring en omvårdnadsterm. Delirium förknippas, felaktigt, i Sverige ofta 

enbart med alkohol och hallucinationer. 

Bakgrund 

Höftfrakturer 

Antalet höftfrakturer har ökat dramatiskt under de senaste decennierna, framförallt på grund av 

det ökade antalet gamla och mycket gamla. Risken för höftfrakturer ökar exponentiellt med 

stigande ålder (Lindgren & Svensson, 2004). 

Cirka 18000 patienter drabbas varje år av höftfrakturer i Sverige. Diagnosen är den som står för 

flest inläggningar på sjukhus varje år (Socialstyrelsen, 2003). Höftfrakturer är vanliga och 

risken att vid 50 års ålder få en höftfraktur under resterande livstid är 23 % för kvinnor och 11 

% för män. Höftfrakturerna inklusive rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige. 

(Rikshöft, 2005). 

Frakturen uppkommer nästan alltid i samband med en fallolycka inomhus. Vävnadsskadan blir 

liten men konsekvenserna stora. Höftfrakturpatienterna har som grupp, ett sämre hälsotillstånd 



 

 4

än en åldersmatchad jämförelsegrupp. Detta kan förklara att allmänmedicinska komplikationer 

är vanliga och mortaliteten hög. Det finns två huvudtyper av höftfrakturer: cervikala och 

trokantära vilka är ungefär lika vanliga och ger samma allmänmedicinska och 

omvårdnadsmässiga problem. Ortopediska behandlingar och lokala komplikationer skiljer sig 

dock åt (Lindgren & Svensson, 2004). 

 
Anatomisk klassificering av höftfrakturer 

Thorngren, K-G. s. 92 (2006). 

Behandling av höftfrakturer 

De flesta cervikala frakturer fixeras med skruvar. Behandlingsmålet hos äldre patienter är att 

kunna belasta benet postoperativt. En snabb mobilisering minskar riskerna för generella 

komplikationer. Hos yngre är målet att frakturen skall läka utan lokala komplikationer. I en del 

fall kan det vara motiverat att istället göra en höftprotesoperation. Fördelen med en 

höftprotesoperation är att patienten kan belasta fullt direkt efter ingreppet, när den postoperativa 

smärtan givit vika. Nackdelen är att det är ett större ingrepp vilket gör risken för 

allmänkomplikationer är större. Trokantära frakturer fixeras oftast med platta och skruvar. Vid 

en trokantär fraktur är det tekniskt svårare att utföra en protesoperation eftersom proximala 

femur är skadad i större utsträckning än vid cervikala frakturer (Lindgren & Svensson, 2004). 

Vid en instabil höftfraktur är operation inom 12 timmar önskvärd för att så snabbt som möjligt 

kunna påbörja mobilisering och rehabilitering (Persson & Wingstrand, 2005). 

Komplikationer efter höftledsoperationer 

Postoperativa infektioner vid exempelvis trokantära frakturer har minskat från cirka 15 % till 

någon procent genom användandet av profylaktisk antibiotikabehandling under 

operationsdygnet. Trombosprofylax ges till patienter som genomgår ortopediska operationer för 

att undvika djup ventrombos och lungemboli. Trycksår, framförallt på hälar och sakrum är en 

annan vanlig komplikation (Lindgren & Svensson, 2004). Tidig mobilisering är enligt Järhult 

och Offenbartl (2006) viktig för att undvika pneumoni. En vanlig komplikation till cervikala 

höftfrakturer är caputnekros. Detta tillstånd uppstår när blodförsörjningen till caput femoris 

minskat på grund av skadade blodkärl. Symtomen på caputnekros visar sig inte genast utan det 

brukar vara en period av symtomfrihet först (Persson & Wingstrand, 2005). En annan 

komplikation som kan uppstå är enligt Persson och Wingstrand (2005) utebliven läkning som 

främst beror  på nekros eller dåligt fixerad fraktur. Vid utebliven läkning eller caputnekros är 

behandlingen att man ersätter lårbenshuvudet av en protes. 
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Postoperativ förvirring som komplikation till 

höftfraktur 

Djup ventrombos och en stor risk att avlida av lungemboli får stor uppmärksamhet i litteraturen. 

Dödligheten på grund av postoperativ förvirring är dock betydligt större än den i samband med 

djup ventrombos men trots detta får förvirringen mycket mindre uppmärksamhet i den 

ortopediska litteraturen (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006). Ett förvirringstillstånd 

innebär stora påfrestningar på kroppen (Socialstyrelsen, 2003). 

Psykisk oklarhet, förvirring kan vara ett tecken på uttorkning, för lågt natriumvärde eller 

somatiska sjukdomar. Äldre har ett annat reaktionsmönster på akuta sjukdomar. Medan yngre 

personer reagerar med feber och allmänpåverkan kan äldre snarare reagera med förvirring 

(Lindgren & Svensson, 2004). Smärta anses också öka risken för postoperativ förvirring och 

stegrar också oro och rädsla. En adekvat smärtstillad patient har dessutom större förutsättningar 

att ta till sig information och samarbeta vid kliniska undersökningar och mobilisering ( Malek & 

Olivieri, 1996). 

Trots stora konsekvenser för patienten blir den postoperativa förvirringen ofta feldiagnostiserad, 

underbehandlad eller upptäcks inte alls (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006). Förvirring 

utan organisk orsak behandlas enligt Lindgren och Svensson (2004) hos äldre bättre med 

psykologiska medel än med psykofarmaka. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att se hur litteraturen beskriver hur man kan ge en god 

omvårdnad och ett gott bemötande till de patienter som drabbas eller riskerar att drabbas av 

postoperativ förvirring. Fem frågor har lyfts fram och skall besvaras: 

• Vad är postoperativ förvirring? 

• Varför uppkommer postoperativ förvirring? 

• Hur behandlar man postoperativ förvirring? 

• Hur kan sjuksköterskan bemöta och vårda en patient med postoperativ förvirring? 

• Vad behöver vi göra i framtiden? 

Metod 

En allmän litteraturstudie är genomförd i ämnet. Facklitteratur har lästs och vetenskapliga 

artiklar har granskats. Backman (1998) skriver att innan det egentliga forskningsarbetet inleds 

måste man ta del av tidigare dokumentation inom det valda området. Litteraturstudien hjälper 

oss att formulera en forskningsbar problemställning. Litteraturgranskningen visar också på 

tidigare brister och luckor i kunskapsmassan. Formen för detta arbete har baserats på angiven 

mall från Stockholms universitet och skrivregler från ”Rapporter och uppsatser” (Backman 

1998). 

Genomförande 

Artikelsökning har gjorts i CINAHL och PubMed. 

Sökord, hipfracture, delerium, postoperative and orthopedic i varierande kombinationer. 

 Sökord Begränsningar Antal träffar Utvalda artiklar 

CINAHL Delirium and hipfracture 1998-2008 17 2 

CINAHL Postoperative delirium 1998-2008 37 1 

CINAHL Orthopaedic and Delirium 1998-2008 5 2 

PUBMED Delirium and hipfracture 1998-2008 101 1 

PUBMED Postoperative delirium 1998-2008 415 1 

PUBMED Orthopaedic and Delirium 1998-2008 48 0 

Sökning utförd 2008-03-25 
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Urval 

Artiklarna skall vara publicerade mellan 1998-2008 och vara peer reviewed. Artiklarna från 

Läkartidningen och Norsk Lægeforening utgör ett undantag. Dessa tidskrifter refererar till peer 

reviewed artiklar och har därför inkluderats. Artiklarna skall innehålla omvårdnadsmoment och 

åtgärd för postoperativ konfusion (delirium) samt baseras på postoperativt delirium efter 

höftfraktur. 

Litteratur söktes på SUB samt i bokhandel 

Bearbetning 

Artiklarna har granskats för att få fram en hög trovärdighet. Innehållet skulle vara relevant för 

studiens syfte och vara peer reviewed. 

Abstract lästes och artiklarna valdes ut efter syftet.  Artiklarna lästes ingående, anteckningar 

gjordes, artiklarna sorterades efter nyckelorden; omvårdnad, prevention, behandling, 

patofysiologi och definition. 13 artiklar valdes ut men begränsades till 7. De artiklar som valdes 

ut hade en pedagogisk inriktning beträffande sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 

Resultat 

Antalet höftfrakturer har ökat dramatiskt under de senaste decennierna, framförallt på grund av 

det ökade antalet gamla och mycket gamla. Risken för höftfrakturer ökar exponentiellt med 

stigande ålder. Medelåldern för höftfrakturpatienter är cirka 80 år och cirka tre fjärdedelar av 

patienterna är kvinnor. Var tredje kvinna i Skandinavien har haft höftfraktur (Lindgren & 

Svensson, 2004). Cirka 18000 patienter drabbas varje år av höftfrakturer i Sverige. Diagnosen 

är den som står för flest inläggningar på sjukhus varje år (Socialstyrelsen, 2003). 

Höftfrakturerna utgör den grupp av alla typer av kirurgiska sjukdomar som konsumerar mest 

vård genom hela vårdkedjan. Höftfrakturer är vanliga. Risken att vid 50 års ålder få en 

höftfraktur under resterande livstid är 23 % för kvinnor och 11 % för män. Höftfrakturerna 

inklusive rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige (Rikshöft, 2005). 

Det är vanligt förekommande att patienter med höftfrakturer utvecklar akut förvirring i samband 

med sjukhusinläggning och operation. Detta kallas även postoperativ förvirring, postoperativ 

konfusion eller delirium och kan sitta i från några timmar till flera veckor. Ett 

förvirringstillstånd innebär stora påfrestningar på kroppen (Socialstyrelsen, 2003).  

Djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) har fått stor uppmärksamhet i den ortopediska 

litteraturen som komplikationer till höftfrakturer. Dödligheten associerad med postoperativ 

förvirring är dock mycket större men får trots detta mycket mindre uppmärksamhet i det 

kliniska arbetet (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006). 30-60 % av höftfrakturpatienterna 

drabbas av akut förvirring. Den postoperativa förvirringen är per definition reversibel och den är 

alltså möjlig att förebygga och behandla (Gustafson, Lundström, Bucht & Edlund, 2002). 
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Psykisk oklarhet, förvirring kan vara ett tecken på dehydrering, hyponatremi eller somatiska 

sjukdomar Dessa neuropsykiatriska störningar komplicerar ofta behandlingen av en höftfraktur 

(Lindgren & Svensson, 2004). Smärta anses också öka risken för postoperativ förvirring och 

stegrar också oro och rädsla. En adekvat smärtstillad patient har större förutsättningar att ta till 

sig information och samarbeta vid kliniska undersökningar och mobilisering ( Malek & Olivieri, 

1996). Trots stora konsekvenser för patienten blir den postoperativa förvirringen ofta 

feldiagnostiserad, underbehandlad eller upptäcks inte alls (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 

2006). 

Definition av postoperativ förvirring. 

American Psychiatric Assosiation beskriver att den postoperativa förvirringen är ett tillstånd av 

påverkat medvetande med reducerad förmåga att kunna fokusera, behålla eller ändra sin 

koncentrationsförmåga. Det föreligger också en förändring i den kognitiva förmågan hos den 

drabbade (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006). De poängterar vikten av att inte 

sammanblanda delirium med demens, depression, psykos eller delirium tremens. 

Uppkomst av postoperativ förvirring 

Postoperativ förvirring drabbar främst äldre människor med nedsatt cerebral kapacitet i form av 

t.ex. demenssjukdom, tidigare stroke eller depression. De patienter som behandlas med 

läkemedel som hämmar mentala funktioner drabbas också ofta av postoperativ förvirring 

(Gustafson et al. 2002). Det finns ännu inte någon fullständig bild av de patogenetiska 

processerna i kroppen vid postoperativ förvirring. Man har konstaterat att minskning av 

acetylkolin och ökning av dopamin har stor betydelse. Administrering av opiater postoperativt 

kan bidra till postoperativ förvirring genom att öka aktiviteten hos dopamin och minska 

nivåerna av acetylkolin. Hypoxi och hypoglykemi kan också sänka nivåerna hos känsliga 

individer. Inflammatoriska reaktioner i kroppen såsom infektioner, trauma och operativa 

ingrepp orsakar också en ökning av dopamin och sänkning av acetylkolin (Robertson, BD., & 

Robertson, TJ., 2006). När det gäller läkemedel är det främst läkemedel med antikolinerg effekt 

som kan öka risken för delirium eller direkt utlösa ett delirium. Exempel på läkemedel hos äldre 

med antikolinerg effekt är t.ex. neuroleptika, antidepressiva och antihistaminergika. Ett så 

vanligt läkemedel som furosemid har relativt kraftig antikolinerg effekt (Gustafson et al. 2002). 

Behandling av postoperativ förvirring 

Egentlig forskning beträffande psykofarmakas plats i behandling av delirium saknas i stort sett. 

Det har inte utförts några dubbelblinda, placebokontrollerade undersökningar bortsett från 

delirium i samband med abstinens. Däremot finns det en del litteratur om praktisk, klinisk 

erfarenhet. Behandling av delirium innebär: 

1. att avlägsna orsakerna till deliriet 

2. att modifiera de faktorer som kan tänkas nedsätta tröskeln för delirium 

3. att minska stress och främja perception och orientering 
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4. eventuell behandling med psykofarmaka 

- behandling mot förvirringen 

- behandling av beteendestörningar och psykiatriska symtom 

(Gulmann, red., 2003) 

Trots att den postoperativa förvirringen är mycket vanlig, orsakar stort lidande och stora 

vårdkostnader saknas tillfredsställande behandlingsstudier som kan ligga till grund för 

farmakologiska behandlingsrekommendationer. Trots brist på vetenskaplig dokumentation blir 

ofta farmakologisk behandling insatt (Gustafson et al. 2002). 

Att ge adekvat smärtlindring är en viktig del i vården av deliriösa äldre patienter. I en studie av 

Lundström, Edlund, Lundström och Gustafson (1999) gavs smärtlindring så fort patienten 

vaknade på morgonen för att främja mobiliseringen. 

I doktorsavhandlingen ”Bedömning av kognitiv förmåga hos äldre patienter med höftfraktur” 

refereras till flera studier där man sett att patienter med kognitiv nedsättning inte alltid får 

optimal smärtlindring (Anita Söderqvist, 2007). 

Diagnostisering av postoperativt delirium 

Som sjuksköterska bör man alltid misstänka akut förvirring eftersom detta drabbar cirka 50 % 

av höftfrakturpatienterna (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006). Symtom som agitation, 

vanföreställningar och hallucinationer är lätta att känna igen, men förekommer bara hos en liten 

del av patienterna. Vanligast av symtomen är reducerad uppfattning av omgivningen, med en 

sämre förmåga att fokusera, ändra eller behålla koncentrationen. Minnesluckor, desorientering, 

språkförändringar är andra symtom som är vanliga. 

Demens är en av differentialdiagnoserna till den akuta förvirringen och dessa två får absolut inte 

förväxlas (Gulmann, red., 2003). Förvirringen uppstår relativt akut och i synnerhet plötslig 

sömnlöshet och nattlig oro, som präglar de flesta deliriumförlopp bör ses som en fingervisning. 

(se tabell) 

 Akut förvirring Demens 

Uppstår Akut Smygande 

Förlopp Fluktuerande symtom Konstanta symtom 

Medvetande Sviktande uppmärksamhet Klart medvetande 

Varaktighet Timmar till veckor Månader till år 

Tankegång Kaotisk Innehållsfattig 

Kontakt Frånvarande, okoncentrerad Närvarande 

Känslor Känslouppror Utslätade 

Psykotiska symtom Livliga och fasansväckande Enstaka och neutrala 

(Gulmann, red., 2003) 

Prevention 

Delirium can be completely prevented in up to one-third of at-risk patients. 

Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006, p.60. 
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Att genom god omvårdnad få patienten att känna trygghet är en av hörnstenarna i att förebygga 

postoperativ förvirring. En systematisk orientering av patienten till den aktuella situationen har 

visat sig effektiv mot förvirring på invärtesmedicinska avdelningar (Gustafson et al. 2002). 

De omvårdnadsåtgärder som är särskilt viktiga för att förebygga förvirring fokuserar på stöd till 

de utsatta patienterna för att orientera dem till tid och rum. Detta kan ske genom kognitiv 

stimulering såsom samtal om dagliga händelser, god sömn, tidig mobilisering och hjälpmedel 

för syn och hörsel. Patienterna behöver ha tillgång till eventuella hjälpmedel såsom egna 

glasögon och hörapparater. Sömnen är viktig för alla patienter och speciellt för de som riskerar 

att utveckla en akut förvirring. På 36 sjukhus i USA, Kanada och Australien har man utarbetat 

ett program: Hospital Elder Life Program för att förebygga och behandla akut förvirring. 

Vårdprogrammet består av multipla interventioner och utförs av ett interdisciplinärt team. I 

programmet använder man sig bland annat av ett sömnprotokoll som alternativ till 

farmakologisk behandling. Programmet utförs av sjuksköterskor och innefattar fem minuters 

ryggmassage, varm dryck och avslappnande musik. Efter en timme görs en utvärdering och om 

det behövs ges en sömntablett till patienten. Genom att använda det här programmet har man 

reducerat användningen av sömntabletter. För att ytterligare främja nattsömnen eftersträvas 

minst sex timmars oavbruten sömn. Detta innebär att inga mediciner, ingen visuell stimulans 

eller andra procedurer utförs under de här timmarna. Patienterna avråds också från att ta 

tupplurar under dagen (Inouye, 2004). 

Det är viktigt när det gäller äldre som drabbas av en höftfraktur att bedöma och dokumentera 

deras mentala status före skadan samt att kontinuerligt följa upp denna under vårdtiden 

(Socialstyrelsen, 2003). För att diagnostisera delirium används antingen instrument såsom 

DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text 

Revision) eller CAM (Confusion Assesment Method). Detta är två enkla instrument som 

används bedside för att göra en korrekt bedömning av patientens mentala status (Robertson, 

BD., & Robertson, TJ., 2006). I Anita Söderqvists (2007) doktorsavhandling framkom att 

sjuksköterskor i allmänt inte dokumenterade patienternas mentala status. 

Sjuksköterskans möte med den deliriösa 

patienten 

Sjuksköterskans möte med den deliriösa patienten har stor betydelse för att lindra ett 

förvirringsbeteende. Att vårda patienter med förvirring är en utmanande uppgift för 

sjuksköterskan. Eftersom den verbala kommunikationen ofta sviktar hos dess patienter behöver 

sjuksköterskan kunna utläsa patientens icke-verbala kommunikation. Eftersom det saknas 

riktlinjer för bemötande av akut förvirrade patienter beror det på den enskilda sjuksköterskans 

verbala och icke- verbala kommunikation hur mötet med patienten blir. I en studie av 

Andersson, Hallberg, och Edberg (2003) kunde man se att för att skapa ett gott möte bör 

sjuksköterskan tillgodose patientens önskemål i största möjliga mån. Hon bör inte argumentera 

emot patienten utan istället försöka leda in patientens tankar på andra banor. För att patienten 

skall känna sig lugn och trygg skall sjuksköterskan använda en lugn och låg röst. Förankring i 

verkligheten var en annan strategi som användes i studien. Sjuksköterskan berättade vad som 

hänt, vad som förväntades att hända samt den nuvarande situationen. Sjuksköterskan försökte 

skydda patienten fysiskt och psykiskt samt att hålla en balans mellan patientens 
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självbestämmande och dennes säkerhet. Att till exempel skyla patienten eller undvika att 

samtala med den förvirrade inför andra patienter var en annan god strategi. 

Segatore och Adams (2001) ger en del tips om hur man förhåller sig till den akut förvirrade 

patienten. Enligt författarna är idealet att ha en person som sitter hos patienten för att observera 

och hjälpa patienten tillbaka ur förvirringen. Kan detta inte tillgodoses bör vårdaren tänka på sitt 

förhållningssätt vid patientmötet. Segatore och Adams har utformat ett schema för ett gott 

förhållningssätt som kan förkorta patientens förvirring (RN står för Registered Nurse): 

Your behavior with the patient makes a difference 

• The patient often mirrors your mood. Your patience, calmness and gentleness can be 

contagious. 

• Be consistent. Talk to your RN regarding the plan of care so that everybody´s ”on the 

same page”. 

• Listen to the  patient -you don´t really have to say anything. 

• Don´t behave as if the patient isn´t there. Some petients enjoy and settle with a little 

conversation. Restrict your personal reading and telephone calls to breaks pleace. 

• When you speak to the patient, use simple, clear-  cut, concrete, face- to- face 

contact. Don´t raise your voice to the patient or shout. 

• Avoid conversations that require insight or reasoning. 

• When you need the patient to do something, try to explain what you want the patient 

to do and how it will benefit him. Don´t try and teach the patient, argue, reason, or 

justify what you need to do. Don´t startle him. 

• Setting limits can make the patient very angry. So, make sure you understand what 

the limits are. Then, if you are to share them whit the patient, be straightforward. 

Never threaten, don´t be theatrical. 

• Try to avoid putting the patient in a situation where he is asked to do something he 

can´t. the frustration of failure can increase agitation. 

• If the patient has wrong beliefs (delusions), such as ”everyone is trying to kill me,” 

don´t correct, defend, or agree with him. Acknowledge that you heard him, and if he 

seems receptive, try a simple explanation of the reality. 

• Covering large mirrors may reduce patient confusion. A bedsheet covers the largest 

mirrors. 

(Segatore och Adams, 2001, p. 69) 

 

Vårdprogrammet Elder Life Program (Inouye, 2004) bestod av åtgärder mot sex riskfaktorer för 

akut förvirring (kognitiv nedsättning, sömnlöshet, immobillitet, syn- och hörselnedsättning och 

dehydrering). Interventionsgruppen hade en lägre förekomst av förvirring (9,9 %) mot 15 % i 

kontrollgruppen. Antalet dagar av förvirring var också lägre i interventionsgruppen ( 105 

gentemot 161). Antalet episoder av förvirring var också färre i interventionsgruppen, 62 

stycken, mot 90 stycken i kontrollgruppen. Orienteringsförmågan var förbättrad och 

förbrukningen av sedativa läkemedel för sömn var mindre i interventionsgruppen. 
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I en studie gjord av Milisen (Robertson, BD., & Robertson, TJ., 2006) kunde man se att 

interventionsgruppen (60 patienter) som vårdades av sjuksköterskor som genomgått utbildning 

beträffande akut förvirring, hade kortare varaktighet på förvirringstillstånden än patienterna i 

kontrollgruppen. Sjuksköterskorna i interventionsgruppen hade fått utbildning i hur man 

diagnostiserar akut förvirring, de hade kognitiv screening av alla höftledspatienter, ett 

schematiskt smärtprotokoll och möjlighet att konsultera geriatrisk sjuksköterska eller läkare. 

Diskussion 

Jag kommer ofta i kontakt med patienter som blir akut förvirrade i samband med 

höftledsoperationer. Detta är ett stort problem och många artiklar handlar om detta. Akut 

delirium, förvirring kan ha många olika orsaker och en viktig del i omvårdnaden blir därför att 

uppmärksamma förvirringen på ett tidigt stadium. Smärta anses också öka risken för 

postoperativ förvirring och stegrar också oro och rädsla. Flera av författarna (Inouye,S.K. 2004, 

Lundström et al. 1999 & Malek, C.J. 1996) tar upp detta problem samtidigt som andra författare 

(Robertson, B.D. & Robertson T.J. 2006) påpekar att opiater kan orsaka ett delirium. Detta gör 

att sjuksköterskan måste observera patientens reaktion på sättet att smärtstilla. En adekvat 

smärtstillad patient har större förutsättningar att ta till sig information. Samarbetet vid kliniska 

undersökningar och mobilisering går då också lättare. Det är också till stor del sjuksköterskan 

som ansvarar för patientens mobilisering. För att kunna ge höftfrakturpatienten en god 

omvårdnad måste hon därför tränas att se sambandet mellan smärta – analgetika – och 

förvirring. Under min utbildning till sjuksköterska var det mycket liten fokusering på uppkomst 

av postoperativ förvirring trots att så många patienter drabbas. På grund av bristfällig kunskap 

om det deliriösa tillståndet hos våra höftfrakturpatienter ser man inte orsakerna och kan därmed 

inte tillmötesgå dessa patienter. I undersökningar har man också sett att äldre, dementa patienter 

får sämre tillgång till smärtstillning vilket kan förvärra förvirringstillståndet. Detta är något jag 

som nattsjuksköterska har uppmärksammat eftersom all given smärtlindring skall dokumenteras 

och utvärderas. Många av de äldre patienterna får sämre smärtlindring. Anita Söderqvist (2007) 

gjorde en stor studie inom vårt verksamhetsområde där det framkom att äldre, dementa patienter 

ofta fick otillräcklig smärtstillning. Det optimala vore om den första dosen av smärtstillande 

gavs klockan 06:00. Då skulle patienten vara bättre rustad inför sin frukost och mobilisering. 

Det uppmärksammas ofta på avdelningen att patienten är förvirrad men sen händer inte så 

mycket mer. Det överrapporteras till nästa sjuksköterska och hon rapporterar i sin tur till 

nästkommande skift. När patienten blir aggressiv händer det ofta att något lugnande läkemedel 

sätts in trots att detta inte är kliniskt prövat. Endast Segatore och Adams (2001) förordar 

läkemedel som behandling (Haloperidol). Eftersom det finns många kontraindikationer bör man 

dock vara försiktig vid förskrivning och administration.  De flesta författarna anser att det bästa 

sättet att behandla ett akut förvirringstillstånd är med psykologiska medel inte med läkemedel.. 

På avdelningen där jag arbetar finns rutiner för de flesta andra postoperativa komplikationerna. 

Nutritionen dokumenteras enligt ett speciellt vårdprogram för att patienterna inte skall minska i 

vikt. Det finns schema hur man beräknar om patienten tillhör den riskgrupp som får trycksår. 

Om patienten drabbas av lungemboli finns det riktlinjer hur dessa behandlas. Alla dessa 

komplikationer dokumenteras noggrant och vårdprogrammen revideras regelbundet. 
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Sjuksköterskorna får också regelbundet information och ny kunskap inom dessa områden. 

Eftersom postoperativ förvirring är en komplikation till höftoperationen så skall detta 

dokumenteras likväl som trycksår och urinvägsinfektion. När jag granskat journaler har jag 

väldigt sällan sett anteckningar om postoperativ förvirring trots att det rapporterats från 

sjuksköterskan.  

Den postoperativa förvirringen får väldigt liten uppmärksamhet trots att många patienter 

drabbas. Som ansvarig för patientens omvårdnad måste sjuksköterskan enligt min mening tränas 

i hur man bemöter dessa patienter. Alternativa metoder såsom massage och hypnos har visat sig 

ge goda resultat både i studier utomlands och i Sverige . Trots detta finns det små möjligheter 

för sjuksköterskan i det kliniska arbetet att utföra dessa enkla metoder. Brist på tid och 

ekonomiska resurser begränsar vårt arbete med att utföra en god och professionell omvårdnad. 

Som sjuksköterska bör man alltid misstänka akut förvirring eftersom detta drabbar mer än 

hälften av höftfrakturpatienterna. Agitation, vanföreställningar och hallucinationer är lätta att 

känna igen, men förekommer bara hos en liten del av patienterna. Patienterna har kanske svårt 

att sova på grund av oro och detta är ett viktigt tecken på postoperativ förvirring. Som 

vårdpersonal måste vi möta dessa sköra patienter med lugn och ro och ett etiskt förhållningssätt. 

Eftersom det är viktigt att den förvirrade patienten känner igen sin omgivning kanske vi skall 

flytta de patienter som blir störda istället. Komplementära behandlingsformer kan prövas. På 

Huddingesjukhus har man ett team som med hjälp av taktil massage hjälper oroliga och 

förvirrade patienter. Studier har visat att beröring har en välgörande effekt på alla människors 

upplevelse av välbefinnande och speciellt då när människan drabbas av sjukdom (Inouye, 

2004). För att kunna ge denna välgörande beröring kan sjuksköterskan behöva fördjupad 

kunskap om upplevelser av att få taktil beröring. Denna fördjupade kunskap kan leda till att 

sjuksköterskor väljer beröring som ett komplement till traditionella omvårdnadsinterventioner. 

På detta sätt kan sjuksköterskan utveckla omvårdnaden så att den blir unik och individuell för 

den enskilda människans behov. Det är endast två av författarna (Andersson et al. 2003 & 

Inouye, 2004) som nämner komplementära metoder för behandling av postoperativ förvirring. 

Detta kan kanske bero på att det är läkare som står bakom de flesta artiklarna. Massage är en 

kostnadseffektiv behandlingsform, den har inga biverkningar och borde vara ett självklart 

komplement till skolmedicinen. 

Slutsats 

Ett adekvat omhändertagande av den deliriösa 

patienten. 

Den postoperativa förvirringen måste lyftas fram eftersom antalet patienter med höftfrakturer 

ständigt ökar. Omvårdnadspersonal måste uppmärksammas på fenomenet och rutiner eller 

vårdprogram måste ses över. För att kunna ge dessa patienter en god omvårdnad bör vi vara 

insatta i hur vi kan förebygga och förkorta det deliriösa tillståndet. Sjuksköterskor, läkare och 

övrig vårdpersonal behöver utbildas angående den postoperativa förvirringen, vi måste lära oss 
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att bemöta dessa patienter på ett professionellt sätt. Demens är en differentialdiagnos och 

vårdpersonalen får inte förväxlas med den akuta, postoperativa förvirringen. 

För att minska kostnaderna i samband med vården av höftfrakturpatienterna måste 

vårdpersonalen utbildas angående bemötandet av dessa patienter. Den postoperativa 

förvirringen kan förebyggas eller kortas och rehabiliteringstiden kan då också kortas och 

kostnaderna minska. Att möta den förvirrade höftledspatienten på ett etiskt och förberett sätt är 

en förutsättning för att en bra vård skall kunna erbjudas till dessa redan sköra patienter. 

Rutiner för dokumentation i samband med postoperativ förvirring är ett måste om 

komplikationen skall uppmärksammas. Om den postoperativa förvirringen inte dokumenteras 

riskerar patienten att inte få någon behandling för denna komplikation. Det är trots allt fler som 

drabbas av postoperativ förvirring än lungemboli. 

Komplementära metoder såsom taktil beröring har visat sig ge ett gott resultat i studier 

utomlands och även i Sverige. I framtiden skulle det vara önskvärt med vidare forskning och 

utbildning inom detta område. Kan vi förhindra eller förkorta patienternas postoperativa 

förvirringstillstånd med så enkla medel har vi vunnit mycket. 
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