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Hvilke systematiske metoder kan bidra til å identifisere delirium blant eldre pasienter med 
hoftebrudd i spesialisthelsetjenesten, og hvordan kan metodene implementeres i praksis for å 
begrense omfanget av og å oppdage tilstanden på et tidlig tidspunkt? 
Sammendrag: 
Formål: Å finne evidensbaserte tiltak som kan bidra til å identifisere og begrense omfanget 
av delirium blant eldre med hoftebrudd i spesialisthelsetjenesten på et tidlig tidspunkt. 
 
Teoretisk forankring: Eldre med hoftebrudd som blir innlagt i spesialisthelsetjenesten har 
stor risiko for å utvikle delirium postoperativt. Prognosen er alvorlig. Forskning viser at 
sykepleiere bruker erfaring og skjønnsmessige vurderinger i å identifisere delirium blant 
eldre, noe som kan være uheldig for pasienten. Ved å bruke systematiske metoder for å 
identifisere delirium kan dette bidra til å forebygge, identifisere og redusere omfanget av 
denne alvorlige tilstanden. Hvordan systematiske metoder skal innføres i klinisk praksis er 
omdiskutert. Implementeringen er avhengig av kunnskapsnivået på det som skal innføres, 
undervisning og opplæring i bruk av screeningsverktøy, identifisering av barrierer, 
overvåking, evaluering og vedlikehold av den nye kunnskapen som er innført er viktige tiltak 
som påvirker implementeringsprosessen. Tiltakene blir diskutert i lys av Grahams’ modell 
‘Knowledge to Action’.  
 
Metode: Systematisk litteratursøk utført  januar 2017.  
 
Resultater: En systematisk identifisering av delirium er avgjørende for å fange opp både den 
hypoaktive og hyperaktive formen for delirium. Ulike faktorer både på organisasjonsnivå og 
individnivå påvirker hvordan man lykkes i innføringen av de aktuelle systematiske metodene 
Støtte fra sykepleiere, ulike undervisningsmetoder i kombinasjon med andre 
implementeringstiltak, og synliggjøring av hvorfor det er viktig å screene eldre for delirium 
sees som sentrale elementer for å fremme implementeringen.  
 
Konklusjon: Systematisk screening bidrar til å identifisere delirium blant eldre hofteopererte 
pasienter på et tidlig tidspunkt, og er et avgjørende virkemiddel for å håndtere denne 
tilstanden hos pasienter ved en sengepost i spesialisthelsetjenesten. Å implementere 
rutinemessig screening av delirium krever grundig forberedelser, tilstedeværelse under selve 
innføringen av verktøyet og ikke minst god tid til  oppfølging i etterkant av 
implementeringen. 
 
Nøkkelord: Eldre, delirium, hoftebrudd, pasient, sykehus, implementering, 
screeningsverktøy, avansert geriatrisk sykepleie, sykepleier 
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Post operative delirium among patients in orthogeriatric units 
 
What kind of systematic methods are available to identify delirium among elderly patients 
with hip fractures in specialist health services and how can these methods be implemented 
into practice to reduce the extent of and to detect the condition at an early stage? 
 
Abstract: 
Purpose: To find evidence-based measures help identifying and reducing the extent of post-
operative delirium among elderly people with hip fractures at an early stage. 
 
Literature Review: Elderly patients admitted to hospital with hip fractures are at high risk of 
developing postoperative delirium, which in turn is associated with poor outcomes. Nurses 
tend to use their personal evaluation and experience in recognizing delirium in elderly 
patients, resulting in underdiagnosing of patients. Systematic delirium assessment methods 
are necessary to be able to prevent, identify and reduce the severity of this serious condition. 
How to implement these systematic methods into clinical practice is disputed. Successful 
implementation relies on the use of multiple components as education and training in the use 
of assessment tools, identification of barriers, surveillances and evaluation and maintenance 
of the methods introduced. These measures are discussed according to Grahams’ model 
“Knowledge to Action”. 
 
Method: Literature review based on a systematic search in January 2017. 
 
Results: A systematical assessment of delirium is crucial in the identification of both 
hyperactive and hypoactive delirium. Several factors are proven to affect the implementation 
of these systematical methods both on an individual and organizational level. Support from 
nurses, various educational methods combined with other implementation strategies, and 
visualization of the importance of identifying delirium in elderly patients seem to be key 
measures in promoting implementations. 
 
Conclusion: The use of systematic assessment tools contributes to early identification of 
delirium among surgically hip fracture patients and is decisive during patients’ hospital stay. 
The implementation of delirium screening practice requires thorough preparation, attendance 
during actual introduction of the assessment tool, and long-term follow-up of implementation. 
 
Key words: Delirium, elderly, hip fracture, inpatients, identifying, hospital, implementing, 
nurse practitioner, nurse 
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1 Innledning 
 

I Norge forekommer det om lag 9000 hoftebrudd i året (Johnsen et al., 2015). Høy 

gjennomsnittsalder, komorbide tilstander, høyt legemiddelforbruk og høy prevalens av 

demens gjør dette til en sårbar pasientgruppe (Johnsen et al., 2015). En vanlig komplikasjon 

hos eldre med hoftebrudd er delirium eller akutt forvirring, noe som forekommer i mellom 

35% til 65% av tilfellene (Marcantonio, Flacker, Wright, & Resnick, 2001). Konsekvensene 

av delirium er funksjonsnedsettelse og økt dødelighet (Krogseth, Wyller, Engedal, & Juliebo, 

2014). Tilstanden forbindes med økt belastning først og fremst for pasienten, men også for 

pårørende og for helsetjenesten. I et samfunnsperspektiv medfører dette betydelige kostnader 

(Vassbø & Eilertsen, 2014).  

Sykepleier er i kontinuerlig kontakt med disse pasientene gjennom hele døgnet og har derfor 

en sentral rolle i å identifisere, kartlegge og behandle delirium (Kirkevold, Brodtkorb, & 

Ranhoff, 2014). Delirium passerer ofte udiagnostisert hvis en baserer seg på subjektiv 

diagnostikk, klinisk intuisjon samt legers og sykepleiers individuelle erfaringer (Neerland, 

Ahmed, Watne, Hov, & Wyller, 2014). Systematisk identifisering gjennom bruk av validerte 

screeningsverktøy for delirium er en forutsetning for å oppdage flere pasienter som utvikler 

delirium, og for å starte tidlige sykepleierintervensjoner (Steis & Fick, 2008).  

Forskning viser at det er en avstand mellom teori og klinisk praksis når det gjelder 

systematisk identifisering blant eldre som er i risiko for å utvikle delirium under en 

sykehusinnleggelse. En måte å minske avstanden er å belyse hvilke effektive metoder i 

implementeringsprosessen som kan bidra til varig endring i klinisk praksis.  
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1.1 Bakgrunn for valg av oppgave 
 

Sykepleiere ved sengepostavdelinger i spesialisthelsetjenesten møter ofte pasienter med 

delirium. Eldre pasienter som legges inn for hoftebrudd og må akutt opereres har stor risiko 

for å utvikle delirium postoperativt (Björkelund et al., 2010). Sykepleierne må arbeide 

strukturert, for at omfanget av forvirringstilstander og delirium reduseres til et minimum og 

oppdages på et tidlig tidspunkt. Hvordan man skal lykkes i å implementere en systematisk 

vurdering av delirium i praksis er en utfordring som hyppig diskuteres i mange studier (Balas 

et al., 2013). En viktig faktor ved innføring av internasjonale anbefalte metoder for vurdering 

av delirium er personalets kunnskaper og holdninger (Devlin et al., 2008). Ut fra dette blir 

min problemstilling:  

 

Hvilke systematiske metoder kan bidra til å identifisere delirium blant eldre pasienter med 

hoftebrudd i spesialisthelsetjenesten, og hvordan kan metodene implementeres i praksis for å 

begrense omfanget av og å oppdage tilstanden på et tidlig tidspunkt? 

 

1.2 Hensikt og forskningsspørsmål 
 

Hensikten med å undersøke hvilke systematiske metoder som kan bidra til å identifisere 

delirium blant eldre med hoftebrudd er å forebygge, identifisere og redusere omfanget av 

denne alvorlige tilstanden. Prognosen er alvorlig, og det er derfor viktig at tilstanden 

oppdages på et tidlig tidspunkt. På bakgrunn av valgt tema og problemstilling besvares 

følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hvilke systematiske metoder for identifisering av delirium anbefales å bruke i 

spesialisthelsetjenesten, og hvordan fungerer metodene i praksis? 

2. Hvilke implementeringsstrategier er effektive ved innføring av screeningsverktøy for 

delirium i spesialisthelsetjenesten? 

3. Hva karakteriserer sykepleiere sine kunnskaper og holdninger til vurdering av delirium hos 

pasienter innlagt i sykehus? 
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1.3 Oppbygging av oppgaven 
 

Etter denne innledningen følger en teoridel som tar for seg hva delirium er og hvilke 

utfordringer som er tilknyttet denne tilstanden. Siden det omhandler eldre pasienter med 

hoftebrudd nevnes en spesialenhet i sykehus, ortogeriatrisk enhet, som er tilrettelagt for 

behandlingen av eldre med hoftebrudd. I samme kapittel redegjøres det for kunnskapsbasert 

praksis og valgt teoretisk modell for kunnskapsoverføring. I kapittel 3 beskrives metoden og 

søkeprosessen. I kapittel 4 presenteres resultatene av litteratursøket. I kapittel 5 diskuteres 

resultatene fra litteratursøket i lys av den valgte teoretiske modellen som er beskrevet i 

kapittel 2. I siste kapittel oppsummeres hovedpunktene, implikasjoner for praksis, og for 

rollen til den avanserte geriatriske sykepleieren i spesialisthelsetjenesten. Avslutter deretter 

med en konklusjon. 
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2 Bakgrunn 
 

2.1 Delirium 
 

Delirium, ofte kalt akutt forvirring, kjennetegnes som akutt innsettende endringer i 

bevissthetsnivået, oppmerksomhet og kognisjon, gjerne ledsaget av persepsjonsforstyrrelser  

og endret søvn/våkenrytme (Neerland et al., 2014). Den akutte mentale endringen kan være 

reversibel (Inouye et al., 1990). Tilstanden har en tendens til å fluktuere gjennom hele døgnet 

og skal ikke kunne forklares av en allerede kjent kognitiv lidelse (Neerland et al., 2014). 

Forekomsten av delirium er hyppigst blant eldre innlagt i sykehus, og kan resultere i lengere 

sykehusopphold samt økt pleie- og omsorgsbehov og død.  

 

Delirium kan inndeles i tre forskjellige varianter som har ulik psykomotorisk tempo. Disse 

variantene er hyperaktivt delirium, hypoaktiv delirium og blandet delirium (Ghandour, Saab, 

& Mehr, 2011). Den hyperaktive varianten har en for høyt psykomotorisk tempo og 

kjennetegnes ved at pasienten er agitert, motorisk urolig og har inadekvate tankemønstre 

(Ghandour et al., 2011). Den hypoaktive varianten har et for lavt psykomotorisk tempo og 

kjennetegnes ved at pasienten er døsig, reagerer sløvt og kan sovne midt i en setning (Wyller, 

2015). Blandet delirium har symptomer på både den hyperaktive og hypoaktive varianten hos 

samme pasient og kan veksle hurtig seg imellom (Wyller, 2015). Hyperaktivt delirium er 

lettest å identifisere, men den minst vanlige varianten mens den blandete formen for delirium 

er den som forekommer hyppigst (Ghandour et al., 2011). Delirium blir ofte ikke 

diagnostisert, - spesielt den hypoaktive varianten, med nedsatt psykomotorisk tempo, 

initiativløshet og somnolens, og som ofte kan forveksles med depresjon eller demens 

(Neerland et al., 2014).  

 

2.2 Diagnostiske kriterier for delirium 
 

Diagnosen delirium baseres på pasientens sykehistorie, kliniske observasjoner og kognitive 

vurderinger. Opplysninger fra pårørende og pleiepersonell er avgjørende og gir ofte svar om 

tilstanden hos pasienten har endret seg raskt eller gradvis (Neerland, Watne, & Wyller, 2013). 

Dette er de diagnostiske kriterier for delirium fra det amerikanske psykiatriske diagnosesystemet 
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Diagnostic and Statistic Manual IV (DSM-IV), der alle kriteriene kreves oppfylt: 

 

A: Forstyrret bevissthet med nedsatt evne til å fokusere, opprettholde og endre 

oppmerksomheten, særlig i relasjon til stimuli fra omgivelsene 

B: Forstyrret kognisjon (særlig redusert hukommelse, desorientering eller påvirket 

talefunksjon) eller utvikling av persepsjonsforstyrrelser som ikke kan forklares av en 

allerede kjent demenstilstand 

C: Akutt debut (timer, dager) av symptomer som fluktuerer gjennom døgnet og fra 

dag til dag 

D: Fra anamnese, klinisk undersøkelse og/eller laboratorieundersøkelser kan en eller 

flere etiologiske faktorer identifiseres. 

(Neerland et al., 2013)  

 

Oppmerksomhetssvikt står helt sentralt i diagnosen av delirium. Ved siden av dette er 

bevissthetsforstyrrelse et kjernesymptom (Wyller, 2015). For å øke den diagnostiske 

presisjonen bør det foreligge rutiner for vurdering av symptomer på delirium alle steder der 

forekomsten av tilstanden kan ventes å være høy. Dette er i helseinstitusjoner der en ofte 

behandler akutt syke gamle som ved indremedisinske og ortopediske avdelinger i sykehus 

(Wyller, 2015). Fordi delirium assosieres med alvorlige konsekvenser, bør spesielt eldre 

pasienter bli screenet for delirium minst en gang om dagen eller oftere hvis de er i høy risiko 

for å utvikle delirium under sykehusoppholdet (Rudolph & Marcantonio, 2011).  

 

2.3 Ortogeriatrisk enhet i spesialisthelsetjenesten 
 

Lårhalsbrudd, petrokantære eller subtrokantære er hoftebrudd som forekommer hyppigst 

blant eldre pasienter (Johnsen et al., 2015). De fleste i denne pasientgruppen er skrøpelige, 

komorbide og har nedsatt fysisk funksjon som kjennetegner den geriatriske pasienten 

(Prestmo et al., 2015). Prognosen er alvorlig, både hva angår fremtidig motorikk, 

selvhjulpenhet og kognisjon (Johnsen et al., 2015). En del av pasientene kommer aldri tilbake 

til sin habituelle fysiske funksjon, mens andre blir innlagt i sykehjem i løpet av det første året 

etter hoftebruddet (Prestmo et al., 2015). Den alvorligste prognosen er økt mortalitet det 

første året (Prestmo et al., 2015). Håndteringen av deres komplekse helseproblemer krever en 

sammensatt tilnærming for optimalt resultat (Johnsen et al., 2015). En ortogeriatrisk enhet 
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består av bred klinisk vurdering av relevante helseforhold, tverrfaglig koordinert samarbeid 

mellom geriater, sykepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og ergoterapeut. Strukturering 

av arbeidet med sjekklister og protokoller, tidlig mobilisering og tidlig 

utskrivingsplanlegging er en del av rutinene i enheten (Johnsen et al., 2015). Rask, skånsom 

og god kirurgisk reparasjon av skaden har førsteprioritet, er livreddende og forebygger 

komplikasjoner (Johnsen et al., 2015). Men som hos andre geriatriske pasienter, har 

ortogeriatriske pasienter behov for en optimalisering av komorbide tilstander, aktiv 

komplikasjonsbekjempelse og tidlig rehabilitering (Wyller, 2015). Et strukturert samarbeid 

mellom spesialister i ortopedi og geriatri har vist seg å gi et godt behandlingsresultat for disse 

pasientene (Johnsen et al., 2015).   

 

2.4 Risikofaktorer for delirium etter et hoftebrudd 
 

Risiko for å utvikle delirium etter en hofteoperasjon kan beskrives som en sammenheng 

mellom fysiologisk stress og predisponerende faktorer. I kontekst er selve operasjonen 

hovedsakelig den alene utløsende faktor for fysiologisk stress (American Geriatrics Society, 

2015). Pasienter som er eldre enn 65 år, som har en kognitiv svikt eller demens, nedsatt syn 

eller hørsel, alvorlig sykdom og/eller har en pågående infeksjon, blir ansett som å være i 

risiko for å utvikle delirium under et sykehusopphold (American Geriatrics Society, 2015). 

Årsaken til delirium er multifaktorielle og innebærer komplekse interaksjoner mellom 

predisponerende og utløsende faktorer (Neerland et al., 2013). Alle akutte somatiske 

sykdommer og traumer kan utløse delirium (Wyller, 2015). Neerland et al. (2013) viser til de 

vanligste risikofaktorene som høy alder, kognitiv svikt eller demens, depresjon, tidligere 

gjennomgått delirium, omfattende komorbiditet, sansesvikt, lav kroppsmasse. De vanligste 

utløsende faktorer er hoftebrudd, kirurgiske inngrep, infeksjoner, hjerneslag, akutt 

kornorarsykdom, dehydrering, metabolske forstyrrelser, smerter, polyfarmasi og sederende 

medikamenter (Neerland et al., 2013). Risiko for postoperativ delirium påvirkes av størrelsen 

på det operative inngrepet, ventetid til operasjon, smerter og komplikasjoner i den 

postoperative fasen samt bruk av sedativer (Neerland et al., 2013). 
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2.5 Forebygging av delirium postoperativt 
	
Forebygging av delirium er mest effektivt for å redusere forekomst og konsekvenser av 

delirium (Neerland et al., 2013). Fordi pasienter har varierende risikofaktorer for å utvikle 

delirium, bør intervensjonene være multikomponent og skreddersydd til pasientens 

risikofaktorer. Denne tilnærmingen er mest klinisk relevant og potensielt mest effektiv for å 

redusere tilfellene av delirium under en sykehusinnleggelse (Inouye, 2000). 

Fra et hoftebrudd er diagnostisert bør medisinske tiltak optimaliseres for en kirurgisk 

intervensjon. Studier har vist at kirurgiske forsinkelser over 48 timer kan gi økt mortalitet 

både etter 30 dager og ett år (Hughson, Newman, & Pendleton, 2011). De mest vanligste 

kirurgiske forsinkelser er tilgang til operasjonssal og/eller kirurgisk personell og medisinske 

avklaringer i form av undersøkelser og stabilisering av pasientens medisinske perioperative 

tilstand (Ambler et al., 1999). En nasjonal kvalitetsindikator fra helsedirektoratet anbefaler at 

pasienter med hoftebrudd og tiltrengt øyeblikkelig hjelp bør opereres raskt og fortrinnsvis 

innen 24 timer og senest innen 48 timer (Helsedirektoratet, 2015). 

Optimal smertebehandling bør allerede starte i det pasienten kommer inn i mottaket, fordi 

inadekvat smertelindring kan bidra til økte tilfeller av delirium (Hughson et al., 2011). 

Studier viste til dårlig smertebehandling i den postoperative fasen til hofteopererte pasienter 

resulterte i lengere sykehusopphold, nedsatt gangfunksjon og redusert mobilitet 6 måneder 

etter operasjonen (Hughson et al., 2011).  

 

Under innleggelsen i sykehuset bør pasienten få legemiddelgjennomgang regelmessig. 

Studier viste til at bruk av psykoaktive medikamenter bør minimeres under oppholdet 

(Inouye, 2000; Neerland et al., 2013). Reorientering og informasjon til pasienten om plan 

over dagens aktiviteter betegnes som et viktig område i forebyggingen (Inouye, 2000). 

Kommunikasjonen bør være i form av strategier som er baserert på enkle instruksjoner og 

forklaringer samt hyppig øyekontakt (Inouye, 2000). Pasienter som bruker høreapparat og 

briller bør bruke dette for å opprettholde denne funksjonsevnen (Inouye, 2000). Fysiske 

forandringer inne på pasientrommet som å ha en synlig klokke og kalender, samt å begrense 

flytting mellom rom og endring av personalet bør holdes til et minimum (Inouye, 2000). En 

viktig forbyggende sykepleieintervensjon er å minimere forstyrrelser om natten. Dette tiltaket 

krever koordinering av sykepleie og medisinske oppgaver som for eksempel måling av vitale 

parameter og administrering av intravenøse væsker og medisiner (Inouye, 2000).  
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Tidlig mobilisering etter et hoftebrudd blir sett på som et svært viktig forebyggende tiltak 

(Inouye, 2000; Neerland et al., 2013). Immobilitet kan være en årsak til delirium og det 

innebærer også å minimere bruk av urinkateter, som kan gjøre pasienter immobile (Neerland 

et al., 2013). Pasienten bør motiveres til å gjøre mest mulig selv i den postoperative fasen 

(Inouye, 2000). 

En del av den aktive behandlingen for forebygging omhandler korreksjon av dehydrering, 

hypovolemi, hypoksi, anemi, elektrolyttforstyrrelser, feber, optimalisering av komorbide 

tilstander, forebygging av søvndeprivasjon, ernæring, forebygging av urinretensjon og 

obstipasjon (Neerland et al., 2013). Andre viktige tiltak er en synlig klokke og kalender på 

veggen inne på pasientrommene. Tilstedeværelse av pårørende kan være med på å 

opprettholde oversikt og kontroll hos pasienten (Neerland et al., 2013).  

Det finnes ingen medikamentell behandling som kan forebygge delirium og det finnes liten 

evidens på hvilke medikamenter som har effekt på delirium (Neerland et al., 2013). Ved et 

etablert delirium anbefales det haloperidol i lav dose som førstelinjebehandling. Alvorlige 

bivirkninger av antipsykotika kan gi økt risiko for kardiovaskulære hendelser og død, særlig 

hos pasienter med høy alder, demens og funksjonssvikt (Neerland et al., 2013). 

 

2.6 Verktøy for å identifisere delirium 
 

For å forbedre diagnostikken gjennom sikrere identifikasjon av symptomer på delirium finnes 

det flere instrumenter for rask screening (Berg, Watne, & Gjevjon, 2016). I følge en 

systematisk litteraturgjennomgang gjort av Wei, Fearing, Sternberg, & Inouye (2008) er 

Confusion Assessment Method (CAM), det meste brukte instrumentet for diagnostisering av 

delirium internasjonalt. Et annet nytt screeningsverktøy er Rapid Assessment test (4AT), er 

en test for rask vurdering av akutt forvirring og kognitiv svikt (Berg et al., 2016). Det finnes 

flere screeningsverktøy for å identifisere delirium, men siden CAM er et internasjonalt 

hyppigst brukt screeningsverktøy og 4AT er i utstrakt bruk blir disse to kun valgt som 

verktøy som presenteres og som anbefales å bruke ved sengepostavdelinger i 

spesialisthelsetjenesten.  
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Confusion Assessment Method 
 

CAM er et hjelpemiddel og et anbefalt verktøy for diagnostikk av delirium. CAM er vurdert 

mot diagnosen delirium og med utgangspunktet i de formelle diagnosekriteriene (Inouye et 

al., 1990). Verktøyet er inndelt i fire trinn: akutt debut og fluktuerende forløp, 

uoppmerksomhet, desorientert tenkning og endret bevissthetsnivå (Inouye et al., 1990). 

For å stille diagnosen delirium med CAM algoritmen kreves det at trinn 1 og 2 og enten 3 og 

4 er oppfylt. Verktøyet har en høy sensitivitet mellom 94% og 100%, høy spesifisitet mellom 

90 og 95% , og en høy reliabilitet (Inouye et al., 1990). Dette verktøyet er oversatt til norsk 

og er validert. CAM er et kort og enkelt skjema. Det kan utføres i løpet av 5 minutter og det 

kan utføres av både leger og sykepleiere (Inouye et al., 1990).  

Den diagnostiske nytten av CAM er sterkt avhengig av at personalet har fått en grundig 

opplæring, og det forutsetter at personalet har en nokså inngående kjennskap til pasienten slik 

at skjemaet er korrekt utfylt (Inouye et al., 1990). I vurderingen må en ta stilling til om det 

finnes tegn til endringer i pasientens kognitive funksjonsnivå i forhold til det som er vanlig, 

og om den kognitive svikten har vært vekslende i løpet av det siste døgnet (Inouye et al., 

1990). Verktøyet er særlig benyttet i indremedisinske, ortopediske og kirurgiske avdelinger 

(Wyller, 2015). For intensivavdelinger er det utarbeidet en egen versjon av CAM,- CAM-

ICU (Ely et al., 2001). 

 

Rapid Assessment test 
 

Et annet instrument for rask screening av akutt forvirring, delirium eller kognitiv svikt som kan gi 

sikrere identifikasjon og forbedrer diagnostikken, er screeningsinstrumentet Rapid Assessment 

test. I likhet med CAM har sykepleiernes tilstedeværelse i pasientforløpet stor betydning i forhold 

til bruken av 4AT. Skjemaet er delt inn i fire delspørsmål: årvåkenhet, forkortet mental vurdering, 

oppmerksomhet, akutt endring eller fluktuasjon i tilstanden (Evensen et al., 2016). Selve 

screeningen kan utføres på mindre enn to minutter og kan gjennomføres av ulike grupper 

helsepersonell i en travel hverdag. Testen er konstruert slik at både hypoaktivt og hyperaktivt 

delirium skal kunne fanges opp (Evensen et al., 2016). Evensen et al. (2016) mener dette 

screeningsverktøyet representerer et stort fremskritt innenfor deliriumdiagnostikk. Instrumentet 

gir en rask førstegangsvurdering av delirium eller kognitiv svikt, men er ikke et diagnostisk 

verktøy. Screeningverktøyet 4AT er utviklet i Storbritannia, oversatt og validert også på italiensk 
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(Bellelli et al., 2014). 4AT er oversatt til norsk, men er under testing og det planlegges en norsk 

valideringsstudie (Evensen et al., 2016). 

 

2.7 Kunnskapsbasert praksis i sykepleiefaget 
 

Det å kunne arbeide med kunnskapsbasert praksis innebærer å bevisst bruke ulike 

kunnskapskilder i praksis. I forhold til å oppdage delirium hos postoperative pasienter 

innebærer det at sykepleier er faglige oppdatert og etterspør og bruker oppsummert 

forskningsbasert kunnskap når den foreligger (Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Nordheim, & 

Reinar, 2012). Kontinuerlig forskning gir muligheter for å studere hvorfor postoperative 

pasienter har en risiko for å utvikle delirium og hvordan dette kan oppdages og begrenses. 

Sykepleiere må reflektere over hvilke forutsetningene det er for å oppdage og behandle 

delirium i egen praksis, utforme kliniske spørsmål, lære å finne, forstå, evaluere ny kunnskap 

på dette feltet, og være villig til å forandre praksis (Polit & Beck, 2012). Modellen viser 

hvordan kunnskapskildene er satt sammen, se figur 1.  
 
Figur 1: Kunnskapsbasert praksis 
 

 
 

Figur hentet fra http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert-praksis/ 

 

I denne modellen er kunnskapen rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser i praksis- 

og pasientnære situasjoner i utøvelsen av faget (Nortvedt et al., 2012). Erfaringsbasert 

kunnskap er kunnskap som utvikles gjennom å praktisere og er nødvendig når sykepleiere 
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skal sette sammen hele modellen for kunnskapsbasert praksis i den virkelige verden 

(Nortvedt et al., 2012). I forhold til å oppdage delirium hos postoperative pasienter har 

nettopp sykepleierens erfaringsbaserte kunnskap i mange år vært styrende i mangel på 

validerte vurderingsverktøy. Den forskningsbaserte kunnskapen har vært sentral på den 

måten at den påpeker at postoperativ delirium fanges sjelden opp uten en systematisk 

tilnærming og med bruk av et validert vurderingsverktøy. 

Sykepleiernes rolle er å legge til rette for gode beslutninger i samarbeid med pasienter. 

Brukerkunnskap og brukermedvirkning er i tråd med kunnskapsbasert forskning (Nortvedt et 

al., 2012). Sykepleier trenger både kunnskap og erfaring på hvordan den deliriske pasienten 

best kan møtes og hvilke individuelle tiltak som skal settes inn. Tiltakene baseres på å legge 

til rette for at pasienten kan opprettholde kognitiv funksjon i størst mulig grad, som for 

eksempel ha briller og høreapparat tilgjengelig, få gjentatt informasjon om tid, sted og hva 

som har skjedd, og få mulighet til ro og hvile. Modellen omslutter kunnskapskildene med 

kontekst. Konteksten er miljøet eller den settingen der kunnskapsbasert praksis skal settes ut i 

livet og påvirkes av alle elementene (Nortvedt et al., 2012), som i dette tilfellet en travel 

ortogeriatrisk avdeling med stor utskiftning av pasienter med hoftebrudd. 

Ved å bruke kunnskapsbasert forskning for å finne systematiske metoder for å identifisere 

delirium kan det redusere sykepleiernes ensidige bruk av subjektive og skjønnsmessige 

vurderinger. Slike vurderinger viser seg å være utilstrekkelige og kan gå utover pasientens 

sikkerhet (Sjøbø, Graverholt, & Jamtvedt, 2012). 

En god sykepleier som integrerer forskningsbasert kunnskap sammen med sin kliniske 

erfaring og sine ferdigheter på en slik måte at det møter pasientens verdier og preferansen, 

arbeider kunnskapsbasert (Nortvedt et al., 2012). Trinnene i kunnskapsbasert forskning 

omfattes som en prosess i flere trinn: formulere spørsmål, finne forskningsbasert kunnskap, 

kritisk vurdere forskningen, integrere gyldig og anvendbar forskningsbasert kunnskap med 

erfaringsbasert kunnskap og pasientens preferanse samt anvende denne kunnskapen ut i 

praksis og evaluerer egen praksis. Sykepleiefaget er en praktisk disiplin og hensikten med 

forskning i sykepleie er å utvikle kunnskap som kan anvendes i sykepleiepraksis eller i 

utdanning av sykepleiere (Bjørk et al., 2013). Anvendelse av kunnskap utviklet i forhold til 

sykepleieres kompetanse om vurdering og behandling av postoperativ delirium kan bidra til 

et bedre sykehusopphold for pasienten, samt kortere liggetid og raskere rehabilitering (Sjøbø 

et al., 2012).  
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2.8 Fra kunnskap til praksis 
 

Hensikten med implementeringsforskning er å minske gapet mellom forskning og praksis. 

Det innebærer å endre klinisk praksis, kjennetegnet som en kompleks og utfordrende prosess 

som er uforutsigbar, tilfeldig og ofte langsom (Flottorp & Aakhus, 2013; Graham et al., 

2006). Vitenskapen bak implementeringsforskning omhandler blant annet å identifisere og 

vurdere effektene av å påvirke faktorer som kan gjøre det lettere å følge kliniske 

retningslinjer og forbedre kvaliteten i tjenesten (Flottorp & Aakhus, 2013). 

Implementeringsforskning i klinisk medisin baserer seg på diagnostikk og behandling 

gjennom systematiske oversikter over studier som er utført med solide metoder (Flottorp & 

Aakhus, 2013). Implementeringsforskningen har i stor grad vært rettet mot håndtering av 

postoperativt delirium i klinisk praksis (Lundström et al., 2005).  

 

Det finnes flere teoretiske modeller for hvordan implementering bør skje rent praktisk. Ved å 

finne en egnet teoretisk modell kan dette bidra til at implementeringen av kunnskapsbasert 

praksis blir gjort på en systematisk måte som kan evalueres og generer til ny kunnskap på 

dette området (Flottorp & Aakhus, 2013).  

Graham et al. (2006) har utviklet en teoretisk modell som beskriver kompleksiteten knyttet til 

endringsprosessen med å overføre kunnskap til handling (Knowledge to action). Den 

inneholder et oversiktlig kart over hvilke faser som forskere, nøkkelpersoner eller andre 

deltagere forholder seg til i arbeidet med kunnskapsoverføringen (Graham et al., 2006), og er 

svært relevant i forhold til å besvare de to forskningsspørsmålene; ”Hvilke 

implementeringsstrategier er effektive ved innføring av screeningsverktøy for delirium i 

spesialisthelsetjenesten?” Og ”Hva karakteriserer sykepleiere sine kunnskaper og holdninger 

til vurdering av delirium hos pasienter innlagt i sykehus?” 

Modellen er delt inn i to prosesser (se figur 2). Den ene prosessen er kunnskapsdannelsen 

(knowledge creation) og den andre prosessen er handlingssirkelen (knowledge action) som 

gir oversikt over de ulike handlingene i prosessen (Graham et al., 2006). Begge prosessene er 

komplekse og dynamiske og skillene flyter over i hverandre. Trakten i midten symboliserer 

kunnskapsdannelsen som blir skreddersydd og sirkelen rundt omhandler fasene i 

kunnskapsoverføring (Graham et al., 2006).  
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Figur 2: Knowledge to Action  
 

 

 

 
 

Figur hentet fra Graham et al. (2006) 

 

Knowledge creation eller kunnskapsdannelsen er formet som en trakt og representerer 

hovedtypene av kunnskap eller forskning som eksisterer og som kan brukes i helsetjenestene 

(Graham et al., 2006). Etter hvert som kunnskap forflytter seg nedover trakten blir kunnskapen 

mer filtrert og mer brukbar til den som skal bruke den. På en slik måte, til slutt, er det bare den 

mest valide og brukbare kunnskapen som gjenstår (Graham et al., 2006).  

 

Kunnskapsdannelsen er inndelt i 3 faser, se figur 2.  

 

• Den største delen av trakten omhandler å undersøke hvilken kunnskaper som er 

tilgjengelige. Denne delen inneholder primærstudier og kunnskaper av varierende kvalitet. 
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Graham et al. (2006) kaller denne kunnskapen for første-generasjons kunnskap. Disse kan 

være lett tilgjengelig eller ikke.  

• I den midterste delen av trakten omhandler andre-generasjons kunnskap. Denne kunnskapen 

sammenslåes med eksisterende kunnskap ved for eksempel kunnskapsoppsummeringer 

eller metaanalyser (Graham et al., 2006).  

• I følge Graham et al. (2006) inneholder den siste delen av trakten generasjonskunnskap. 

Dette er kunnskap som består av verktøy, retningslinjer og instrukser. I denne fasen blir 

kunnskapen presentert på en klar, tydelig og brukervennlig måte. I kunnskapstrakten kan 

hver fase skreddersy kunnskapen til potensielle brukere (Graham et al., 2006).  

 

Handlingssirkelen brukes når kunnskap skal implementeres i praksis og den representerer praksis 

i endring. Handlingssirkelen består av syv faser og den er dynamisk, fasene kan påvirkes av 

hverandre og den kan påvirkes av fasene fra kunnskapsdannelsen (Graham et al., 2006). De syv 

fasene vil her beskrives i forhold til effektive implementeringsstrategier ved innføring av 

screeningsverktøy for delirium postoperativt, og sykepleierens kunnskaper og holdninger til 

vurdering av delirium i denne sammenheng. 

 

• Den første fasen innebærer å identifisere om det er et problem i praksis enten som en gruppe 

eller enkeltpersoner. Søket etter relevant kunnskap kan fastslå om det er et gap mellom 

forskning og praksis som bør fylles med ny kunnskap (Graham et al., 2006). I forhold til å 

oppdage og behandle delirium er det et åpenbart gap mellom kunnskapen om hvor mange 

pasienter som utvikler delirium postoperativt og hvor mange som blir identifisert . 

• Den andre fasen omhandler å tilpasse ny kunnskap i en lokal kontekst. Prosessen beskrives 

som mer eller mindre formell. Kunnskap innføres sjelden uten av den er tilpasset lokale 

forhold (Graham et al., 2006). Kunnskapen om hvorfor det er viktig å identifisere delirium 

på et tidlig tidspunkt og hvordan dette skal gjøres må implementeres lokalt. 

• I den tredje fasen identifiseres eventuelle barrierer som kan sette begrensninger for opptaket 

av kunnskap. Her må enkeltpersonene eller gruppen vurdere hvilken barrierer som kan 

vanskeligjøre eller sette begrensinger for intervensjonen, det vil si at det er sentralt å 

kjenne til de lokale forholdene. I forholdet til området delirium kan barrierer eksistere på 

flere nivå, og omfatter dermed alt fra eksisterende kliniske retningslinjer, kultur for å 

arbeide evidensbasert og sykepleiernes eksisterende kompetanse på området. Grundige 

vurderinger av potensielle barrierer for vurdering og behandling av postoperativt delirium 
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på forhånd kan bidra til en vellykket intervensjonsstrategi (Graham et al., 2006).  

• I den fjerde fasen innebærer selve gjennomføringen av intervensjonen. Denne formidlingen 

og overføringsstrategien omhandler prosessen fra å planlegge og utføre implementeringen 

av et vurderingsverktøy for identifisering av delirium til å forenkle og skape interesse og 

forståelse for implementeringen (Graham et al., 2006). Det innebærer da å velge og 

skreddersy intervensjoner i form av barrierer og målgrupper, her først og fremst 

sykepleierne som arbeider på en travel ortopedisk sengepost med krav om effektivitet og 

kvalitet og stor utskiftning av pasienter. En god forutsigbar plan for gjennomføringen av 

intervensjonen bidrar med å oppnå en endring (Graham et al., 2006).  

• Fase fem omhandler å overvåke kunnskapen som er i bruk. Her er det viktig å definere hva 

som utgjør kunnskapen slik at den kan måles. Det beskrives tre ulike typer kunnskaper 

som endrer nivåer i kunnskap: konseptuelle forandringer, forståelse eller holdninger, og 

innførelse av verktøy som endrer praksis og strategi for å oppnå mål, det vil si hvordan 

blir vurderingsverktøyet for delirium brukt, dokumenteres det og er det uklarheter i 

bruken. Det er viktig å overvåke bruken slik at den kan være målbar (Graham et al., 2006). 

• Fase seks omhandler evalueringsfasen. Her evalueres om kunnskapen om delirium har hatt 

effekt i og om innføringen av et vurderingsverktøy for delirium har gjort en forandring i 

klinisk praksis. Ved å evaluerer en intervensjon er det måten å avgjøre om innføringen av 

kunnskapen har vært en suksess blant de ansatte (Graham et al., 2006). Evalueringen kan 

gjennomføres ved for eksempel å vise til hvor hyppig pasientene blir vurdert for delirium, 

og gjennom et strukturert spørreskjema til sykepleierne der deres utbytte av 

implementeringen undersøkes. Spørsmålet er når denne effekten skal måles, og her 

kommer siste fase av modellen inn i bildet. 

• Fase syv inneholder prosessen med å vedlikeholde kunnskapen. Det er lite forskning 

på akkurat denne fasen i tabellen «kunnskap til handling». Barrierene for kunnskap 

kan være forskjellig fra starten av studiet til slutten av studien burde endringen vært 

den samme (Graham et al., 2006). Det som imidlertid er klart, er at det er helt 

avgjørende at implementeringen blir fulgt opp over lang tid, det vil si over flere år 

(Flottorp & Aakhus, 2013). Endring av klinisk praksis tar tid, og den største feilen i 

forhold til å implementer ny kunnskap er at denne siste fasen med at oppfølging ikke 

gjennomføres. 

 

 



	16	

3 Metode 
 

Denne studien har et litteraturstudie som metode. I kapittelet gjøres det nærmere rede for 

fremgangsmåten for hvordan relevant forskningslitteratur er innhentet, og hvilke artikler som 

er mest relevante for å finne svar på problemstillingen.  

	

3.1 Litteraturstudie som metode 
 

Litteraturstudie er valgt som metode for å finne svar på hvilke systematiske metoder som kan 

bidra til å identifisere delirium blant eldre pasienter med hoftebrudd i spesialisthelsetjenesten, 

og hvordan disse metodene kan implementeres i praksis for å begrense omfanget av og å 

oppdage tilstanden på et tidlig tidspunkt. Ved å bruke litteraturstudie innhentes data fra 

eksisterende litteratur gjennom en kritisk og systematisk gjennomgang av forskningslitteratur 

innenfor et valgt tema (Polit & Beck, 2012). 

 

For å belyse problemstillingen nærmere søker jeg svar gjennom forskningsspørsmålene om 

både systematiske metoder for identifisering av delirium, hvordan dette kan implementeres 

effektivt i spesialisthelsetjenesten og hva som karakteriserer sykepleiernes kunnskaper og 

holdninger til delirium. For å finne svar på disse spørsmålene har forskningslitteratur fra 

kvalitative studier, kvantitative studier og kombinasjon av disse blitt inkludert. Ved å bruke 

en såkalt blandet litteraturstudie som metode kan det bidra til å belyse flere svar samtidig 

(Polit & Beck, 2012). Kvantitative studier kan i stor grad besvare spørsmålene om hvilke 

implementeringsstrategier som er effektive når et screeningsverktøy av delirium skal innføres 

i en sykehusavdeling. Gjennom innføringer av screeningverktøy vil jeg også se på konteksten 

rundt implementeringen. Kvalitative studier kan bidra til å belyse sykepleiere og legers 

kunnskaper og holdninger til screeningsverktøy og arbeidet rundt pasienter med delirium. I 

studier som har kombinert kvalitative og kvantitative studier kan  

sammenhengen mellom disse faktorene belyses. 
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3.2 Søkestrategi 
 

Litteratursøket ble gjennomført i medio januar sammen med bibliotekar ved 

Universitetsbiblioteket i Oslo og med bibliotekar ved Universitet i Nordland. Det ble søkt i 

databasene Pubmed, CINAHL, Cochrane Library og Swemed+.  

 

Hovedsøket er utført i Pubmed sammen med spesialbibliotekar fra Universitetsbiblioteket i 

Oslo. I dette søket ble Medical subject headings (MeSH) brukt som medisinske termer eller 

nøkkelord for å indeksere referanser til databasen. Følgende søkeord ble brukt i dette søket: 

Delirium/diagnosis [Majr]AND inpatients [Mesh] OR hospitalization [Mesh:noexp] OR 

Patient admission [Mesh] OR hospital units [Mesh] OR hospital departments [Mesh]. Søket 

ble begrenset til forskningsartikler publisert de siste 10 årene og språket ble satt til å gjelde 

danske, engelske, norske og svenske forskningsartikler. Dette søket gav treff i totalt 265 

artikler. Etter anbefalinger fra spesialbibliotekar ble ikke søkeord som omhandler 

implementeringer tatt med i dette søket da det kunne begrense mye av søket. For egen 

kontroll ble søket etterprøvd med søkeord som omhandler implementering. De artiklene som 

omhandlet implementering var allerede i det opprinnelige søket.  

 

Bibliotekar ved Universitetet i Nordland gjorde sammen med forfatter et søk i databasen 

CINAHL. Det er lagt til noen flere søkeord av forfatter som er mer tilpasset 

problemstillingen. Søkeordene som ble brukt er: delirium assessment AND implementation 

strategies OR implementing evidence based practice OR implement OR implementation 

research AND hospital* OR inpatient* OR unit* AND nurse*. Alder på pasientene i studiene 

ble lagt å til å gjelde fra de er over 65 år samt de som er 80 år og eldre. Søket ble begrenset til 

å gjelde artikler publisert de 10 siste årene og språket ble satt til dansk, engelsk, svensk og 

norsk. Antall treff i denne databasen var 152 forskningsartikler.  

 

I databasen Swemed+ ble følgende søkeord brukt: Delirium AND implement*. Antall treff i 

denne databasen ble 1.  

 

I databasen Cochrane Library ble følgende søkeord brukt: 

Delirium AND evidence based nursing practice AND implementing. Antall treff i denne 

databasen var 5. Derav 2 systematiske litteraturgjennomganger og 3 trials.  
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Det ble brukt en bred søketerm som evidence based practice, som dekker de kliniske 

spørsmålene om beste tilnærmingen av forskning i praksis. Andre ord som, research 

utilization, ble ikke brukt grunnet smalere term og som ikke relaterer seg til den opprinnelige 

forskningen (Polit & Beck, 2012).  

 

3.3 Inklusjons og eksklusjonskriterier 
 

For å finne svar på hvilke implementeringsstrategier for systematiske metoder for 

identifisering av delirium som er mest gunstig i spesialisthelsetjenesten ble studier utenom 

spesialisthelsetjenesten ekskludert. Intervensjonsstudier som ikke gjorde rede for hvilke 

implementeringsstrategiene som ble brukt, og studier som ikke var testet ut i klinisk praksis 

ble også ekskludert. Studier som omhandlet delirium i palliativ fase og i psykiatriske 

avdelinger ble vurdert som ikke relevante. Studier som omhandlet pasienter eldre enn 65 år, 

og som er gjennomført i akuttmottak, geriatriske sengeposter, intensiv avdelinger, kirurgiske, 

og medisinske sengeposter i sykehus er inkludert i denne studien. Oversiktsartikler ble 

ekskludert, fordi de ble dekket i hovedsøket.  

 

For å vurdere kvaliteten på de vitenskapelige artiklene er det brukt sjekklister som er hentet 

fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Disse sjekklistene baserer seg på 

internasjonale verktøy for kritisk vurdering. I arbeidet med å lese tittel og abstrakter ble to 

overordnet screeningsspørsmål benyttet som første ledd i kritisk vurdering. Disse 

spørsmålene var: Har artikkelen en klart formulert problemstilling? og Er designet som er 

benyttet, velegnet til å besvare problemstillingen (Nortvedt et al., 2012).  

 

I selve analysearbeidet i fulltekstlesingen av forskningsartiklene ble alle kvalitetsvurdert mot 

sjekklister. De kvalitative studiene ble vurdert på om gjennomføringen var beskrevet på en 

god måte og om funnene i studiene var pålitelige og troverdige. Andre viktige kvaliteter på 

kvalitative studier som ble vurdert var om forskeren ga leseren informasjon på hvordan 

datasamlingen fant sted og hvordan den ble reflektert (Nortvedt et al., 2012).  

De ulike designene i de kvantitative forskningsartiklene ble sjekket mot hver sin sjekkliste. I 

kvantitativ forskning er reliabilitet, validitet og generaliserbarhet viktige begreper (Nortvedt 

et al., 2012), og dette ble vurdert i analysearbeidet.  
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Siden de inkluderte artiklene inneholder ulike metoder og funn på ulike nivå er de organisert i 

en resultatmatrise. En slik matrise er egnet å bruke for å organisere informasjonen fra 

studiene og som en direkte støtte til en tematisk analyse (Polit & Beck, 2012). Studiene som 

har intervensjoner er organisert i en egen matrise som beskriver hvilke 

implementeringsstrategier som er benyttet og hva effekten var av disse strategiene. 

 

3.4 Styrker og svakheter ved et litteraturstudie 
 

En svakhet med denne litteraturstudien er at det er forfatteren alene som har inkludert og 

ekskludert relevant forskning gjennom hele prosessen om dette aktuelle temaet. Kvaliteten på 

studien hadde vært bedre dersom flere kvalifiserte personer i forbindelse med inklusjons- og 

eksklusjonsarbeidet hadde deltatt. En styrke i dette litteraturstudien er at forfatteren har fått 

bistand fra spesialbibliotekarer fra ulike universitetsbiblioteker for hjelp til søkeord, databaser 

og kombinasjoner av disse.  
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4 Resultat 
 

Søkene i databasene resulterte i totalt 423 potensielle relevante artikler som ble screenet for 

tittel og abstrakt. 388 artiklene ble ekskludert da dette var dubletter, ikke relevante artikler 

som omhandlet delirium hos barn eller som ikke var empiriske artikler. Artikler som 

omhandlet delirium knyttet til en spesiell diagnose eller en bivirkning av et medikamentet ble 

ikke ansett som relevant for å besvare problemstillingen. Under fulltekstlesningen ble også 

referanselistene sjekket. En artikkel ble vurdert som relevant og inkludert, og som ikke hadde 

blitt dekket av litteratursøket. Totalt ble 36 artikler lest i fulltekst. Under fulltekstlesingen ble 

inklusjonskriterier og eksklusjonskriterier nøye fulgt. Ut fra disse kriteriene ble 11 artikler 

inkludert i litteraturstudiet. Figur 3 viser søkestrategien i et flytdiagram. 
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Figur 3: Flytdiagram søkestrategi 
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Fulltekstlesingen resulterte i totalt 11 artikler som ble inkludert fra litteratursøket. Artiklene 

er både kvalitative studier, kvantitative studier og en artikkel som har kombinert kvalitativ og 

kvantitativ metode. Artiklene ble fordelt i to hovedkategorier med bakgrunn i denne studiens 

hensikt. En hovedkategori beskriver ulike implementeringsstrategier for å implementere 

retningslinjer, protokoller og andre verktøy for å forebygge, identifisere og redusere delirium 

hos eldre pasienter innlagt i sykehus. Den andre hovedkategorien beskriver sykepleiernes 

kunnskaper og holdninger til systematisk kartlegging av delirium. Dette inneholder både 

praktisk arbeid med screeningverktøy, barrierer ved implementering av screeningverktøy og 

identifisering av delirium. Alle de inkluderte artiklene er organisert i en resultatmatrise, se 

tabell 1. 
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Tabell 1 
 
 
Oversikt over inkluderte artikler fra litteratursøket 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatter (årstall) 
Artikkeltittel 
Tidsskrift 

Hensikt Metode Utvalg Intervensjon Funn 

Allen et al. (2011). 
Implementation of a 
System-wide Quality 
Improvement Project 
to Prevent Delirium in 
Hospitalized Patients.  
Journal of Clinical 
Outcomes 
Management, 18(6), 
253-258.  
 

Hensikten med studien 
var å beskrive 
gjennomføringen av et 
kvalitetsforbedrings-
prosjekt som hadde som 
mål å forebygge, forbedre 
tidlig identifisering og 
behandling av delirium i 
en akutt geriatrisk 
sykehusavdeling. 

En før- og etter- 
implementerings-
studie der en 
protokoll som 
omhandlet en 
strukturert 
implementerings- 
strategi for å 
forebygge 
delirium-
utviklingen blant 
geriatriske 
pasienter ble 
testet. 

Inkludering av 102 
inneliggende pasienter i 
en akuttgeriatrisk 
sengepost før 
implementering av 
protokollen etterfulgt 
av 97 pasienter etter 
implementeringen. 

Implementerte 
protokoller basert 
på forebygging og 
behandling av 
delirium gjennom 
bruk av en modell 
ABCDEF. 

Intervensjonen inneholder 
kombinasjoner av 
internundervisning, 
opplæring og utprøving 
av screeningverktøy, 
evalueringer og 
tilbakemeldinger. 
Resultatet av 
implementeringen viste 
en signifikant reduksjon 
av: gjennomsnittlig 
liggetid blant pasienter 
med delirium, mortalitet, 
overføringer til 
intensivavdelinger og 30 
dagers reinnleggelse. 

Bélanger, L., & 
Ducharme, F. (2011). 
Patients´and 
nurses´experience of 
delirium: a review of 
qualitative studies. 
Nurs Crit Care, 16(6), 
303-315.  
 

Hensikten var å få 
kunnskaper om erfaringer 
til pasienter som har hatt 
delirium og erfaringer til 
sykepleiere som arbeider 
med pasienter som har 
delirium. 

Systematisk 
oversikt over 
kvalitative studier. 

Søk utført i CINALH 
og Medline. Søket ble 
begrenset til kvalitative 
artikler på engelsk og 
fransk fra år 1990. 
Totalt 17 artikler ble 
inkludert. 

Ingen 
intervensjon. 

Tillit, informasjon og 
tilstedeværelse av familie 
er elementer i 
intervensjoner som 
pasienter erfarer som 
positive faktorer. 
Sykepleiere har problemer 
med å identifisere 
tilstanden, men uavhengig 
av det bruker de ulike 
intervensjoner i pleien  av 
pasienter med delirium. 

Eastwood et al. 
(2012). 
A questionnaire survey 
of critical care 
nurse´attitudes to 
delirium assessment 
before and after 
introduction of the 
CAM-ICU. Australian 
Critical Care, 25(3), 
162-169. 

Undersøke kunnskap om 
og holdninger til 
strukturerte screeninger 
av blant 
intensivsykepleiere etter 
at CAM-ICU ble 
introdusert.  

Survey-
undersøkelse.  
En elektronisk 
spørre-
undersøkelse ble 
sendt ut før og 
etter at screening-
verktøyet CAM-
ICU ble 
introdusert. 
Bruken av 
antipsykotika  
blant pasientene 
ble statistisk 
sammenlignet i 
disse to periodene.  

Det arbeidet totalt 174 
sykepleiere ved 
intensivavdelingen 
under undersøkelsen. 
Alle disse ble tatt ut til 
å delta i 
spørreundersøkelsen.  

Introduserte 
systematisk 
screening med 
CAM-ICU, 
omfattende 
undervisning, 
sammenligne bruk 
av antipsykotika 
fra medisinsk 
protokoll for å 
sammenligne 
medisinbruk før 
og etter 
innføringen av 
CAM-ICU.   

Sykepleierne syntes 
screening av delirium var 
viktig, men at 
ustrukturerte screeninger 
var enklere å 
gjennomføre. På tross 
dette ønsket sykepleierne 
å fortsette med 
systematisk screening 
med CAM-ICU i 
intensivavdelingen. 

Kennedy et al. (2014). 
Delirium Risk 
Prediction, Healthcare 
Use and Mortality of 
Elderly Adults in the 
Emergency 
Department. Journal 
of American Geriatrics 
Society, 62(3), 462-
469.  

Hensikten med denne 
studien var å utarbeide 
risikofaktorer for delirium 
slik at forebyggende 
intervensjoner kunne 
iverksettes i en tidlig fase. 

Prospektiv 
observasjons-
studie gjennom 
strukturerte 
kognitive 
vurderinger og 
oppmerksomhets-
tester, derav 
delirium ble 
identifisert med 
Confusion 
Assessment 
Method (CAM). 

Inkluderte pasienter 
(N= 700) som var 
innlagt ved akuttmottak 
i perioden September 
2009 og April 2011. 
Inklusjonskriterier:  
65 år eller eldre, 
pasienten eller 
pårørende samtykket til 
studien og kunne 
fullføre strukturerte 
screeningverktøy på 
engelsk.   

Utarbeidet 
risikofaktorer for 
delirium i 
akuttmottak for å 
starte tidligere 
intervensjoner. 
Data sammen-
lignet ressursbruk, 
utskrivninger til 
andre 
institusjoner, 
reinnleggelser og 
mortalitet.  

Risikofaktorene hadde 
god prediktiv nøyaktighet, 
men må ekstern valideres.  
9% av studiens deltagere 
hadde delirium. Disse 
hadde et gjennomsnittlig 
lengere sykehusopphold 
og flest behandlinger i 
intensivavdelingen. 
Etter sykehusoppholdet 
hadde denne 
pasientgruppen flere 
utskrivninger til andre 
institusjoner.  
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Oversikt over inkluderte artikler fra litteratursøket  
 
 
 

	 	

Forfatter (årstall) 
Artikkeltittel 
Tidsskrift 

Hensikt Metode Utvalg Intervensjon Funn 

Malik, A., Harlan, T., 
& Cobb, J. (2016). 
Stop. Think. Delirium! 
A quality improvement 
initiative to explore 
utilizing a validated 
cognitive assessment 
tool in the acute 
inpatient medical 
setting to detect 
delirium and prompt 
early intervention. 
Journal of Clinical 
Nursing, 25(21-22), 
3400-3408. 

Hensikten med studien 
var å forbedre 
sykepleiernes kunnskaper 
om tidlig oppdagelse av 
delirium og å bidra til 
effektive intervensjoner i 
arbeidet med delirium. 

Deskriptiv studie Studien inkluderte 40 
sykepleiere som 
arbeidet 8 og 12 timers 
vakter ved medisinsk 
avdeling og som hadde 
tilgang til 740 
inneliggende pasienter 
over 65 år og eldre i 
perioden 01.01.15 og 
31.05.15. 

Introduserte 
bevissthetskalaen 
Modified 
Richmond 
Assessment 
Sedation Score 
(mRASS) 
 

Innføringen gav ingen 
evidens i å identifisere 
delirium, men økte 
kunnskaper om delirium 
bidro til at sykepleierne 
startet en tidligere 
intervensjon til de 
pasientene med 
symptomer på delirium. 

Mudge, A.M., 
Maussen, C., & 
Denaro, C.P. (2013). 
Improving quality of 
delirium care in a 
general medical 
service with 
established 
interdisciplinary care: 
a controlled trial. 
Internal medicine 
journal, 43(3), 270-
277.  
 

Hensikten med denne 
studien var å 
implementere 
retningslinjer i en generell 
medisinsk avdeling med 
et tverrfaglig team for å 
redusere forekomst og 
varighet av delirium, samt 
å forbedre utfallet av 
denne tilstanden hos 
pasientene. 

Intervensjons-
studie. Et 
tverrfaglig team 
ledet 
intervensjonen. 
Kontrollert studie 
der pasienter 
med/eller i fare for 
delirium ble 
fordelt i en 
eksperiment-
gruppe og en i 
kontrollgruppe 
ved en generell 
medisinsk 
avdeling. 

Pasienter var 65 år eller 
eldre og  innlagt i 
sykehus 3 dager eller 
mer. Totalt ble 206 
pasienter screenet for 
delirium, av disse var 
det 136 pasienter som 
ble fordelt til 
intervensjonsgruppen 
(n=62) pasienter og 
kontrollgruppen (n=74) 
pasienter. Gruppene har 
lik karakteristika.  

Risikovurderte 
pasienter for 
delirium. 
Identifiserte 
delirium ved bruk 
av Confusion 
Assessment 
Method (CAM), 
undervisning og 
praktiske øvelser, 
strategier for å 
modifisere 
sengeposten, 
fordelte oppgaver 
i et teamarbeid, 
informasjon og 
samarbeid med 
familie. 

Av 206 pasienter var 22% 
deliriske og 44% var i 
risiko for delirium. Ingen 
tilfeldige hendelser av 
delirium ble identifisert. 
Av de deliriske pasientene 
i intervensjonsgruppen 
ble signifikant færre 
utskrevet med delirium 
fra sykehuset, det var en 
tendens til lavere 
mortalitet og fall, men 
pasientene hadde et 
lengere sykehusopphold.  
 

Rice et al. (2014). 
Mixed-Methods 
Approach to 
Understanding Nurses' 
Clinical Reasoning in 
Recognizing Delirium 
in hospitalized older 
Adults. The Journal of 
Continuing Education 
in Nursing. 45(3),136-
48. 

Hensikten med denne 
studien var å forstå 
sykepleiernes kliniske 
resonnement i å 
identifisere delirium hos 
eldre pasienter innlagt i 
sykehus. 

En prospektiv, 2-
fase, sekvensiell, 
mixed-method ble 
brukt for å finne 
kunnskapshull 
relatert til 
delirium. Data fra 
screeningen ble 
sammenlignet 
med forskerens 
data.   

Utvalget i fase 1 
inkluderte (n=103) 
medisinske eller 
kirurgiske pasienter 
som var 65 år eller 
eldre. Sykepleiere som 
pleiet pasienter i fase 1 
ble invitert til å delta i 
semistrukturerte 
intervjuer fase 2. Totalt 
deltok 16 sykepleiere i 
fase 2. 

Ingen 
intervensjon. 

Sykepleierne identifiserte 
delirium i 3 av 13 tilfeller.  
Sykepleierne brukte 
samme resonnement om 
de identifiserte delirium 
eller ikke. For de som 
ikke identifiserte delirium 
og som misforstod 
pasientens symptomer, 
rasjonaliserte de dette 
med pasientens 
medisinske tilstand.    

Russell-Babin, A.K., 
& Miley, H. (2013). 
Implementing the best 
available evidence in 
early delirium 
identification in 
elderly hip surgery 
patients. International 
Journal of Evidence-
Based Healthcare, 
11(1), 39-45.   

Hensikten med denne 
studien var å 
implementere et verktøy 
som skulle fungere som 
en prediktor i å tidlig 
identifisere delirium og 
dermed begrense utfallet. 
Hensikten var også 
evaluere den beste praksis 
for implementerings-
strategien. 

Dette var et 
kunnskaps-
overførings-
prosjekt som var 
en del av et større 
implementerings-
prosjekt. Data ble 
samlet før 
implementering, 8 
måneder inn 
implementerings-
fasen og 4 
måneder etter 
implementeringen. 

Utvalget var 
hofteopererte pasienter 
som fullførte den 
postoperative 
programmet. Alderen 
ble satt til 65 år eller 
eldre. Før 
implementeringen 
deltok n= 115 
pasienter. 8 måneder i 
implementeringsfasen 
deltok n= 158 
pasienter. Etter 
implementeringen 
deltok n= 70 pasienter. 

Implementere et 
verktøy for å 
identifisere 
delirium i en tidlig 
fase. Ved positiv 
resultat ble det 
iverksatt 
forebyggende 
tiltak og screene 
med Confusion 
Assessment 
Method (CAM) 
ble benyttet. 

Etter 3 måneder viste 
verktøyet et samsvar 
imellom den pre, inter og 
postoperative fasen et 
samsvar på 56 % i bruken 
av verktøyet. Før 
implementeringen ble  
10,4 % pasienter 
identifisert med delirium. 
4 måneder etter 
implementeringen hadde 
20 % blitt identifisert med 
delirium. Den kliniske 
effekten av CAM gjorde 
at prosjektgruppen 
innførte systematisk 
screening ved hvert skift. 



	
	
	

		 25	

Oversikt over inkluderte artikler fra litteratursøket 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatter (årstall) 
Artikkeltittel 
Tidsskrift 

Hensikt Metode Utvalg Intervensjon 
 

Funn 
 

Solberg et al. (2013). 
A quality improvement 
program to increase 
nurses' detection of 
delirium on an acute 
medical unit. Geriatric 
nursing, 34(1), 75-79. 
 

Hensikten med denne 
studien var å beskrive 
implementeringen av et 
multikomponent 
kvalitetsforbedrings-
prosjekt med mål om å ta 
i bruk et 
screeningsverktøy for 
delirium i sykepleiernes 
daglige praksis. 
 

Kvalitets-
forbedrings-
prosjekt. Data ble 
samlet gjennom to 
perioder. Først 3 
måneder før 
implementeringen 
og deretter 5 
måneder gjennom 
implementeringen 

Utvalget var pasienter 
over 65 år og som var 
inneliggende i 
medisinsk avdeling. I 
pre-implementerings 
fasen deltok n=187 
pasienter. I post-
implementeringsfasen 
deltok n=287 pasienter.  
 

Implementere 
Nu-DESC for 
bruk i daglig 
praksis, inkludere 
sykepleiere i 
beslutningstaking, 
kunnskap og 
ferdighetstrening, 
elektronisk 
tilpasning av 
screeningsverktøy, 
regelmessig 
evaluering og 
tilbakemelding i 
prosjektperioden.  
 

Sykepleierne screenet 
pasientene med Nu-DESC 
99% av pasientene.  
Inkludering av 
sykepleierne og 
omfattende undervisning 
resulterte i 93% 
identifisering av delirium  
Elektronisk tilpasning av 
screeningsverktøy viste 
en forbedring i 
kommunikasjon mellom 
lege og sykepleier.  
 

Van de Steeg et al. 
(2014).  
Improving delirium 
care for hospitalized 
older patients. A 
qualitative study 
identifying barriers to 
guideline adherence. 
Journal of Evaluation 
in Clinical Practice, 
20(6), 813-819.  

Hensikten med denne 
studien var å identifisere 
og klassifisere barrierene 
hos sykepleierne i bruk av 
evidens-basert forskning.   
 

Kvalitativ studie.  
63 
semistrukturerte 
intervjuer ble 
gjennomført. 
Dataene ble 
analysert ved hjelp 
av en tematisk 
analyse. 

28 sykepleiere, 18 leger 
og 17 faglige rådgivere 
som arbeidet ved 19 
sykehus i Nederland. 
Intervjuene ble 
gjennomført mellom 
Juni og September 
2011.  

Ingen 
intervensjon. 

De identifiserte barrierene 
for å bruke retningslinjer 
ble gruppert fire temaer: 
motivasjon og mål, 
kunnskaper og 
ferdigheter, profesjon og 
identitet, kontekst og 
ressurser. Intervju mellom 
sykepleiere, leger og 
faglige rådgiver viste like 
synspunkter til 
implementering av 
retningslinjer. Leger og 
faglige rådgivere plasserer 
utdanning høyere.  
 

Watne et al. (2014). 
The effect of a pre-and 
postoperative 
orthogeriatric service 
on cognitive function 
in patients with hip 
fracture: randomized 
controlled trial (Oslo 
Orthogeriatric Trial). 
BMC 
Medicine,12(1),63 

Hensikten med denne 
studien var å undersøke 
om en kombinert pre- 
operativ og postoperativ 
ortogeriatrisk avdeling 
kan redusere tilfeller av 
delirium og forbedre 
kognisjonen etter 
hoftebrudd.  
 

Dette var en 
singel-senter, 
prospektiv, 
randomisert 
kontrollert  studie 
som sammenlignet 
en pre-og 
postoperativ 
ortogeriatrisk 
avdeling mot en 
vanlig ortopedisk 
avdeling. 

I intervensjonsgruppen 
var 163 pasienter over 
65 år med hoftebrudd 
innlagt i geriatriske 
sengeposter og som 
fikk ortopedisk tilsyn. I 
kontrollgruppen var 
166 pasienter over 65 
år med hoftebrudd 
innlagt i en ortopediske 
sengepost og som 
hadde geriatrisk eller 
indremedisinsk tilsyn 
ved behov. 

Bred klinisk 
vurdering av 
relevante 
helseforhold, 
koordinerte 
tverrfaglig 
samarbeid, 
strukturering av 
arbeidet med 
sjekklister og 
protokoller, tidlig 
mobilisering og 
tidlig 
utskrivingsplan-
legging. 

Det var ingen signifikant 
forskjell på kognitiv 
funksjon 4 måneder etter 
operasjonen på pasientene 
i intervensjonsgruppen 
sammenlignet med 
kontrollgruppen. Det var 
heller ingen signifikant 
forskjell på tilfeller av 
delirium og 4 måneders 
dødelighet. Modellen 
hadde en klinisk 
betydningsfull og positiv 
effekt på mobilitet og 
gangfunksjon minst ett år 
etter bruddet. 
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4.1 Implementeringsstrategier 
 

Tre studier omhandler implementeringsstrategier når retningslinjer for delirium ble 

implementert i ulike sykehusavdelinger. Allen et al. (2011) beskrev i sitt 

kvalitetsforbedringsprosjekt hvordan implementering av en protokoll basert på retningslinjer 

kan bidra til tidlig identifisering, behandling og forebygging av delirium blant inneliggende 

pasienter i en geriatrisk avdeling ved et sykehus i USA. Selve implementeringen ble 

gjennomført ved å bruke en ABC´ modell som beskriver strategiene i 

implementeringsprosessen. Modellen inneholder kombinasjoner av internundervisning, 

opplæring av screeningverktøy, evalueringer og tilbakemeldinger. Etter at denne protokollen 

ble implementert viste det en signifikant reduksjon av gjennomsnittlig liggedøgn blant 

pasienter med delirium, en reduksjon av mortalitet, færre overføringer fra den geriatriske 

avdelingen til intensivavdelingen samt at det var færre pasienter som ble reinnlagt etter 30 

dager.  

Mudge, Maussen, Duncan, & Denaro (2013) beskrev hvordan retningslinjer ble implementert 

i en generell medisinsk avdeling. 136 pasienter (=n) ble fordelt i intervensjonsgruppe ( n=62) 

og kontrollgruppe (n=74). Intervensjonen inneholdt blant annet screeninger, geriatriske 

konsultasjoner, fysiske endringer i avdelingen, protokoller for medikamenter, bruk av 

personell og frivillige, og en egen protokoll til sykepleiere som inneholdt risikovurderinger 

og behandlingstiltak. Som en del av implementeringsprosessen ble sykepleierne oppfordret til 

å redegjøre for ernæring og væskebehandling, sørge for at briller og høreapparater var i 

rekkevidde for pasienten, mobilisere pasienten, smertekartlegging og holde oversikt over 

pasientens eliminasjon. I implementeringsfasen ble teamet rundt pasientene oppfordret til å 

minimere sedative og andre høyrisiko-medikamenter, og ha et fornuftig bruk av nevroleptika. 

Bruken av perifer venekanyle og urinkateter skulle begrenses mest mulig (Mudge et al., 

2013). Av de pasientene som ble screenet positiv for delirium i intervensjonsgruppen ble 

signifikant færre utskrevet med delirium fra sykehuset, og resultatene viste tendens til både 

lavere forekomst av fall og mortalitet blant pasientene, men gjennomsnittlig lengde på 

sykehusoppholdet økte. 

Malik, Harlan, & Cobb (2016) beskrev innføring av retningslinjer for delirium i en 

akuttmedisinsk avdeling i sykehus. Retningslinjene inneholdt multikomponente 

intervensjoner for å redusere forekomsten og varigheten av delirium. De ulike komponentene 

bestod av å introdusere bevissthetsskalaen Modified Richmond Assessment Sedation Score 
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(mRASS) for bruk i daglig rutiner. Sykepleierne som arbeidet ved avdelingen fikk opplæring 

i å utfylle bevissthetsskalaen og undervisning i delirium. Det ble også innført 

sykepleieintervensjoner når pasienter viste symptomer på delirium. En del av 

implementeringsstrategien var oppfølging i og evaluering av implementeringsprosessen. 

Dette kvalitetsforbedringsprosjektet gav ingen evidens for at sykepleierne identifiserte 

pasienter med delirium, men fordi kunnskapene deres økte om delirium ble 

sykepleieintervensjonene startet i en tidligere fase til de pasientene som hadde symptomer på 

delirium (Malik et al., 2016). 

 

Russell-Babin & Miley (2013) beskrev i sin studie hvilke implementeringsstrategier som ble 

brukt når et verktøy, som var utformet av lokal evidens, skulle fungere som en prediktor i å 

identifisere delirium i en tidlig fase. Implementeringsprosessen var inspirert av det teoretiske 

rammeverket the Promoting Action on Research Implementation in Health Services 

(PARiHS). Strategiene i studien ble delt inn i fem stadier og omfattet litteraturgjennomgang, 

oppsummert lokalt evidens for å finne risikofaktorer på delirium, kartlegging av barrierer ved 

implementering, opprettelse av en prosjektgruppe som skulle fungere som nøkkelpersoner og 

identifisering av metoder for beste praksis. Basert på litteratursøk og lokal evidens hentet fra 

pasientjournaler, fant forskerne 59 variabler som kunne være en indikasjon for å utvikle 

delirium før, underveis eller etter operasjonen. Variablene kunne gi økt risiko for delirium 

alene eller i kombinasjon med andre. Skjemaene var utviklet slik at hvis pasienten var positiv 

for en eller flere av variablene som var oppført på skjemaet, skulle den forebyggende 

intervensjon for delirium iverksettes og CAM skulle benyttes i kartleggingen av delirium. 

Pasientene skulle screenes med dette verktøyet første, andre og tredje postoperative dagen. 

Forskerne gjorde en måling underveis i implementeringen som tilsa at dette verktøyet ble 

brukt i samsvar med hverandre i 56% av tilfellene. Identifisering av delirium økte fra 10,4% 

før implementeringen og til 20% etter implementeringen. Resultatet var ikke statistisk gyldig, 

men det hadde en klinisk betydning (Russell-Babin & Miley, 2013). 

 

En studie beskrev implementeringsstrategien når et screeningverktøy for delirium skulle 

introduseres i en sykehusavdeling (Solberg, Plummer, May, & Mion, 2013). Sykepleierne 

hadde en avgjørende rolle for identifisering og oppfølging av delirium da de var nærmest 

pasienten gjennom hele døgnet, men typisk for sykepleierne var manglende formell trening i 

bruk av standardiserte screeningverktøy (Solberg et al., 2013). For å få sykepleierne 
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engasjerte og motiverte, ble sykepleierne involvert i hvilke screeningverktøy for delirium 

som skulle implementeres. De ulike screeningverktøy ble presentert og diskutert. I denne 

studien ble screeningverktøyet the Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) valgt av 

sykepleierne. En annen viktig faktor i prosessen var å forbedre kommunikasjonen mellom 

lege og sykepleier når pasienten ble screenet for delirium og viste symptomer på delirium. På 

denne måten kunne tiltak for delirium iverksettes raskt. Denne forbedringen ble utviklet i 

form av digitalisering av screeningsverktøyet i pasientjournalen, slik at når pasientene fikk en 

viss poengsum, ble det merket med et symbol i pasientens elektroniske journal, som legen 

måtte signere elektronisk for. En del av implementeringen var at Nu-DESC skulle 

journalføres elektronisk en gang per vakt. Andre viktige deler av implementeringsstrategien 

var å bruke ulike undervisningsmetoder. Dette var metoder som videofremvisning, praktisk 

opplæring i bruk av screeningverktøyet, praktiske øvelser med scenario og ekstern 

undervisning. Sykepleierne hadde 93% nøyaktighet på utført screening. Sykepleierne 

identifiserte nøyaktig når pasientene ikke hadde symptomer på delirium (Solberg et al., 

2013).  

 

En studie beskrev prosessen når screeningsverktøyet CAM-ICU ble introdusert i en 

intensivavdeling i Australia. Alle sykepleierne som arbeidet ved intensivavdelingen ble 

invitert til å delta i opplæring av screeningsverktøyet og fikk variert undervisning om 

delirium blant intensivpasienter. Sykepleiernes kunnskaper og holdninger til 

screeningsverktøy ble kartlagt gjennom et spørreskjema før og etter introduseringen. 

Spørreundersøkelsen var en frivillig deltakelse. En del av prosessen var å sammenligne 

bruken av antipsykotika før introduseringen av CAM-ICU og underveis i introduseringen. 

Antipsykotika var en del av den farmalogiske intervensjonen når pasientene hadde 

symptomer for delirium. Målinger viste at bruk av antipsykotika økte signifikant etter at 

CAM-ICU ble introdusert i avdelingen. Etter introduseringen viste resultatet at sykepleierne 

syntes at usystematiske screeninger var lettere å gjennomføre, men så nytten av CAM-ICU 

og ønsket derfor å fortsette med dette screeningverktøyet i intensivavdelingen (Eastwood, 

Peck, Bellomo, Baldwin, & Reade, 2012).  

 

Studiene beskriver kombinasjoner av implementeringsstrategier og viser til ulike faktorer 

som har vært positive i implementeringsprosessen. I Allen et al. (2011) ble kommunikasjon 

mellom de ulike faggruppene og styringskomiteen ansett som en viktig faktor for suksess. En 
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annen faktor for en positiv implementeringsprosess var støtte fra ledelsen (Russell-Babin & 

Miley, 2013). Engasjerte medarbeidere for å teste ut et nytt screeningverktøy ble sett som et 

viktig element når dette skulle implementeres i en sykehusavdeling (Solberg et al., 2013). 

 

I en randomisert kontrollert studie undersøkte Watne et al. (2014) om en ortogeriatrisk enhet 

kan redusere delirium hos eldre pasienter over 65 år med hoftebrudd. Intervensjonsgruppen 

inneholdt en bred klinisk vurdering av relevante helseforhold, koordinert tverrfaglig 

samarbeid, strukturering av arbeidet med sjekklister, retningslinjer og protokoller, tidlig 

mobilisering, fokus på ernæring og tidlig utskrivningsplanlegging og var alle elementer som 

inngikk i modellen. Studien viste at en ortogeriatrisk enhet er av klinisk betydning og hadde 

positiv effekt på mobilitet og gangfunksjon. Studien viste ingen signifikans mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen i reduksjon av tilfeller med delirium og av 

mortalitet 4 måneder etter utskrivning (Watne et al., 2014).  

 

Kennedy et al. (2014) samlet materiale fra 700 pasienter i et akuttmottak for å analysere 

risikofaktorer ved delirium. Data ble analysert og det ble utformet en bred oversikt over 

hvilke faktorer som gav risiko for delirium. De ulike faktorene var høy alder, tidligere slag 

eller transitorisk (TIA), demens, infeksjon, takypné og hjerneslag ble kategoriserts som lav, 

moderat og høy risiko for å utvikle delirium. Pasientene ble screenet for delirium med 

screeningverktøyet, CAM. Data fra pasienter som skåret positiv for delirium ble 

sammenlignet med pasienter uten delirium, i ressursbruk, 30 dagers reinnleggelse og 

mortalitet. Av alle pasientene som ankom akuttmottaket hadde 9% av pasientene delirium. 

Konsekvensene av delirium resulterte lengere sykehusopphold, et større behov for 

intensivbehandling, flere utskrivinger til institusjoner etter endt sykehusopphold, hyppigere 

reinnleggelser og mortalitet (Kennedy et al., 2014). 

 

De inkluderte intervensjonsstudiene som beskriver implementeringsstrategier for innføring av 

retningslinjer, screeningsverktøy og verktøy er systematisert i en egen tabell. Tabellen 

oppsummerer hvilke implementeringsstrategier som er brukt og hva som er resultatet av å 

bruke en slik strategi. De ulike implementeringsstrategiene er organisert etter 1) har forskerne 

brukt en modell, protokoll eller retningslinjer for overføring av kunnskap til klinisk praksis, 

2) har forskerne brukt noen form for undervisning eller opplæring av de ansatte under 

implementeringsprosessen, 3) har forskerne gjort en oppfølging eller en evaluering av eget 
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prosjekt, 4) har forskerne gjort noen målinger før og etter implementeringen. 

Implementeringsstrategiene er hentet ut fra de ulike studiene, da det er disse strategiene som 

går igjen i studiene, og som er faktorer som kan påvirkes alene eller sammen med andre 

faktorer i implementeringsprosessen. Organisatoriske forhold er ikke tatt med i denne 

oversikten da den beskrives i varierende grad i de ulike studiene så jeg velger derfor å 

beskrive det i dette resultatkapitlet og drøfte det videre i diskusjonen.  

 

De åtte overnevnte studiene omhandler ulike implementeringsstrategier for å innføre 

retningslinjer, protokoller eller screeningsverktøy i en sykehusavdeling, og er derfor inkludert 

i hovedkategorien ”Implementeringsstrategier”. Se tabell 2, oversikt over studier med 

intervensjoner. 
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Tabell 2 
 
Oversikt over studier med intervensjoner 
 

Forfatter (årstall) 
Artikkeltittel 
Tidsskrift 

Hensikt Implementeringsstrategi Implementeringsstrategi 
som ble benyttet 

Resultat av 
implementeringsstrategien 

Allen et al. (2011). 
Implementation of 
a System-wide 
Quality 
Improvement 
Project to Prevent 
Delirium in 
Hospitalized 
Patients. Journal of 
Clinical Outcomes 
Management, 
18(6), 253-258. 

Hensikten med studien 
var å beskrive 
gjennomføringen av et 
kvalitetsforbedrings-
prosjekt som hadde 
som mål å forebygge, 
forbedre tidlig 
identifisering og 
behandling av delirium 
i en akutt geriatrisk 
sykehusavdeling. 

1. Bruk av 
modell/protokoll/retningslinjer                                                    
2. Undervisning/opplæring                       
3. Oppfølging/evaluering                          
4. Måling før og etter implementeringen 
 

1. Implementering av en 
protokoll gjennom en modell 
ABCDEF                              
2. Hele personalet ble 
undervist i tidlig oppdagelse, 
behandling og forebygging 
av delirium. Totalt 2000 
timer ble undervist til 
personalet. De fikk også 
opplæring i bruk av 
screeningverktøyet.                
3. Et eget team som opplært 
på protokollene og 
verktøyene og kunne 
kontaktes 24/7 angående 
deliriumrelaterte problemer.                                                      
4. Det ble gjort målinger før 
og to måneder etter 
implementeringen.  
 

1. God tilbakemelding fra 
sykepleierne på 
implementeringen.  
2. En kontinuitet i 
undervisningen hadde vært 
optimalt, men det ble 
opprettet en champion ved 
hver enhet i sykehuset som 
skulle bistå ved videre 
opplæring.  
3. Finansielle resultater var 
ikke ferdig analysert, men 
foreløpig beregninger viste 
en nedgang i variable 
kostnader. 
4. Reduksjon av: tilfeller 
med delirium, liggedøgn, 
lavere mortalitet, i 
overflyttinger til 
intensivavdelingen og 30 
dagers reinnleggelse.  

Eastwood et al. 
(2012). 
A questionnaire 
survey of critical 
care nurse’ attitudes 
to delirium 
assessment before 
and after 
introduction of the 
CAM-ICU. 
Australian Critical 
Care, 25(3), 162-
169. 

Undersøke kunnskap 
om og holdninger til 
strukturerte screeninger 
blant 
intensivsykepleiere 
etter at CAM-ICU ble 
introdusert. 

1. Bruk av 
modell/retningslinjer/protokoll                
2. Undervisning/Opplæring                          
3. Oppfølging/evaluering                         
4. Måling før og etter implementeringen 
 
 

1. Kun innføring av CAM-
ICU 
2. To måneder med 
opplæring av CAM-ICU 
gjennom bruk av 6 ulike 
teknikker, internett 
undervisning, uformelle 
undervisninger og 
tilbakemeldinger i 
avdelingen 
3. Ingen evaluering 
4. Kunnskaper om og 
holdninger til 
screeningverktøy ble testet 
før og etter introduseringen. 

1. Av de som svarte ønsket 
82 % av sykepleierne å 
fortsette med CAM-ICU 
2. 87% deltok i 
undervisningen. De som 
ikke deltok arbeide natt 
eller deltid.  
3. Ingen evaluering 
4. Screening av delirium er 
viktig, men ustrukturerte 
screeninger er enklere å 
gjennomføre.  

Kennedy et al. 
(2014).  
Delirium Risk 
Prediction, 
Healthcare Use and 
Mortality of Elderly 
Adults in the 
Emergency 
Department. 
Journal of 
American 
Geriatrics Society, 
62(3), 462-469 

Hensikten med denne 
studien var å utarbeide 
risikofaktorer for 
delirium slik at 
forebyggende 
intervensjoner kunne 
iverksettes i en tidlig 
fase. 

1. Bruk av 
modell/retningslinjer/protokoll               
2. Undervisning/Opplæring                          
3. Oppfølging/evaluering                         
4. Måling før og etter implementeringen 
 

1. Ingen bruk av modell, 
retningslinjer eller protokoll 
2.  Forskningsassistent 
utførte kognitive screeninger. 
3. Evaluering av egen studie 
sammenlignet med andre 
studier. 
4. Sammenlignet data. 
Ressursbruk, utskrivninger til 
andre institusjoner etter 
sykehusinnleggelsen, 30 
dagers reinnleggelse og 
mortalitet.  

1. Ingen bruk av disse 
elementene. 
2. Ingen opplæring utover 
forskningsassistenten ble 
gitt. 
3. Sammenlignet med andre 
studier i like settinger, var 
resultatet sammenlignbar. 
4. Av de pasientene som 
ankom akuttmottaket var 
9% screenet positiv for 
delirium. Dette resulterte i 
lengere sykehusopphold, 
flere utskrivninger til andre 
institusjoner etter 
sykehusoppholdet, flere 30 
dagers reinnleggelser og 
høyere mortalitet. 
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Oversikt over studier med intervensjoner	
 
 

	 	

Forfatter(årstall) 
Artikkeltittel 
Tidsskrift 

Hensikt Implementeringsstrategi Implementeringsstrategi 
som ble benyttet 

Resultat av 
implementeringsstrategien 

Malik, A., Harlan, 
T., & Cobb, J. 
(2016). 
Stop. Think. 
Delirium! A quality 
improvement 
initiative to explore 
utilising a validated 
cognitive 
assessment tool in 
the acute inpatient 
medical setting to 
detect delirium and 
prompt early 
intervention. 
Journal of Clinical 
Nursing, 25(21-22), 
3400-3408. 

Hensikten med denne 
studien er å 
implementere 
retningslinjer i en 
generell medisinsk 
avdeling med et 
tverrfaglig team for å 
redusere forekomst og 
varighet av delirium, 
samt forbedre utfallet 
denne tilstanden hos 
pasientene. 

1. Bruk av 
modell/retningslinjer/protokoll                
2. Undervisning/Opplæring                       
3. Oppfølging/evaluering                          
4. Måling før og etter implementeringen 
 

1. Innføring av retningslinjer 
for å bruke 
bevissthetsskalaen mRASS i 
klinisk praksis og starte tidlig 
intervensjoner 
2. Undervisning gjennom 
video og forelesninger. 
Opplæring av mRASS 
3. Oppfølging av en klinisk 
spesialsykepleier. 
4. Det ble brukt et validert 
spørreskjema for å måle 
kunnskaper før og etter 
introduseringen. 

1. Sykepleierne screenet 
pasientene 49-61% 
månedlig. 
2. En spørreundersøkelse 
viste til at tradisjonell 
opplæring var foretrukket, 
men grunnet av score i 
kunnskaper hos 
sykepleierne ble 
undervisningstiltak som en-
til-en undervisning, 
opplæring av en champions.  
3. Manglende innleie av 
personell, glemsel for å 
screene og liten tid var 
faktorer som påvirket 
omfang av screeningen.  
4. Ingen evidens i å 
identifisere delirium i en 
tidlig fase, men det viste 
økte kunnskaper i å starte 
tidligere intervensjon til de 
pasientene som hadde mulig 
symptomer på delirium. 

Mudge, A.M., 
Maussen, C., & 
Denaro, C.P. 
(2013). 
Improving quality 
of delirium care in 
a general medical 
service with 
established 
interdisciplinary 
care: a controlled 
trial. Internal 
medicine journal, 
43(3), 270-277. 
 

Hensikten med denne 
studien var å 
implementere 
retningslinjer i en 
generell medisinsk 
avdeling med et 
tverrfaglig team for å 
redusere forekomst og 
varighet av delirium, 
samt å forbedre utfallet 
av denne tilstanden hos 
pasientene. 

1. Bruk av 
modell/retningslinjer/protokoll      
2.Undervisning/Opplæring                        
3. Oppfølging/evaluering                          
4. Måling før og etter implementeringen 
                                               
 

1. Implementerings-
strategiene var basert på 
retningslinjene for 
forebygging og behandling 
av delirium.                            
2. Undervisning i bruk av 
retningslinjer, cased-based 
undervisning. Opplæring i å 
bruke kognitive tester.           
3. En 4 måneders 
evalueringsfase med jevnlige 
tilbakemeldinger i form av: 
spørreundersøkelser, case-
study, kommunikasjonbok, 
ukentlige en-til-en møter 
med avdelingsleder, frivillige 
i prosjektet eller 
sykepleieassistenter.  
4. Sammenligninger av 
intervensjonsgruppen og 
kontrollgruppen. 

1. Screeninger, 
identifiseringer, 
undervisninger, fysiske 
endringer i pasientrom, 
fordeling av oppgaver 
mellom leger og 
sykepleiere, 
pasientinformasjon.  
2. Undervisning fortsatte i 
post-implementeringsfasen 
med. 5 x 30 min ukentlige 
undervisning, med samme 
tema 3 ganger for å dekke 
alle skift.  
3. Evalueringen viste at det 
var kun 40-73% deltakelse i 
undervisningen.  
4.  Av 206 pasienter hadde 
22% delirium og 44% var 
ansett som i fare for å få 
delirium. Reduksjon i 
utskrivinger av pasienter 
med delirium, tendens til 
lavere mortalitet og fall. 
Lengere sykehusopphold i 
intervensjonsgruppa. 

Russell-Babin, 
A.K., & Miley, H. 
(2013). 
Implementing the 
best available 
evidence in early 
delirium 
identification in 
elderly hip surgery 
patients. 
International 
Journal of 
Evidence-Based 
Healthcare, 11(1), 
39-45. 

Hensikten med denne 
studien var å 
implementere et 
verktøy som skulle 
fungere som en 
prediktor i å tidlig 
identifisere delirium og 
dermed begrense 
utfallet. Hensikten var 
også evaluere den beste 
praksis for 
implementerings-
strategien. 
 

1. Bruk av 
modell/retningslinjer/protokoll      
2.Undervisning/Opplæring                       
3. Oppfølging/evaluering                          
4. Måling før og etter implementeringen 
 

1. Inspirasjon etter 
rammeverket PARiSH for 
overføring av kunnskap ut i 
praksis.  
2. Undervisning av 
personalet. 
3. Ingen opplysninger 
4. Det ble gjort målinger før- 
og etter 1. Hvor mange som 
hadde delirium, 2: hvor 
mange som brukte verktøyet 
for å risikovurdere pasienter 
for delirium. 

1. Innen 3 måneder var 
bruken av verktøyet 54% og 
økte til 56% i de påfølgende 
månedene. 
2. Ingen opplysninger 
3: ingen opplysninger 
4. 1: Før implementeringen: 
10,4% og 4. måneder etter 
implementeringen: 20% og 
8. måneder etter 
implementeringen 16%.  
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Oversikt over studier med intervensjoner 
	
	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatter(årstall) 
Artikkeltittel 
Tidsskrift 

Hensikt Implementeringsstrategi Implementeringsstrategi 
som ble benyttet 

Resultat av 
implementeringsstrategien 

Solberg et al. 
(2013). 
A quality 
improvement 
program to increase 
nurses' detection of 
delirium on an 
acute medical unit. 
Geriatric nursing, 
34(1), 75-79. 

Hensikten med denne 
studien var å beskrive 
implementeringen av et 
multikomponent 
kvalitetsforbedrings-
prosjekt med mål om å 
ta i bruk et 
screeningsverktøy for 
delirium i 
sykepleiernes daglige 
praksis. 
 

1. Bruk av 
modell/retningslinjer/protokoll       
2.Undervisning/Opplæring                       
3. Oppfølging/evaluering                          
4. Måling før og etter implementeringen  
 

1.Introdusering av 
deliriumscreeningverktøyet 
gjennom Nu-DESC gjennom 
fem komponenter.                             
2. Undervisning av 
screeningteknikk, video, 
praktisk øvelse 
3. Evaluering av samarbeid 
mellom lege og sykepleier 
3. Evaluering etter 
implementeringen. 
4. Data ble samlet igjennom 
to perioder: 3 måneder før 
implementeringen og 5 
måneder igjennom 
implementeringen. 

1. I pre-
implementeringsfasen var 
det 95% kognitive 
kartlegginger.  
I post-
implementeringsfasen var 
99% screenet med Nu-
DESC.  
2. Tross omfattende 
undervisning, var 
screeningene utført av 
sykepleierne en nøyaktighet 
på 93%.  
3. Evaluering viste til at en 
elektronisk tilpasset 
program, økte samarbeidet 
mellom sykepleier og lege 
under implementeringen.  
4. Usikkert hvilken 
komponent 1-5 som førte til 
suksess, da 
kvalitetsforbedringsarbeid 
gir utfordringer.   

Watne et al. 
(2014). 
The effect of a pre-
and post-operative 
orthogeriatric 
service on cognitive 
function in patients 
with hip fracture: 
randomized 
controlled trial 
(Oslo 
Orthogeriatric 
Trial). BMC 
Medicine, 12(1),63.  
 

Hensikten med denne 
studien var å undersøke 
om en kombinert pre- 
operativ og 
postoperativ 
ortogeriatrisk avdeling 
kan redusere tilfeller av 
delirium og forbedre 
kognisjonen etter 
hoftebrudd.  
 

1. Bruk av 
modell/retningslinjer/protokoll/verktøy       
2.Undervisning/Opplæring                       
3. Oppfølging/evaluering                          
4. Måling før og etter implementeringen   
 

1. Bruk av sjekklister, 
retningslinjer og protokoller 
2. Kurs til sykepleiere i 
innføring av ikke-
medikamentelle forbyggende 
tiltak for delirium 
3. Evaluering av egen modell 
mot andre ortogeriatrisk 
modeller  
4. Ingen før og etter måling 

1. Ingen evidens på kognitiv 
funksjon 4 måneder etter 
kirurgi. Høy forekomst av 
delirium i begge gruppene, 
ingen forskjell på tilfeller 
eller lengden av delirium. 
2. Ingen målinger av de 
ulike tiltakene i 
intervensjonen. 
3. Sammenlignet med en 
svensk ortogeriatrisk modell 
viste den reduksjon av 
tilfeller med delirium og 
varighet. 
4. Ingen målinger 
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Oversikten med intervensjonsstudier viser at det i varierende grad er beskrevet de ulike 

implementeringsstrategiene og hvilke av disse som gir konkrete svar på om det ene tiltaket 

har gitt effekt eller ikke. Overføring av kunnskap med en forretningsmodell viste positive 

resultater i forhold til intervensjonen. Sykepleierne screenet pasientene for delirium i 49% til 

99% av tilfeller. Målingene er gjort i post-implementeringsfasen. Det store spriket på denne 

målingen er i forhold til hvor mange sykepleiere som hadde deltatt i undervisning og hatt 

opplæring, både underveis i implementeringsprosessen og i pre- og post-

implementeringsfasen. De ulike studiene viste varierende grad av effekt på intervensjonen 

med studien. Enkelte studier viste effekt på reduksjon av delirium, mens andre studier viste 

effekt på kognitiv funksjon. Oversikten viser at usystematiske screeninger for delirium er 

lettere å gjennomføre, men at systematisk screening med validert verktøy er viktig. 

Oversikten viser at enkelte studier hadde oppfølginger etter implementeringen med en ansatt 

som var opplært som ”superbruker”, og enkelte studier vedlikeholdte kunnskapen etter 

avsluttet prosjekt. Studier som har gjort en evaluering av eget prosjekt viste til at 

intervensjonen hadde ført til forbedringer og fremgang av de ulike intervensjonene om 

delirium i de ulike sykehusavdelingene.  

 

4.2 Sykepleiernes kunnskaper og holdninger til delirium 

og systematisk kartlegging 
 

En studie beskrev sykepleiernes kunnskaper vedrørende systematisk kartlegging av delirium. 

Forskerne brukte kvalitative og kvantitative data for å forstå sykepleiernes kliniske 

resonnement i å identifisere delirium hos eldre. I den første fasen av studien ble 103 pasienter 

som var innlagt ved en medisinsk-kirurgisk sykehusavdeling screenet for delirium med CAM 

både av forsker og sykepleiere som arbeidet ved sengeposten. Screeningen av pasientene ble 

gjort ved hvert skift. Screeningsverktøyet hadde vært en del av avdelingens verktøy for 

identifisering av delirium. Materialet fra screeningen ble sammenlignet med forskerens data. 

Resultatet av denne screeningen viste at sykepleierne identifiserte 3 av 13 pasienter med 

delirium. I den andre fasen av studien ble sykepleierne, som hadde hatt ansvar for de 

pasientene som hadde skåret positiv på delirium, invitert til intervju. Dette for å få en dypere 

forståelse av sykepleiernes kliniske tilnærming i å identifisere delirium. Resultatet viste at det 

var ikke alle sykepleierne som hadde identifisert delirium med screeningsverktøyet. I 
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intervjuet deltok 16 sykepleierne. Sykepleierne identifiserte kognitive forandringer hos 

pasientene, men resonerte det ikke til tilstanden delirium. Andre pasientbeskrivelser som 

fremkom i intervjuet var at enkelte sykepleiere unnskyldte pasientens oppførsel med andre 

medisinske diagnoser som demens og depresjon (Rice, Bennett, Clesi, & Linville, 2014).  

 

En kvalitativ litteraturgjennomgang beskrev pasientenes og sykepleiernes erfaringer med 

delirium. Pasientene beskrev sine opplevelser med delirium som en uforståelig verden der de 

fluktuerte mellom virkelighet og fantasi, bevissthet og bevisstløshet, klarhet og forvirring, 

frykt og glede. Det ble beskrevet som en verden om fortid og fremtid. De satte ord som 

terror, isolasjon, nød og mistenksomhet på sine følelser (Bélanger & Ducharme, 2011).  

Sykepleierne på sin side følte konflikt mellom å ha ansvar for pleien og omsorgen for 

pasienten samtidig som de hadde ansvar for å ha harmoni i avdelingen. Sykepleierne syntes 

det var vanskelig å håndtere pasienter med delirium. Målene med intervensjonene til 

sykepleierne var å etablere kontakt, berolige og beskytte, realitetsorientere, være til stede, få 

kontroll over situasjoen, og noen ganger behandle pasientene medikamentelt (Bélanger & 

Ducharme, 2011). Forståelse, tilitt til hva pasientene opplevde, informasjon, tilstedeværelse 

av familien og muligheten til å dele erfaring om delirium var faktorer som var nyttig i klinisk 

praksis (Bélanger & Ducharme, 2011).  

 

I studien til van de Steeg, Langelaan, Ijkema, Nugus, & Wagner (2014) ble 28 sykepleiere, 

18 leger og 17 faglige rådgivere ved 19 nederlandske sykehus intervjuet om barrierene ved 

bruk av retningslinjer. De identifiserte barrierene til bruk av retningslinjer ble tematisert i fire 

temaer. Disse temaene var motivasjon og mål, kunnskap og ferdigheter, profesjon og identitet 

og kontekst og ressurser. Sykepleierne syntes å ha en manglende motivasjon for å bruke 

screeningsverktøy, tross anbefalinger fra retningslinjer. Denne manglende motivasjonen ble 

påvirket i hovedsakelig av den åpenbare mangelen på fordelene og målene som et 

screeningsverktøy kunne ha. Foruten de uklare fordelene som screening kunne ha, var det 

noen sykepleiere som ikke kunne se nytteverdien av å endre praksis for delirium, da de mente 

at arbeidet som ble gjort rundt delirium var optimal (van de Steeg et al., 2014). Enkelte 

sykepleiere beskrev at de screenet ikke pasientene fordi det var nyttig, men fordi de måtte 

det. Sykepleierne følte et press på seg når pasienter ble deliriske, siden de da trengte ekstra 

tilsyn og dette fikk sykepleierne til å føle at de utførte uforsvarlig praksis. I intervjuet kom 

det frem at enkelte sykepleierne så ikke på screening som en del av pleien for den eldre 
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pasienten (van de Steeg et al., 2014). Arbeidsforhold som konkurrerte om tid og 

tilstedeværelse var en annen faktor som bidro til at screeninger ikke ble utført av 

sykepleierne, og dette var det første som ble valgt bort når arbeidsbelastningen ble for stor 

(Bélanger & Ducharme, 2011; van de Steeg et al., 2014).  

 

De tre overnevnte studiene omhandler kunnskaper og holdninger til bruk av 

screeningsverktøy, og til pasienter som har hatt et pågående delirium, de er derfor inkludert i 

hovedkategorien ”sykepleiernes kunnskaper og holdninger til delirium og systematisk 

kartlegging”. 
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5 Diskusjon  
 

I dette kapitlet drøftes funnene fra litteratursøket om hvordan systematisk identifisering av 

delirium kan innføres effektivt i en sykehusavdeling, sett i lys av sykepleiernes kunnskaper 

og holdninger til delirium og systematisk screening. I litteraturgjennomgangen er det tatt 

høyde for at implementering av retningslinjer, protokoller og screeningsverktøy går under 

samme implementeringsstrategi som systematisk identifisering. Grunnen til dette er at ved en 

systematisk identifisering med et validert verktøy, kan gi positiv screening og negativ 

screening, og en sykepleier må iverksette tiltak ut fra hvilken skår pasienten får. De 11 

inkluderte artiklene fra litteratursøket som er fordelt i to hovedtemaer 

”Implementeringsstrategier” og ”sykepleiernes kunnskaper og holdninger til delirium og 

systematisk kartlegging” drøftes og systematiseres opp mot Graham et al. (2006) sin 

teoretiske modell for kunnskapsoverføring ‘Knowledge to action’. Det er kun modellens 

andre del, de syv fasene som omhandler når kunnskap skal implementeres i praksis som blir 

diskutert. Fellestrekk for de inkluderte studiene fra det empiriske materialet er at hensikten 

med de ulike intervensjonene er å forbedre klinisk praksis i arbeidet med delirium og eldre 

som innlegges i spesialisthelsetjenesten.  

 

5.1 Bruk av teoretiske modeller og rammeverk for 

overføring av kunnskap om delirium til klinisk praksis 
 

For at eldre med hoftebrudd skal bli diagnostisert med delirium er det viktig at det foreligger 

gode rutiner ved sengeposten for hvordan sykepleierne kan identifisere pasienter med 

delirium. Når pasientene viser symptomer på delirium er det også viktig at sykepleierne 

iverksetter tiltak rundt den deliriske pasienten. Det innebærer at sykepleierne har gode 

kunnskaper om forebygging, identifisering og redusering av delirium. Ved å implementere 

retningslinjer, screeningsverktøy eller protokoller for forebygging og redusering av delirium 

hos eldre kan det sikre at den behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert og er 

av god kvalitet (Solberg et al., 2013). Implementeringsforskningen beskriver ulike 

rammeverk og teoretiske modeller som kan effektivisere implementeringen og endre praksis. 

Implementeringsforskere har blitt kritisert for å ha en forenklet forståelse av metaforer og 

teoretiske modeller som beskriver sammenhengen mellom kunnskap og praksis (Greenhalgh 



	38	

& Wieringa, 2011). Litteraturgjennomgangen viste til kompleksiteten ved å innføre et 

kvalitetsforbedringsprosjekt om delirium, selv når forskerne brukte Promoting Action on 

Research Implementation in Health Services (PARiHS) for å overføre kunnskap ut i klinisk 

praksis. Dette teoretiske rammeverket er en guide for implementering av kunnskapsbasert 

praksis hvor implementeringen beskrives som en relasjon mellom kunnskapen og konteksten, 

og det var ansett av forskerne som en effektiv metode i kunnskapsoverføringen (Russell-

Babin & Miley, 2013). Intervensjonen bestod i å implementere et verktøy som skulle fungere 

som en prediktor i å identifisere delirium hos eldre. Prediktorer som ble utarbeidet ut i fra 

lokal evidens ble brukt i den pre-, inter- og den postoperative fasen. Samsvaret i bruken av 

verktøyet ble oppnådd i 56% av tilfellene. Det var også en økning fra 16 % til 20% i å 

identifisere pasienter med delirium. Kvaliteten på det valgte verktøyet ble beskrevet som en 

mulige årsak til det lave samsvaret med bruken av verktøyet. Risikofaktorene som skulle 

fungere som en prediktor holdt ikke alltid mål i å identifisere delirium (Russell-Babin & 

Miley, 2013). Dette viste at selv med et rammeverk for kunnskapsoverføring kan det være 

elementer i implementeringsprosessen som påvirker utfallet av kunnskapsoverføringen, og i 

dette tilfellet var det kvaliteten på kunnskapen. I motsatt ende av å bruke teoretiske modeller 

og rammeverk for å gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt ble det referert til eksempler 

fra en akuttgeriatrisk sengepost i USA som benyttet implementeringsstrategier hentet fra 

sykehusets forretningsplaner (Allen et al., 2011). Denne måten å overføre kunnskap ut i 

klinisk praksis viste kvalitetsforbedring i form av reduksjon i liggedøgn, reduksjon i 

pasientoverføringer fra akuttgeriatrisk avdeling til intensivavdelingen, reduksjon i mortalitet 

og reduksjon av 30 dagers reinnleggelse (Allen et al., 2011).  

 

5.2 Effektive implementeringsstrategier for innføring av 

screeningsverktøy for delirium postoperativt 
 

Litteratursøket refererer til ulik bruk av implementeringsstrategier når retningslinjer, 

protokoller eller verktøy skal implementeres i en sykehusavdeling. De ulike 

implementeringsstrategiene er identifisert og de syv fasene av handlingssirkelen til Graham et 

al. (2006), Knowledge to Action, har blitt fulgt i varierende grad. Litteratursøket viste til at 

det finnes et gap mellom forskning og praksis i arbeidet med eldre som er innlagt i 

spesialisthelsetjenesten og som er i risiko for å utvikle delirium. Delirium rapporteres å bli 
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hyppig oversett til tross for at det finnes kunnskapsbaserte anbefalinger om systematiske 

vurderinger med valide screeningsverktøy (Solberg et al., 2013). Lignende funn er publisert 

for norske forhold (Sjøbø et al., 2012). En slik identifisering er første del av 

handlingssirkelen av Graham et al. (2006). Felles for alle de inkluderte studiene i 

litteraturgjennomgangen er at hensikten med studiene var kvalitetsforbedring for å øke 

kunnskapen om delirium blant sykepleierne i arbeidet med identifisering, screening og 

forbedring av sykepleieintervensjoner.  

 

En viktig strategi for effektiv implementering er å skreddersy faktorer som bidrar til å 

fremme endringer av praksis (Mudge et al., 2013). Dette er faktorer som inngår i fase to i 

handlingssirkelen til Graham et al. (2006). I litteraturgjennomgangen fremkom det hvor 

kompleks det kan være å innføre multikomponente intervensjoner for delirium når det er 

behov for å endre klinisk praksis (Solberg et al., 2013). Funn viste at skreddersydde faktorer i 

multikomponente intervensjoner om forebygging, identifisering og redusering av delirium 

kan ha effekt på primære utfall og/eller sekundære utfall av intervensjonen. En hypotese var 

at en ortogeriatrisk enhet kunne redusere tilfeller med delirium, men tverrfaglige tiltak med 

bred kliniske vurderinger, tverrfaglige samarbeid med strukturering av sjekklister, 

protokoller, fokus på ernæring og tidlig mobilisering hadde effekt på kognitiv og fysisk 

funksjon (Watne et al., 2014). Sammenlignet med andre tilnærmet lik intervensjoner, har 

studier vist effekt på reduksjon av tilfeller med delirium og reduksjon av varigheten, men at 

faktorer som tilgang på ortopedisk ekspertise, ventetid fra en pasient innlegges med 

hoftebrudd til kirurgisk operasjon, god generell pleie i sykehusavdeling kan være slike 

faktorer som kan bidra til reduksjon og varighet av delirium (Watne et al., 2014).  

 

Andre funn fra litteraturgjennomgangen som viste kliniske forbedringer ved sekundære utfall 

var når retningslinjer for forebygging og behandling av delirium ble implementert i en 

generell-medisinsk avdeling. Pasientene i denne studien hadde kun medisinske diagnoser. 

Retningslinjene inneholdt kartlegging av kognitiv funksjon, screening for delirium innen 48 

timer etter ankomst til avdelingen og deretter screening to ganger i uken, undervisning, 

opplæring i bruk av tverrfaglige kliniske protokoller og fysiske endringer av pasientrommene 

(Mudge et al., 2013). Intervensjonene inneholdt også primærsykepleie. Det primære utfallet 

ved denne intervensjonene var å identifisere flere tilfeller med delirium. De sekundære 

utfallene var fallforebygging, sammenligne aktiviteter i dagliglivet (ADL), forlenget 
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sykehusopphold og mortalitet. Dette var en kontrollert studie og resultatene viste at de 

pasienter som hadde hatt delirium, ble færre av disse pasientene utskrevet med delirium, og 

innføring av retningslinjene viste tendens til mindre fall og lavere mortalitet. Pasientene med 

delirium hadde et lengere sykehusopphold. Det ble ikke identifisert flere tilfeller av delirium i 

intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. En effekt av dette var at det 

tidligere var innført gode rutiner for forebygging og behandling av delirium ved avdelingen 

til kontrollgruppen og at generelt god kvalitet på pleien kan ha en forebyggende effekt på 

delirium (Mudge et al., 2013). Multikomponente intervensjoner viste god effekt på at 

forebygging og behandling med ikke-medikamentelle og tverrfaglige tiltak er mest effektivt 

for å redusere forekomst og konsekvenser av delirium (Watne et al., 2014). Funn fra andre 

multikomponente studier viste at en del av intervensjonen var å screene alle pasientene for 

delirium en gang per vakt for å identifisere delirium i en tidlig fase. Dette resulterte i flere 

identifiseringer av delirium og i 99% av tilfellene screenet sykepleierne pasientene for 

delirium (Solberg et al., 2013). 

 

Funn fra litteraturgjennomgangen viste at intervensjonene ble tilpasset etter behov i 

sykehusavdelingen, til de ansatte med tilpasning av undervisning og opplæring både før, 

underveis og etter implementeringen. Dette innebar også tilpasning av andre faktorer som 

kunne bidra til å hemme eller fremme implementeringen underveis (Malik et al., 2016; 

Mudge et al., 2013; Solberg et al., 2013). Viktig informasjon ble kartlagt før 

implementeringen da forskerne utarbeidet en spørreundersøkelse som viste til at sykepleierne 

hadde manglende kunnskaper om screeningsverktøyet når dette skulle introduseres i 

avdelingen, spørreundersøkelsen avdekket også holdningene til sykepleierne om 

screeningsverktøyet (Eastwood et al., 2012). Funn viste til at slike undersøkelser kan 

imidlertid gi lav svarrespons og det er derfor viktig å være grundig i både utvelgelsen av 

spørreskjema og i forhold til arbeidet med hvordan spørreskjemaundersøkelsen skal 

gjennomføres (Eastwood et al., 2012). Ved å benytte spørreundersøkelser ved norske 

helseinstitusjoner anbefaler kunnskapssenteret for helsetjenesten å bruke eksisterende 

spørreskjemaer som er validert, forutsatt at det er hensiktsmessig for formålet med 

undersøkelsen (Kunnskapssenteret, 2015). 
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Barrierer for bruk av screeningverktøy 
 

En del av implementeringsprosessen er å identifisere barrierer og dette er den tredje fasen i 

handlingssirkelen (Graham et al., 2006). Motstand mot forandringer, manglende kunnskaper 

og motivasjon, mangel på opplæring av screeningsverktøy og tidspress blant sykepleierne var 

noen av de identifiserte barrierene i implementeringsprosessen som fremkom av 

litteraturgjennomgangen (Malik et al., 2016; Russell-Babin & Miley, 2013). Det fremkom 

også at sykepleierne syntes å ha en manglende motivasjon for å bruke screeningverktøy for 

delirium til tross for hva gjeldende retningslinjene sa om dette (van de Steeg et al.,2014) 

Funn viste at manglende motivasjon skyldtes at fordelene og målene med screening var for 

utydelig kommunisert (van de Steeg et al., 2014). I samme studie så sykepleierne på 

screening som en ferdigstillelse av noe som skulle registreres og som tok unødvendig del av 

tiden i pasientomsorgen. Det sosiale presset for å screene alle eldre pasienter syntes å være 

begrenset, generelt begrunnet med at andre ting som tok tid var mer nødvendig og akseptabelt 

(van de Steeg et al., 2014). Disse funnene stemmer overens med annen forskning som viser at 

det ofte foreligger prosedyrer for vurderingsverktøy for delirium i sykehusavdelinger, men 

sykepleierne bruker de ikke (Sjøbø et al., 2012). Innføring av screeningsverktøy handler mye 

om endringsprosess og som er avhengig av støtte fra sykepleierne (Sjøbø et al., 2012). 

Litteraturgjennomgangen viste til tiltak som faglige diskusjoner og inkludering av 

sykepleiere i beslutningsprosessen når et nytt screeningsverktøy skulle implementeres 

(Solberg et al., 2013). Disse tiltakene i implementeringsprosessen bidro til at sykepleierne ble 

engasjerte og motiverte til å utføre flere screeninger for delirium. Andre 

implementeringstiltak som fremkom var å lage en handlingsplan som omfattet undervisning i 

små grupper og på denne måten skapte det gode forutsetninger for å tilegne seg ny kunnskap 

(Russell-Babin & Miley, 2013).  

 

For at sykepleierne skal tilegne seg kunnskap om delirium og screeningsverktøy viste funn 

fra litteraturgjennomgangen at en eller flere, eller kombinasjoner av undervisning kan ha 

varierende effekt i implementeringsprosessen. En spørreundersøkelse underveis i 

implementeringsprosessen viste til at sykepleierne syntes tradisjonell undervisning var en 

foretrukket metode når de skulle forbedre kunnskapen om tidlig identifisering av delirium 

(Malik et al., 2016). Tradisjonell undervisning i dette tilfellet var video og forelesninger. 

Spørreundersøkelsen avdekket også selv om disse undervisningsmetodene var en foretrukket 
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metode viste det et klart kunnskapshull i tidlig identifisering av delirium. Undervisningstiltak 

som en-til-en undervisning og opplæring av en ansatt til ”superbruker” måtte gjennomføres 

underveis i implementeringsprosessen. Selv med omfattende undervisning ble pasientene kun 

screenet for delirium i 49% til 61% av tilfellene (Malik et al., 2016). Et slik resultat viser 

viktigheten med at screening av eldre, som er i risiko for å utvikle delirium, blir gjort 

systematisk.  

En systematisk oversikt bekrefter funnene at tradisjonelle undervisningsmetoder som kurs, 

konferanse, forelesninger, workshop, seminarer og symposium alene ikke er nok effektivt for 

å forandre praksis (Forsetlund et al., 2001). Funn fra en annen studie viste at omfattende 

undervisning i form av screeningsteknikk, opplæring av screeningsverktøyet, video og 

praktiske øvelser resulterte i 93% nøyaktighet på screeningen utført av sykepleierne (Solberg 

et al., 2013). Dette viser at kombinerte undervisningsmetoder gir effekt på utførelsen av 

screening. Undervisningsmetoder kombinert med andre implementeringstiltak kan derimot 

forbedre praksis og sykepleie til pasienter (Forsetlund et al., 2001; Solberg et al., 2013). I 

litteraturgjennomgangen påpekes det også at det å tilrettelegging for undervisning syntes å 

være utfordrende i helsetjenesten selv når undervisningsopplegget var varierende. 

Undervisning via internett og formelle og uformelle undervisninger over lengere perioder 

viste seg å være utfordrende for å nå alle sykepleiere, spesielt de som arbeidet natt og deltid 

(Eastwood et al., 2012).  

 

I litteraturgjennomgangen fremkom det andre faktorer som også kan være årsak til at 

sykepleierne ikke utfører deliriumscreening av pasientene. Manglende innleie av ekstra 

personell i intervensjonsfasen, manglende rutine på å screene pasientene og liten tid var 

årsaker til den lave forekomsten av deliriumscreening som beskrives fra 

litteraturgjennomgangen (Malik et al., 2016). Sykepleierne uttrykket at arbeid med delirium 

og eldre i spesialisthelsetjenesten økte presset på sykepleierne i det daglige arbeid, da 

pasientgruppen hadde et større behov for pleie og omsorg (van de Steeg et al., 2014). 

Sykepleierne rapporterte ubehag, ambivalens, stress, tvil og dårlig samvittighet i forhold til 

pasienter med delirium, og noen irritasjon og frustrasjon over situasjonene som oppstod. 

Sykepleierne uttrykket også at de følte de praktiserte uforsvarlig sykepleie (van de Steeg et 

al., 2014). Men selv om det til tider var krevende arbeidssituasjoner, viste andre funn at 

sykepleiere arbeidet målrettet med å få pasientene tilbake til seg selv ved å informere og 

forklare, lytte til dem, og samt å være til stede og beskytte dem fra fysisk og psykisk stress 
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(Bélanger & Ducharme, 2011). Alle disse tiltakene blir beskrevet i litteraturen som effektive 

forebyggende tiltak i forhold til postoperativt delirium (Inouye, 2000). En nyere studie fra 

Spania bekreftet mye av de samme beskrivelsene fra de overnevnte sykepleierne fra 

litteraturgjennomgangen. I den spanske studien syntes sykepleierne at pasienter med delirium 

kunne være vanskelig å håndtere, men samtidig følte de et stort ansvar for sikkerheten og 

tryggheten rundt dem (Palacios-Ceña et al., 2016).  

 

Hensikten med å innføre et validert screeningverktøy og å bruke dette verktøyet systematisk 

er å fange opp denne alvorlige tilstanden, mens bruk av skjønn, eller bare erfaringsbasert 

kunnskap viser seg som upresis og utgjør en vilkårlig praksis som ikke er det beste for eldre 

innlagt i helsetjenesten (Sjøbø et al., 2012). Funn fra litteraturgjennomgangen viste at når 

systematisk screening med et validert screeningsverktøy for delirium ble introdusert i en 

intensivavdeling, ble det gitt mer antipsykotika, som var den farmakologiske intervensjonen 

ved avdelingen når pasientene viste symptomer på delirium. Selv om det ikke var identifisert 

flere tilfeller med delirium og at pasientgruppen var lik som i pre- og post- 

implementeringsfasen (Eastwood et al., 2012). Forskerens hypotese bak denne forskjellen 

med systematisk screening, var at legene ble mer oppmerksomme på utfallet av det validerte 

screeningsverktøyet, enn ved de usystematiske screeninger som ble praktisert tidligere ved 

samme intensivavdeling (Eastwood et al., 2012). Funn bekrefter slike hypoteser at når 

sykepleierne utførte screening med et validert verktøy ble samarbeidet mellom leger og 

sykepleiere bedre (Solberg et al., 2013). 

 

Kunnskapsbasert forskning har vært betydningsfull for å gi svar på systematiske metoder som 

kan identifisere delirium. Forskningen har også rettet seg mot pasientenes erfaringer med å ha 

delirium. Disse erfaringene er av klinisk betydning. I litteraturgjennomgangen fremkom det 

beskrivelser fra pasienter som tidligere hadde hatt delirium. Følelse av distanse mellom seg 

selv og andre personer som var tilstede i rommet, å ha liten kontroll for å påvirke det som 

skjedde rundt dem, og følelsene av at høyere makter hadde tatt kontroll over dem som 

personer var noen av opplevelsene pasientene beskrev (Bélanger & Ducharme, 2011). 

Dersom pasientene ikke stolte på personalet forsøkte pasientene å unngå utlevering av deres 

forvirring for å holde distanse. De nektet å kommunisere og svarte kort (Bélanger & 

Ducharme, 2011). Pasientene følte seg trygge og komfortable når de ansatte rundt dem 

forstod, støttet og trodde på dem, selv om de i flere tilfeller ikke forstod hvem de var i 
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kontakt med og ikke klarte å verbalt bekrefte hva de selv opplevde (Bélanger & Ducharme, 

2011). Andre viktige elementer som kan ha klinisk betydning, var at tilstedeværelse av 

familien var beskrevet som viktige faktorer når pasienten hadde et pågående delirium 

(Bélanger & Ducharme, 2011). Slike pasientbeskrivelser er viktig informasjon i det kliniske 

arbeidet med delirium, for å utvikle gode tiltak i behandlingen av de pasientene som blir 

rammet av denne alvorlige tilstanden.  

 

Intervensjonsfasen 
 

En del av arbeidet med implementeringen omfatter gjennomføringen av intervensjonen og 

som er den fjerde fasen i handelssirkelen (Graham et al., 2006). Siden prosessen er dynamisk 

kan det i denne fasen dukke opp nye barrierer. Barrierer i forbindelse med selve 

implementering av en intervensjon kan være holdninger, kunnskaper, ferdigheter, uvaner på 

individnivå eller organisatoriske nivåer (Graham et al., 2006). I litteraturgjennomgangen 

fremkom det at i tillegg til at noen av sykepleierne mente at screening ikke var en del av 

pleien til eldre, var også noen uenige i retningslinjene som forelå ved sengeposten (van de 

Steeg et al., 2014). Sykepleiernes kliniske ferdigheter viste at de kunne ha vanskeligheter 

med å overføre den observerte oppførselen til pasienten inn i egenskapene til 

screeningsverktøyet CAM (Rice et al., 2014). En annen barriere som ble identifisert under en 

implementeringsprosess var at selv med undervisning og opplæring i bruk av 

screeningsverktøy, identifiserte sykepleierne pasienter med delirium i 3 av 13 tilfeller med 

screeningsverktøyet CAM (Rice et al., 2014). Sykepleierne observerte riktig når delirium 

ikke var til stede. Gjenkjenning av delirium er primært basert på kliniske ferdigheter av 

observasjoner. Systematisk screening av delirium vil dermed øke tilfellene av å oppdage 

delirium hos eldre pasienter innlagt i sykehus (Rice et al., 2014). Like funn kan sees i studien 

til Palacios-Ceña et al. (2016) der sykepleierne beskrev at mangel på prosedyrer gjorde 

arbeidet vanskeligere med delirium. Et resultat av mangel på prosedyrer var 

uoverensstemmelser på hvilken behandling som var den mest optimale til eldre med delirium 

(Palacios-Ceña et al., 2016). Det finnes i dag liten evidens på hvilke farmakologiske 

intervensjoner som har effekt på delirium (Neerland et al., 2013). Dette kan være en av 

årsakene til at sykepleierne ikke screener pasientene for delirium. Utfallet av screeningen får 

ingen konsekvenser, annet enn at sykepleierne får mer å gjøre (Solberg et al., 2013)  
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Varierende ferdigheter i å identifisere delirium fremkom også av litteraturgjennomgangen. 

Noen sykepleiere var svært selvsikre på sine egne ferdigheter til å bruke et 

screeningsverktøy, mens andre var tvilende til både sine egne og andres ferdigheter (van de 

Steeg et al., 2014). På sykehus kan sykepleiere erfare pasientsituasjoner der hvor det 

foreligger få eller ingen opplysninger om pasientens kognitive funksjon. Det er i disse 

tilfellene sykepleierne spesielt synes det var utfordrende å skille demens fra akutte kognitive 

forandringer. Flere kognitive forandringer ble registrert samtidig på pasienter uten å 

identifisere dette som delirium (Bélanger & Ducharme, 2011). Sykepleiere omtalte også 

demens og delirium om hverandre og omtalte begge diagnoser som akutt forvirring (Rice et 

al., 2014). Fra litteraturgjennomgangen fremkom det av de eldre pasienter som ankommer 

akuttmottaket og som legges inn sykehuset, hadde 9% av pasientene delirium. Når 

kartleggingen skjedde tidlig etter ankomst til sykehuset, kunne intervensjoner starte i en tidlig 

fase og begrense tilstanden (Kennedy et al., 2014). Dette viser viktigheten med systematiske 

screeninger på sengeposter slik at disse pasientene blir identifisert ved innleggelse ved 

sengeposter slik at tidlige intervensjoner kan iverksettes (Mudge et al.,2013).  

 

Flere sykepleiere har beskrevet at det å være orientert er en hovedindikasjon på kognitiv 

funksjon, noe som førte til at de hadde generelt vanskeligheter med å spesifisere kliniske 

indikasjoner på delirium som uoppmerksomhet og uorganisert tenkning. Fluktuerende 

tilstander for delirium ble ansett som en effekt av opioider (Bélanger & Ducharme, 2011). 

Det var også tilfeller der hvor sykepleierne ’unnskyldte’ eller bortforklarte oppførselen til 

pasientene som hadde delirium. Disse unnskyldningene skyldtes medisinske forhold som 

fatigue, søvndepresjon, demens eller at turen med ambulanse inn til sykehuset var lang (Rice 

et al., 2014). Som sykepleier stilles det krav til å holde seg faglig oppdatert i eget felt. Hurtige 

endringer og spesialisering i sykehus stiller store krav til sykepleierens kompetanse 

(Christiansen, Carlsten, & Jensen, 2011). Sykepleiere som er nærmest pasientene gjennom 

hele døgnet bør ha kunnskaper om hvilke risikofaktorer som kan utløse delirium hos eldre 

pasienter.  

I yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere stilles det krav til at sykepleierne skal holde seg 

oppdatert både om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde (Norsk 

sykepleieforbund, 2011). Litteraturgjennomgangen har synliggjort at økte kunnskaper blant 

sykepleierne førte til tidligere intervensjoner hos de pasientene som hadde symptomer på 

delirium (Malik et al., 2016). Viktige funn fra litteraturgjennomgangen avdekket at 
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sykepleierne utførte screening usystematisk og baserte identifiseringen av delirium i stor grad 

på subjektive beskrivelser (Eastwood et al., 2012). Slike funn viste at sykepleieren har fokus 

på delirium men mangler kunnskaper om vurderingsverktøyet som kan fremme en 

systematisk og mer presis tilnærming til tilstanden (Eastwood et al., 2012; Sjøbø et al., 2012).  

 

Organisatoriske forhold som modernisering av datasystemer kan bidra til å påvirke positivt 

intervensjonen som skal implementeres (Graham et al., 2006). Som en del av det å forbedre 

rutiner på arbeidsplassen kan være å lage en elektronisk utgave av screeningsverktøyet i 

pasientjournalen. I litteraturgjennomgangen fremkom det at målet og hensikten med å gjøre 

screeningsverktøyet elektronisk var å forbedre kommunikasjonen mellom leger og 

sykepleiere. Sykepleierne uttrykte bekymring over at legene var likegyldige når sykepleierne 

rapporterte om kognitive forandringer hos pasientene. Tiltak for dette ble iverksatt i form av 

at når pasientene viste kognitive forandringer, måtte legen elektronisk signere for at skjemaet 

var lest. Resultatet av en slik elektronisk forbedring viste til en positiv økning i 

kommunikasjonen mellom lege og sykepleier (Solberg et al., 2013). Andre organisatoriske 

forhold i denne sammenhengen som kan bidra til å avdekke barrierer, kan være samarbeidet 

med ledelsen (Graham et al., 2006). Forskning viser at det er kjent at ledelse på forskjellige 

nivå er viktig i implementeringsprosessen av evidensbasert forskning og at det bør 

tilrettelegges i arbeidet rundt enkeltpersoner, teamet og i organisasjonen når et nytt tiltak skal 

implementeres (Der Zijpp et al., 2016; Graham et al., 2006; Mudge et al., 2013). 

Litteraturgjennomgangen viste at tett samarbeid mellom eierne, ledelsen og de involverte i 

prosjektgruppen gav positive tilbakemeldinger fra sykepleierne på implementeringen (Allen 

et al., 2011; Mudge et al., 2013). Slike samspill i organisasjonen bekrefter at dette er viktige 

faktorer som kan støtte implementeringsprosessen (Mudge et al., 2013). Egenskapene i en 

organisasjonen er en viktig plattform for læring og utvikling. En manglede kultur for 

endringer og utvikling kan hindre nye kunnskaper å implementeres (Polit & Beck, 2012). Det 

fremkom også at legene syntes det er viktig at sykepleiere har en grundig opplæring, spesielt 

i det å øke bevisstheten rundt dette fenomenet (van de Steeg et al., 2014). Ledelsen i sykehus 

syntes at arbeidet med delirium fungerte svært forskjellig fra avdeling til avdeling, der hvor 

noen avdelinger var mer engasjert i å introdusere screeningsverktøy, mens andre avdelinger 

ikke hadde samme fokus (van de Steeg et al., 2014). Engasjerte avdelingsledere og erfaring 

med delirium syntes å være viktige faktorer i arbeidet med delirium (van de Steeg et al., 

2014). Polit and Beck (2012) beskriver at det eksisterer hindringer eller barrierer for bruk av 
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forskning i praksis. Det kan være egenskaper ved forskningen, helsepersonellet, 

organisasjonen eller ved profesjonen. Disse funnene er i samsvar med en studie om finske 

sykepleiere hvor forskerne identifiserte flere barrierer mot bruk av forskning i egen praksis. 

Disse barrierene var at forskningen var publisert på engelsk, analyser av statistikk var 

vanskelig å forstå, leger ville ikke samarbeide, for liten tid til å implementere nye tiltak, 

implikasjoner for bruk av forskning i praksis var ikke klart og tydelig for andre, og det var 

mangel på tid fra sykepleierne til å lese forskning i arbeidstiden (Oranta, Routasalo, & Hupli, 

2002). Slike barrierer er viktige funn i implementeringsprosessen slik at tiltak for dette kan 

iverksettes (Malik et al., 2016).  

 

Overvåking og evaluering av implementeringsprosjektet 
 

Når gjennomføringen av intervensjonen har blitt satt ut i praksis bør kunnskapen monitorers 

eller overvåkes (Graham et al., 2006). Dette er elementer som inngår i den sjette fasen i 

handlingssirkelen av Graham et al. (2006). Overvåking er nyttig for å holde fokus i 

implementeringsprosessen. Konsekvensene av å ikke overvåke tiltakene, er å falle tilbake på 

gamle arbeidsrutiner. Funn fra litteraturgjennomgangen viste at flere av studiene hadde 

enkeltpersoner eller et team til å overvåke kunnskapen. Enkelte ansatte var opplærte som 

”superbrukere” og hadde både en funksjon som overvåket kunnskapen i klinisk praksis, men 

kunne også være tilgjengelig under implementeringsprosessen for andre sykepleierne om det 

var behov for mer undervisning eller opplæring i bruk av screeningsverktøy (Solberg et al., 

2013). En annen viktig del av implementeringsprosessen er å evaluere eget prosjektet 

(Graham et al., 2006). I litteraturgjennomgangen fremkom det ulike måter å evaluere 

implementeringsprosessen på. Dette kunne være i form av jevnlige tilbakemeldinger, case-

study, kommunikasjonsbok, og ukentlige en-til-en møter med deltagere fra prosjektgruppen i 

hele intervensjonsfasen (Mudge et al., 2013). Evalueringen av intervensjonen førte til viktig 

informasjon som at innføring av protokoll for forebygging, tidlig identifisering og behandling 

av delirium i en geriatrisk sykehusavdeling viste en reduksjon av tilfeller med delirium, 

reduksjon av liggedøgn, færre dødsfall, mindre overflyttinger til intensivdelingen og færre 

pasienter som ble reinnlagt etter 30 dager (Allen et al., 2011). Annen viktig informasjon som 

fremkom fra studiene var at evalueringen av kvalitetsforbedringsprosjektet avdekket at det 

var kun mellom 40 % til 73% deltakelse av sykepleierne i undervisningen (Mudge et al., 

2013).  
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Vedlikehold av kunnskapene 
 

En av de store utfordringene ved å implementere ny kunnskap er å sikre videre kontinuitet i 

daglig praksis (Allen et al., 2011). Siste del av handlingssirkelen er å vedlikeholde 

kunnskapene som er overført ut i praksis (Graham et al., 2006). Fra litteraturgjennomgangen 

fremkom det tiltak på hvordan kunnskapen kunne vedlikeholdes. Etter implementeringen 

fortsatte undervisningen og ble satt til ulike tidspunkt ukentlig med samme tema 3 ganger 

etter hverandre for at det skulle dekke alle skift i turnus (Mudge et al., 2013). Andre måter å 

vedlikeholde kunnskapene på var at enkelte av de ansatte ble satt til å være superbrukere og 

disse ble benyttet til opplæring eller undervisning i etterkant av implementeringsprosjektet 

(Allen et al., 2011; Malik et al., 2016; Mudge et al., 2013).  

Det er stor enighet om at det er viktig med kunnskap om delirium og bruk av systematisk 

screening for å identifisere denne tilstanden (Eastwood et al., 2012; Malik et al., 2016; Rice 

et al., 2014). Det er viktig at sykepleierne til en hver tid kjenner til hvilke forebyggende tiltak 

som kan iverksettes når pasientene har symptomer på delirium, og at de samme forebyggende 

tiltakene skal brukes etter at diagnosen er stilt (Malik et al., 2016). Forskning viser til mange 

ulike ikke-medikamentelle tiltak som har dokumentert effekt på delirium (Inouye, 2000). 

Denne kunnskapen må stadig oppdateres og formidles til de ansatte for at endringen i praksis 

består. 

 

I modellen Knowledge to Action av Graham et al. (2006) beskrives hele 

implementeringsprosessen gjennom flere faser. De ulike fasene er avhengig av hverandre for 

å få til en effektiv implementering. Når implementeringsstrategiene fra litteratursøket ble satt 

inn i denne teoretiske modellen, viser det hvilke utfordringer som er knyttet til hver fase, og 

hvem av disse tiltakene som hadde effekt i implementeringen. I en implementeringsprosess 

kan det være vanskelig å skille ut hvilke strategier som hadde effekt. Det kan også være 

elementer under en implementeringsprosess som ikke kan måles, for eksempel om 

retningslinjene er fulgt og lignende (Watne et al., 2014). For å sikre videre kontinuitet i 

daglig praksis med opprettholdelse av en systematisk tilnærming, kan sykepleiernes 

tilslutning til bruken av vurderingsverktøy for delirium måles. Dette kan gjøres ved å jevnlig 

overvåke hvor ofte delirium dokumenteres med bruk av verktøyet per døgn, per pasient og 

over hvor lang tid. 
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Når retningslinjer, protokoller eller verktøy skal implementeres i en sykehusavdeling 

fremkom det fra litteraturgjennomgangen hvilke implementeringstiltak som gir effekt og 

hvilke som kan være utfordrende i en implementeringsprosess. Funn viste at hvis 

implementering skal være effektiv er det avhengig av flere ledd i organisasjonen, og at ledere 

tilrettelegger for innleie av ekstra personale, slik at det er mulig å gjennomføre 

intervensjonen. Når kunnskap skal overføres til klinisk praksis er det avhengig at kunnskapen 

er av god kvalitet og at det er presist og synlig for de ansatte om hva som skal innføres i 

avdelingen. I litteraturgjennomgangen viste det at sykepleierne tar avstand for å bruke 

validerte screeningsverktøy, så det bør synliggjøres hvilken effekt en systematisk screening 

kan ha og hvilke sykepleieintervensjoner som bør iverksettes når pasientene skårer positivt på 

delirium. Engasjerte og motiverte ansatte er viktige støttespillere i en implementeringsprosess 

og at barrierer for hva som kan hemme og fremme implementeringen er en svært viktig faktor 

for gjennomføringen av kunnskapsoverføringen. 

Det som utmerket seg fra litteraturgjennomgangen er at det må tilrettelegges for 

undervisning, og gjerne fordele undervisningene over en periode slik at alle ansatte har 

mulighet til å delta. Ulike undervisningsmetoder kombinert med andre implementeringstiltak 

viser effekt på endring i praksis. Det er viktig å overvåke implementeringsprosessen, slik at 

eventuelle nye utfordringer kan identifiseres og endres. Flere studier viste til at i en 

implementeringsprosess, var det nyttig å opplære en ansatt til ”superbruker” slik at andre 

ansatte kan forholde seg til om det skulle være behov for mer opplæring eller undervisning. 

En evaluering av eget prosjekt synliggjør effekten med intervensjonen og hvilke tiltak som 

har påvirket implementeringsprosessen. 

 

5.3 Ulik praksis for å screene pasienter for delirium 
 

Når en systematisk screening har blitt implementert i en sengepost viser 

litteraturgjennomgangen at det praktiseres forskjellig i forhold til hvor ofte pasienter som er i 

risiko for å utvikle delirium har blitt screenet i løpet av sykehusinnleggelsen. Funn viste at i 

enkelte studier ble pasientene risikoscreenet, og om pasienten skåret positivt for å være i 

risiko, var en del av intervensjonen å screene pasienten for delirium hver dag til utskrivelse. 

Ulike tiltak ble iverksatt om pasienten var positiv for delirium (Russell-Babin & Miley, 

2013). Andre funn viste til at screeninger ble utført innenfor antall timer etter innkomst i 

sykehuset , deretter hver dag under sykehusinnleggelsen (Mudge et al., 2013). Andre igjen 
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viste til å innføre systematiske screening av pasientene ved hver vakt (Solberg et al., 2013). 

Det er nødvendig å fange opp tilstanden på et tidlig tidspunkt, slik at tiltak kan iverksettes for 

å begrense varigheten (Mudge et al., 2013). Det anbefales derfor at pasienten vurderes noen 

ganger så ofte som hver 8.time, nettopp fordi dette er en tilstand preget av svingninger i 

mental status (Wøien, Værøy, Aamodt, & Bjørk, 2014). Det at pasienten er CAM negativ på 

dagtid vil ikke nødvendigvis bety at pasienten er negativ for delirium resten av døgnet. 

Litteraturgjennomgangen viste at screening av delirium var mest foretrukket å gjøre en gang 

per vakt for å fange opp endringene gjennom hele døgnet (Russell-Babin & Miley, 2013; 

Solberg et al., 2013) 

 

5.4  Implikasjoner for praksis 
 

Sykepleiere i spesialisthelsetjenesten er døgnkontinuerlig rundt pasientene og har en sentral 

rolle i å forebygge, identifisere og redusere delirium hos eldre med hoftebrudd. Forskning 

viser at det er et gap mellom forskning og praksis i å systematisk identifisere delirium hos 

eldre, og at det er et behov for å utføre screeninger av delirium i daglige rutiner ved en travel 

sengepost. Gjennom å bruke validerte screeningsverktøy som CAM, kan dette redusere 

sykepleiernes bruk av subjektive og skjønnsmessige vurderinger, da dette kan være uheldig 

for pasienten. Når et screeningsverktøy skal innføres i klinisk praksis har 

litteraturgjennomgangen avdekket forhold som kan fremme eller hemme implementeringen 

av screeningsverktøyet. Selv om studiene fra litteratursøket er innhentet fra andre land og 

som har en annerledes sykehusstruktur enn i Norge, kan disse forholdene overføres til norske 

sykehusavdelinger. Norske studier har avdekket lignende forhold ved norske 

sykehusavdelinger (Sjøbø et al., 2012). Implementering av enten retningslinjer, protokoller 

eller andre verktøy er et viktig arbeidet for å forbedre klinisk praksis. Denne 

litteraturgjennomgangen viste ikke om endringene i klinisk praksis har vedvart over tid. 

Longitudinelle studier vil avdekke om utviklingen og endringen i sykehusavdelingen har hatt 

effekt.  
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5.5 Avansert geriatrisk sykepleie i spesialisthelsetjenesten 
 

En avansert geriatrisk sykepleier har god kompetanse i å anvende vitenskapelige tilnærminger i 

fagutøvelse, fagutvikling og forskning for kvalitetsforbedring i klinisk sykepleie. Gjennom 

systematiske metoder er målet å tilrettelegge for god kvalitet i klinisk praksis, i dette tilfellet 

systematisk bruk av kartleggingsinstrumenter til å påvise delirium, men også se på om det finnes 

enkle systematiske tilnærminger, som vi sykepleiere kan utføre i den daglige arbeidsrutinen i en 

hektisk hverdag. Spesielt i forhold til Grahams siste fase av ‘Knowledge to action’ kan en 

avansert geriatrisk sykepleier bidra til å sikre videre kontinuitet i daglig praksis. Bruk av statistikk 

i forhold til synliggjøring av klinisk praksis, samt utforming av tiltak for å opprettholde endret 

praksis basert på evidensbaserte anbefalinger ser jeg som sentrale oppgaver her. Hensikten er å 

begrense og forebygge delirium hos eldre hofteopererte pasienter i spesialisthelsetjenesten 

gjennom evidensbaserte sykepleietiltak. På denne måten kan det bidra til et bedre helsetilbud for 

eldre pasienter med hoftebrudd som er innlagt i spesialisthelsetjenesten.  
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6 Konklusjon  
 

Eldre med hoftebrudd som blir innlagt i spesialisthelsetjenesten har en stor risiko for å utvikle 

delirium under sykehusinnleggelsen. Delirium er alvorlig tilstand blant eldre og det er derfor 

viktig at denne tilstanden blir tidlig identifisert. Forskning viser at sykepleierne identifiserer 

delirium basert på erfaring og skjønnsmessige vurderinger, noe som kan være svært uheldig 

for den eldre hofteopererte pasienten. En systematisk identifisering med bruk av valide 

screeningsverktøy som CAM er viktig for å identifisere både den hypo- og hyperaktive 

formen for delirium. Tidlig identifisering fører til iverksetting av tidligere 

sykepleieintervensjoner som kan begrense tilstanden. Funn viste hvilke 

implementeringsstrategier som har effekt når systematiske metoder skal implementeres i en 

sykehusavdeling. Innføring av retningslinjer, protokoller og verktøy kan være utfordrende og 

kompleks, men enkelte faktorer utmerker seg til effektive tiltak i implementeringsprosessen. I 

litteraturgjennomgangen fremkom det at innføringer av systematiske metoder for 

identifisering har effekt på forebygging, identifisering og redusering av delirium blant eldre 

hofteopererte i spesialisthelsetjenesten.  

	

 

 

 

 

 

 

 
 

 



	
	
	

		 53	

7 Litteraturliste 
 

Allen,	K.	R.,	Fosnight,	S.	M.,	Wilford,	R.,	Benedict,	L.	M.,	Sabo,	A.,	Holder,	C.,	.	.	.	Hazelett,	S.	
(2011).	Implementation	of	a	system-wide	quality	improvement	project	to	
prevent	delirium	in	hospitalized	patients.	Journal	of	Clinical	Outcomes	
Management,	18(6),	253-258.		

Ambler,	N.,	Rumsey,	N.,	Harcourt,	D.,	Khan,	F.,	Cawthorn,	S.,	&	Barker,	J.	(1999).	
Specialist	nurse	counsellor	interventions	at	the	time	of	diagnosis	of	breast	
cancer:	comparing	'advocacy'	with	a	conventional	approach.	Journal	of	Advanced	
Nursing,	29(2),	445-453.	doi:10.1046/j.1365-2648.1999.00902.x	

American Geriatrics Society. (2015).	Postoperative	Delirium	in	Older	Adults:	
Best	Practice	Statement	from	the	American	Geriatrics	Society.	J	Am	Coll	Surg,	
220(2),	136-148.e131.	doi:10.1016/j.jamcollsurg.2014.10.019	

Balas,	M.	C.,	Burke,	W.	J.,	Gannon,	D.,	Cohen,	M.	Z.,	Colburn,	L.,	Bevil,	C.,	.	.	.	Vasilevskis,	E.	
E.	(2013).	Implementing	the	awakening	and	breathing	coordination,	delirium	
monitoring/management,	and	early	exercise/mobility	bundle	into	everyday	
care:	opportunities,	challenges,	and	lessons	learned	for	implementing	the	ICU	
Pain,	Agitation,	and	Delirium	Guidelines.	Crit	Care	Med,	41(9	Suppl	1),	S116-127.		

Bélanger,	L.,	&	Ducharme,	F.	(2011).	Patients'	and	nurses'	experiences	of	delirium:	a	
review	of	qualitative	studies.	Nurs	Crit	Care,	16(6),	303-315.	doi:10.1111/j.1478-
5153.2011.00454.x	

Bellelli,	G.,	Morandi,	A.,	Davis,	D.	H.,	Mazzola,	P.,	Turco,	R.,	Gentile,	S.,	.	.	.	MacLullich,	A.	M.	
(2014).	Validation	of	the	4AT,	a	new	instrument	for	rapid	delirium	screening:	a	
study	in	234	hospitalised	older	people.	Age	Ageing,	43(4),	496-502.	
doi:10.1093/ageing/afu021	

Berg,	G.	V.,	Watne,	L.	O.,	&	Roth	Gjevjon,	E.	(2016).	Ny	screening	gir	sikrere	diagnose.	
Sykepleien(3),	52	53.	doi:10.4220/Sykepleiens.2016.56686	

Bjørk,	I.	T.,	Lomborg,	K.,	Nielsen,	C.	M.,	Brynildsen,	G.,	Frederiksen,	A.	M.	S.,	Larsen,	K.,	.	.	.	
Stenholt,	B.	(2013).	From	theoretical	model	to	practical	use:	an	example	of	
knowledge	translation.	Journal	of	Advanced	Nursing,	69(10),	2336-2347.	
doi:10.1111/jan.12091	

Björkelund,	K.	B.,	Hommel,	A.,	Thorngren,	K.	g.,	Gustafson,	L.,	Larsson,	S.,	&	Lundberg,	D.	
(2010).	Reducing	delirium	in	elderly	patients	with	hip	fracture:	a	multi‐
factorial	intervention	study.	Acta	Anaesthesiol	Scand,	54(6),	678-688.	
doi:10.1111/j.1399-6576.2010.02232.x	

Christiansen,	B.,	Carlsten,	T.	C.,	&	Jensen,	K.	(2011).	Fagutviklingssykepleieren	som	
brobygger	mellom	forskning	og	klinisk	praksis.		

Der	Zijpp,	T.	J.,	Niessen,	T.,	Eldh,	A.	C.,	Hawkes,	C.,	McMullan,	C.,	Mockford,	C.,	.	.	.	Seers,	K.	
(2016).	A	Bridge	Over	Turbulent	Waters:	Illustrating	the	Interaction	Between	
Managerial	Leaders	and	Facilitators	When	Implementing	Research	Evidence.	
Worldviews	on	Evidence‐Based	Nursing,	13(1),	25-31.	doi:10.1111/wvn.12138	

Devlin,	J.	W.,	Fong,	J.	J.,	Howard,	E.	P.,	Skrobik,	Y.,	McCoy,	N.,	Yasuda,	C.,	&	Marshall,	J.	
(2008).	Assessment	of	delirium	in	the	intensive	care	unit:	nursing	practices	and	
perceptions.	American	Journal	of	Critical	Care,	17(6),	555-565;	quiz	566.		

Eastwood,	G.	M.,	Peck,	L.,	Bellomo,	R.,	Baldwin,	I.,	&	Reade,	M.	C.	(2012).	A	questionnaire	
survey	of	critical	care	nurses'	attitudes	to	delirium	assessment	before	and	after	



	54	

introduction	of	the	CAM-ICU.	Aust	Crit	Care,	25(3),	162-169.	
doi:10.1016/j.aucc.2012.01.005	

Ely,	Gautam,	Margolin,	Francis,	May,	Speroff,	.	.	.	Inouye.	(2001).	The	impact	of	delirium	
in	the	intensive	care	unit	on	hospital	length	of	stay.	Intensive	Care	Med,	27(12),	
1892-1900.	doi:10.1007/s00134-001-1132-2	

Evensen,	S.,	Forr,	T.,	Al-Fattal,	A.,	Groot,	C.	d.,	Lønne,	G.,	Gjevjon,	E.	R.,	.	.	.	Bergh,	S.	
(2016).	Nytt	verktøy	for	å	oppdage	delirium	og	kognitiv	svikt.	Tidsskrift	for	Den	
norske	legeforening,	136(4),	299-300.		

Flottorp,	S.,	&	Aakhus,	E.	(2013).	Implementeringsforskning	;	vitenskap	for	forbedring	
av	praksis.	Norsk	epidemiologi,	23(2),	187-196.		

Forsetlund,	L.,	Bjrndal,	A.,	Rashidian,	A.,	Jamtvedt,	G.,	O'Brien,	M.	A.,	Wolf,	F.	M.,	.	.	.	
Oxman,	A.	D.	(2001).	Continuing	education	meetings	and	workshops:	effects	on	
professional	practice	and	health	care	outcomes.	Cochrane	Effective	Practice	and	
Organisation	of	Care	Group(2).	doi:10.1002/14651858.CD003030.pub2	

Ghandour,	A.,	Saab,	R.,	&	Mehr,	D.	R.	(2011).	Detecting	and	treating	delirium--key	
interventions	you	may	be	missing.	Journal	of	Family	Practice,	60(12),	726-734.		

Graham,	I.	D.,	Logan,	M.	B.,	Harrison,	S.	E.,	Straus,	J.,	Tetroe,	W.,	Caswell,	N.,	&	Robinson,	
N.	(2006).	Lost	in	knowledge	translation:	time	for	a	map?	The	Journal	of	
continuing	education	in	the	health	professions,	26(1),	13-24.	doi:10.1002/chp.47	

Greenhalgh,	T.,	&	Wieringa,	S.	(2011).	Is	it	time	to	drop	the	‘knowledge	translation’	
metaphor?	A	critical	literature	review.	Journal	of	the	Royal	Society	of	Medicine,	
104(12),	501-509.	doi:10.1258/jrsm.2011.110285	

Helsedirektoratet. Preoperativ liggetid ved hoftebrudd. 2015. Hentet 10.04.2017 fra 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20S
omatisk%20helse/N-
004%20Preoperativ%20liggetid%20ved%20hoftebrudd%20v2.pdf 

Hughson,	J.,	Newman,	J.,	&	Pendleton,	R.	C.	(2011).	Hip	fracture	management	for	the	
hospital-based	clinician:	a	review	of	the	evidence	and	best	practices.	Hospital	
practice	(1995)	Hospital	practice,	39(1),	52-61.		

Inouye,	S.	K.	(2000).	Prevention	of	delirium	in	hospitalized	older	patients:	risk	factors	
and	targeted	intervention	strategies.	Annals	of	Medicine,	32(4),	257-263.		

Inouye,	S.	K.,	van	Dyck,	C.	H.,	Alessi,	C.	A.,	Balkin,	S.,	Siegal,	A.	P.,	&	Horwitz,	R.	I.	(1990).	
Clarifying	confusion:	the	confusion	assessment	method.	A	new	method	for	
detection	of	delirium.	Ann	Intern	Med,	113(12),	941.		

Johnsen,	L.	G.,	Watne,	L.	O.,	Frihagen,	F.,	Helbostad,	J.	L.,	Prestmo,	A.,	Saltvedt,	I.,	.	.	.	
Wyller,	T.	B.	(2015).	Hvorfor	ortogeriatri?	Tidsskrift	for	Den	Norske	
Laegeforening,	135(6),	523-524.		

Kennedy,	M.,	Enander,	R.	A.,	Tadiri,	S.	P.,	Wolfe,	R.	E.,	Shapiro,	N.	I.,	&	Marcantonio,	E.	R.	
(2014).	Delirium	risk	prediction,	healthcare	use	and	mortality	of	elderly	adults	in	
the	emergency	department.	J	Am	Geriatr	Soc,	62(3),	462-469.	
doi:10.1111/jgs.12692	

Kirkevold,	M.,	Brodtkorb,	K.,	&	Ranhoff,	A.	H.	(2014).	Geriatrisk	sykepleie	:	god	omsorg	til	
den	gamle	pasienten	(2.	utg.	ed.).	Oslo:	Gyldendal	akademisk.	

Krogseth,	M.,	Wyller,	T.	B.,	Engedal,	K.,	&	Juliebo,	V.	(2014).	Delirium	is	a	risk	factor	for	
institutionalization	and	functional	decline	in	older	hip	fracture	patients.	J	
Psychosom	Res,	76(1),	68-74.	doi:10.1016/j.jpsychores.2013.10.006	

Lundström,	M.,	Edlund,	A.,	Karlsson,	S.,	Brännström,	B.,	Bucht,	G.,	&	Gustafson,	Y.	(2005).	
A	Multifactorial	Intervention	Program	Reduces	the	Duration	of	Delirium,	Length	



	
	
	

		 55	

of	Hospitalization,	and	Mortality	in	Delirious	Patients.	J	Am	Geriatr	Soc,	53(4),	
622-628.	doi:10.1111/j.1532-5415.2005.53210.x	

Malik,	A.,	Harlan,	T.,	&	Cobb,	J.	(2016).	Stop.	Think.	Delirium!	A	quality	improvement	
initiative	to	explore	utilising	a	validated	cognitive	assessment	tool	in	the	acute	
inpatient	medical	setting	to	detect	delirium	and	prompt	early	intervention.	J	Clin	
Nurs,	25(21-22),	3400-3408.	doi:10.1111/jocn.13166	

Marcantonio,	E.	R.,	Flacker,	J.	M.,	Wright,	R.	J.,	&	Resnick,	N.	M.	(2001).	Reducing	
Delirium	After	Hip	Fracture:	A	Randomized	Trial.	J	Am	Geriatr	Soc,	49(5),	516-
522.	doi:10.1046/j.1532-5415.2001.49108.x	

Mudge,	A.	M.,	Maussen,	C.,	Duncan,	J.,	&	Denaro,	C.	P.	(2013).	Improving	quality	of	
delirium	care	in	a	general	medical	service	with	established	interdisciplinary	
care:	a	controlled	trial.	Intern	Med	J,	43(3),	270-277.	doi:10.1111/j.1445-
5994.2012.02840.x	

Nasjonal kompetansesenter for helsetjenesten. (2015.02.03). Validerte spørreskjema. Hentet 
24.04.2017 fra 
http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukererfaringer/validerte-
sporreskjema 

Neerland,	B.	E.,	Ahmed,	M.,	Watne,	L.	O.,	Hov,	K.	R.,	&	Wyller,	T.	B.	(2014).	New	
consciousness	scale	for	delirium.	Ny	bevissthetsskala	ved	delirium,	134(2).		

Neerland,	B.	E.,	Watne,	L.	O.,	&	Wyller,	T.	B.	(2013).	Delirium	hos	eldre	pasienter.	
Tidsskrift	for	Den	norske	legeforening.		

Norsk sykepleieforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske    
regler. Hentet 21.04 2017  
fra https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf 

Nortvedt,	M.	W.,	Jamtvedt,	G.,	Graverholt,	B.,	Nordheim,	L.	V.,	&	Reinar,	L.	M.	(2012).	Jobb	
kunnskapsbasert!	:	en	arbeidsbok	(2.	utg.	ed.).	Oslo:	Akribe.	

Oranta,	O.,	Routasalo,	P.,	&	Hupli,	M.	(2002).	Barriers	to	and	facilitators	of	research	
utilization	among	Finnish	Registered	Nurses.	J	Clin	Nurs,	11(2),	205-213.	
doi:10.1046/j.1365-2702.2002.00587.x	

Palacios-Ceña,	D.,	Cachón-Pérez,	J.	M.,	Martínez-Piedrola,	R.,	Gueita-Rodriguez,	J.,	Perez-
de-Heredia,	M.,	&	Fernández-de-Las-Peñas,	C.	(2016).	How	do	doctors	and	
nurses	manage	delirium	in	intensive	care	units?	A	qualitative	study	using	focus	
groups.	BMJ	Open,	6(1).	doi:10.1136/bmjopen-2015-009678	

Polit,	D.	F.,	&	Beck,	C.	T.	(2012).	Nursing	research	:	generating	and	assessing	evidence	for	
nursing	practice	(9th	ed.	ed.).	Philadelphia,	Pa:	Wolters	Kluwer	Health.	

Prestmo,	A.,	Hagen,	G.,	Sletvold,	O.,	Helbostad,	J.	L.,	Thingstad,	P.,	Taraldsen,	K.,	.	.	.	
Saltvedt,	I.	(2015).	Comprehensive	geriatric	care	for	patients	with	hip	fractures:	
a	prospective,	randomised,	controlled	trial.	The	Lancet,	385(9978),	1623-1633.	
doi:10.1016/S0140-6736(14)62409-0	

Rice,	K.	L.,	Bennett,	M.	J.,	Clesi,	T.,	&	Linville,	L.	(2014).	Mixed-methods	approach	to	
understanding	nurses'	clinical	reasoning	in	recognizing	delirium	in	hospitalized	
older	adults.	J	Contin	Educ	Nurs,	45(3),	136-148.	doi:10.3928/00220124-
20140219-02	

Rudolph,	J.	L.,	&	Marcantonio,	E.	R.	(2011).	Review	articles:	postoperative	delirium:	
acute	change	with	long-term	implications.	Anesth	Analg,	112(5),	1202.	
doi:10.1213/ANE.0b013e3182147f6d	

Russell-Babin,	K.	A.,	&	Miley,	H.	(2013).	Implementing	the	best	available	evidence	in	
early	delirium	identification	in	elderly	hip	surgery	patients.	International	Journal	
of	Evidence-Based	Healthcare,	11(1),	39-45.		



	56	

Sjøbø,	B.,	Graverholt,	B.,	&	Jamtvedt,	G.	(2012).	Kunnskapsbasert	vurdering	av	delirium	
hos	intensivpasienten.	Sykepleien	forskning,	7(4),	358-368.	
doi:10.4220/sykepleienf.2012.0155	

Solberg,	L.	M.,	Plummer,	C.	E.,	May,	K.	N.,	&	Mion,	L.	C.	(2013).	A	quality	improvement	
program	to	increase	nurses'	detection	of	delirium	on	an	acute	medical	unit.	
Geriatr	Nurs,	34(1),	75-79.		

Steis,	M.,	&	Fick,	D.	(2008).	Are	Nurses	Recognizing	Delirium?	A	Systematic	Review.	J	
Gerontol	Nurs,	34(9),	40-48.	doi:10.3928/00989134-20080901-12	

van	de	Steeg,	L.,	Langelaan,	M.,	Ijkema,	R.,	Nugus,	P.,	&	Wagner,	C.	(2014).	Improving	
delirium	care	for	hospitalized	older	patients.	A	qualitative	study	identifying	
barriers	to	guideline	adherence.	J	Eval	Clin	Pract,	20(6),	813-819.		

Vassbø,	T.	K.,	&	Eilertsen,	G.	(2014).	Faser	under	sykehusoppholdet	–	sykepleieres	
erfaringer	med	delirium	blant	gamle	med	brudd.	Nordisk	sygeplejeforskning(01),	
59-71.		

Watne,	L.	O.,	Torbergsen,	A.	C.,	Conroy,	S.,	Engedal,	K.,	Frihagen,	F.,	Hjorthaug,	G.	A.,	.	.	.	
Wyller,	T.	B.	(2014).	The	effect	of	a	pre-	and	postoperative	orthogeriatric	service	
on	cognitive	function	in	patients	with	hip	fracture:	randomized	controlled	trial	
(Oslo	Orthogeriatric	Trial).	BMC	Med,	12(1),	63.	doi:10.1186/1741-7015-12-63	

Wei,	L.	A.,	Fearing,	M.	A.,	Sternberg,	E.	J.,	&	Inouye,	S.	K.	(2008).	The	Confusion	
Assessment	Method:	a	systematic	review	of	current	usage.	J	Am	Geriatr	Soc,	
56(5),	823-830.	doi:10.1111/j.1532-5415.2008.01674.x	

Wyller,	T.	B.	(2015).	Geriatri	:	en	medisinsk	lærebok	(2.	utg.	ed.).	Oslo:	Gyldendal	
akademisk.	

Wøien,	H.,	Værøy,	H.,	Aamodt,	G.,	&	Bjørk,	I.	T.	(2014).	Improving	the	systematic	
approach	to	pain	and	sedation	management	in	the	ICU	by	using	assessment	tools.	
J	Clin	Nurs,	23(11-12),	1552-1561.	doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04309.x	

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


