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1. RESUMEER 

1.1. Resume på dansk 

Intensiv delirium (delir) er et udbredt problem på intensive afdelinger i hele 

verden. Patienterne lider af konfusion, forfærdelige mareridt og 

hallucinationer om krop og omverden. Hos hjerneskadede patienter med 

lignende delirtilstande har sygepleje med basal stimulation vist sig at kunne 

forebygge disse delirtilstande. Formålet med dette randomiserede, enkelt 

blindede pilotprojekt er derfor at undersøge, om basal stimulation kan 

forebygge intensiv delir og om det kan mindske agitationsgraden, hvis delir 

alligevel forekommer. Over en 3 måneders periode blev der på en almen 

intensiv afdeling inkluderet 11 patienter, der var over 60 år og intuberet i 

mere end 36 timer. Af disse gennemførte 8 projektet. Patienterne blev 3 

gange dagligt testet for delir med CAM-ICU og agitationsniveauet blev 

testet med RASS scoringer. Data blev statisk behandlet med Fischers eksakt 

test og Mann Whitneys test. 

Der kunne ikke påvises resultater med statistisk signifikans på grund af det 

lille antal inkluderede patienter og der kunne derfor ikke drages nogen 

konklusioner. 

1.2. Resume på engelsk 

Delirium is a common problem with mechanically ventilated patients in 

Intensive Care Units (ICU) all over the world. Patients with delirium suffer 

from confusion, horrifying nightmares and hallucinations about body and 

environment. Patients with braininjuries suffer from delirium like patients in 

ICU but a nursing intervention with basic stimulation has shown to prevent 

that these patients develop delirium. The objectives of this single blinded, 

randomised study called “ Basic stimulations effect on ICU delirium 

regarding occurrence and agitation level” are to investigate if basic 

stimulation can prevent that ICU delirium occurs and if it occurs can 

prevent that the patients get so agitated. During a 3 months period 11 

patients, intubated more than 36 hours and older than 60 years were 

included and 8 of them completed. The patients were tested for delirium by 

CAM-ICU 3 times daily and agitation level were tested by RASS numbers. 
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The data were statistically analyzed by Fischers exact test and Mann 

Whitneys test. The results showed no statistical significance and no 

conclusion could be made.  

 

2. INDLEDNING 

Hvis man som intensiv sygeplejerske bare en gang har plejet en patient med 

intensiv delirium (delir) og set de lidelser, den tilstand fører med sig og 

mærket følelsen af hjælpeløshed og utilstrækkelighed, så melder tanken sig, 

om der ikke er noget mere effektivt, man som sygeplejerske kan gøre for at 

forebygge eller mindske denne tilstand. Dette er afsættet for dette 

pilotprojekt, der vil undersøge, om man ved at pleje intensive patienter efter 

konceptet basal stimulation kan forebygge intensiv delir eller mindske 

agitationsgraden, hvis delir alligevel forekommer.  

 

3. BAGGRUNDSBESKRIVELSE 

Intensiv delir er et kendt problem hos patienter på intensive afdelinger i hele 

verden (Siegel, 2003)(Marshall, 2003)(Jones, 2000).  For intensive patienter 

er delir en skrækindjagende oplevelse. De beretter om uhyggelige mareridt, 

om hallucinationer af kroppen og rummet, paranoide forestillinger om 

pårørende og personale og om en i det hele taget ustruktureret og 

uigenkendelig omverden (Erikson, 2000)(Granberg, 1999 og 1998). For den 

enkelte patient er det således en uønsket tilstand at komme i men også for 

samfundet er det ønskeligt at undgå, idet patienter med delir er en 

økonomisk byrde i form af behov for mere sygeplejefaglig assistance, mere 

udstyr og større medicinforbrug (Hart, 1997). Det er desuden kendt, at delir 

medfører højere morbiditet og mortalitet, længere indlæggelsestid større 

plejehjemsbehov og hos nogle udvikling af posttraumatisk stresssyndrom 

(Siegel, 2003)(Justic, 2000)(Dyer, 1995). 

I Tyskland har konceptet basal stimulation de sidste 20 år været anvendt i 

plejen til neurointensive-, neurologiske og hjerneskadede rehabiliterings 

patienter. Disse patienter lider af delir med mareridt og paranoide krops- og 

omverdensforestillinger lig de ikke hjerneskadede intensive patienter. I 
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plejen af ovennævnte patienter har det vist sig, at basal stimulation kan 

forebygge delirtilstande og deres rehabilitering kan derfor begynde hurtigere 

(Nydahl,1999)(Imhof,2001)(Jesche,1999). Fra Tyskland har konceptet bredt 

sig til Østrig og Schweiz og har også nået Danmark indenfor de seneste 5 år. 

Det anvendes nu på nogle neurointensive, neurologiske og enkelte almene 

intensive afdelinger (Kjeldsen, 2004,s. 22).  

Konceptet menes at have god effekt på delirtilstande, idet sygeplejersken i 

sin pleje tilbyder patienten tydelige, strukturerede, genkendelige og 

interessante sanseindtryk. Disse menes at hjælpe patienten til at erfare 

kropsgrænser, omverdenen og sig selv i forhold til denne, så patienten bliver 

i stand til at skelne drøm fra virkelighed og dermed skulle situationen blive 

forståelig(Nydahl, 2003)(Jesche, 1999)(Titze, 2001). Basal stimulation ses 

som et sygeplejemæssigt tilbud, hvor målet er at fremme patientens 

opfattelse, bevægelser, kommunikation og sansning i et tempo, som passer 

patienten i interaktion med sygeplejersken. (Nydahl, 2004 og 2005). 

 

 4. SØGESTRATEGI  OG RESULTATER           

En litteratur søgning laves for at få tilvejebragt et overblik over, hvilke 

teorier og forskningsresultater, der allerede findes om området med henblik 

på, at kunne fremstille hypoteser, formål med projektet og det bedst mulige 

undersøgelsesdesign(Zachariae,1998,s.35)(Winther,1998,s.34). 

Litteratursøgningens formål er også at få identificeret flest mulige relevante 

artikler og få sorteret irrelevante fra (Jørgensen, 2001, s.81), (Winther, 

1998,s.30). 

Dette kræver, at man er i stand til at vælge de databaser, der bedst muligt 

matcher det emneområde, der skal undersøges (Nielsen, 2004,s.2). Med 

dette i tankerne sammenholdt med et ønske om at koncentrere 

litteratursøgningen til engelsk, tysk og nordiske sprog dog ikke finsk søgtes 

artikler +/- abstracts i SVEMED, PUBMED, CINAHL og PSYCINFO. 

Søgningen var i første omgang koncentreret til de sidste 5 år men pga. det 

sparsomme materiale om basal stimulation udvidedes søgningen til 10 år. 

Der blev først søgt i den nordiske database SVEMED, som indeholder 
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nordiske artikler indenfor det medicinske område fra 1977 og frem (Nielsen, 

2004,s.18) Søgeordene her var basal stimulation og intensiv delirium. 

Resultatet var 3 artikler om basalstimulation, som alle viste sig at være 

oversættelser af 3 tyske artikler. 

Derefter gik søgningen til PUBMED, som er en database, der indeholder 

referencer om medicin, sygepleje og tandlægevidenskab. Databasen har 

referencer fra ca. 3900 biomedicinske tidsskrifter fra 1950 og fremefter. Her 

søgtes først på søgeordet  basic stimulation, som gav 6 hits, hvoraf 5 var 

relevante for emnet. Dernæst søgtes basic stimulation i kombination med 

både intensive delirium og intensive care, hvilket ikke gav noget resultat. I 

forsøg på at få mere litteratur om basal stimulation søgtes keywords til de 5 

relevante artikler. Herved fremkom ordet touch og dette søgtes i 

kombination med de ovenfornævnte men gav ingen relevante hits. Endelig 

søgtes direkte på forfatternavnene Nydahl, Bienstein og Frøhlich, idet disse 

var at finde i referencelisterne på de fem artikler men dette gav ikke 

yderligere. 

Søgningen gik herfra  til intensive delirium i kombination med intensive 

care, hvilket resulterede i 37 hits. Af disse skønnedes 12 relevante for 

emnet. De resterende kasseredes. Nogen fordi  artiklerne var på henholdsvis 

japansk, spansk, portugisisk og hollandsk trods engelske abstracts. Andre 

fordi de omhandlede delir i forbindelse med indtagelse af specifikke 

medikamina f.eks. amfetamin. 

PUBMED og CINAHL, har et stort overlap, idet CINAHL databasen 

dækker sygepleje, sundhed, fysio- og ergoterapi og patientpleje med 

referencer fra ca. 1000 engelsksprogede tidsskrifter samt bøger, 

afhandlinger o. lign. Det fandtes alligevel relevant at søge i denne database, 

idet PUBMED primært dækker den kliniske sygepleje, mens CINAHL 

primært dækker sygepleje som fag (Nielsen, 2004, s.16). 

I CINAHL søgtes igen basic stimulation, hvilket gav 4 hits sammenfaldende 

med PUBMED og igen direkte på ovennævnte forfatternavne uden resultat. 

Derefter søgtes igen keywords, hvilket i denne søgebase var therapeutic 

touch og physical stimulation. Therapeutic touch kombineret med intensive 



 7 

care gav 6 hits hvoraf 3 var relevante resten omhandlede touch forstået som 

healing. Physical stimulation kombineret med intensive care gav 3 relevante 

hits. Igen blev udvalgte artiklers referencelister gennemset, hvilket gav 

yderligere 5 artikler. 

På PSYCINFO  søgtes med basic stimulation og intensive delirium, hvilket 

gav 8 artikler hvoraf 6 var relevante og af disse 6 var 2 sammenfaldende 

med PUBMED. PSYCINFO dækker ca. 1300 psykologiske tidsskrifter, 

bøger og rapporter på mange forskellige sprog fra 1967 og senere. Det 

fandtes relevant at søge i denne, idet denne database ofte indeholder 

referencer om patientoplevelser (Nielsen, 2004, s.18).  

Endelig er der via Internettet søgt på den tyske hjemmeside om basal 

stimulation (www.basale-stimulation.de). 

 

5. LITTERATURGENNEMGANG  

En litteraturgennemgang laves, fordi det er den mest effektive måde at 

skaffe sig indsigt på om emnet (Zachriae,1998,s.39) og man får derved 

fremstillet den allerede eksisterende viden på området og de ubesvarede 

spørgsmål og forskningsmæssige udfordringer, som den foreliggende  viden 

rejser (Kræftens Bekæmpelse,1999,s.5).  

5.1. Litteratur om delir 

Af den fundne litteratur om intensiv delir forelægger der 8 review artikler, 

som alle er af skrevet indenfor de sidste 4 år. En review artikel kan være 

god at starte med, idet den kan give et overblik over, hvad man ved om 

emnet og de vigtigste tilgængelige undersøgelser(Zachariae,1998,s.37).  

Generelt slår disse review artikler fast, at intensiv delir er en hyppig 

forekommende tilstand og årsagerne kan være mange. De hyppigst angivne 

årsager ses at være ophør af medicinering, søvnafbrydelser, fysisk fiksation, 

uforståelig ekstern stimulation, sensorisk over- eller understimulering og 

social isolation (Hewitt, 2002)(Justic, 2000).  

Hvor hyppigt og hos hvem tilstanden forekommer kan være svært at fastslå. 

Ely har foretaget flere undersøgelser af intensiv delirium. I sit studium af 

111 respiratorpatienter blev 83,3% testet delirøse med Confusion 



 8 

Assessment Method- Intensive Care Unit (CAM-ICU) testen (bilag 1). Den 

bygger på Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders (DSM) 

definition af delir. Den delirøse tilstand varede ved i gennemsnit 2,4 dage   

(Ely et al., 2001a). I et andet studium på 38 intensive patienter, hvoraf 22 

var intuberede fandtes en forekomst af delir på 87 % og denne varede i 

gennemsnit 4,2 dage. Der blev brugt samme delir test (Ely et al., 2001b). 

Endeligt i et 3. studie med brug af samme test på 48 patienter, hvoraf 24 

patienter var intuberede fandtes en forekomst på 81,3 % og delirtilstanden 

varede ved i gennemsnit 3,4 dage (Ely et al., 2001c).  Ely ser generelt, at der 

er en sammenhæng mellem respiratorbehandling, udvikling af delir og 

indlæggelsestid. Dette bekræftes af Granberg (1999) og Axell (2002), der 

fandt, at alle patienter med delir havde været intuberet mere end 36 timer og 

der var en signifikant sammenhæng mellem længden af 

respiratorbehandling og udvikling af delir. McNicoll har også anvendt 

CAM-ICU i sit kohorte studie. Hun testede 118 intensive patienter på 65 år 

eller mere, hvoraf 49 % var respiratorbehandlede og fandt, at delir forekom 

hos 61,8 % af disse (McNicoll, 2003). Bergeron (2001) har også brugt DSM 

definitionen og finder i sit teststudie af Intensive Care Delirium Screening 

Checklist på 93 tilfældige intensive patienter, at 15 af disse udviklede delir. 

Han fandt desuden ligeså mange, der havde den samme score men i stedet 

var psykisk syge, demente eller havde en neurologisk sygdom. 

Schuurmanns (2003) som har reviewet 13 artikler om delirium tests finder 

en hyppighed på gennemsnitlig 50 %, men tilføjer, at det kan være svær at 

diagnosticere pga. delirs vekslende intensitet, forskel i udtryk og brug af 

forskellige tests. Hart(1997) finder i sit evalueringsstudie af Cognitive Test 

for Delirium blandt 101 intensive patienter forekomst af delir på 48 %. 

Marshall(2003) finder i sin review artikel, at patienter >65 år er mest udsat. 

Erikson(2000) finder i sit randomisede, kontrollerede forsøg på 52 intensive 

coronar bypass patienter > 60 år en forekomst på 23 %, når delirdiagnosen 

stilles ved hjælp af Organic Brain Syndrome Schale men hele 58 % havde 

hallucinationer og forvrængede virkelighedsbilleder. Han finder en stigende 

hyppighed med stigende alder. Dyson(1999) finder, at mellem 12,5% og 
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38% af vågne intensive patienter udvikler delir.  

Acosta(1998) som har undersøgt forholdet mellem kontinuerlig sedation og 

udvikling af delir fandt ingen signifikant sammenhæng mellem dette. Der 

indgik 37 patienter i forsøget. Disse blev vurderet efter Glasgow Coma 

Scale og afdelingens ”egen delirtest”. Det opgives ikke hvor mange, der 

udviklede delir men det opgives, at de var 65 år eller derover, at 

hovedparten var mænd (81 %) og det varede op til 48 timer, inden de var 

fuldstændig relevante. Acosta modsiges af både Axell (2002) og Dubois 

(2001). Axell finder en signifikant sammenhæng mellem sedering med 

Fentanyl og Midazolam og udvikling af delir, mens Dubois kun kan påvise 

en statistisk sammenhæng mellem udvikling af delir og indgiften af morfica. 

Det ser således ud til, at alder, intubationstid og hvilken type af deliriumtest, 

der anvendes til diagnosticering, spiller ind i hyppigheden. Forekomsten 

synes således højest ved delirtest, der bygger på DSM definitionen og hos 

patienter  på > 60, som er intuberede mere end 36 timer. Sedering ser også 

ud til at spille en  rolle i udviklingen  af delir om end denne ikke er entydig. 

5.2. Litteratur om sygeplejetiltag  

Flere artikler beskæftiger sig med, hvad sygeplejersken kan gøre ved 

intensiv delir. Nogle artikler fremkommer med generelle forslag mens andre 

er mere konkrete. Af de mere generelle tiltag er nævnt sygeplejerskens 

anvendelse af ”orienteringsteknikker” i sin pleje. Disse er ikke nærmere 

defineret, men hvis de anvendes, så vil patienten opleve sig orienteret i tid, 

sted, lokalisation i rummet og hvem, der gør hvad og disse teknikker er set 

at kunne reducere forekomsten af delir med 50 % blandt patienter med 

brækket nakke (Jones, 2000). Dyson (1999) siger, at der er en klar 

sammenhæng mellem delir, det terapeutiske  sygeplejerske-patient forhold 

og de omgivelser, i hvilke sygeplejen udøves. Stein-Parbury (2000), som har 

reviewet 26 artikler finder, at de sygeplejersker, der kan forstå patientens 

oplevelser og forebygge de negative effekter af at være på en intensiv 

afdeling kan hjælpe patienten til at føle ro og sikkerhed. Af Granbergs (1998 

og 1999) studie, som bygger på dobbeltinterview med 19 tidligere delirøse, 

intuberede patienter, fremgår det, at hvis sygeplejersken i sin pleje kan få 
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patienterne til at føle, at de har et ”relationship”med hende og tiltagene i 

plejen er genkendelige og forudsigelige, så giver det dem en tro på trods alt 

lidt selvkontrol og dette kan være med til at reducere angsten. Af de mere 

konkrete forslag ses Hewitt (2002), idet Hewitt siger, at 

sygeplejeinterventioner, der formår at nedsætte omverdensstimuli, at finde 

effektive kommunikationsmåder og at lave terapeutiske berøringer viser god 

virkning. Justic slår fast at sygeplejersken er vigtig for hun skal hurtig 

opdage delir og iværksætte en pleje, der forbedrer patientens kognitive 

status og giver ham en følelse af sikkerhed og komfort (Justic, 2000).  

Oleksiw(1997) siger, at sygeplejerskens berøringer er vigtige, idet hun med 

sine hænder kan signalere ro, liv og kropslig orientering. Hænderne er 

således vigtige kommunikationskanaler. Også Verity (1996) finder i sin 

review artikel dette, idet hun siger, at berøring er et vigtigt middel til at 

formidle beskeder på, især når verbal kontakt ikke er mulig. I en sådan 

situation er det særdeles vigtigt, at sygeplejerskens berøringer er 

gennemtænkte, formålsbestemte og patientorienterede, idet berøringerne så 

kan hjælpe patienten med at skabe mening i en kaotisk verden. 

Det kunne tyde på, at forebyggelse og hurtig diagnosticering spiller en 

væsentlig rolle. Det synes også som om, at plejetiltag, der nedsætter stimuli 

fra omverden og tilrettelægges, så de er forudsigelige og genkendelige har 

effekt på delir. Desuden synes det at være vigtigt at finde effektive 

kommunikationsmetoder og her ses især terapeutiske berøringer at hjælpe. 

Berøringer, som er gennemtænkte, formålsbestemte og patientorienterede 

ses at kunne hjælpe patienten til at føle ro, liv og sikkerhed, til at give 

patienten kropslig orientering og til at skabe mening hos denne. 

5.3. Litteratur om basal stimulation    

Om basal stimulation forelægger der en del artikler men kun lidt systematisk 

videns indsamling, hvilket Nydahl også gør opmærksom på (Nydahl, 2005,s. 

305). Konceptet bliver i artiklerne anskuet fra forskellige vinkler men 

generelt er alle artikler begejstret for konceptet og dens virkning på intensive 

patienter. Den eneste som direkte sætter tal på konceptets virkning er 

Bartozek, som hævder, at de i et ikke offentligtgjort pilotstudie fra 1994 
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fandt en reduktion i delir hos intensive patienter på 30 % ved at pleje dem 

efter principperne i basal stimulation men generelt følte patienterne sig mere 

velbefindende og sikre (Bartozek,1995). Det er sandsynligvis den samme 

undersøgelse Nydahl refererer til i sin nye bog. Her fremgår det, at der indgik 

20 coronar by pass patienter i en test af anamneseskema til basal stimulation. 

10 patienter blev via skemaet forberedt på opholdet på intensiv afdeling, 10 

andre patienter fik ikke skemaet. Der forekom delir hos 40 % af 

interventionsgruppen og 70 % af kontrolgruppen. Det opgives ikke, hvordan 

delir blev konstateret eller om begge grupper fik basal stimulation 

postoperativt (Nydahl, 2005, s.94). Bartozeks udsagn om større sikkerhed og 

bedre velbefinden stammer sandsynligvis fra den spørgeskemaundersøgelse, 

Nydahl referer til. I januar 1995 fik 360 tidligere patienter på almen og 

thoraxintensiv afdeling i Kiel tilsendt et spørgeskema om deres oplevelser af 

opholdet her. Der var 77 spørgsmål med 4 svarmuligheder til hvert 

spørgsmål. Svarprocenten var 49. Det kan umiddelbart være svært at 

gennemskue resultaterne af denne undersøgelse, idet 91 % svarer, at de følte 

sig sikre og 69 % følte sig rolige men samtidig svarer 36 %, at de følte sig 

urolige og 43 % følte sig hjælpeløse (Nydahl, 2005, s.290-305).  

Imhof (2001) har arbejdet efter konceptet på en intensiv afdeling siden 1996 

og konkluderer, at det hjælper konfuse patienter til at strukturere omverden. 

Jesche(1999) giver i sin artikel meget konkrete anvisninger på, hvordan 

sanserne kan stimuleres, hvad man skal observere, mens man stimulerer og 

gør især meget ud af, hvordan strukturerede og formålsbestemte berøringerne 

bruges til at strukturere omverden og kropsgrænser for patienten. Gsodam 

(2000) viser konceptets gode effekt på hjerneskadede patienter i en case 

historie om en traumatisk hjerneskadet ung pige, hvor de strukturerer hendes 

dag, tilpasser stimuli lige netop til hende, tilbyder hende genkendelig 

stimulation og  opbygger et fortroligt forhold til hende. Titze(2001) fokuserer 

i sin artikel på, hvordan man kan gribe en integration an i en afdeling og 

hvilke krav det stiller og fortæller i øvrigt, hvor godt konceptet virker på 

neonatale børn.  Nydahl(1999, 2003, 2004, 2005) er den, der har beskæftiget 

sig mest med konceptets aspekter. Han beskæftiger sig med konceptets 
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historie og finder, at tiden har vist, at konceptets målgruppe er patienter med 

alvorlige begrænsninger i bevidsthed, mobilitet og kommunikation, idet pleje 

med basal stimulation giver strukturerede, sammenhængende og målrettede 

sanseindtryk, kommunikation og berøringer/ bevægelser. Dette bevirker, at 

patienten oplever omverden og kroppen som forståelig. Stimulationen 

tilpasses den enkelte patient og sker i en interaktion mellem patient og 

sygeplejerske, så patienten ikke bliver hverken under- eller overstimuleret. 

Dette bevirker, at patienten bliver aktiv i egen udvikling.   

  

Alle artikler taler således positivt om basal stimulations virkning på intensive 

patienter. En rundspørge til udvalgte afdelinger, der bruger konceptet, giver 

også positive meldinger med hensyn til indvirkning på delir og rehabilitering 

uden der forelægger eksakte tal. Det kræver naturligvis en oplæring i 

konceptet men tiltagene er som sådan ikke nye men struktureret anderledes, 

siges det. 

Trods manglende forskningsresultater, så tyder dette på, at konceptet basal 

stimulation kan imødekomme nogle af de udfordringer som sygeplejerskerne 

står overfor i plejen af intensive patienter med delir. Konceptet har været 

anvendt i flere år i udlandet med gode resultater. Basal stimulation synes at 

kunne forebygge delir ligesom det også synes at have en beroligende effekt, 

hvis delir alligevel forekommer. At modtage strukturerede, målrettede 

stimuli i form af berøringer, syns- og lydindtryk sås ovenfor at være en vigtig 

del af forebyggelsen af intensiv delir, og det er netop hvad konceptet basal 

stimulation tilbyder. Det synes således muligt ved hjælp af en 

sygeplejeintervention at forebygge delir eller hvis det forekommer at 

mindske uroen og agitationen. 

 

6. HYPOTESE OG FORMÅL 

Hypotesen er således, at hvis intensive patienter plejes efter konceptet basal 

stimulation, så vil det være muligt at reducere forekomsten af intensiv delir 

og i de tilfælde tilstanden alligevel optræder vil agitationsniveauet være 

lavere. 
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Formålet med projektet er derfor at undersøge, om pleje med basal 

stimulation kan reducere forekomsten af intensiv delir hos intuberede 

patienter og om basal stimulation såfremt intensiv delir alligevel 

forekommer  kan reducere agitationsniveauet. 

 

Da der tilsyneladende ikke findes megen systematisk indsamlet viden om 

basal stimulation og dens virkning på intensiv delir, så anses pilotprojektet 

for, at kunne blive det første som statistisk viser noget om sammenhængen 

mellem disse to forhold.  Projektet ses derfor at kunne få stor betydning for 

alle, der arbejder med intensive patienter, for de intensive patienter og for 

samfundet som sådan, idet det her drejer sig om en sygeplejeintervention, 

der ikke anses at være særlig udgiftskrævende men med stor betydning. 

 

7. DEFINITION AF BEGREBER 

7.1. Definition på delirium 

Delirium er valgt defineret som foreslået af DSM, idet denne definition er 

baseret på forskning og ekspertkonsensus og bliver brugt verdenen over 

(Schurmanns, 2003). Denne definition lyder, at delir er en “disturbance”, 

som ”develops over a short period of time, usually hours to days, and tends 

to fluctuate during the course of the day. There is evidence from the history, 

physical examination, or laboratory findings that the disturbance is caused 

by the direct physiological consequences of a medical condition. Yderligere 

kendetegn er “disturbance of consciousness, reduced ability to focus, 

sustain, or shift attention, and a change in cognition or the development of a 

perceptual disturbance” (American Psychiatric Association, 2000, s. 143). 

7.2. Definition på basal stimulation 

En egentlig definition på basal stimulation findes tilsyneladende ikke men 

Nydahl (2003) siger, at basal stimulation er et pædagogisk koncept, hvor 

man ved hjælp af tydelige, strukturerede, genkendelige og interessante 

sanseindtryk kan strukturere, fremme og følge et menneskes læreprocesser, 

så mennesket kan erfare og tage kontakt til omverden, tillægge denne 



 14 

mening og betydning, mærke eget liv, opleve sikkerhed og autonomi. 

 

8. TEORETISK REFERENCERAMME 

Dette projekt bygger på en hypotese dvs. en antagelse om, at der eksisterer 

en sammenhæng mellem minimum 2 variabler (den afhængige og den 

uafhængige) og formålet er at afkræfte(falcificere), at denne sammenhæng 

eksisterer eller eksisterer på en bestemt måde. Med andre ord forsøger man 

at finde en så sikker og præcis viden, at en årsagssammenhæng eller 

virkning kan enten forudsiges eller forklares. Det kræver som regel en 

dataindsamlingsmetode, der giver hårde og præcise data og et 

forsøgsdesign, der sikrer at alternative variabler (tredje variabler) kan 

kontrolleres. Et sådant kvantitativt forskningsdesign har sit teoretiske ståsted 

i naturvidenskaberne tilbage i 1600-tallet, hvor Galilei (1564-1642) 

opbyggede sin teori om himmellegemers bevægelser og designet med det 

klassiske eksperiment udviklede sig. Idealet i det klassiske eksperiment er 

objektivitet, målbarhed, kvantificering og reproducerbarhed. Det klassiske 

eksperiment foregår imidlertid under laboratorieforhold og for at kunne leve 

op til det klassiske eksperiments idealer under andre omstændigheder har 

man udviklet det såkaldte blindede, randomiserede, klinisk kontrollerede 

forsøg. Her forsøger man at efterligne forholdene i et laboratorium ved at 

trække lod, blinde forsker og evt deltagere, bruge præcise måleinstrumenter 

og statistiske test og på den måde skabe sikker viden og kunne forudsige 

noget om årsagssammenhænge og virkninger (Fjelland,1996,s.79-87) 

(Mainz,2000,s.115-120) (Malterud, 2003,s.19-32) (Olsen,1998,s.51-77) 

(Jensen, 2001,s.153-160) (Winther,1998,s.21-24). 

Randomiserede kliniske forsøg spiller i dag en stor rolle i kvalitetsudvikling 

og evidensbaseret sygepleje, idet forskningsresultaterne i disse studier    

anses for at have det højeste evidens niveau. Styrkerne i dette design er 

således den systematiske metode og dermed muligheden for 

generaliserbarhed. Dette design kan imidlertid ikke anvendes til alle typer af 

undersøgelser, idet det ikke altid vil være praktisk muligt eller etisk 

forsvarligt at udsætte en gruppe for en bestemt intervention f. eks. rygning 
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(Mainz,2000,s.121)(Dirksen,1996,s.17-29). Designet er heller ikke velegnet 

til undersøgelser, som har til hensigt at beskrive og forstå menneskers 

erfaringer, oplevelser, tanker og holdninger. At beskrive og forstå en 

problemstilling harmonerer ikke med det kvantitative designs formål nemlig 

at forudsige og forklare sammenhænge (Malterud,2003,s.31-40) (Polit, 

2001,s.166-203).      

 

9. METODE OG MATERIALE 

9.1. Estimering af forsøgspersons antal 

Da der i dette tilfælde kun forelægger sparsom forskning om emnet, nemlig 

et ikke offentligtgjort projekt, hvor effektstørrelsen af basal stimulation på 

konfuse patienter angives til 30 %, er det ikke muligt  via litteraturen at 

estimere effekten og antallet af forsøgspersoner yderligere. Det er imidlertid 

vigtigt, at antallet af forsøgspersoner er beregnet, for at undersøgelsens 

resultat kan siges at være signifikant (Dirksen,1996,s.127). Det ses derfor at 

være nødvendigt, at gennemføre et pilotprojekt inden den endelige 

undersøgelse igangsættes, så effekt og dermed antal af forsøgspersoner 

bedre kan forudsiges. Antallet af patienter i dette pilotprojekt fastsattes til 

20 dvs. 10 i hver gruppe. 

Ved hjælp af MED-STAT programmet blev der dog lavet en statisk 

powerberegning under forudsætning af en beregnet risiko for type I fejl på 5 

%, type 2 fejl på 20 %, som er den mest accepterede grænse (Zachariae, 

1998,s.87) og en anslået effekt på 30 % og dette vil i så fald kræve 45 

personer i hver gruppe i et endeligt forskningsprojekt.  

9.2. Randomisering 

Pilotprojektets overordnede design var et kvantitativt, enkelt-blinded,  

randomiseret, kontrolleret interventionsstudie, hvor patienterne blev 

randomiseret på patientniveau (Jørgensen, 2001,s.72) til henholdsvis en 

interventionsgruppe eller en kontrol gruppe. Lodtrækningen blandt 

patienterne til henholdsvis interventions- og kontrolgruppe foregik efter 

indhentning af samtykke fra nærmeste pårørende og denne blev foretaget for 

at sikre studiet mod systematisk variation som bias og confoundere 



 16 

(Zachariae,1998,s.53) (Madsen,2003,s.166). Den foregik ved hjælp af 

lige/ulige tal, hvor ulige tal indikerede pleje med basal stimulation. 

Interventionsgruppen blev plejet efter principperne i konceptet basal 

stimulation og kontrolgruppen blev plejet efter afdelingens sædvanlige 

procedurer og retningslinier. 

Interventionsgruppen blev således plejet med initialberøringer, beroligende 

og kropafgrænsende sengebade, helkropsmassager og lejringer og fik lavet 

en anamnese som foreskrevet i konceptet. 

Interventionsgruppens plejepersonale bestod af alle (9) social- og 

sundhedsassistenter og ca. en tredjedel af afdelingens sygeplejersker i alt 22 

sygeplejersker. Sygeplejerskerne blev fundet ved lodtrækning og disse fik 

sammen med social og sundhedsassistenterne hver en hel dags undervisning 

af godkendt instruktør i konceptet basal stimulation. I undervisningen blev 

der specielt lagt vægt på beroligende, genkendelige og kropsafgrænsende 

tiltag.  

9.3. Rekruttering 

Patienterne rekrutteredes konsekutivt på en 10 sengs almen intensiv afdeling 

i større provinsby i tidsrummet 15. december 2004 til 15. marts 2005 

Ud fra litteraturgennemgangens resultater blev in- og eksklusionskriterierne  

følgende: 

Inklusionskriterier: patienter på 60 år eller ældre, som respiratorbehandles 

36 timer eller derover. 

Eksklusionskriterier: patienter med diagnosticeret hjerneskade, demens, 

psykisk sygdom, medicinmisbrug eller alkoholmisbrug defineret ud fra 

Sundhedsstyrelsens mål, idet disse kunne være konfuse og paranoide af 

andre årsager. Desuden ekskluderes ikke– dansktalende samt døve og blinde 

patienter, idet disse ikke kunne gennemføre CAM-ICU testen. 

9.4. Etik 

Da forsøgspersonerne sås at tilhøre en særlig sårbar gruppe på grund af 

deres bevidstløse tilstand, anbefaledes det at være særlig opmærksom på 

studiets etiske dimension omkring kravet til information og samtykke (Polit, 

2001,s.83)(ICN, 2003). Det var således ikke muligt at informere patienten 
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selv, idet patienten allerede ved ankomsten til afdelingen ofte var intuberet  

og sederet eller i en så livstruende situation, at det ikke syntes etisk korrekt 

at informere og opnå samtykke på dette tidspunkt. Derfor blev nærmeste 

pårørende brugt til samtykkeindhentning. Alle informationssamtaler med 

pårørende blev varetaget af projektlederen. Når mundtlig og skriftlig 

information var givet blev dette noteret i patientens cardex under punktet 

pårørende og de pårørendes samtykkeerklæring blev gemt i patientens 

journal.  

Patientens pårørende blev informeret om lodtrækningens resultat straks 

denne var foretaget, idet basal stimulation også krævede involvering fra 

deres side. Det ansås dog trods de etiske aspekter nødvendigt, at 

pilotprojektet gennemførtes for at fremme plejen til denne gruppe patienter. 

Risikoen ved at deltage sås at være lille, idet konceptet allerede var afprøvet 

og integreret i flere afdelinger herhjemme og i udlandet. 

Projektet blev anmeldt til afdelingsledelsen, Datatilsynet og den lokale 

Videnskabsetiske  Komite. 

9.5. Forberedelser inden opstart 

2 måneder blev brugt på at introducere konceptet basal stimulation generelt i 

afdelingen, søge økonomisk støtte fra sygehusets forskningsmidler, indkøbe 

specielle lejringspuder, afvikle undervisning om basal stimulation, indhente 

tilladelser og afvikle studiebesøg i afdelinger, der allerede anvender 

konceptet og introducere og afprøve CAM-ICU med opvågningspersonalet. 

Sidstnævnte del blev der brugt meget tid på, idet projektlederen valgte ikke 

at oversætte CAM-ICU testen til dansk. I stedet blevet der lavet både 

gruppevis og individuel vejledning i brugen af denne, ligesom der via 

Internettet blev fundet en instruktionsvideo og en svensk oversættelse af 

testen. 

Sygehuset rådede allerede over fysio -og ergoterapeuter med kendskab til 

basal stimulation, hvorfor introduktion af disse ikke var nødvendigt. 

9.6. Dataindsamling 

Projektlederen, som er afdelingens masterstuderende, var i det daglige til 

stede i klinikken, dels for at sikre at interventionsgruppens personale udførte 
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plejen efter konceptets retningslinier, dels for at kunne imødegå evt. 

usikkerheder og spørgsmål og dels for at sikre, at testene blev udført korrekt 

af opvågningspersonalet.  

Patienterne blev testet for delir ved hjælp af CAM-ICU (bilag 1) 3 gange 

dagligt. Denne målemetode blev valgt, dels fordi dens diagnosekriterier 

bygger på DSM definitionen, og dels fordi Schuurmanns(2003) i sin review 

af 13 deliriumstest fandt, at CAM-ICU var den bedst egnede til intensive 

patienter. Hun fandt den desuden hurtig at bruge, og hun fandt den 

gennemtestet og valid. Dette er bekræftet i Elys studier , hvor både validitet 

og realibilitet blev testet (Ely et al., 2001a, 2001,b). 

Agitationsniveauet blev testet ved hjælp af  Richmond Agitation Sedation 

Scale (RASS) scoringer (bilag 2), som også er et validt scoringssystem 

(Ely,2001a). RASS scoringerne blev foretaget af patientens primære 

sygeplejerske hver gang, der var ændring i patientens bevidsthedsniveau 

dog minimum en gang per vagt samt af det blindede personale fra 

opvågningsafdelingen x 3 dagligt i forbindelse med CAM- ICU testning for 

delir. RASS scoringerne startede, når sederingen ophørte dog tidligst fra 36. 

intubationstime og testning for delir startede, når RASS scoringen var -3 

eller derover. Begge målinger sluttede, når patienten var testet fri for delir 

og havde scoret 0 på RASS skalaen i 48 timer eller når patienten flyttede fra 

afdelingen.  

9.7. Bearbejdning af data 

De indsamlede data blev statistisk bearbejdet ved hjælp af software 

programmet SPSS. Data om delir, som var dikotome udsagn blev behandlet 

ved hjælp af Fischers eksakt test og agitationsgraden fra RASS- scoringerne, 

som befandt sig på en ordinalskala, blev behandlet med Mann-Whitneys 

test(Dirksen,1996,s.112-137)(Zachriae,1998,s.125-146) (Greenhalgh,1997, 

s.364-366, 422-424) (Polit,2001,s.328-378). 

Projektet var forventet tilknyttet sygehusets nye regionale videns- og 

udviklingscenter i klinisk sygepleje med særlig tilknytning til den kliniske 

forskningslektor, men dette blev ikke muligt, idet besættelsen af denne 

stilling trak ud. Det blev således ikke muligt at hente råd og vejledning i 
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projektets faser her. 

 

10. RESULTATER  

10.1. Deskriptive  patientdata 

Det lykkedes ikke at få inkluderet de ønskede 20 patienter indenfor det 

afsatte tidsrum. Dette skyldes, at mange af de intuberede patienter ikke 

kunne imødegå  kriterierne ( se figur 1) 

Figur 1: Frafaldsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af 63 intuberede patienter var der således kun 11, som kunne imødegå de 

opstillede kriterier, og der blev opnået samtykke fra alle.  

 

Af disse N=11 patienter gennemførte 8 patienter pilotprojektet. 3 patienter 

tilhørte kontrolgruppen (patient nr. 1-9 og 11) og 5 patienter tilhørte 

interventionsgruppen (patient nr. 2-3-5-6-8). Der var således et frafald på 3 

patienter, som udgik pga. dødsfald. 
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Af de 8 patienter var 2 kvinder og 6 mænd. Gennemsnitsalderen var 72  (66-

77) år for kontrolgruppen og 77,8 (66-88) år for interventionsgruppen.  

Alle var sederede med Dormicum og Haldid / Morfin. Den gennemsnitlige 

intubationstid var 15 dage ( 3-21). 

Patienternes opfølgningstid var meget ujævn – fra 1 til 13 dage. Den 

gennemsnitlige opfølgningstid i interventionsgruppen var 6,2 dage og i 

kontrolgruppen 8,0. 

10.2. Resultater fra CAM-ICU om delir 

Alle patienterne blev testet som foreskrevet dog var det enkelte gange ikke 

muligt at CAM-ICU teste x 3 dagligt.  

Alle patienter udviklede delir indenfor de første 24 timer undtagen 1 og 

denne patient (patient nr. 8) var patienten med korteste opfølgningstid. Det 

giver således en forekomst af delir på 87,5 %.  

 

Ved udskrivelsen fra intensiv afdeling havde 6 patienter ikke længere delir. 

5 var testet fri for delir i 48 timer mens 1 var testet fri i 24 timer. 2 patienter 

(25%) havde stadig delir ved udskrivelse - en fra  hver gruppe. 

 

Da opfølgningstiden som sagt var ujævn blev mindste fælles observationstid 

med CAM-ICU valgt som analysegrundlag dvs. 1 døgn og resultatet af 

Fischers eksakt test i SPSS blev flg.: 

Fisher eksakt test for sammenligning af hyppigheden af delir mellem 

grupperne efter 24 timer: P=0.625 (een-sidigt), 1.0 to-sidig test. 

 

Der kunne således ikke påvises nogen statistisk forskel i forekomsten af delir 

mellem de to grupper. 

10.3. Resultater fra RASS scoringer om agitation 

Patienternes forløb i bevidsthedsniveau målt med RASS scoringer fordelte 

sig som vist på næste side. (Figur 2) 
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Figur 2: RASS scoringer alle patienter. 
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Det ses, at de fleste af patienterne har svingninger i bevidsthedsniveau men 

også, at flere af patienterne faktisk ikke scorer over 0 og dermed fremtræder 

agiterede. Hvad der ikke fremgår tydeligt er, at ingen af patienterne scorede 

over 0 de første 24 timer. 

Selekteres RASS scoringerne ud på henholdsvis interventions- og 

kontrolgruppe er resultatet, at ingen fra kontrolgruppen scorer over 0 på 

noget tidspunkt. Se figur 3 på næste side.  
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Figur 3: RASS scoringer henholdsvis interventions- og kontrolgruppe. 

              Stiplede linier er lig interventionsgruppe.  
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Selekteres resultatet af RASS scoringerne indenfor de første 24 timer ud 

som udregnede middelværdier for den enkelte patient og for henholdsvis 

kontrol og interventionsgruppen giver det  følgende resultat: se figur 4 næste 

side. 
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                                    Figur 4: Middel RASS score fordeling de første 24 timer 
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                            Resultatet af analysen med Mann Whitneys test for sammenligning af de 2   
                            middelværdier (de skraverede søjler) P=0.57 
 

Der kunne således ikke påvises nogen signifikant forskel i agitations 

niveauet hos de 2 grupper.    

 

11. DISKUSSION 

11.1. Pilotstudiets resultater i forhold til andre studiers  

Det vigtigste fund i dette pilotstudie kan siges at være, at der ikke er 

fremkommet resultater, der med statistisk signifikans kan sige noget om 

basal stimulations virkning på intensiv delir. Årsagen til dette ses at kunne 

være en overordnet svaghed i dette pilotstudie nemlig det lille antal 

patienter. Studiets resultater har imidlertid vist tendenser, som kan være 

interessante at sammenholde med andre forskningsresultater. 

Den høje forekomst af intensiv delir på 87,5 % understreger omfanget af 

dette problem og understreger også, at det ofte er et overset problem, idet 
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andre studier, som har brugt andre delir tests ikke har fundet samme høje 

forekomst. Sammenlignes dette pilotprojekts forekomst imidlertid med 

andre studier, som har anvendt CAM-ICU testen ses forekomsten også i 

disse studier at være høj og højere end med andre test. Når dette pilotstudie 

viser samme tendens til høj forekomst som lignende studier, kunne det tyde 

på, at det blindede personale har anvendt testen korrekt.   

Når andre studier har fundet en betydelig lavere forekomst af delir, kunne 

det også hænge sammen med, at disse tests ikke fanger den stille, rolige lidt 

sløve patient med intensiv delir, og disse patienters problem er således 

forblevet uopdaget af plejepersonalet. Det synes imidlertid vigtigt at fange 

disse patienter, idet noget tyder på, at patienter med ”stille” intensiv delir 

forstået som patienter, der ikke er agiterede, har en dårligere prognose 

(Inouye et al,1999)(Meagher et al., 2000).   Ely (2001b) fandt at stille delir 

forekom i 94 % af alle delir tilfælde, mens Dubois (2001) kun fandt en 

forekomst på 33%. Dette pilotstudie viser en forekomst af stille delir på ca. 

63 %, idet kun 3 af 8 patienter blev testet over 0 på RASS skalaen. Det er 

ikke overraskende, at stille delir kan forblive uopdaget, idet den stille 

intensive patient ikke påkalder sig plejepersonalets opmærksomhed på 

samme måde som den urolige, agiterede patient. Den rolige delirøse patient 

kan lettere blive overset i forhold til mere akutte plejeopgaver.  

I dette pilotprojekt forekom delir i alle tilfælde indenfor de første 24 timer. 

Dette er et forholdsvis højt tal i forhold til andre undersøgelser, idet Dubois 

(2001) finder, at delir forekom hos 78 % af alle patienter indenfor 36 timer 

og hos 93,7 % indenfor 72 timer. Ely (Ely 2001b) fandt, at delir hyppigst 

viste sig første gang i 2. døgn. Den hurtige forekomst skal naturligvis ses i 

lyset af det lille patientantal i dette pilotstudie og kan derfor ikke 

generaliseres men synes at understrege, at CAM-ICU er et godt 

testinstrument til hurtig opdagelse af delir. Tallet skal også ses i forhold til, 

at de inkluderede patienter udgjorde en højrisikogruppe. 

Til gengæld har kun 25 % delir ved overflytning til stamafdeling, hvilket er 

en relativ lav forekomst. McNicoll (2003) finder i sin undersøgelse, at ca. 

halvdelen af de delirøse patienter, stadig har delir ved overflytning til anden 
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afdeling.  Det skal måske ses i forhold til, at intubationstiden i dette 

pilotstudie er forholdsvis lang i forhold til McNicolls undersøgelse, hvor 

den gennemsnitlige indlæggelsestid er 4 dage. Hvis indlæggelsestiden er 4 

dage må intubationstiden nødvendigvis være endnu kortere.  Tiden synes at 

spille en væsentlig rolle i delir udviklingen, idet undersøgelser viser en 

gennemsnitlig varighed af delir på 2,4 -4,2 dage (Ely et al., 2001,b)(Ely et 

al., 2001,c). Formodningen kan derfor være, at jo længere tid patienten er 

indlagt på intensiv efter sedering er ophævet jo større er chancen for, at han 

bliver fri for delir inden overflytning. 

11.2. Nødvendige forudsætninger hos personalet 

Når der ikke kunne påvises nogen effekt af basal stimulation må der 

naturligvis tænkes på, om personalet har udført plejen efter forskrifterne. I 

dette studie synes det dokumenteret i cardex, på observationsskemaer og via 

direkte observationer af projektlederen, at procedurerne med beroligende, 

kropsafgrænsende sengebad, lejringer, touch, initialberøringer og 

tilrettelæggelse af plejen efter anamneseoptagelse er fulgt. Det er imidlertid 

svært at vurdere kvaliteten af plejepersonalets berøringer og netop kvaliteten 

betones meget af Nydahl, for at basal stimulation skal blive en hjælp til 

patienten (Nydahl, 2005,s.121). Nydahl påpeger også, at en vigtig  

forudsætning hos plejepersonalet er, at den enkelte erkender og håndterer 

egne grænser (Nydahl,2005,s. 87). I dette pilotstudie, hvor plejepersonalet 

til basal stimulation er fundet ved lodtrækning, kan det ikke udelukkes, at 

det er grænseoverskridende for enkelte i personalegruppen at skulle lave så 

mange beroligende, kropsafgrænsende patientberøringer. Det må 

nødvendigvis tages i betragtning, idet Routasalo i sit studie hos 60 kritisk 

syge patienter fandt, at 30 % af sygeplejerskerne kun berørte deres patienter 

i forbindelse med procedurer og ca. 85 % af alle berøringer var 

instrumentelle (Routasalo, 1999, s.846).  Det understreger, at det ikke altid 

er naturligt for intensive sygeplejersker at berøre deres patienter, når 

formålet ikke er instrumentelt. Hvis sygeplejersken finder det 

grænseoverskridende, er det muligt, at hun er i stand til at udføre basal 

stimulation proceduremæssigt korrekt men måden, hvorpå hendes hænder 
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berører patienten og måden, hvorpå hun interagerer med patienten, vil ikke 

have den ønskede kvalitet. Det er ikke sikkert, at denne forskel vil kunne 

direkte observeres, men patienten vil sandsynligvis kunne mærke forskel.  

Netop interaktionen med patienten fremhæver Nydahl vigtigheden af, da 

stimulationen skal tilpasses den enkelte patient, så patienten ikke bliver 

hverken over- eller understimuleret (Nydahl, 1999,2003,2004,2005). Også 

Verity siger dette, idet hun fremhæver, at der i berøringer altid er indlejret 

en mulighed for misforståelser. Derfor må sygeplejersken være i stand til at 

udføre sine berøringer med opmærksomhed på den enkelte patient (Verity, 

1996, s. 357). Dette understreges af Routasalo, der siger, at Marx et al. i 

1989 faktisk har lavet en undersøgelse af forholdet mellem agitation og 

berøringer. I denne undersøgelse viste set sig, at berøringer kunne forværre 

agiteret, aggressiv adfærd hos patienten (Routasalo, 1999, s. 847). 

Formår sygeplejersken ikke at aflæse patientens signaler og tilpasse sine 

tilbud efter dette, tyder det på, at berøringerne i basal stimulation kan blive 

grænseoverskridende for patienten og kan få den modsatte effekt nemlig uro 

og agitation.  

Hvis sygeplejersken skal være i stand til at individualisere sine tilbud til 

patienten, kunne interagere med ham og give berøringer med en passende 

kvalitet, kræves der et vist kompetenceniveau. Kaster man blikket til 

Benners forskning af kompetenceniveauer, ses det, at sygeplejersken 

minimum må være på det kompetente niveau, idet sygeplejersker på lavere 

niveauer ikke er i stand til at afvige fra standarder og procedurer 

(Benner,1996). Det er derfor ikke muligt at være enig med Nydahl, når han 

siger, at ”man ikke kan sige, hvilke forudsætninger en sygeplejerske skal 

have for at kunne udføre basal stimulation. Det afhænger af den enkeltes 

prioritering inden for sygepleje” (Nydahl, 2005,s.87). Man må i stedet give 

Hannich ret, når han siger, at sygeplejerskerne skal være i besiddelse af stor 

fleksibilitet og kompetence (Hannich, 2005, s. 60). Sammenholdes dette 

med det faktum at plejepersonalet er fundet ved lodtrækning, så kan det 

have spillet ind på resultatet, idet ikke alle var på det kompetente niveau 

eller højere.     
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11.3. Resultaterne af RASS scoringerne 

Der kunne som tidligere nævnt ikke påvises nogen signifikant forskel i 

agitationsgraden i de to grupper. Tendensen er imidlertid, at 

kontrolgruppens RASS score er lavere end interventionsgruppens. Det synes 

her vigtigt at tage i betragtning, at de meget lave RASS scoringer indenfor 

de første 24 timer meget vel kan være et udtryk for restsedering hos den 

enkelte patient. Ingen patienter i dette pilotstudie havde således positiv 

RASS scoring i det første døgn. Alle patienter i pilotstudiet var sederede 

med Dormicum og Morfin/Haldid men sammenhængen mellem 

medicaminaernes dosering og RASS scoringerne er ikke undersøgt i dette 

pilotstudie. Andre har imidlertid som tidligere nævnt påvist en 

sammenhæng mellem disse medicamina og udvikling af agitation/delir. 

(Axell,2002) (Dubois, 2001).  

Problemstillingen i dette kan synes at være som den med hønen og ægget. 

Får patienten større doser Benzodiazipiner og morfica, fordi patienten tidligt 

i forløbet måske allerede inden sedering ophører er delirøs og urolig eller får 

patienten delir pga. medicinindgiften.  

RASS scoringer ses overordnet som værende en velegnet og nem metode at 

identificere patientens agitations-eller sederingsgrad på. Når testen anvendes 

på intuberede, intensive patienter, synes det imidlertid vigtigt ikke at sætte 

lighedstegn mellem lave RASS scoringer og rolige, klare tankeprocesser.  

Ingen af studiets patienter havde således scoringer over 0 det første døgn 

men alligevel havde 7 af dem delir. 

11.4. Basal stimulation som kommunikationsmetode 

Fysiske berøringer synes at være en integreret del af næsten alle 

sygeplejesituationer og berøringer synes ikke kan kunne undværes i 

sygeplejesituationer med ikke verbalt kommunikerende patienter, idet 

berøringer kan komplementere den verbale kommunikation, vende 

patientens opmærksomhed mod verbal kommunikation, berolige og 

signalere omsorg for patienten (Routasalo, 1999, s. 843)(Verity, 1996, 

s.357).  Berøringerne i basal stimulation er således en måde at kommunikere 

non verbalt med patienten på, en måde at føre en sygeplejedialog på det 
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fysiske niveau (Nydahl, 2005,s. 12). Berøringerne i dette studie havde som 

hovedformål at kommunikere kropsgrænser, kropslig orientering, 

struktureret omverden, interpersonel kontakt, sikkerhed, beroligelse og 

forståelse. Når dette studie ikke kan påvise nogen effekt af disse berøringer 

på forekomsten af delir eller på agitationsgraden kan det skyldes, at en 

kommunikationsproces er en kompleks proces med mange facetter. En 

sådan proces med mange facetter synes det umuligt at måle effekten af med 

et eller få måleinstrumenter. Men basal stimulation er ikke bare en 

kommunikationsproces, det er et i det hele taget komplekst koncept, hvor en 

lang række faktorer påvirker hinanden (Nydahl, 2005, s. 304) og det gør det 

endnu sværere at undersøge effekten af bare en lille del af et koncept.  

11.5. Basal stimulation som mestringsressource 

Intensiv delir kan siges at være tegn på at patienten ikke mestrer at være 

indlagt på en intensiv afdeling.  Basal stimulation kan således ses som en 

hjælp til at styrke patientens mestringsevner og som en måde at forebygge 

udviklingen af intensiv delir.  Nydahl siger, at basal stimulation hjælper 

patienten med at gøre situationen forståelig, gøre patienten aktiv i egen 

udvikling og finde ny mening i livet (Nydahl, 2005, s.81).  Resultaterne i 

dette studie synes ikke at vise, at det er lykkes, idet 7 af 8 udviklede delir. 

Vender man blikket mod en at de teoretikere, som har beskæftiget sig meget 

med mestring og sundhedsfremme nemlig Antonovsky, så mener han, at 

såfremt et menneske skal kunne mestre en situation, skal personen have en 

følelse af sammenhæng. For at få denne følelse af sammenhæng må 3 

forhold være til stede: 1. begribelighed. Denne komponent indebærer, at de 

stimuli, der kommer fra personens indre og ydre miljø opfattes som 

sammenhængende, strukturerede, tydelige og forståelige. 2. håndterbarhed. I 

denne komponent indgår troen på, at der står ressourcer til personens 

rådighed, så personen kan mestre de krav, personen bliver stillet over for af 

både de indre og ydre stimuli. 3. meningsfuldhed. Denne komponent 

indeholder følelsen af, at livet rent følelsesmæssigt er forståeligt, at de krav 

livet fører med sig er værd at involvere og engagere sig i. Hvis 

meningsfuldhed ikke er til stede, vil personen ikke kunne opleve en følelse 
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af sammenhæng og derved ikke mestre situationen (Antonovsky,2000, s. 

33-46). 

Sammenholdes Antonovskys teori med tiltagene i basal stimulation ses det, 

at tiltagene i basal stimulation forsøger at styrke alle tre komponenter. Men 

det er også tydeligt, at hvis den intensive patient ikke oplever at basal 

stimulation giver begribelighed og håndterbarhed, måske fordi tilbuddene 

ikke er tilpasset lige netop ham, så vil tiltagene ikke give mening og 

patienten vil ikke engagere sig. Patienten er den handlende person i sin egen 

udvikling, siger Nydahl, og det er ham der afgør hvilket tilbud han finder 

relevant (Nydahl, 2005, s. 14-16). Resultaterne i dette studie kunne indikere, 

at 7 ud af 8 patienter ikke fandt tiltagene relevante. De udviklede således 

delir, fordi tiltagene ikke gav nogen mening. 

11.6. Patienten uden delir 

Der var imidlertid en patient, som ikke fik delir og følges Antonovskys 

salutogenetiske tankegang burde fokus i højere grad være på denne ene 

patient. Denne patient er det afvigende tilfælde (Antonovsky, 2000, s. 29) 

og det mest interessante. Tænkes salutogenetisk har man fokus på det sunde 

og det interessante bliver så at undersøge, hvorfor denne patient ikke   

udviklede  intensiv delir, selv om han var i samme situation som de andre 7. 

Medvirkede basal stimulation hos denne patient til, at han fik en oplevelse 

af sammenhæng og derved mestrede situationen og undgik delir. Muligvis 

ikke for ifølge Antonovsky er det usandsynligt at en midlertidig intervention 

kan medføre en væsentlig ændring i oplevelsen af sammenhæng 

(Antonovsky,2000, s. 140). Men han siger dog samtidigt, at det er muligt at 

opnå en lille midlertidig forbedring af oplevelsen af sammenhæng, hvis man 

kan føre patienten frem til at få en oplevelse af indre sammenhæng, en 

balance i belastningerne og meningsfyldt medbestemmelse (Antonovsky, 

2000, s. 141).  Så det kan ikke afvises, at basal stimulation har hjulpet denne 

patient til denne lille midlertidige forbedring, der lige var det afgørende for 

at denne patient kunne undgå at udvikle delir.  

Eller også er forklaringen en hel anden nemlig at denne patient ikke har nået 

at udvikle delir. Dette kunne være muligt, idet andre undersøgelser som 



 30 

tidligere nævnt har vist, at delir oftest viser siger efter de første 24 timer.  

11.7.  Metodeovervejelser 

Man må ud fra ovennævnte diskussion stille sig spørgsmålet, om kvantitativ 

forskningsmetode er en velegnet metode til at undersøge et  sygepleje 

koncepts virkning.  En stor del af basal stimulation er berøringer og 

kvantitativ forskningsmetode har ofte været brugt til studier af berøringer i 

sygeplejen (Routasalo, 1999,s. 844), så generelt synes kvantitativ forskning 

at have sin plads her.  

Dette studies overordnede svaghed er som tidligere nævnt antallet af 

patienter. Det lille antal gør det ikke muligt med statistisk signifikans at 

generalisere resultaterne og udsige noget om årsagssammenhænge og 

virkninger.  

Kravene til objektivitet og målbarhed i kvantitativt forskning synes 

imidlertid i overvejende grad at være fulgt. De anvendte måleinstrumenter 

er validerede i flere undersøgelser, blindet personale har foretaget 

målingerne, patienterne og interventionsgruppens plejepersonale er 

randomiserede, så  tredjevariabler, bias og confoundere er i vid udstrækning 

forsøgt kontrolleret. 

Der ses også at være en stor styrke, at alle patienter, som kunne imødegå  in-

og eksklusionskriterierne blev inkluderet. Ingen udgik pga. manglende 

samtykke. 

Men kvantitativ metode kan ikke bruges i alle forskningsmæssige 

sammenhænge jvf. den teoretiske referencebeskrivelse. Intensiv delir og 

basal stimulation har vist sig at være komplekse fænomener og i så fald kan 

det være en fordel at anvende triangulering som metode (Laursen, 2001, s. 

26). Noget tyder på, at effekten af basal stimulation på intensiv delir og 

agitation ikke kan belyses og forstås ved brug af en enkelt metode.  

I dette tilfælde ses en anvendelse af såvel metode- som kildetriangulering at 

kunne være hensigtsmæssig. Det kunne være hensigtsmæssigt, at metode 

triangulere nemlig at bruge både kvalitativ og kvantitativ metode og 

kildetriangulere ved at bruge både direkte observationer af 

sygeplejesituationer, direkte målinger som i denne undersøgelse og endelig 
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interviewe tidligere delirøse patienter. Det er nemlig muligt, at selv om 

patienterne udvikler delir, så er deres oplevelser anderledes med basal 

stimulation end uden denne. Det er også muligt, at der kan direkte 

observeres forandringer hos patienten, når han får basal stimulation. 

Sammenholdes resultaterne af disse tilgange med hinanden kan der muligvis 

vise sig effekt. I hvert fald har man givet sig selv muligheden for at få data 

om problemet på forskellige måder og muligheden for, at ukendte 

sammenhænge viser sig (Laursen, 2001, s. 26). 

  

12. KONKLUSION 

Det er ikke muligt at lave nogen konklusion på de foreliggende resultater på 

grund af det lille antal inkluderede patienter.  

Det kan således ikke afkræftes, at basal stimulation kan forebygge intensiv 

delir, ligesom det ikke afkræftes, at basal stimulation kan mindske 

agitationsgraden.  

 

13. PERSPEKTIVERING 

Det var som udgangspunkt ønsket, at der i pilotundersøgelsen skulle indgå 

20 patienter, idet håbet var, at et sådant antal kunne udsige en effekt 

størrelse på årsags virknings relationen mellem basal stimulation og intensiv 

delir. Det kan derfor være oplagt, at fortsætte dette pilotstudie til det 

oprindeligt ønskede antal patienter er inkluderet. Spørgsmålet er dog, om 

der ikke allerede med det nuværende antal er opnået en datamætning og det 

i stedet er hensigtsmæssigt at fortsætte med en af de tidligere beskrevne 

forskningsdesigns. 

Det ses, at intensiv delir er et så hyppigt forekommende og om sig gribende 

problem, at det nødvendigvis må påkalde sig en øget opmærksomhed på alle 

intensive afdelinger. CAM-ICU og RASS scoringerne ses i den forbindelse 

at være nemme at bruge og effektive til at diagnosticere delir og 

agitationsniveau, og det synes derfor oplagt, at disse testinstrumenter 

integreres i den daglige praksis fremover. Ligeledes ses basal stimulation 

integreret som et tilbud i afdelingen, idet erfaringerne fra klinikken viser, at 
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basal stimulation kan have en beroligende og opmærksomhedsfremmende 

virkning på den delirøse patient.  

Overordnet betragtet ses det vigtigt, at der i den enkelte intensiv afdeling er 

en vifte af tilbud /tiltag af både medicinsk og plejemæssig art til den delirøse 

patient, idet intensiv delir må ses som en individuel oplevelse, der kræver 

individuelle tiltag tilpasset den enkelte patient. Det synes derfor ikke at være 

løsningen at indføre en klinisk retningslinie, som foreslået i 

sygeplejesammenhæng for nyligt (Baktofte, 2005, s. 36). I stedet synes 

kræfterne at skulle sættes ind på, at få så mange tilbud i en afdeling som 

muligt, at skærpe opmærksomheden i behandlingsteamet på problemet og 

kompetenceudvikle den enkelte sygeplejerske, så hun kommer på et 

kompetenceniveau, hvor hun formår at individualisere sin sygepleje og     

vælge relevante tiltag i viften af tilbud. 
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