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Sammanfattning 

Bakgrund. Tidigare forskning visar att andelen äldre personer över 65 år ökar. 

Denna ökning resulterar i ett större antal äldre på akutmottagningarna som inte är 

anpassade för äldre patienter med mer komplexa vårdbehov. Väntetiderna för äldre 

patienter blir långa och på grund av bristande vårdåtgärder så riskerar de att drabbas 

av vårdskador som dehydrering, överfylld urinblåsa och fall. 

Syfte. Syftet var att beskriva de äldre patienternas upplevelser av att besöka 

akutmottagningen. 

Metod. Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie som är baserad på elva 

stycken vetenskapliga artiklar. 

Resultat. I resulatet framkommer att de äldre patienterna har både positiva och 

negativa upplevelser av att vistats på akutmottagningen. Resultatet presenteras i sex 

kategorier, vilka är Trygghet, Bekräftelse, Förståelse, Kommunikation, Väntetid och 

Fysiskt obehag. 

Slutsats. Resultatet ger en fördjupad kunskap till akutsjuksköterskan i mötet med 

äldre patienter. Kunskapen kan bidra till att identifiera förbättringsåtgärder vid 

omhändertagandet av de äldre och därmed minska risken vårdskador och 

vårdlidande. Slutsatsen är att omhändertagandet av äldre patienter kan förbättras. 

Resultatet visar att de äldre vill ha bekräftelse från vårdpersonalen och de vill vara 

delaktiga i sin vård genom att få information på en nivå så de förstår. Genom 

tillämpning av personcentrerat förhållningssätt kan delaktighet uppnås och 

patientens individuella behov kan lättare identifieras vilket bidrar till ett minskat 

vårdlidande. 
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Abstract 

Background. Previous research shows that the proportion of older people over the 

age of 65 increases. This increase results in a larger number of elderly people in the 

Swedish emergency departments which are not adapted for older patients with more 

complex care needs. The waiting times for elderly patients are long and due to lack 

of care measures, the risk is they suffer from injuries such as malnutrition, 

overflowing bladder and fall. 

Aim. The purpose was to describe the elderlies` experiences of visiting the 

emergency department. 

Method. The present study is a systematic review of literature based on eleven 

scientific articles. 

Result. The result shows that the elderly patients have both positive and negative 

experiences of staying at the emergency department. The results are presented in six 

categories, which are Safety, Confirmation, Understanding, Communication, 

Waiting, and Physical Discomfort. 

Conclusion. The result provides in-depth knowledge to the emergency nurse in 

meeting with older patients. Knowledge can contribute to identifying improvement 

measures in the care of the elderly, thereby reducing the risk of healthcare injuries 

and suffering. The conclusion is that the care of older patients can be improved. The 

result shows that the elderly wants confirmation from the nursing staff and they also 

want to be involved in thir care by getting information in a level that they can 

understand. Through the application of a person-centered approach, participation 

can be achieved and the patient's individual needs can be more easy to identify, 

which contributes to reduced suffering for elderly patients. 
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 Inledning 

Andelen personer över 65 år ökar i Sverige och beräknas utgöra 23 procent av 

populationen i Sverige år 2040, en ökning med 4 procent från år 2015 

(Socialstyrelsen, 2018a). Under år 2017 besökte omkring 2 miljoner vuxna patienter 

svenska akutmottagningar och nästan 18 procent av dessa besök utgjordes av 

personer som var 80 år och äldre (Socialstyrelsen, 2018b). En ökad ålder innebär 

längre besökstider på Sveriges akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2015). Om 

omvårdnadsåtgärderna inte är tillräckliga på akutmottagningen finns risk för 

trycksår, vätskebrist och fallskador (Socialstyrelsen, 2006, refererad i Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Övriga vårdskador som beskrivs 

på akutmottagningen är skador till följd av överfylld urinblåsa och försämrat 

hälsotillstånd. När patienter lämnas ensamma under lång tid kan de även drabbas av 

förvirring, oro, smittrisk och lidande (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 

2018). 

  

De långa besökstiderna för de äldre patienterna kombinerat med bristande 

omvårdnad kan leda till negativ inverkan och onödigt lidande för denna 

patientgrupp. För att kunna förbättra omhändertagandet av äldre patienter på 

akutmottagningen är det betydelsefullt att få reda på hur de äldre patienterna 

upplever besöket på akutmottagningen.  

 Bakgrund 

Överbeläggningar på akutmottagningar är ett internationellt problem vilket medför 

långa väntetider som i sin tur leder till ökad dödlighet för de äldre patienterna (Di 

Somma et al., 2014; Ellis, Marshall & Ritchie, 2014; Sun et al., 2012). En 

bidragande orsak till överbeläggningarna är en äldre befolkning som ofta har mer 

komplexa vårdbehov jämfört med yngre patienter. För att kunna möta det ökade 

behovet av akutsjukvård måste en organisationsförändring ske. Hälso- och 

sjukvårdssystemen måste anpassas mer efter de äldres vårdbehov (Di Somma, et al., 

2014; Schrijver, Toppinga, de Vrijes, Kramer & Nanaykkara, 2013; World Health 

Organisation [WHO], 2017). Det har även framkommit att akutmottagningarna inte 

är anpassade för de äldres behov (Di Somma et al., 2014; Grunier, Silver & Rochon, 

2011; Schrijver et al., 2013). Antalet patientbesök på svenska akutmottagningar har 

ökat med tre procent mellan år 2014 och år 2015 (Socialstyrelsen, 2014; 

Socialstyrelsen, 2015). En ökad patienttäthet på akutmottagningarna leder till ökade 

patientsäkerhetsrisker, långa väntetider och ökad risk för komplikationer (Cheng, 

2016; Di Somma et al., 2014).  De 20 000 mest vårdtunga patienterna år 2008 hade 

en medianålder på 71 år, var multisjuka och sökte ofta vård. Dessa patienter stod för 

en stor del av inläggningarna inom slutenvården, i genomsnitt fyra inläggningar per 

år, varav 60 procent var akuta inläggningar. (SOU 2016:2). 
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 Äldre 
Äldre personer definieras som 65 år eller äldre (SBU, 2013; WHO, 2002). 

Socialstyrelsen använder begreppet “de mest sjuka äldre” som innefattar personer 

som har en ålder på minst 65 år, är sköra eller har en svår samsjuklighet som är 

detsamma som multisjuklighet (Socialstyrelsen, u.å) Begreppet sköra äldre används 

vanligen för att beskriva personer med hög biologisk ålder med ökad sårbarhet i 

samband med sjukdom på grund av minskade fysiologiska reserver och försämrad 

funktion i flera organsystem. Förmågan att klara av vardagliga sysslor och 

stressande situationer som exempelvis sjukhusinläggning blir nedsatt. Skörhet kan 

visa sig som allmän svaghet, nedsatt uthållighet, trötthet, nedsatt funktionsförmåga, 

dålig balans, försämrade mentala funktioner, låg stresstolerans och ofrivillig 

viktnedgång (Cheng, Mao, Leng, 2014; Socialstyrelsen, u.å.; Vicente et al., 2012). 

 

 Äldre på akutmottagningen 
Forskning visar att tio procent av de äldre patienterna får vänta sju timmar eller mer 

på akutmottagningen innan de skrivs in i slutenvården eller får återgå till hemmet 

(Socialstyrelsen, 2017). I regel upplever de äldre patienterna att vårdkvaliteten på 

akutmottagningen är bättre jämfört med yngre patienter (McCusker et al., 2018; 

Shankar, Bhatia, Schuur, 2014). Vårdpersonalens roll beskrivs central för hur äldre 

patienter upplever besöket på akutmottagningen. Oftast har de äldre patienterna 

endast positiva erfarenheter av mötet med vårdpersonalen. (Hoon, Mackey, Hong-

Gu, 2012; Shankar et al.,2014).  

Brister som äldre patienter upplever är när mat och toalettbesök uteblir eller när det 

inte finns tillgång till larmknapp (McCusker et al.,2018; Shankar et al., 2014). I en 

intervjustudie framkom att äldre upplever att de är mindre betydelsefulla än yngre 

patienter, vilket leder till att de undviker att be om hjälp med exempelvis 

toalettbesök (Way, 2008). En annan aspekt som leder till missnöje hos de äldre är 

när smärtlindring uteblir trots att behovet finns (Hoon et al., 2012; Shankar et al., 

2014). Att miljön på akutmottagningen inte är anpassad efter de äldre patienternas 

behov, beskrivs som ett problem. Britsarna upplevs obekväma och det finns ingen 

möjlighet till avskildhet, andra faktorer i miljön som beskrivs som negativa är 

begränsat antal toaletter och otrevliga väntrum (Shankar et al., 2014). 

 

Långa väntetider har visat sig leda till missnöje hos äldre patienter (Hoon et al., 

2012; McCusker et al., 2018) Om vårdpersonalen informerar om väntetiden leder 

det till mindre missnöje och väntetiderna kan accepteras (McCusker et al., 2018).  

Många äldre har psykosociala och medicinska vårdbehov som inte kan 

tillfredsställas på en akutmottagning (Hoon et al., 2012; Schrijver et al., 2013; 

Shankar et al., 2014), därav kan långa väntetider medföra nervositet och förvirring 

och leda till misstro när omvårdnaden uteblir (Shankar et al., 2014). Effektiv 

kommunikation mellan vårdpersonalen och patienterna har visat sig förbättra 

upplevelsen på akutmottagningen för de äldre. Om de får tillräckligt med 

information och stöd från vårdpersonalen så bidrar det till att känslan av oro och 

övergivenhet uteblir (Hoon et al., 2012; Shankar et al., 2014).  För de äldre 

patienterna är det viktigt att få tydliga instruktioner, gärna skriftligt om fortsatt 

planering innan de lämnar akutmottagningen. Tydliga instruktioner skapar trygghet 

för de äldre patienterna (McCusker et al., 2018). 
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 Akutsjuksköterskan 
Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har 

utformat en kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor. I 

kompetensbeskrivningen framhålls de sex kärnkompetenser som är gemensamma 

för vårdens professioner vilka är, personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och säker vård och informatik. Fyra 

grundläggande ansvarsområden för akutsjuksköterskan är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Arbetet ska utföras 

evidensbaserat och följa lagar, författningar och styrdokument för hälso-och 

sjukvården. Akutsjuksköterskan ska tillse att patientens integritet och värdighet ska 

bevaras utan att patientsäkerheten påverkas negativt. Akutsjuksköterskan ska vid 

mötet med patienten stärka känslan av trygghet och säkerhet genom att främja en så 

lugn miljö som möjligt och använda ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med 

patienten genom att utgå från individuella särskilda behov.  

Akutsjuksköterskan har ett ansvar att bidra till säker vård genom att se till att 

avvikelser och risker rapporteras och följs upp och att riktlinjer för god omvårdnad 

tillämpas (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2017; Öhrn, 2017). 

 

 Patientsäkerhet 
Både i Sverige och internationellt är patientsäkerhet en central fråga och en 

indikator på god och säker vård (Öhrn, 2017). Patientsäkerhetslagen syftar till att 

tillse hög säkerhet inom hälso- och sjukvården. Säker vård innebär att vård som 

bedrivs har sin grund i evidensbaserad kunskap och att personal som utför vården 

har rätt kompetens till uppgiften (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, 1 §). Enligt 

patientsäkerhetslagen innebär vårdskada lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom, eller dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade vidtagits. 

Vårdgivarens skyldighet är att göra vad som krävs för att vårdskador i möjligaste 

mån ska undvikas (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, 5 §; Öhrn, 2017). 

Vårdskador inträffar vid nästan 8 procent av alla av alla vårdtillfällen i Sverige, 

kostnaderna beräknas vara 7 miljarder/år (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2016). De vårdskador som uppkommer på akutmottagningar beskrivs som 

näringsbrist, trycksår, fallskador, skador till följd av överfylld urinblåsa och 

försämrat hälsotillstånd. När patienter lämnas ensamma under lång tid kan de även 

drabbas av förvirring, oro, smittrisk och lidande (IVO, 2018). 

  

 Teoretisk referensram 

2.5.1 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård har sin grund i personalismen. Kunskapsteorin i personalismen 

är fenemenologisk och menar att människan erfar världen och sig själva genom sina 

sinnen, testar sina föreställningar i handlingar och justerar efter nya erfarenheter 

(Ekman & Norberg, 2013). 

Vid tillämpning av personcentrerad vård i hälso- och sjukvården är den centrala 

delen patienten och närstående. Tonvikten ligger i att se patientens egna förmågor 

genom att flytta fokus från sjukdomen till patientens erfarenheter och upplevelser av 
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sjukdomstillståndet. Den professionella kunskapen som innebär mer makt och 

ansvar ska sammanvägas med patientens rätt till autonomi och integritet. Genom att 

tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienten kan 

akutsjuksköterskan få en djupare förståelse för hur symtomen påverkar patientens 

vardag. (Dahlberg & Ekman, 2017; Ekman & Norberg, 2013; Olsson, Jakobsson-

Ung, Swedberg & Ekman, 2013).  

 

Den personcentrerade vården stöds av hälso- och sjukvårdslagen som innebär att 

vården ska bygga på patientens integritet och självbestämmande och så långt som 

möjligt ska vården utformas i samråd med patienten med hänsyn till patientens 

individuella förutsättningar (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30 kap 5, 

1 §). 

 

2.5.2 Vårdlidande 

Kränkning av patientens värdighet är den vanligaste orsaken till vårdlidande. 

Kränkning av en människas värdighet kan uppkomma vid nonchalans vid tilltal, att 

bryta mot sekretessen genom att tala öppet om patientens problem inför obehöriga 

eller att klä av patienten på en plats som inte är avskild. Det är därför av stor vikt att 

alla professioner som är involverade i patientens vård reflekterar över vilka insatser 

som behövs för att lindra patientens lidande. För att minska risken för lidande är det 

nödvändigt att skapa en vårdkultur där äldre patienter känner sig välkomna och att 

sjuksköterskan och övriga professioner undviker kränkande behandling, visar 

respekt och ger en god vård. Genom att erbjuda enkla omvårdnadsåtgärder som 

något att äta eller gå på toaletten gör att äldre patienter känner att de har ett värde 

(Eriksson, 2015). 

 

När patienter lämnas ensamma på akutmottagningen under längre tidsperioder finns 

det en risk för att de drabbas av oro, förvirring och lidande (IVO, 2018). En tidigare 

studie har visat att av de patienter som kommer till akutmottagningen upplever 62 

procent minst en sorts lidande – fysiskt och/eller psykiskt. Lidandet lindrades av 

behandling av de fysiska eller psykiska symtomen som patienten upplevde. Men 

lidandet lindrades även av att patienterna fick information, omvårdnad av vänlig 

personal och när de upplevde att de blev sedda (Body, Kaide, Kendal & Foex, 

2015). Att drabbas av vårdlidande innebär ofta en upplevelse av att tappa kontrollen 

och en känsla av kränkning. Vårdlidande kan grunda sig i patienten inte blir lyssnad 

på eller tagen på allvar eller på grund av felaktig eller utebliven vård. (Wiklund, 

2003). 

  

Författaren till föreliggande litteraturstudie ser ett stort värde i att diskutera studiens 

kommande resultat mot personcentrerad vård och vårdlidande. Detta för att 

undersöka om det finns några gemensamma faktorer eller markanta skillnader 

mellan de äldre patienternas upplevelser av besöket på akutmottagningen och den 

personcentrerade vården. Insikt i dessa skillnader och likheter kan underlätta för 

akutsjuksköterskan att förbättra patienternas upplevelse av besöket på 

akutmottagningen. Att diskutera de äldre patienternas upplevelser i förhållande till 

vårdlidande kan leda till en djupare förståelse för de äldre patienternas situation 

vilket i sin tur kan användas till förbättringsåtgärder på akutmottagningarna vid 

omhändertagandet av äldre patienter. 
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 Problemformulering 
Forskning visar att ökad ålder innebär långa besökstider på akutmottagningarna. 

Problemet med långa väntetider orsakar ett onödigt lidande för de äldre patienterna 

eftersom akutsjukvården i regel inte är anpassad till de äldre patienternas komplexa 

vårdbehov. Vårdskador som uppkommer på akutmottagningen drabbar oftare äldre 

än övriga patientgrupper. Orsaken till detta är skörheten som kommer med åldern, 

en ökad risk för fall, minskad rörlighet och att äldre patienter inte alltid har 

förmågan att fånga personalens uppmärksamhet. Om omvårdnadsåtgärderna inte är 

tillräckliga på akutmottagningen finns risk för trycksår, vätskebrist, fallskador, 

överfylld urinblåsa och försämrat hälsotillstånd. När patienterna lämnas ensamma 

under lång tid kan de även drabbas av förvirring, oro och därmed lidande.  

Akutsjuksköterskan ska ta en aktiv del i patientsäkerhetsarbetet genom att ta hänsyn 

till patientens utsatthet, sårbarhet och behov. Ett personcentrerat och etiskt 

förhållningssätt ska tillämpas, vilket främjar att vården ges på lika villkor och med  

respekt för människors lika värde. Det ligger i akutsjuksköterskans ansvar att 

upprätthålla patientens värdighet och sätta individuella behov i fokus. 

Kunskap om de äldre patienternas upplevelser av besöket på akutmottagningen kan 

ha en avgörande betydelse för utveckling av vården av äldre på akutmottagningen. 

Kunskapen kan också bidra till värdefull information vid utveckling av 

patientsäkerhet och styrka evidensen för tillämpning av personcentrerad vård på 

akutmottagningen. För de äldre patienterna kan förbättring i omhändertagandet på 

akutmottagningen leda till en ökad delaktighet, större trygghet och en säkrare vård. 

Detta innebär att det undvikbara vårdlidandet för de äldre patienterna minskar. 

 

 Syfte 
Syftet var att beskriva äldre patienters upplevelser under besöket på 

akutmottagningen. 

 Metod 

 Design  
För att besvara studiens syfte har en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats 

utförts. I enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ansågs metoden 

lämplig eftersom syftet var att studera människors upplevelser i ett sammanhang. 

Den kvalitativa ansatsen som har sina rötter i antroprologin kännetecknas av ett 

induktivt tänkande vilket gör att fokus ligger i att tolka och få en förståelse för 

människans upplevelse av den subjektiva omvärlden (Forsberg & Wengström, 

2015). Inom den kvalitativa forskningen är induktiv ansats vanlig eftersom 

verkligheten analyseras och observeras utan att forskaren utgår från en vedertagen 

teori (Patel & Davidsson, 2011). Systematisk litteraturstudie innebär att litteratur i 

form av vetenskapliga artiklar söks på ett systematiskt sätt och granskas därefter 

kritiskt, för att sedan sammanställa information från litteraturen som svarar på 

forskningsfrågan (Polit & Beck, 2017). 

 

 



 

6(33) 

 

 Urval 
Författaren valde att inkludera kvalitativa studier eftersom upplevelser skulle 

undersökas. Henricson och Billhult (2012) påpekar att kvalitativa studier oftast 

undersöker upplevelser. 

  

I enlighet med rekommendation från SBU (2017a) och Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) användes PEO-modellen till hjälp för att dela in syftet i delar och 

utifrån det identifiera inklusions och exklusionskriterier, se (tabell 1).  

 

Resultatet blev att studier som beskrev de äldre patienternas upplevelser av 

akutmottagningsbesök inkluderades. Studierna var vetenskapliga originalstudier 

med publiceringsår 2003–2019, skrivna på engelska, tillgängliga i fulltext, etiskt 

granskade eller hade ett etiskt resonemang och en vetenskaplig granskning (peer-

reviewed) var utförd. Studier exkluderades om studien inte hade fokus på de äldre 

patienternas upplevelser, om det saknades redovisning av grundliga etiska 

överväganden, om de var kvantitativa eller om studien efter kvalitetsgranskningen 

bedömdes ha låg kvalitet. Eftersom det inte fanns möjlighet att se om artiklarna var 

peer-reviewed i PubMed kontrollerades de relevanta artiklarna i databasen manuellt 

mot tidskriftsdatabasen Ulrichsweb efter rekommendation av bibliotekarie på 

Linnéuniversitetet. 

 

 Datainsamling    
Till en början gjordes en fritextsökning i Google schoolar utifrån syftet för att få en 

överblick av hur mycket information det fanns kring forskningsfrågan, om 

frågeformuleringen var väldefinierad och för identifiering av termer i träffresultaten. 

Flera studier som belyste forskningsfrågan framkom. 

För att vetenskapligt kunna studera en specifik fråga krävs en fördjupning i 

litteraturen som speglar studiens problemområde. Till hjälp för att kunna avgränsa 

problemet används PEO-modellen (Population, Exposure, Outcome), se (tabell 1). 

Denna metod delar upp syftet i tre delar och kan användas i kvalitativa studier för 

att få en mer strukturerad frågeställning och därigenom finna relevanta söktermer 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 
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Tabell 1. Indelning av syftet enligt PEO-modellen 

P Vilken grupp ska studeras? Äldre patienter, 65 år eller äldre. 

E Vilken miljö/omgivning ska 

studeras? 

Akutmottagning 

O Vad ska uppnås/mätas? Patienternas upplevelse av vistelsen på 

akutmottagningen 

 

Innan den systematiska sökningen påbörjades tog författaren del av relevant 

information angående sökprocesser i de databaser som är tillgängliga via 

Linnéuniversitetet och deltog därefter i ett möte med universitetets bibliotekarier för 

att erhålla ytterligare relevant information. För att uppnå en god kvalitet i 

litteratursökningen utfördes sökningen systematiskt genom att följa stegen i 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016). 

 

Till en början identifierades relevanta fritextord och ämnesord genom att observera 

termer i de studier som framkommit vid tidigare fritextsökning. Därefter användes 

databasernas tesaurusar för att hitta ytterligare ämnesord. Ämnesord är specifika 

termer som är utformade av databasen och beskriver artiklarnas innehåll. För att öka 

möjligheten att få sökträffar på senaste forskningen så kombinerades ämnesorden 

med fritextorden, eftersom den senaste forskningen inte alltid har hunnit förses med 

ämnesord (SBU, 2017a). Söktermer som identifierades och användes i sökningarna 

redovisas i tabeller, se (tabell 2, 3). 

  

För att få tillgång till artiklar från MEDLINE rekommenderas sökning i databasen 

PubMed (Polit & Beck, 2017). Sökningarna utfördes därför i CINAHL och PubMed 

eftersom CINAHL och MEDLINE anses speciellt användbara vid 

omvårdnadsforskning (PubMed, u.å).  För att studier av värde inte skulle missas 

utfördes en testsökning i PsycINFO som också har ett innehåll för 

omvårdnadsforskning med mer psykologisk inriktning (Forsberg & Wengström, 

2015) men den sökningen genererade inga träffar så inga vidare sökningar utfördes. 

 

Eftersom målet var att fånga in så många studier som möjligt användes booleska 

sökoperatorer, wildcards och ämnesord, detta genererar en ökad känslighet i 

sökningen i form av att termernas olika böjningar inkluderas i sökningen eller att 

hela fraser uppfattas av databasen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Polit & 

Beck, 2017; SBU, 2017a).  
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Tabell 2. Söktermer i CINAHL 2019-01-24 

 
 

P E O 

 
#1 #2 #3 

Ämnesord (MH "Frail Elderly") (MH "Emergency 

Service+")  

  

(MH "Patient 

Satisfaction+") or 

(MH "Adaptation, 

Physiological") or  

(MH "Social Adjustment")  

  
 

OR OR OR 

Fritextord (”older patient*" or 

"older person*"or 

"older people*"or 

"Geriatric patient*")  

("emergency 

department*" or 

"emergency care")  

(experienc* or perception* 

or attitu* or view*)  

 

Tabell 3. Söktermer i PubMed 2019-01-24 

 P E O 

 
#1 #2 #3 

Ämnesord "Aged/physiology" 

[Mesh] 

"Emergency Service, 

Hospital" 

("Social Adjustment" 

[Mesh]) AND "Adaptation, 

Psychological" [Mesh] 

  

 
OR OR OR 

Fritextord  ((older patient) OR 

older adult) OR 

older person 

 Emergency 

department 

 ((experience) OR 

feelings) OR view 

 

Artikelsökningen resulterade i 131 träffar i CINAHL, se (tabell 4) och 184 träffar i 

PubMed, se (tabell 5).  

I enlighet med Bettany-Salitikov och McSherry (2016) identifieras studier för vidare 

granskning i två steg. Först lästes titlarna igenom och i de studier som bedömdes 

svara på forskningsfrågan lästes abstrakten för att få en djupare information om 

innehållet i studien. Därefter lästes sedan de studier som svarade på syftet i fulltext 

och bedömdes för vidare kvalitetsgranskning utifrån inklusions och 

exklusionskriterierna. Relevanta artiklar skrevs sedan ut för att kvalitétsgranskas. 

Sökningen i databasen PubMed genererade fem studier med betydelse för 

forskningsfrågan men bara två studier bedömdes för vidare kvalitetsgranskning. I 

CINAHL identifierades elva studier och åtta stycken bedömdes till vidare 

granskning.  Anledningen till exkluderingen var att inklusionskriterierna inte 
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uppfylldes.  För att hitta ytterligare studier tillämpades manuell sökning (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Genom granskning av redan funna artiklars 

referenslistor identifierades ytterligare tre studier av intresse. Efter 

kvalitetsgranskning så uppfyllde en av studierna inklusionskriterierna. En studie 

hade för låg kvalité och en studie uppfyllde inte inklusionskriterierna vid närmare 

granskning. 

 

 

Tabell 4. Sökning i CINAHL 2019-01-26 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets-

granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

#1 43 487 
     

#2 88 159 
     

#3 745 692 
     

#1 AND 

#2 AND 

#3 

131 131 16 11 8 8 

Begränsningar: publiceringsår:2003–2019, peer-review, english, human, Aged 65+ 
 

Tabell. 5. Sökning i PubMed 2019-01-26 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets-

granskade 

Inkluderade 

i resultat 

#1 5 077 

975 

     

#2 235 331 
     

#3 1 185 

428 

     

#1 AND 

#2 AND 

#3 

184 184 17 5 2 2 

Begränsningar: publiceringsår:2003–2019, human, english, nursing journals, Aged 65+ 
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 Kvalitétsgranskning 
Kvalitetsgranskning av artiklar som framkom till resultatet har utförts. Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) beskriver att kvalitetsgranskning är av stor vikt 

eftersom artiklarnas kvalitet speglar konklusionen i den systematiska 

litteraturstudien. SBU (2017a) menar att kvalitetsgranskning syftar till att identifiera 

bias (systematiska fel) som kan påverka resultatet. Som hjälp till granskningen har 

en granskningsmall från SBU använts då denna mall är specificerad till att granska 

kvalitativa studier som belyser upplevelser, se (bilaga 1).  

 

De delar som ingick i granskningsmallen var syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. Under varje del fanns frågor som besvarades med ja, nej, oklart, ej 

tillämpligt. Kvalitén skattades till hög, medelhög och låg. En studie med hög kvalité 

hade ett klart syfte, tydligt beskrivet urval och kontext med ett etiskt godkännande 

eller etiskt resonemang, datainsamlingen och analysen var tydligt beskrivna, 

resultatet var lätt att förstå och det var tydligt beskrivet. 

Eftersom studiens inklusionskriterier var vetenskapliga originalstudier så var det 

också viktigt att det fanns abstrakt, introduktion, diskussion och en tydlig 

referenslista (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2019). De studier som 

bedömdes som medelhög kvalitét hade brister i någon eller några av delarna i 

mallen men studien uppfyllde kriterier för att vara vetenskaplig. Om studien hade 

låg kvalité så vad det flera delar som saknades och uppfyllde då in kriterierna för en 

vetenskaplig artikel. Alla inkluderade studier till resultatet redovisas i en 

artikelmatris, se (bilaga 2). 

 

 Dataanalys 
För analys av studierna har tematisk analys tillämpats. Polit och Beck (2017) menar 

att denna typ av analys är vanlig när kvalitativ information bearbetas. Tematisk 

analysmetod syftar till att organisera information i olika teman. Som hjälp till 

dataanalysen har Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) dataextraktionsformulär 

använts, se (bilaga 3). Genom att bryta ner data med hjälp av ett 

dataextraktionsformulär ökar trovärdigheten för analysprocessen (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016). 

 

Burnard har utformat en metod för kvalitativ analys som beskrivs i nio steg 

(Burnard, 1991, refererad i Bettany-Salikov & McCherry, 2016). Författaren har 

följt stegen noggrant för att på ett systematiskt sätt få fram relevant information som 

belyser problemområdet.  

 

1. För att får en tydlig bild av resultatet lästes hela resultatet i fulltext två gånger. 

2. Författaren utgick från PEO-modellen för att hitta textstycken som hade relevans 

för studiens resultat. Textstycken som speglade äldre patienters upplevelser  

markerades med färg. 

3. För att få en samlad bild av informationen klistrades färgade textstycken 

tillsammans på ett papper och markering gjordes från vilken studie texten kom ifrån. 

4. Öppen kodning utfördes genom att dela in informationen i mindre kategorier. 

5. Alla kategorier som framkommit i steg 4 sammanfördes till bredare kategorier. 
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6. Listan med nya kategorier lästes igenom och om det fanns några likvärdiga 

kategorier togs en bort för att undvika upprepningar. 

7. För att minska risken för bias och därigenom öka trovärdigheten i studien lästes 

alla kategorier återigen igenom. 

8. Artiklarnas resultat lästes igenom ännu en gång för att försäkra att information 

med relevans för forskningsfrågan inte hade missats. 

9. När alla stegen utförts noggrant i en artikel gjordes samma procedur med nästa 

studie (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

 

 Forskningsetiska överväganden 
Forskare som involverar människor ansvarar för att säkerställa att rättigheter, hälsa 

och välbefinnande främjas och säkerställs. Forskaren bör också skydda 

forskningsdeltagarnas hälsa, integritet och självbestämmanderätt (World Medical 

Association [WMA], 2019). God forskningssed innefattar att beakta sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa 

aspekter har författaren till denna studie beaktat under granskning av de 

vetenskapliga artiklar som fallit inom ramen för inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Artiklar som inkluderas i litteraturöversikten bör ha fått godkänt tillstånd från etisk 

kommitté alternativt redovisa grundliga etiska överväganden. Alla inkluderade 

artiklar i litteraturstudien ska redovisas och alla resultat som svarar på syftet i 

föreliggande studie ska presenteras (Forsberg & Wengström, 2015). Föregående 

punkter har noggrant följts under arbetet med litteraturöversikten. 

 

Övervägande av risk-nyttoförhållandet görs av forskare för att undersöka om nyttan 

med att delta i studien överväger riskerna. De risker som deltagarna kan utsättas för 

kan vara ekonomiska, fysiska, sociala eller känslomässiga. För att värdera risk-

nyttoförhållandet bör forskaren jämföra eventuella risker som studiedeltagarna kan 

utsättas för med fördelar för samhället och med de forskningsresultat som kan bli 

aktuella (Polit & Beck, 2017). Då litteraturöversikten består av studier som fått 

etiskt godkännande eller har grundliga etiska överväganden enligt beskrivning ovan, 

kan risken för alla studiedeltagare anses obefintlig. Nyttan med att få en tydligare 

bild av äldre patienters upplevelser av besöket på akutmottagningen kan däremot 

komma till stor nytta både på en samhällsnivå och för den evidensbaserade kliniska 

verksamheten. 

  

Förförståelse innefattar erfarenheter och värderingar författaren har med sig sedan 

tidigare om forskningsfrågan. Genom att författaren redovisar sin förförståelse 

understödjer det en styrka i studiens pålitlighet och bidrar till att författaren kan 

reflektera över vilken betydelse förförståelsen kan ha. Det ger också möjlighet till 

läsarna att analysera om forskaren möjligen kan ha dragit sina slutsatser utifrån sin 

förförståelse eller om slutsatserna speglar studiens resultat (Priebe & Landström 

2012). 

 

Författaren arbetar vanligtvis på en akutmottagning och förförståelsen för 

forskningsfrågan består av att det finns brister i omvårdnaden av äldre patienter på 

akutmottagningen på grund av överbeläggningar och långa väntetider. De äldre 
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patienternas omvårdnadsbehov blir ofta åsidosatta av akutsjuksköterskan på grund 

av hög arbetsbelastning, vilket leder till sämre patientsäkerhet för de äldre 

patienterna som ofta drabbas av dehydrering och överfylld urinblåsa. På grund av 

utebliven omvårdnad och smärtlindring blir de äldre patienterna oftare än yngre 

ledsna och oroliga på akutmottagningen 

 

 Resultat 

Resultatet i föreliggande studie baseras på elva vetenskapliga artiklar som belyser 

äldre patienters upplevelser under besöket på akutmottagningen. Studierna har 

ursprung från Sverige, Australien, England och Nya Zeeland. Vid analys av 

artiklarna framkom sex kategorier vilka var, Trygghet, Bekräftelse, Förståelse, 

Kommunikation, Väntetid och Fysiskt obehag. Kategorierna presenteras i en figur, 

se (figur 1). 

 

  

 
 Figur 1. Resultatkategorier 

 

 Trygghet   
Trygghet beskriver de äldre patienternas upplevelse av trygghet att komma till 

akutmottagningen. Betydelsefulla aspekter var en känsla av att personalen var 

professionell, att prover och tester utfördes och att de hade tillgång till larmklocka. 

  

När de äldre vårdtagarna ansåg att deras problem var brådskande besökte de 

akutmottagningen (Nyström, Nydén & Petersson, 2003). De upplevde oftast en 

säkerhet att komma till akutmottagningen och beskrev en känsla av att vara i trygga 

händer, (Arendts, Popescu, Howting, Quine & Howard, 2015; Bridges & Nugus, 

2009; Considine et al., 2010; Lyons & Paterson, 2009; Nydén, Pettersson, Nyström, 

2003; Nyström et al., 2003; Stein‐Parbury, Gallagher, Fry, Chenoweth & Gallagher, 

2015) att personalen visste vad de gjorde (Lyons & Paterson; Nydén et al, 2003; 

Richardson, Casey & Hider, 2007) och att de hade ett vänligt bemötande (Kihlgren, 

Nilsson, Skovdahl, Palmblad & Wimo, 2004). De äldre intog ofta en passiv roll i 

relation till kliniska vården och överlät ansvaret till “de som visste bäst” (Bridges & 

Nugus, 2009). De respekterade den kliniska personalens beslut om prover, 

behandling och smärtlindring (Lyons & Paterson, 2009) och upplevde en trygghet 

över den kliniska vård, tester och undersökningar som utfördes under besöket 

Trygghet Bekräftelse Förståelse 

Kommunikation Väntetid Fysiskt obehag
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(Bridges & Nugus, 2009).  De beskrev att de hade en tillit till den kliniska 

personalens medicinska kompetens och att de var tvungna att lita på sjuksköterskan 

om de hade blivit triagerade icke-brådskande, annars skapade det en rädsla 

(Nyström et al., 2003).  

 

En äldre patient beskrev att det var en trygghet att få en ringklocka för då behövde 

han aldrig oroa sig för att inte få hjälp om det skulle behövas. Under de långa 

väntetiderna beskrev några äldre att de upplevde en trygghet att ligga i korridoren 

ifall de skulle bli försämrade (Nydén et al., 2003). Trygghet upplevdes också när de 

fick träffa samma sjuksköterska under hela besöket och upplevde det värdefullt när 

de fick återkoppling om väntetider och annat som hände angående deras vård 

(Dahlén, Westin & Adolfsson, 2012).  I de situationer då sjuksköterskan var 

uppmärksam på de äldres behov, såsom hunger, törst, att de behövde en annan säng 

eller ändra ställning i sängen, gå till toaletten eller att få smärtlindring upplevde 

patienterna en tillit till sjuksköterskan som genererade i en trygghet (Dahlen et al., 

2012; Kihlgren et al., 2004). 

 

 Bekräftelse 
Denna kategori återspeglar vikten av att de äldre patienterna blev uppmärksammade 

när de besökte akutmottagningen. Att de blev vänlig bemötta, fick reda på vad deras 

bekymmer berodde på och en känsla av delaktighet var betydelsefullt. Kategorin 

identifierar också faktorer som bidrog till att de äldre inte upplevde bekräftelse. 

 

Det är önskvärt för äldre patienter att få mycket uppmärksamhet när de besöker 

akutmottagningen men de är väl medvetna om det stora patientflödet och förstår 

oftast att sjuksköterskorna inte hinner (Lyons & Paterson, 2009; Nyström et al., 

2003). När sjuksköterskan riktade intresset mot de äldre patienterna bidrog det till 

en känsla av bekräftelse och att vara värdefull (Nydén et al., 2003; Olofsson, 

Carlström, Bäck-Pettersson, 2012). De äldre upplevde bekräftelse när de 

hbehandlades på ett omsorgsfullt sätt (Dahlen et al., 2012; Lyons & Paterson, 2009; 

Nydén et al., 2003) Det var viktigt för de äldre att få veta orsaken till besvären de 

led av (Lyons & Paterson, 2009). Omsorgsfullhet beskrevs som att sjuksköterskan 

var uppmärksam på deras behov och var tillgänglig (Dahlen et al., 2012). De 

uppskattade när sjuksköterskorna ägnade tid åt att se till att de hade det bekvämt. 

När sjuksköterskorna spenderade tid med de äldre patienterna beskrev de en 

lugnande känsla (Lyons & Paterson, 2009). Patienterna uppgav att de uppskattade 

ett vänligt och personcentrerat förhållningssätt från personalen eftersom deras behov 

då uppmärksammades, vilket bidrog till att de kände sig betydelsefulla (Bridges & 

Nugus, 2009). Vissa äldre använde strategier för att bygga upp en relation med 

sjuksköterskan de träffade. Genom att skämta kunde det leda till att de fick en bättre 

relation med sjuksköterskan och övrig personal de var beroende av, detta bidrog 

också till uppmärksamhet (Nyden et al., 2003). 

 

En studie visade att lågt prioriterade patienter fick mindre uppmärksamhet från 

sjuksköterskan, vilket bidrog till att patienterna upplevde osäkerhet och hjälplöshet 

och kände sig övergivna. Patienterna fick då tankar om att de nog inte borde sökt 

akutmottagningen alls (Dahlén et al., 2012). En patient som låg på en brits i 
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korridoren beskrev hur sjuksköterskorna sprang fram och tillbaka där han låg. Han 

undrade varför de inte uppmärksammade honom, patienten beskrev det som 

frustrerande (Nyström et al., 2003). I en studie upplevde en del äldre att personalen 

inte hade någon förståelse för deras behov vilket resulterade i en utebliven känsla av 

bekräftelse. När de äldre saknade uppmärksamhet efterfrågade några patienter ett 

personcentrerat förhållningssätt och ett trevligt bemötande (Bridges & Nugus, 

2009). Vissa patienter upplevde att de var mindre betydelsefulla när det fanns mer 

sjuka patienter och de beskrev en känsla av att det inte var legitimt att vara där 

eftersom de blev bedömda som mindre viktiga (Bridges & Nugus, 2009). I många 

fall ser de äldre personalens position som mer kraftfull, detta får dem att känna sig 

mindre betydelsefulla. Konsekvenser kan bli att de inte vill be om hjälp med basala 

behov som exempelvis toalettbesök (Bridges & Nugus, 2009). hEn del äldre beskrev 

en minskad känsla av betydelse när personalen utövade prioritering av deras 

tillstånd utan att de var delaktiga. De kände sig ignorerade och bortglömda när 

personalen inte brydde sig om dem och frågade hur de mådde. En del patienter 

trodde det berodde på att de var för gamla. (Bridges & Nugus, 2009). 

 

Äldre patienter som inte hade akuta besvär uttryckte att de fått mycket lite och i 

vissa fall inte någon uppmärksamhet från vårdpersonalen under den långa 

väntetiden, vilket bidrog till frustration men även till oro (Kihlgren et al., 2003; 

Nyden et al., 2003). Upplevelser av besvikelse infann sig hos de äldre vid utebliven 

bekräftelse från sjuksköterskan. Denna känsla förekom när sjuksköterskan 

ifrågasatte deras besök på akutmottagningen. De äldre kände då att sjuksköterskan 

trodde att de kom utan någon anledning och de kände sig inte betrodda (Nydén et 

al., 2003). En äldre dam beskrev att hon aldrig mer skulle våga besöka 

akutmottagningen igen eftersom läkaren hon träffade frågade henne vad hon gjorde 

där och uttryckte att han inte kunde utföra mirakel. Damen upplevde besöket som  

kränkande och kände att hon var till besvär (Arendts et al., 2015). En annan patient 

beskrev att han hade väntat länge och kallade på uppmärksamhet. När personalen 

kom in kastades bara en filt på honom och frågor om hur han mådde eller om han 

behövde något uteblev. Han beskrev hur han upplevde sig mindre värd (Olofsson et 

al., 2012). 

 

 Förståelse 
I denna kategori var det centrala de äldre patienternas förståelse för personalens 

stressade arbetssituation vilket ledde till en acceptans att kunna vänta trots att de 

hade upplevelser av bristande omvårdnad. De beskrev också en förståelse gentemot 

patienter som var mer sjuka. 

 

I resultatet framkom det att äldre patienterna hade förståelse för att sjuksköterskan 

inte alltid kunde tillse de existentiella behov som uppstod, på grund av att de ofta 

var upptagna med andra uppgifter. En förståelse fanns också för att sjuksköterskorna 

måste ta hand om de patienterna som var mer svårt sjuka. Det visade sig att äldre 

patienter ibland rapporterade en upplevelse av missnöje över omhändertagandet på 

akutmottagningen relaterat till bristande omvårdnad. Men att de sedan tog tillbaka 

sina åsikter och ursäktade det de precis hade beskrivit på grund av att de skämdes 

för att ha uttryckt klagomål på sjuksköterskorna (Nyström et al., 2003). Några 
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patienter upplevde att de på grund av personalens höga arbetsbelastning inte fick 

den omsorg de hade rätt till och upplevde då att deras rättigheter kränktes (Dahlen et 

al., 2012). Andra patienter såg förklaringen i att akutmottagningen var 

underbemannad och anledningen till den bristande omsorgen var andra patienter 

som hade ett större vårdbehov än de själva (Bridges & Nugus, 2009; Dahlen et al., 

2012; Nyström et al., 2003; Stein‐Parbury et al., 2015). 

  

När de långa väntetiderna bidrog till otillfredsställelse beskrev de äldre patienterna 

situationen som att den inte var bekväm men att de inte ville skuldbelägga 

personalen på grund av den höga arbetsbelastningen (Considine et al., 2010; Lyons 

& Paterson,2009; Richardson et al., 2007). Kommentarer från äldre patienter om att 

minska personalens arbetsbelastning genom att vara en “bra” patient förekom. Detta 

innebar att samarbeta och inte störa i onödan (Stein-Parbury et al, 2015). I en studie 

framkom att de äldre inte ville be om hjälp, exempelvis fråga om filtar om de frös 

på grund av att de inte ville störa (Kihlgren, 2004). 

De ville inte heller klaga på sjuksköterskorna med risk att bli impopulära (Nyström 

et al., 2003). Istället anklagade de politikerna som inte betalade sjuksköterskor och 

läkare tillräckligt och de menade att personalbristen bidrog till att sjuksköterskorna 

inte hann med att ta hand om patienterna på ett tillfredsställande sätt (Kihlgren et al., 

2004; Nydén et al., 2003; Nyström et al., 2003). 

 

 Kommunikation 
Kommunikation belyser vikten av effektiv kommunikation med de äldre 

patienterna. När de fick information bidrog det till en känsla av delaktighet vilket de 

upplevde positivt.  Hur informationen gavs visade sig ha betydelse. Kategorin 

beskriver också vilka konsekvenser bristande kommunikation hade för patienterna. 

 

Vårdtagarna beskrev att en effektiv kommunikation med den kliniska personalen 

genererade i positiva upplevelser av besöket. De äldre ansåg det var av vikt att hålla 

sig uppdaterade och välinformerade. Om kommunikationen var god undveks 

oroskänslor och funderingar om vad som hände (Lyons & Paterson, 2009). De 

uppskattade när sjuksköterskan presenterade sig med namn och uppmanade till en 

dialog. När sjuksköterskan tog sig tid att lyssna bidrog det till ömsesidig respekt och 

de äldre upplevde sjuksköterskan som empatisk (Olofsson et al., 2012). 

Sjuksköterskor och läkare som tog sig tid att lyssna på patienten och använde 

ögonkontakt möttes av de äldre med tacksamhet (Kihlgren et al., 2004). De äldre 

patienterna påtalade vikten av att den information som gavs var individanpassad och 

medlades med ett språk som de förstod och att hänsyn togs till exempelvis 

kommunikationsproblem som nedsatt syn och hörsel (Bridges & Nugus, 2009; 

Olofsson et al., 2012). Patienterna beskrev ett förtroende för personalen genom att 

de höll sekretess för den information som lämnats, vilket bidrog till att integritet och 

värdighet upplevdes för de äldre patienterna (Richardson et al., 2007). 

  

Några vårdtagare beskrev en upplevelse av brister i kommunikationen, och en 

känsla av att personalen inte ville hålla dem informerade, detta bidrog till att de inte 

kände sig delaktiga vilket de önskade vara (Stein-Parbury et al., 2015). Brist på 

kommunikation med patienterna kan orsaka rädsla. En patient beskrev hur 
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sjuksköterskan lämnade blodtrycksmanschetten på hans arm och sedan lämnade 

rummet. När den plötsligt började pumpa upplevde han rädsla för att den inte skulle 

släppa eftersom han undrade vad som skulle hända med armen om hon inte kom 

tillbaka (Dahlen et al., 2012). Äldre patienter beskrev ett behov av att veta varför 

olika undersökningar utfördes. Förberedande undersökningar med EKG och 

provtagning kunde framkalla oro om sjuksköterskan inte informerade om varför de 

utfördes. Det förekom att äldre patienter trodde att det var fel på hjärtat om EKG 

togs utan att de hade blivit informerade om varför det utfördes (Kihlgren et al., 

2012; Dahlen et al., 2012). I en svensk studie som undersökte icke-akuta äldre 

patienters upplevelser av besök på akutmottagningen visade det sig att patienterna 

upplevde att sjuksköterskorna inte förklarade så att de förstod vad som hände. 

Känslan beskrevs som att de betraktades som ett föremål istället som en individ, 

vilket ledde till missnöje (Nyström et al., 2003). 

 

 Väntetid  
Väntetid återspeglar de äldre patienternas upplevelser relaterat till väntetiden på 

akutmottagningen. Många äldre patienter upplever att de blir nedprioriterade och 

beskriver en oro över att bli lämnade ensamma under långa stunder utan att bli 

kontrollerade. 

 

Patienterna upplevde frustration när väntetiden blev lång (Bridges & Nugus, 2009; 

Considine et al., 2010; Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009; Nyden et al., 

2003; Olofsson et al., 2012) och en känsla av att personalen inte brydde sig infann 

sig. Upplevelsen bidrog till en känsla av brist på prioritet och uppmärksamhet från 

sjuksköterskan och övrig personal, vilket bidrog till att de kände sig mindre 

betydelsefulla och övergivna ( Bridges & Nugus, 2009; Kihlgren et al., 2004; 

Olofsson et al., 2012). Oroskänslor uppträdde hos de äldre patienterna när 

information om väntetiden uteblev (Dahlen et al., 2012). En patient med 

hjärtsjukdom uttryckte att hon varit på akutmottagningen i tio timmar och att hon 

kände sig oroad över att hon skulle försämras eftersom väntetiden var så lång 

(Nydén et al., 2003). 

 

Känslan av övergivenhet minskades om de fick information om väntetiden och att 

personalen kom in och kontrollerade dem emellanåt (Bridges & Nugus, 2009; 

Dahlén et al., 2012; Kihlgren et al., 2004; Nyden et al.,2003; Olofsson et al., 2012). 

Flera patienter uttryckte att det var bra att ha en anhörig med sig till 

akutmottagningen eftersom denne kunde vara deras förespråkare. (Kihlgren et al., 

2004; Nyström et al., 2003; Stein-Parbury, 2015) Om väntetiden blev lång kunde 

den anhörige kontrollera så de inte blivit bortglömda (Nyström et al., 2003). Flera 

av patienterna beskrev hur de kände sig värdelösa och bortglömda under väntetiden 

(Kihlgrén et al., 2004; Nyström et al., 2003). Äldre patienter hade svårt att förstå när 

läkarna konsulterade andra läkare för att göra bedömningar. Ofta träffade de äldre 

flera olika läkare under sitt besök eftersom väntetiden ofta var lång och läkarna 

bytte av varandra (Dahlen et al., 2012).  

 

Flera lågt prioriterade patienter beskrev att det var oroande och skrämmande att vara 

ensam i ett rum på akutmottagningen flera timmar när ingen kom för att kontrollera 
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att allt var bra (Nydén et al., 2003). Under väntetiden uppkom ofta en oro över att 

inte ha tagit sina ordinarie mediciner. De var oroliga att de skulle få besvär om de 

inte fick den (Lyons & Paterson, 2009). I en studie beskrev sex patienter korta 

väntetider på akutmottagningen och uppgav att de var mycket nöjda med besöket 

(Considine et al., 2010). 

 

  Fysiskt obehag 
Kategorin beskriver olika aspekter av det fysiska obehag som patienterna kan 

drabbas av under den långa väntetiden. En vanlig företeelse är att de grundläggande 

behoven inte blir uppfyllda vilket resulterar i att de äldre kan känna sig försummade 

och övergivna. 

 

De äldre patienterna utsattes ofta för onödigt lidande under väntetiderna på grund av 

ouppfyllda grundläggande behov, såsom brist på mat och dryck och otillräcklig 

smärtlindring (Dahlen et al., 2012; Kihlgren et al., 2004; Nydén et al., 2003; 

Olofsson et al., 2012;). Dessa ouppfyllda grundläggande behov genererade i en 

upplevelse av att inte behandlas med respekt (Dahlen et al., 2012). Många patienter 

som kom till akutmottagningen hade inte ätit på flera timmar (Kihlgren et al., 2004). 

En patient med diabetes beskrev att denne själv fick fråga om något att äta, vilket 

resulterade i en upplevelse av att sjuksköterskorna inte var tillräckligt pålästa och 

bidrog till en känsla av besvikelse (Olofsson et al., 2012). De äldre vårdtagarna 

beskrev de grundläggande behoven som nödvändiga för att hantera den långa 

väntetiden på akutmottagningen.  

 

Patienter beskrev en oro över att väntetiden för att få smärtlindring var lång (Nydén 

et al., 2003; Kihlgren et al., 2004) eller att den helt skulle utebli (Kihlgren et al., 

2004). Flera beskrev en upplevelse av att sjuksköterskan inte tog deras önskan av 

smärtlindring på allvar då sjuksköterskan sa att det kunde vänta, detta resulterade i 

en känsla av att inte vara värdefull och de kände sig försummade (Dahlén et al., 

2012). Patienter beskrev att det var omöjligt att få en bättre säng trots att de var 

sjuka. En patient hade legat på en hård brits i flera timmar med feber och frossa och 

önskade att han kunde fått smärtlindring (Nydén et al., 2003). En annan äldre 

beskrev att han fick hjälp till toaletten men inte att komma tillbaka vilket bidrog till 

upplevelse av att vara övergiven (Bridges & Nugus, 2009). De hårda britsarna 

patienterna de låg på under de långa väntetiderna orsakade ofta smärta eftersom det 

var svårt att hitta en bekväm position (Kihlgren et al., 2004).   

 

 

 Diskussion 

 Metoddiskussion 

5.1.1 Metod och urval 

För att besvara studiens syfte har en systematisk litteraturstudie utförts. Forsberg 

och Wengström (2015) menar att styrkan med systematisk litteraturöversikt är att  
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försök att identifiera alla relevanta studier inom ett specifikt område utförs.              

Metoden bygger på originalstudier och tillvägagångssättet är strukturerat, vilket 

stärker studiens evidens och trovärdighet (Polit & Beck, 2016). En alternativ metod 

för att få svar på syftet hade varit en intervjustudie men då författaren var ensam och 

hade mycket lite erfarenhet av forskning så gjordes bedömningen att det troligen 

inte skulle vara genomförbart tidsmässigt. Detta eftersom det är tidskrävande med 

intervjuer och att det skulle ta längre tid att få fram material till resultatet. 

 

Studien har haft en induktiv ansats och resultatet grundar sig på kvalitativa studier. 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att utgångspunkten vid en induktiv ansats är 

empirin, ansatsen är vanlig inom den kvalitativa forskningen eftersom forskaren inte 

utgår från en färdig teori. Att istället använda sig av en deduktiv ansats kan 

möjligtvis haft en positiv påverkan på studiens objektivitet och giltighet genom att 

författaren i mindre omfattning haft möjlighet att påverka resultatet. Patel och 

Davidsson (2011) menar att genom en deduktiv ansats ökar objektiviteten i en studie 

eftersom utgångspunkten ligger i en redan vald teori. Eftersom syftet i föreliggande 

studie var att undersöka upplevelser har ändå induktiv ansats ansetts lämplig. 

  

I föreliggande studie har endast kvalitativa studier inkluderats eftersom syftet var att 

undersöka upplevelser. Rosén (2012) menar att en begränsning bör göras till den typ 

av studier som bäst ger svar på forskningsfrågan när det gäller examensarbete. 

Motsatt menar Polit och Beck (2016) att det kan vara en fördel att kombinera 

kvalitativ och kvantitativ forskning eftersom de olika metoderna då kan komplettera 

varandra vilket genererar i en djupare kunskap om forskningsområdet. 

Kvalitativ forskning ansågs trots detta mest lämplig eftersom syftet var att 

undersöka upplevelser av ett fenomen, dessutom var majoriteten av studierna som 

belyste forskningsfrågan kvalitativa. Forsberg och Wengström (2015) beskriver att 

kvalitativa studier bidrar till en djupare kunskap om deltagarnas erfarenheter jämfört 

med kvantitativa studier. 

 

Alla inkluderade studiers resultat kommer av intervjuer med patienter eller 

observationer därför kan de lätt sammanställas med varandra och därav blir 

resultatet mer tillförlitligt. Detta styrks av Henricson (2012) som menar att 

giltigheten i en systematisk litteraturstudie stärks om studier med samma design 

inkluderas. 

 

Urvalet i föreliggande studie har begränsats till studier publicerade mellan åren 

2003 till 2019. Detta kan påverka studiens giltighet eftersom Polit och Beck (2016) 

menar att forskning för evidensbaserad vård inte bör vara äldre än tio år. Tidigare 

studier har dock påvisat bekymmer med att akutmottagningarna haft svårigheter att 

möta äldre patienters behov under de senaste 25 åren (Schnitker, Martin-Khan, 

Beattie & Gray, 2011). Utifrån detta gjordes bedömningen att upplevelserna av 

akutmottagningsbesök hos de äldre patienterna för 15 år sedan rimligen kan 

jämföras med hur de upplever idag.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) finns ingen regel på hur många studier som 

ska inkluderas i en litteraturstudie men författaren bedömde att resultatet skulle bli 

mer giltigt om fler studier inkluderades. Om bara studier från år 2008 hade 

inkluderats hade resultatet baserats på sju studier, varav två stycken svenska studier. 
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När analysen av studierna utfördes framkom liknande upplevelser i alla studier 

vilket författaren såg som en bekräftelse på att upplevelserna 15 år tillbaka i tiden 

var liknande. Eftersom fem svenska studier slutligen inkluderades i resultatet 

bedömdes överförbarheten till svenska akutmottagningar större vilket ses som en 

styrka i studien.  

 

Ett annat alternativ för att erhålla nyare forskning hade varit att ändra syftet och 

inkludera alla åldersgrupper eftersom underlaget var betydligt större. Men intresset 

låg i att undersöka de äldre patienternas upplever, eftersom författaren har en 

förförståelse om att det finns brister i omhändertagandet av de äldre patienterna på 

akutmottagningen. 

5.1.2 Datainsamling och kvalitétsgranskning 

Studiens giltighet ökas genom att största delen av resultatartiklarna är hämtade 

utefter en systematisk litteratursökning i CINAHL och PubMed som 

rekommenderas av Polit och Beck (2016). Även användandet av PEO-modellen 

stärker studiens giltighet (Polit & Beck, 2016). 

  

För att stärka tillförlitligheten i datainsamlingen genomfördes manuell sökning i 

referenslistor och på författarnamn. Detta genererade i ytterligare tre studier som 

sedan granskades vidare. Även testsökning i PsycInfo utfördes men den gav inga 

relevanta träffar. Studier av värde kan ha missats då författaren endast läste 

abstraktet på de artiklarna som var intressanta utifrån titeln, detta kan påverka 

giltigheten i studien. Eftersom artiklarna är skrivna på engelska har författaren 

ibland använt översättningsverktyg som hjälp men det finns ändå en risk att 

misstolkningar kan ha uppstått, tillförlitligheten kan därför ha påverkats negativt 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

 

För att stärka studiens tillförlitlighet bedömdes artiklarna utifrån att de speglade 

äldre patienters upplevelser och författaren var noga med att inte påverkas av vad 

upplevelserna innehöll. Vid granskning av de utvalda artiklarna är det viktigt att 

författaren har ett kritiskt förhållningssätt så bara de studier som belyser 

forskningsfrågan inkluderas till resultatet (Friberg, 2012).  Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) menar att det är av stor betydelse att inkludera artiklar där 

resultaten motsäger varandra för att resultatet ska bli bredare och speglat från olika 

vinklar. 

 

För att säkerställa att artiklarna till resultatet hade en hög giltighet användes 

granskningsmall från SBU som är avsedd till att granska studier som undersöker 

upplevelser, se (bilaga 1). En svaghet med kvalitétsgranskningsmallen var att det 

inte fanns tydlig information om kriterier för nivån av kvalité. En annan svaghet var 

att alla delar som ingår i en originalstudie inte ingick i mallen. Mallen användes 

trots denna svaghet eftersom den bidrog till en grundlig undersökning av metoden 

och resultatet, vilka är betydande delar i kvalitén på en studie. Mallen är till hjälp i 

bedömningen om det finns systematiska fel som möjligen har påverkat studiens 

resultat (SBU, 2017). 

 

En svaghet som kan påverka trovärdigheten är att författaren varit ensam vid 

granskningen av resultatartiklarna. Henricson (2012) påpekar att för att stärka 
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tillförlitligheten vid urval av resultatartiklar bör minst två personer utföra 

kvalitetsgranskningen för att tillsammans kunna diskutera kvalitén på artiklarna och 

hur de påverkar studiens giltighet. Även Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

menar att risken för feltolkning minskar och resultatet blir mer tillförlitligt om fler 

än en person kvalitetsgranskar artiklarna. 

 

Tio studier med kvalitativ ansats och en studie med kvalitativ och kvantitativ ansats 

ingår i resultatet. Den mixade studien inkluderade först en enkätundersökning och 

därefter intervjuer där deltagarna valdes ut endamålsenligt utifrån enkätsvaren. 

Intervjuernas resultat går tydligt att urskilja i studien och därav inkluderades den till 

föreliggande studie då författaren ansåg att resultatet var likvärdigt med de 

kvalitativa studierna.  

 

En styrka är att föreliggande studie bygger på 215 intervjuer med personer mellan 

65 och 102 år. Av de inkluderade artiklarna är fem stycken ursprungligen från 

Sverige, tre från Australien, två från England och en från Nya Zeeland. En styrka i 

föreliggande studie är att övervägande delen av studierna ursprungligen kommer 

från Sverige vilket stärker överförbarheten till svenska akutmottagningar. Eftersom 

överbeläggningar och långa väntetider är ett internationellt problem (Di Somma et 

al., 2014; Ellis et al., 2014; Sun et al., 2012) bedöms studiernas resultat vara 

jämförbara. Några markanta skillnader kan heller inte identifieras vid analys av 

studierna. Men författaren är medveten om att det trots det kan vara en svaghet för 

studien eftersom vårdorganisationerna inte ser lika ut i de olika länderna. 

 

5.1.3 Dataanalys   

I föreliggande studie beskrivs analysprocessen noggrant och för att förtydliga den 

ytterligare har den också redovisats i (bilaga 3). Detta är en styrka i studien. 

Henricson (2012) påpekar att studiens tillförlitlighet och överförbarhet förstärks om 

analysprocessen är noggrant beskriven. En svaghet i studien är att författaren var 

ensam vid analysprocessen. Henricson (2012) menar att reflektion av analysen 

tillsammans med en skrivkamrat stärker tillförlitligheten. 

 

5.1.4  Etiskt förhållningssätt 

För att en god vetenskaplig kvalitet i en studie ska kunna värderas ska hänsyn tas till 

de fyra etiska principerna, autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skada 

principen och rättviseprincipen (Mårtensson & Fridlund, 2017). Av de 13 studier 

som granskades hade tio studier godkännande från forskningsetisk kommitté och en 

studie hade ett etiskt resonemang. Med hänsyn till autonomi fanns i alla studier 

informerat samtycke från patienter eller anhöriga vilket är en styrka i studien. En 

svaghet är att de anhöriga i några fall samtyckte åt de äldre patienterna. Nästan alla 

studier uppger också en försäkran om konfidentialitet till deltagarna. Med hänsyn 

till icke-skada principen var det i nästan alla studier lågt prioriterade patienter 

som deltog och i några studier beskrevs att svårt sjuka patienter exkluderades. 

 

Författaren har under forskningsprocessen reflekterat över sina tidigare erfarenheter 

som förvärvats genom arbete med äldre patienter på akutmottagningen. Detta för att 

i möjligaste mån förhindra att de tidigare erfarenheterna påverkar studiens resultat. I 
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föreliggande studie är författarens förförståelse redovisad, vilket enligt Mårtensson 

och Fridlund (2017) är en styrka eftersom pålitligheten stärks. 

 

 Resultatdiskussion 
Resultatet i föreliggande studie visade att äldre patienter hade både positiva och 

negativa upplevelser av att besöka akutmottagningen. Huvudfynden i resultatet var 

att äldre patienter oftast upplevde att det var en trygghet att besöka 

akutmottagningen och att de ville ha bekräftelse av vårdpersonalen. Bekräftelsen 

innebar ett vänligt bemötande och att de kände sig sedda. De äldre patienterna 

beskrev en förståelse för vårdpersonalens arbetssituation och försvarade personalen 

när de fick vänta trots att de hade vårdbehov. Kommunikationen med personalen var 

viktig och de äldre ville gärna vara delaktiga i de beslut som fattades kring vården. 

Väntetiderna upplevdes långa men dessa gick att acceptera om de fick information 

om väntetiderna och att kontroller utfördes. Fysiskt obehag upplevdes när väntan på 

smärtlindring var lång och de grundläggande behoven som toalettbesök, erbjudande 

om något att äta, hjälp att vända sig i sängen eller att få en filt om de frös uteblev. 

 

5.2.1 Trygghet 

Resultatet visade att de äldre patienterna upplevde en trygghet att komma till 

akutmottagningen och att de hade stort förtroende för personalens kompetens. Detta 

bekräftas av Bridges, Flatley och Meyer (2010) som beskriver att om äldre patienter 

upplever ett ömsesidigt förhållande med vårdpersonalen bidrar det till en känsla av 

säkerhet och trygghet.  I föreliggande studie framkom det att de äldre upplevde 

trygghet när de fick träffa samma sjuksköterska under hela besöket. Detta bekräftas 

av Berg och Danielsson (2007) som beskriver hur patienter upplever det är 

påfrestande att träffa många olika sjuksköterskor och att de önskar en personlig 

relation med sjuksköterskan för att känna tillit. 

  

Trygghet innebär ett fysiskt, psykiskt och existentiellt välbefinnande 

(Socialstyrelsen, 2012). Enligt HSL (SFS 2017:30), kap. 5 1 §, ska vården tillgodose 

patientens behov av trygghet. Det är speciellt viktigt för vårdpersonalen att främja 

tryggheten hos de äldre patienterna eftersom hög ålder kan medföra 

kommunikationsproblem och sjukdomssymtom som påverkar trygghetskänslan 

negativt. Det handlar om att den äldre personens självständighet ska bevaras så långt 

det är möjligt. Att lyssna på den äldre och förstå vilka behov som är viktiga är en 

förutsättning för att bidra till den äldre patientens trygghetskänsla (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

5.2.2 Bekräftelse 

Resultatet visar att de äldre patienterna upplevde bekräftelse och kände sig 

värdefulla när de togs om hand på ett omsorgsfullt sätt. Tidigare forskning visar att 

vårdpersonalens roll är central när det gäller hur äldre patienter upplever besöket på 

akutmottagningen (Hoon, et al., 2012; Shankar et al., 2014). Även Bridges et al 

(2010) styrker att hjälpsamma insatser från personalen bidrar till att patienterna 

upplever bekräftelse. En tidigare studie understryker vikten av att de äldre 
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patienterna får behålla sin värdighet eftersom det håller livsandan uppe trots 

begränsningar och sårbarhet (Anderberg, Lepp, Berglund & Segersten, 2007).  

 

I resultatet framkom också att de äldre patienterna önskade att bli sedda av 

vårdpersonalen eftersom det bidrog till en känsla av att vara värdefull. Tankar från 

de äldre som uppmärksammades i resultatet var att de var mindre värdefulla 

eftersom de var för gamla. Upplevelsen av att åldern har betydelse överensstämmer 

också med en tidigare studie (Way, 2008). 

 

Människovärde innebär att alla individer ska behandlas med lika stor respekt. I 

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 3 kap 1§ står det att “Vård ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Bridges et al. (2010) styrker att nödvändiga insatser på akutmottagningarna är att 

vårdpersonalen lär känna patienterna och därigenom erhålla information om vad 

som är viktigt för den enskilde. Frånvaron av dessa insatser hotar de äldres känsla 

av värdighet. Genom det personcentrerade förhållningssättet skapar det möjlighet 

till patienterna att få berätta hur de upplever situationen. Utifrån informationen kan 

akutsjuksköterskan forma vården genom att koppla samman den äldres upplevelser 

med professionella kunskaper, vilket bidrar till att den äldre känner sig värdefull. 

(Dahlberg & Ekman, 2017). 

 

I vårdprofessionernas etiska koder ska principen om människors lika värde följas. 

De äldre patienterna har samma rätt till god vård och gott bemötande som yngre 

patienter. Vårdpersonalen har skyldighet att tillhandahålla vård oavsett ålder men 

insatserna som utförs får inte skada patienten. Exempelvis är äldre patienter mer 

sköra och alla insatser är därför inte lämpliga eftersom de istället kan orsaka ett 

lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  

 

5.2.3 Förståelse  

Resultatet visar att de äldre uppfattar att vårdpersonalen har en hög arbetsbelastning,   

är stressade och att de måste prioritera sin tid mellan patienterna. En förklaring till 

att patienterna så frekvent uppmärksammar personalens stress kan vara att stressen 

är ett vanligt arbetsmiljöproblem på akutmottagningarna. Arbetsmiljöverket (2018) 

visar på att en av de vanligaste arbetsmiljöriskerna inom hälso- och sjukvården är 

psykisk belastning. En hög arbetsbelastning uppkommer när kraven på arbetet 

överskrider de tillgängliga resurserna. Några orsaker till den ökade 

arbetsbelastningen och ett högt arbetstempo är krav på ökad effektivitet och 

besparingar. 

  

I resultatet framkom att några patienter upplevde en bristande omvårdnad och att 

deras rättigheter därmed kränktes. Trots denna upplevelse ångrade sedan patienterna 

att de hade klagat på sjuksköterskorna. Som sjuksköterska kan det kännas skönt med 

patienternas förståelse, men det är samtidigt inte acceptabelt att patienter ska känna 

att de inte kan uttrycka sina känslor kring den vård de får eller borde ha fått. 

Eriksson (2015) beskriver att förutom att vårdlidande kan bli en följd av felaktig 

vård kan patienten även uppleva vårdlidande till följd av utebliven vård. 

Vårdlidande är den form av lidande som kan anses som onödigt och personal bör 

sträva efter att vårdlidande undviks. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), kap. 1, 
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5 §, står angivet att vårdskada bland annat innefattar lidande som hade kunnat 

undvikas. 

5.2.4 Kommunikation 

Det framkom att äldre patienter uppskattade när de fick vara delaktiga i sin vård. 

Detta kan förklaras av en tidigare studie som beskriver att de äldre patienterna i 

bland har en upplevelse av att de är obetydliga och till besvär på akutmottagningen 

(Shankar et al., 2014). Resultatet visade också att de äldre önskade få information av 

sjukvårdspersonalen eftersom det bidrog till en känsla av delaktighet och minskade 

oro. Patienter uppskattade när vårdpersonalen presenterade sig med namn och 

använde ögonkontakt vid samtalet och de beskrev att det bidrog till ömsesidig 

respekt. De uttryckte också att de hade ett förtroende i informationsutbytet med 

personalen eftersom de visste att sekretessen hölls. Tidigare forskning styrker att 

effektiv kommunikation mellan vårdpersonalen och patienterna bidrar till en positiv 

upplevelse av besöket på akutmottagningen för äldre patienter (Hoon et al., 2012; 

Shankar et al., 2014). Tidigare forskning påvisar också att delaktighet i sin egna 

vård ökar tillfredsställelsen (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). 

 

Att bevara patientens autonomi är en av de etiska grundprinciperna inom 

omvårdnaden (Sandman & Kjellström, 2018). Personcentrerat omhändertagande 

främjar delaktighet (Ekman & Norberg, 2013) vilket ger utrymme för patientens 

autonomi. Mötet med patienten grundar sig då i närhetsetiken som innebär att mötet 

mellan vårdpersonalen och patienten speglas av ödmjukhet och respekt mot den 

äldre sköra patientens upplevelse av situationen. Det handlar om att vårdpersonalen 

bortser från egna värderingar och släpper fram patientens upplevelser. Patienten får 

genom samtalet inflytande i sin vård genom att den formas utifrån förmåga, vilja 

och behov, vilket också genererar i att patienten upplever att vårdpersonalen visar 

respekt för autonomi och integritet (Sandman & Kjellström, 2018).  

 

Det finns dock etiska utmaningar med den personcentrerade vården. 

Integritetsproblem kan uppstå då utgångspunkten är att utgå från patientens egen 

berättelse. Detta förutsätter att patienten vill dela med sig och kan vara ett hinder för 

det personcentrerade förhållningssättet. Om man ser det från en annan sida bidrar 

det till kunskap om att patienten inte vill dela med sig information och hänsyn kan 

då tas till det. Det delade beslutsfattandet som också inkluderas i det 

personcentrerade förhållningssättet kan leda till etiska problem när patienten inte är 

kompetent att ta egna beslut (SBU,2017b). 

 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821), kap. 3 1§ har patienten rätt till information om 

sitt hälsotillstånd och informationen ska lämnas utifrån individuella förutsättningar. 

Genom det personcentrerade bemötandet kan akutsjuksköterskan lättare bedöma hur 

informationen ska förmedlas till patienten eftersom samtalet utgår från patientens 

egna önskningar och förutsättningar. Det är av stor vikt att informationen medlas på 

ett sätt så patienten förstår annars kan det bidra till att patienten känner sig i 

underläge och därmed mindre värd. Bristande kommunikation med den äldre 

patienten kan leda till onödigt lidande för den äldre patienten (Body et al., 2015). 

Exempelvis att patienten inte tar sina läkemedel korrekt.   
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5.2.5 Väntetid 

Resultatet visar att de äldre patienterna påverkades negativt av väntetiderna på 

akutmottagningen. Socialstyrelsen (2015) bekräftar de långa väntetiderna. Var 

tionde patient över 80 år får vänta över sju timmar på akutmottagningen innan de 

blir inskrivna i slutenvården eller får åka hem. I resultatet framkom att de äldre 

patienterna ofta drabbades av lidande under väntetiderna på akutmottagningen. 

Patienterna lämnades ensamma utan kontroller långa stunder vilket bidrog till en 

känsla av otrygghet och att de kände sig bortglömda. Detta kan förklaras av att lågt 

prioriterade äldre patienter i regel har långa väntetider. Enligt socialstyrelsen (2015) 

är en riskfaktor för långa väntetider medicinska sökorsaker. Då de äldre patienterna 

ofta söker för medicinska besvär så blir de drabbade av lång väntan om tillståndet 

inte bedöms akut. En annan orsak till lång väntetid är att patienterna ofta initialt 

bedöms av utbildningsläkare som måste konsultera högre utbildade läkare. Detta är 

ett bekymmer då legitimerade läkare och specialister i många fall inte finns 

tillgängliga på akutmottagningen som stöd för utbildningsläkarna. I resultatet 

framkom också att information om väntetiderna ofta uteblev. Detta kan förklaras av 

en tidigare studie som visar att det finns en intern förfrågan på att arbeta snabbt och 

effektivt på en akutmottagning. Medicinsktekniska uppgifter och att ha beredskap 

för akuta situationer prioriteras framför de äldre patienternas grundläggande behov 

(Taylor, Rush, & Robinson, 2015). Resultatet bevisar att det är av stor vikt för de 

äldre att personalen utför kontroller på patienterna och att de får information om 

väntetiderna. När kontrollerna utförs ges också möjlighet att uppmärksamma 

individuella grundläggande behov som exempelvis lägesändring, smärtlindring, mat 

och toalettbesök. Dessa åtgärder stärker upplevelsen av bekräftelse och trygghet för 

de äldre patienterna under väntetiden 

 

För att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna måste inflödet av patienter 

minska. USA har visat på en bättre samordnad vård med en utvecklad 

kommunikation mellan sjukhus och sjukhem. Detta genom att ha 

gränsöverskridande journalsystem, strukturerade möten och personal som vandrar 

mellan sjukhem och sjukhus. Det finns också särskilda snabbspår i 

omhändertagandet av äldre på akuten (Forum för Health Policy, 2017). I Sverige  

pågår också ett utvecklingsarbete för att göra vården mer effektiv för de äldre 

patienterna (SOU, 2016:2). I Malmö finns ÄMMA-teamet som är ett mobilt team 

som kan erbjuda multisjuka äldre akut sjukvård i hemmet istället för att de ska åka 

till akutmottagningen. Målsättningen är att öka tryggheten för de äldre patienterna 

genom att erbjuda lättare tillgänglighet till vård och behandling. I en projektrapport 

visade det sig att 71 procent av de patienter som haft kontakt med ÄMMA-teamet 

besökte inte sjukhus de närmaste 30 dagarna efter besöket (Stavenow. Hellberg, 

Wästberg & Stenevi-Lundgren, u.å). År 2015 introducerades “Silverslingan” i 

Norrtälje. Detta är ett snabbspår för patienter över 80 år på akutmottagningen. Det 

innebär att de patienter som efter omvårdnadsbedömning av sjuksköterska tas om 

hand snabbare och därmed får kortare vistelsetider på akutmottagningen. 

Utvärdering har påvisat att upp till 85 procent av alla patienter över 80 år lämnar 

akutmottagningen inom fyra timmar (Nilsson, 2018). 
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5.2.6 Fysiskt obehag 

Resultatet påvisar att den fysiska omvårdnaden av de äldre är otillräcklig, de äldre 

patienternas grundläggande behov blev inte uppfyllda. Detta skulle kunna förklaras 

med att akutmottagningarna inte är utformade för att ta hand om äldre patienter med 

långa vistelsetider. IVO (2018) har identifierat brister på akutmottagningarna 

gällande organisation, personalbemanning och utformning av lokalerna. 

Akutmottagningarna är inte anpassade efter äldre patienter med långa väntetider och 

avsikten med akutmottagningarna är inte att patienterna ska ha långa vistelsetider 

där. Miljön på akutmottagningen i kombination med bristande omvårdnad är en 

patientsäkerhetsrisk för äldre patienter. I resultatet framkom att de hårda britsarna 

ofta orsakade smärta och det var lång väntetid på smärtlindring. Även tidigare 

studier bekräftar att det är lång väntan på smärtlindring (Hoon et al., 2012; Shankar 

et al., 2014)   

  

Patientsäkerhetslagen beskriver att vården ska utföras på ett sätt så att vårdskador 

undviks (SFS 2010:659, 5 §). Många akutmottagningar har gjort 

förbättringsåtgärder för att minska lidandet för de äldre patienterna i form av mjuka 

sängar, omvårdnadsronder och att erbjuda mat och dryck (IVO, 2018). Trots en del 

förbättringsåtgärder på svenska akutmottagningar uppstår en vårdskada vid 8 

procent av alla vårdtillfällen och kostnaden uppgår till 7 miljarder kronor/år (SKL, 

2016). 

 

I Akutsjuksköterskans ansvar ligger det att minska risken för vårdskador och 

därmed minska lidande (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). När äldre patienter lämnas ensamma under längre 

tidsperioder finns det en risk för att de drabbas av oro, förvirring och lidande (IVO, 

2018). En tidigare studie har visat att 62 procent av patienterna som kommer till 

akutmottagningen upplever någon form av lidande och att lidandet lindras genom 

behandling av symtom, genom information och genom omvårdnadsåtgärder (Body 

et al., 2015). Det är av stor vikt att förbättringsåtgärder utarbetas på 

akutmottagningarna för att minska vårdlidandet för de äldre patienterna.  

 Kliniska implikationer 

Studien påvisar att förbättringsåtgärder måste ske när det gäller omhändertagandet 

av de äldre patienterna på akutmottagningarna. Både från ett patientperspektiv för 

att minska lidande och från ett samhällsperspektiv för att minska 

sjukvårdskostnaderna. Studien bevisar brister i omvårdnaden av de äldre 

lågprioriterade patienterna på akutmottagningen som grundar sig i det höga flödet 

av patienter i relation till personalresurser och miljön på akutmottagningarna. 

Akutmottagningarna måste utformas så de äldre patienterna känner en närhet till 

personalen, detta kan ske genom ombyggnationer med mer öppna planlösningar. En 

åtgärd för att minska väntetiderna kan vara stationerade handledare till 

utbildningsläkarna så de slipper vänta på konsultationer. Resultatet i föreliggande 

studie är en vägledning för akutsjuksköterskan i arbetet med de äldre patienterna på 

akutmottagningen. Informationen kan med fördel användas till utveckling av 

förbättringsåtgärder i omhändertagandet av äldre patienter på akutmottagningen. 
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 Fortsatt forskning 

Forskning pågår kring att på olika sätt förbättra omhändertagandet av de äldre sköra 

patienterna på akutmottagningen. Snabbspår för äldre patienter blir allt vanligare, 

vilket bidrar till kortare vistelsetider på akutmottagningen. Dock saknas aktuell 

forskning kring äldre patienters upplevelser av besöket på akutmottagningarna i 

dessa relativt nya kontexter, vilket uppmärksammades vid litteratursökningen till 

föreliggande studie. Författaren anser att det vore av stor betydelse att få kunskap 

om hur äldre upplever de samordnade vårdmodeller, snabbspår och övriga insatser 

som görs i akutsjukvården för att främja den medicinska vården och omvårdnaden 

för äldre patienter. 

 Slutsats 

Resultatet visar att de äldre patienterna har både positiva och negativa erfarenheter 

av besök på akutmottagningen. Det påvisas positiva effekter hos de äldre patienterna 

när de får uppmärksamhet från vårdpersonalen och att de får vara delaktiga i sin 

vård. Dessa upplevelser styrker fördelarna med ett personcentrerat 

omhändertagande. De negativa erfarenheterna speglas mest av den långa väntetiden 

som bidrar till lidande i form av att de känner sig bortglömda, otrygga och upplever 

fysiskt obehag i form av ouppfyllda grundläggande behov och obehandlad smärta.  

Den ökande äldre befolkningen kommer att generera i ett högre tryck på 

akutsjukvården i framtiden än vad det är idag så det är av stor vikt att vidareutveckla 

samordnade vårdmodeller för att ta hand om äldre patienter på ett tillfredställande 

och säkert sätt. Sverige har kommit en bit på väg men mycket saknas för att det ska 

fungera väl. Gränsöverskridande journalsystem måste utvecklas för att säkra 

patientsäkerheten och modeller som erbjuder äldre akutsjukvård i hemmet måste 

kunna erbjudas i större utsträckning.  

 

Omvårdnaden av de äldre patienterna måste förbättras. Resultatet visar 

genomgående att de äldre patienterna saknar uppmärksamhet från vårdpersonalen 

vilket bidrar till oönskade konsekvenser i form av upplevelser av minskat värde, 

otrygghet och ouppfyllda grundläggande behov. Genom att införa rutiner med 

omvårdnadsronder till de äldre patienterna under den långa väntetiden skulle 

omhändertagandet av de äldre förbättras. Det skulle leda till att ouppfyllda 

grundläggande behov skulle uppmärksammas och också främja upplevelser av 

trygghet och bekräftelse hos de äldre patienterna. Vårdlidande i form av obehandlad 

smärta skulle elimineras.  
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in urgent are: 
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experiences. 

Att beskriva rollen för 
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akutmottagningen och 
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Urval: Bekvämlighetsurval. 69 
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som hade använt sig av 
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patienters uppfattningar från 

anhörigas. 
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kommitté. 

Considine, 

J., Smith, 
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Weiland, T., 

Gannon, J., 

Behm, C., 

Wellington, 
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McCarthy, 

S. (2010). 

 

Australien 

Older peoples 

experience of 

accessing 

emergency 
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Syftet var att beskriva 

äldre patienters 

perspektiv av att 

besöka 

akutmottagningen. 

Design: Kvalitativ. Observation och 
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Urval:65+, bekvämlighetsurval. 30 

deltagare, 13 män och 17 kvinnor. 

 

Inklusionskriterier: Att inkludera 

deltagare med olik kulturell 

bakgrund, vara multisjuka och haft 

flera besök på akutmottagningen 
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Exklusionskriterier: Ej redovisat. 

Patienterna upplever att 

väntetiderna är jobbiga och 

önskar information från 

vårdpersonalen om varför det 

dröjer. Också en upplevelse om 

okunskap hur man kan få komma 

till akutmottagningen. Hur blir 

man godkänd för besök? 
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av etisk 

kommitté. 
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Dahlén, I., 
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A. (2012). 

 

Sverige 

Experience of 

being a low 

priority 

patient during 

waiting time 

at an 

emergency 

department. 

Syftet med studien var 

att få ytterligare 

kunskap om 

erfarenheten av att 

väntetiden på 

akutmottagningen hos 

de patienter som var 

lågt prioriterade. 

Design: Kvalitativ. Intervjuer med 

öppna frågor. Intervjuerna utfördes i 

hemmet, på arbetet eller på 

akutmottagningen. 

 

Urval: Ändamålsenligt urval. 14 

deltagare varav 10 stycken, 6 

kvinnor och 4 män. 

 

Inklusionskriterier: Personer som 

var 18 år eller äldre och väntetid på 

3 timmar eller mer 

 

Exklusionskriterier: Yngre än 18 år 

eller varit vårdad av den 

sjuksköterskan som intervjuade. 

 

Resultatet visar att patienter med 

låg prioritet inte får tillräckligt 

med uppmärksamhet från 

vårdpersonal. Känsla av 

maktlöshet beskrivs från 

patienter. 

Medel 

 

Etik: Skriftligt 

informerat 

samtycke. 

Deltagande var 

frivilligt. Brev 

skickades ut 

och patienterna 

fick anmäla sitt 

intresse. 

Lyons, I., & 

Paterson, R. 

(2009). 

 

England 

Experiences 

of older 

people in 

emergency 

care settings. 

Syftet med studien var 

att undersöka vilka 

aspekter av 

akutsjukvård som var 

viktiga hos äldre 

patienter som fick 

behandling på ett 

specifikt sjukhus i 

England. Detta för att 

se om deras behov var 

uppfyllda. 

 

Design:Kvalitativ. Intervjuer med 

öppna frågor. 

 

Urval: 20 patienter mellan 66-94 år. 

55% var kvinnor och 45% var män. 

 

Inklusionskriterier:65+, är inte vara 

allvarligt akut sjuka, att kunna ge 

informerat samtycke. 

 

Exklusionskriterier: Ej redovisat. 

 

Äldre patienter upplever det 

viktigt att bli snabbt 

omhändertagna. Upplevelserna 

om väntetiden var att de önskade 

få mer information om väntetiden. 

När sjuksköterskan var 

närvarande så ökade känslan av 

trygghet. 

Hög 

 

Etik: Godkänt 

av etisk 

kommitté. 
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år, land 

Titel Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitét  

Nyden, K., 

Petersson, 

M., & 

Nyström, M. 

(2003). 

 

Sverige 

Unsatisfied 

basic needs of 

older patients 

in emergency 

care 

environments- 

obstacles to 

an ctive role 

in decision 

making. 

Syftet var att analysera 

de äldre patienternas 

grundläggande behov i 

akutmottagningsmiljön. 

Design: Kvalitativ. Intervjuer. 

Intervjuerna med patienterna 

hade ett livsvärldsfokus 

 

Urval: 7 deltagare mellan 65-88 

år, 2 kvinnor och 5 män. 

 

Inklusionskriterier: Att de skulle 

varit patienter på 

akutmottagningen flera gånger, 

det varierade om problemen varit 

akuta eller icke-akuta. 

 

Exklusionskriterier: Redovisas ej 

Patienterna beskrev behov av att 

känna säkerhet och att få 

uppmärksamhet från personal. De 

hade också förståelse för att 

sjuksköterskorna var upptagna och 

nte hade tid så de var accepterande. 

Vänligt och respektfullt bemötande 

upplevdes viktigt. 

Hög 

 

Etiskt godkänd 

av ett 

forsknings-

utskott på 

universitet i 

Göteborg. 

Nyström, 

M., Nyden, 

K., & 

Petersson, 

M. (2003) 

 

Sverige 

Being a non-

urgent patient 

in an 

emergency 

care unit- a 

strive to 

maintain 

personal 

integrity. 

Syftet var att analysera 

och beskriva 

erfarenheter av att vara 

en icke akut patient på 

en akutmottagning. 

Design: Kvalitativ. Intervjuer 

med öppna frågor 

 

Urval: 11 personer, 6 kvinnor och 

5 män. 52-88 år. 

 

Inklusionskriterier: Att 

patienterna hade en eller flera 

erfarenheter av att vara icke-

brådskande autpatient. 

 

Exklusionskriterier: Redovisas ej. 

Upplevelser av att inte kunna 

uttrycka sina behov p.g.a. 

sjuksköterskans arbetsbelastning. 

Patienterna känner sig missnöjda 

relaterat till otillräcklig omvårdnad 

men även en upplevelse av säkerhet. 

Medel 

 

Etik: Godkänd 

av etisk 

kommitté 
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år, land 

Titel Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitét  

Olofsson, P., 

Carlström, 

E., & Beck-

Pettersson, 

S. (2012). 

 

Sverige 

During and 

beyond the 

triage 

encounter: 

Chronically 

ill elderly 

patients´ 

experiences 

throught 

their 

emergency 

department 

attendances 

Att utforska och 

beskriva 

erfarenheterna hos 

kroniskt sjuka 

äldre patienter 

under triagemötet 

och efterfäljande 

vistelsen på 

akutmottagningen 

Design: Kvalitativ. Intervjustudie 

med öppna frågor. Femenoligiskt 

perspektiv. 

 

Urval: 14 stycken, 5 män och 9 

kvinnor. 

 

Inklusionskriterier: Patienter över70 

år med mint tre olika medicinska 

tillstånd. Hade besökt akuten 3 ggr 

senaste året. 

 

Exklusionskriterier: Inga beskrivna 

Resultatet visar att ett personcentrerat 

förhållningssätt från sjuksköterskan i 

triagemötet får patienten att uppleva 

trygghet och etablerar förtroende. 

 

Den långa väntetiden bidrog till att de 

sedan till att patienterna kände sig 

övergivna och besvikna. 

Hög 

 

Etik: Etiskt 

godkänd av 

etiskt 

forsknings-

utskott från 

Svenskt 

universitet, 

deltagarna var 

väl informerade 

och frivilliga 

att dra sig ur 

studien. 

Richardson, 

S., Casey, 

M., & Hider, 

P. (2007). 

 

Nya Zeeland 

Following 

the patient 

journey: 

Older 

persons 

experiences 

of 

emergency 

departments 

and 

discharge. 

Syftet var att 

undersöka äldre 

patienters  

upplevelser av att 

bli intagna på 

akuten 

Design: Kvalitativ kombinerat med 

kvantitativ studie. Enkäter och 

Intervjuer med öppna frågor. 

 

Urval:13 detagare, 6 män och 7 

kvinnor i åldern 80-102 år. 

 

Inklusionskriterier: En ålder på 

80+, troligen inskrivning på 

medicinavdelning, kunna ge 

informerat samtycke.  

 

Exklusionskriterier: Icke 

engelsktalande, kognitiv 

nedsättning eller för sjuka. 

Resultatet visade sig i fyra områden. 

Patienterna upplevde tillit till personalen 

och hade acceptans mot att vänta. 

Medel 

 

Etik: Godkänd 

av etisk 

kommité 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitét  

Stein- 

Parbury, J., 

Gallagher, 

R., Fry,M., 

Chenoweth, 

L., & 

Gallagher, 

P. (2015) 

 

Australien 

Expectations and 

experiences of older 

people and their 

carers in relation to 

emergency 

department arrival 

and care: A 

qualitative study in 

Australia. 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter hos 

äldre patienter och 

deras anhöriga 

under besöket på 

akutmottagningen. 

Design: Kvalitativ. 

Halvstrukturerade 

djupintervjuer 

 

Urval: 10 äldre personer med 

anhöriga som var 65-94 år. ¤ 

kvinnor och 6 män. 

 

Inklusionskriterier: 65+, hade 

sällskap av en anhörig och hade 

minst en kronisk sjukdom och 

behärskade språket. 

Exklusionskriterier: Nedsatt 

kognition eller mycket akut 

sjuka personer. 

Patienterna upplevde brist på 

kommunikation med personalen 

och upplevelsen blev att inte 

personalen ville hålla dem 

informerade. Det fanns också en 

medvetenhet om personalens 

överbelastade arbetssituation. 

 

De äldre patienternas synpunkter 

går att urskilja från anhörigas i 

resultatet. 

Hög 

 

Etik: Etiskt 

godkänd av ett 

forskningsutskott. 

Arendts, G., 

Popescu, A., 

Howting, 

D., Quine, 

S., & 

Howard, K. 

(2015). 

 

Australien 

´They never talked 

to me 

about…´Perspectives 

on aged care resident 

transfer to 

emergency 

departments 

Att undersöka 

överflyttning från 

äldreboende till 

akutmottagning 

utifrån de äldres 

perspektiv och 

vika faktorer som 

påverkar beslutet. 

Design: Kvalitativ. 

Halvstrukturerade intervjuer. 

Urval: Snöbollsurval. 11 

stycken äldre med en 

medelålder på 88 år, 9 kvinnor 

och 2 män.  14 stycken 

anhöriga och 18 vårdpersonal. 

 

Inklusionskriterier: Att de äldre 

skulle bo på äldreboende 

Exklusionkriterier: Om 

sjukdomstillståndet var 

livshotande eller om de inte 

kunde medverka på grund av 

kognitiva besvär. 

De äldre personerna upplevde en 

säkerhet att komma till 

akutmottagningen men det 

framkom också att de kände sig 

ignorerade och bortglömda. De 

upplevde det jobbigt med länga 

väntetider. 

Hög 

 

Etik: Godkänd av 

etisk kommité 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitét  

Kihlgren, A-

L., Nilsson, 

M., 

Skovdahl, 

K., 

Palmblad, 

B., & Wimo, 

A. (2004). 

 

Sverige 

Older 

patients 

awaiting 

emergency 

department 

treatment. 

Syftet var att 

beskriva 

förhållandena på 

akutmottagningen 

och vad som 

hände under 

väntetiden för 

patienter 75 år 

och äldre. 

Kvalitativ. Intervjuer och icke- 

deltagande observationer. 

 

Urval: Ändamålsenligt. 20 

deltagare. 14 kvinnor och 6 män. 75 

år eller äldre. 

 

Inklusionskriterier: Att de besökte 

akutmottagningen som patient. 

 

Exklusionskriterier: Patienter som 

var gravida, hade frakturer och 

svårt sjuka patienter. 

De äldre patierna upplevde en onödig 

väntan och upplevde det påfrestande. 

Upplevelser av bristande rutiner under 

väntan framkom. Patienterna fick 

negativa känslor vilket bidrog till 

lidande. 

Hög 

 

Etik: Granskad 

av etisk 

kommité 
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Bilaga 3. Dataanalys 

Datautdrag  

 

Översättning  Öppen kodning Kategori 

”Well, he turned 

around and he 

said, oh, what are 

you doing here? 

All this sort of 

thing, He said, no, 

we can´t accept 

you. He said, we 

do some good 

things here but 

we´re not miracle 

workers. Which 

quite hurt my 

feelings” 

 

(Arendts et al., 

2013). 

 

"Han vände sig 

om och sa, åh, 

vad gör du här? 

Alla sådana 

saker, Han sa nej, 

vi kan inte 

acceptera dig. 

Han sa att vi gör 

några bra saker 

här men vi kan 

inte göra mirakel. 

Vilket sårade 

mig. 

Han sa, vad gör 

du här. Vi kan 

göra bra saker 

men inte mirakel. 

Bekräftelse 

”They did the 

right things from 

the start…I felt 

calm, with a sense 

of relief” 

 

(Olofsson et al., 

2012).  

”De gjorde rätt 

saker från 

början… Jag 

kände mig lugn 

med en känsla av 

lättnad”. 

De gjorde rätt 

och jag kände 

mig lugn. 

Trygghet 

”I mean, look at it 

in this light. I am 

not the only 

pebble on the 

beach, and I can´t 

expect them to 

runa round me 

and forget they 

have other 

patients” 

 

(Bridges & 

Nugus, 2009). 

” Jag menar, se 

på detta från 

denna sidan. Jag 

är inte den enda 

stenen på 

stranden och jag 

kan inte kräva att 

de bara springer 

kring mig och 

glömma bort att 

de har andra 

patienter” 

Jag är inte den 

enda patienten 

och kan inte 

kräva mer när 

personalen har 

mycket att göra. 

Förståelse 

”… I have not 

eaten since early 

this morning and 

it is now 5 

p.m…” 

 

(Kihlgren et al., 

2004). 

”… jag har inte 

ätit sedan tidigt i 

morse och nu är 

klockan fem på 

eftermiddagen..” 

 

 

 

Att inte ha ätit på 

länge. 

Väntetid 
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”… they told me 

nothing. They 

said your 

daughter will tell 

you” 

 

(Richardson et al., 

2007). 

”…de berättade 

ingenting för 

mig. De sa att din 

dotter kommer att 

berätta för dig”. 

De berättade 

ingenting 

Kommunikation 

”I think they 

could have given 

me analgesic 

treatment sooner. 

I had the shivers 

and the trolley 

was very hard, 

and I have to 

spend several 

hours like that” 

 

(Nydén et al., 

2003). 

"Jag tycker att de 

kunde ha givit 

mig 

smärtstillande 

behandling 

tidigare. Jag hade 

skakningar och 

britsen var 

väldigt hård, och 

fick spendera 

flera timmar så” 

Smärtstillande 

behandling 

tidigare. Hårda 

britsar. 

Fysiskt obehag 

 


