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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Antalet äldre personer ökar i Sverige och internationellt. Äldre patienter 
utgör en stor andel av de patienter som söker vård på akutmottagning. Äldre 
patienter får ofta en låg prioriteringsgrad vilket innebär långa väntetider och en ökad 
risk att drabbas av komplikationer. Kunskapen om hur äldre patienter upplever 
omvårdnaden de får på akutmottagningen är begränsad.   
Syfte: Beskriva äldre patienters upplevelse av omvårdnad på akutmottagning. 
Metod: En litteraturöversikt baserad på 8 artiklar med kvalitativ design. 
Databaserna Cinahl och Pub Med användes. Data analyserades med hjälp av Fribergs 
femstegsmodell. 
Resultat: I resultatet framkom två olika teman och åtta subteman. Ett tema 
som identifierades var “känsla av välbefinnande” med fyra tillhörande subteman 
“tillit till sjukvård och personal”, ”att få ett bra bemötande”, ”känsla av trygghet” och ” 
önskan att försvara sjukvårdspersonalen”. Ett annat tema som identifierades var ” 
känsla av övergivenhet” med fyra tillhörande subteman ”att få bristande 
information”, ”uppleva lång väntetid”, ”känsla av otrygghet ”och ”känsla av att vara 
till besvär”.  
Slutsats: Äldre patienter upplevde att de fick god omvårdnad när de fick 
personcentrerad vård och sjuksköterskan såg, lyssnade till och uppmärksammade 
deras behov. Äldre patienter upplevde att de fick bristande omvårdnad när de inte 
fick personcentrerad vård och kände sig ignorerade, otrygga och bortglömda.  
Nyckelord: Akutmottagning, omvårdnad, personcentrerad vård, upplevelser, äldre 
patienter. 
 
 
      

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
Summary 

 
Caring in the emergency department 
                    - Older patient’s experiences 

 
Background: The current number of older people has increased not only in Sweden 
but also internationally. Studies have shown that older people now account for a large 
proportion of patients seeking emergency care. Older people often have a much lower 
priority rate, which tends to lead to longer waiting times and this may increase their 
risk of complications. Studies regarding old people and their experiences of care in 
the emergency department are limited. 
Purpose To describe older patient`s experiences of care at the emergency 
department.  
Method: A literature review based on 8 articles with qualitative design. The 
databases CINAHL and Pubmed were used. Data analysis using Freiberg’s five-step 
model. 
Result: The result showed that older people’s experiences could be grouped into two 
main categories, each of which had four subcategories. The first category found was” 
sense of wellbeing”and four subcategories “trust in the healthcare system and staff”, 
“sense of having received good care”, “feeling safe and secure”, “having a desire to 
defend the healthcare staff”. The second category found was “a feeling of 
abandonment” and four subcategories “lack of information”, ”experienced long 
waiting periods”, “feeling of being a burden”. 
Conclusion: Older patients felt that they received better care when nursing staff 
where giving person-centered care and the nurses was present, attentive and noted 
their needs. Others experienced insufficient care when they were not given person-
centered care. They felt ignored, abandoned and forgotten. 
Keywords: caring, emergency department, experience, older patients, person-
centered care
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Inledning 

Antalet äldre människor ökar i Sverige och år 2050 beräknas var fjärde svensk vara 65 år 
eller äldre. Gruppen äldre patienter över 65 år utgör idag cirka 40 procent av alla besök 
på akutmottagningar i Sverige (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 
SBU (2013). Även internationellt utgör äldre patienter en stor andel av de besökande på 
akutmottagningar (Grunier, Silver & Rochon, 2011). Alla akutmottagningar är inte 
utrustade för att tillmötesgå äldre personers behov av akutsjukvård (Socialstyrelsen, 
2014). Omvårdnad av äldre patienter är utmanande och komplex och det kan vara svårt 
att bedöma deras symtom och vårdbehov. Detta beror på att det hos äldre patienter ofta 
finns ett samband mellan åldrande, sjukdom, dagligt intag av flera mediciner och 
skörhet. Det kan vara svårt att avgöra om ett symtom, eller frånvaron av ett symtom 
beror på det normala åldrandet, sjukdom eller biverkningar av mediciner (Blomqvist, 
Edberg, Bravell & Wijk, 2017). Detta ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens vad 
gäller omvårdnad av denna patientgrupp och det är en utmaning för sjukvården att ta 
hand om det ökade antalet äldre i framtiden (Socialstyrelsen, 2014; SBU, 2013). 

Bakgrund 

Den äldre patienten 
Socialstyrelsens definition av äldre, är personer som är 65 år och äldre. Socialstyrelsen 
delar in äldre över 65 år i två grupper, äldre 65-79 år i gruppen yngre äldre och äldre över 
80 år tillhör gruppen äldre, äldre (Socialstyrelsen, 2014). 
Det naturliga åldrandet hos människan kan beskrivas utifrån fyra olika aspekter, 
kronologisk- social- psykologisk- och fysiologisk ålder (Dehlin och Rundgren, 2014). 
Den kronologiska ålder är den siffra som anger hur gammal en person är (Dehlin och 
Rundgren, 2014). Det sociala åldrandet innefattar hur människans identitet och sociala 
roll förändras i takt med stigande ålder och innefattar människans olika faser i livet som 
till exempel att bli pensionär, att få barnbarn, att bli ensam eller att få en sjukdom eller 
en funktionsnedsättning (Dehlin och Rundgren, 2014). Psykologisk åldrande innefattar 
förändringar i intellektuell förmåga. Det kan till exempel bli svårare att lösa problem och 
minnet försämras med stigande ålder. Även förmågan att kunna hantera förändringar 
och att kommunicera blir svårare (Dehlin och Rundgren, 2014). För patienter med 
kognitiv svikt är det vanligt att förvirring tilltar vid somatisk sjukdom och vid vistelse i 
främmande miljöer (Dahlen, Westin, & Adolfsson 2012). Det fysiologiska åldrandet 
innebär en nedbrytande process i kroppen som pågår hos alla människor. Förändringar 
sker på både cell och organ nivå. Bland annat förändras kroppens möjligheter till att 
reglera temperatur och blodtryck och även syn, hörsel och smak förändras.(Dehlin och 
Rundgren, 2014). Äldre med många sjukdomar och funktionsnedsättningar är extra 
sårbara och betecknas ibland som sköra äldre (SBU, 2013; Vicente, Svensson, Wireklint 
Sundström, Sjöstrand & Castren, 2014). Sköra äldre som kommer till akutmottagningen 
får ofta låg prioriteringsgrad och därmed lång väntetid (Rutschmann, Chevalley, 
Zumwald, Luthy, Vermeulen & Sarasin, 2005). 
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Akutmottagning 
Akutmottagningar har en stor omsättning av patienter. Patienter som söker sig till 
akutmottagningar är ofta oroliga och känner att de är i behov av hjälp och de flesta 
vårdsökande upplever större trygghet på akutmottagningen än de gjorde hemma 
(Arendts, Popescu, Howting, Quine & Howard, 2015). Allvarlighetsgraden på 
patienternas sjukdom är varierande, vilket ställer höga krav på personalens 
bedömningsförmåga (Andersson, Burman & Skär, 2011). Vårdsökande på 
akutmottagningar kommer oftast in med ambulans, söker vård på eget initiativ har en 
hänvisning från någon annan mottagning eller haft kontakt med sin vårdcentral innan 
besöket på akutmottagningen (Knowles, O`Cathain & Nicholl, 2012). Det som 
kännetecknar akutmottagningar är det höga flödet av akut sökande patienter och långa 
väntetider. Detta gör att personalen måste kunna arbeta under växlande omständigheter 
och vara flexibel (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). 
 
Patientens första möte på akutmottagningen sker vanligen med en triagesjuksköterska 
(Göransson & Von Rosen, 2010). Triageprocessen tar normalt några få minuter och 
patienter fördelas här till rätt klinik, och de mest sjuka får företräde i vården (Möller, 
Fridlund & Göransson, 2010). Det vanligaste triagesystemet som används på 
akutmottagningar i Sverige kallas Rapid Emergency Triage and Treatment System 
[RETTS] (Sandman, Ekerstad & Lindroth, 2013). För att kunna identifiera 
omvårdnadsbehovet hos äldre finns två särskilda screeningsverktyg Identifikations off 
Senior at Risk [ISAR] samt Triage Risk Screening Tool [TRST] (SBU, 2013). Användning 
av dessa verktyg kan identifiera den äldre patientens risker och behov i samband med 
sjukdom och minska de negativa effekter som den äldre patienten kan drabbas av under 
vistelsen på akutmottagningen (Salvi, Morichi, Grilli, Lancioni, Spazzafumo, Polonara, 
Lattianzio, 2012). 
 

Omvårdnad av äldre på akutmottagning 
Majoriteten av de vårdsökande på akutmottagningar utgörs idag av äldre patienter, som 
vid stigande ålder har en ökad risk att drabbas av komplikationer relaterade till låg 
prioritering, långa väntetider och ibland onödiga undersökningar under vårdtiden 
(Vicente, 2013; Holzmann, Petrini, Hasselström, Bylund & Ruge, 2015). Komplikationer 
hos äldre patienter kan till exempel vara dehydrering, konfusion, trycksår och fallskador 
(Wisten, Rundgren, Larsson, 2013). De viktigaste faktorerna som föregår 
sjukhusinläggningar av äldre patienter är hög ålder, poly farmaci och ett nyligt besök på 
akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Det är viktigt att 
sjuksköterskan kan bedöma olika patienters behov. Sjuksköterskan ska kunna identifiera 
och tolka symtom och tecken hos personer som söker akutsjukvård samt utföra adekvata 
åtgärder och utvärdera dessa. Sjuksköterskan ska även kunna identifiera personer som är 
sårbara eller utsatta och minska deras sårbarhet och utsatthet. Sjuksköterskan ansvarar 
för kliniska beslut som ger människor möjlighet att förbättra, återfå eller behålla sin 
hälsa. Sjuksköterskan ska hjälpa människor att hantera sina hälsoproblem och sin 
sjukdom eller funktionsnedsättning för att kunna uppnå bästa möjliga välbefinnande 
fram till döden. Den legitimerade sjuksköterskan ska arbete utifrån ett etiskt 
förhållningssätt, ha respekt för människors värderingar, deras tro, vanor, och rätt till 
självbestämmande, integritet och värdighet. Hon ska värna om de mänskliga 
rättigheterna. I sin profession ska sjuksköterskan ha kunskap om att faktorer som kön, 
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miljö, ålder samt ekonomiska och sociala faktorer har betydelse för patientens möjlighet 
till jämlik hälsa och vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjukvård ska ges med 
respekt för alla människors lika värde, och för den enskilda människans värdighet. Den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården enligt 
Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30). 
 
 Sjuksköterskan har självständigt ett ansvar för patientens omvårdnad och ska arbeta 
utifrån sex kärnkompetenser som är: personcentrerad omvårdnad, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och 
information (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad omvårdnad är en av 
de sex kärnkompetenser som ingår i kompetensbeskrivningen för legitimerade 
sjuksköterskor. Sjuksköterskan kan genom att arbeta personcentrerad inleda ett 
partnerskap med både patient och närstående vilket kan medverka till att patienten blir 
så delaktig i sin egen vård som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
 

Teoretisk utgångspunkt 
Det pågår en förändring i svensk sjukvård, i riktning mot ökat personcentrerad vård. I 
den personcentrerade vården användes benämningen person i första hand och patient 
används vid sjukdom eller koppling till sjukvårdsinrättning. Patienter får inte behandlas 
som objekt, sjukdom, tillstånd eller en diagnos och kallas till exempel diabetiker eller 
reumatiker (Vårdhandboken, 2017). Begreppet personcentrerad vård har vuxit fram som 
en beskrivning av god humanistisk omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Personcentrerad vård är inte en metod utan ett förhållningssätt som innebär att alltid 
möta varje människa med värdighet, medkänsla och respekt. Den personcentrerade 
vården tar utgångspunkt i patientens berättelse och utgår ifrån patientens resurser, 
förutsättningar och eventuella hinder. Med patientens berättelse som utgångspunkt ingås 
ett partnerskap mellan patienter, närstående och vårdare. Inom partnerskapet visar man 
varandra öppenhet och respekterar varandras kunskap. En personlig hälsoplan ska 
upprättas där både korta och långsiktiga mål formuleras och en plan ska finnas för hur 
dessa mål kan uppnås. Denna plan dokumenteras slutligen i patientjournalen (Ekman, 
2014). Det är patientens berättelse, partnerskapet och dokumentation som är 
komponenterna i personcentrerad omvårdnad (Ekman, 2014; Ekman, Swedberg, Taft, 
Lindseth, Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin-Ivanhoff, Johansson, Kjellgren, Lidén, 
Öhle`n, Olsson, Rtdmark & Sunnerhagen, 2011) 
 
Enligt patientlagen ska hälso och sjukvården så långt det är möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten och utgå från patientens önskemål och 
förutsättningar. Patienten ska även enligt patientlagen (2014:821) ha möjlighet att välja 
mellan flera olika behandlingsalternativ. Äldre patienter förekommer ofta på en 
akutmottagning men kunskapen är liten om äldre patienters upplevelse av sin vistelse 
där (McCabe & Kennelly, 2015). Förutsättningen för att arbeta personcentrerad är att ta 
del av patientens berättelse (Ekman, 2014). 
 

Syfte 

Att beskriva äldre patienters upplevelse av omvårdnad på akutmottagning. 
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Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt utfördes, där forskning inom ett avgränsat område studerades. 
Litteraturöversikten baserades på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats (Forsberg 
& Wengström, 2016). Denna metod valdes då den bäst ansågs kunna svara på syftet som 
var att beskriva äldre patienters upplevelse av omvårdnad på akutmottagning (Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011). En litteraturstudie innebär att samla information från tidigare 
studier och från flera olika författare. Detta bidrar till att få en övergripande bild av det 
fenomen som ska studeras (Forsberg & Wengström, 2016). 
Kvalitativ metod strävar efter att beskriva, förstå, förklara och tolka. Ansatsen i 
litteraturöversikten är induktiv och med det menas att författaren så förutsättningslöst 
som möjligt studerar innehållet i texten och analyserar innehållet utan en förutbestämd 
teori eller modell, författaren utgår från personers levda erfarenheter (Friberg, 2017). 
Litteraturöversikten har sin grund i en välformulerad fråga som löper som en röd tråd 
genom hela analysprocessen (Forsberg & Wengström, 2016). 
 

Urval och Datainsamling 
En litteratursökning genomfördes i referensdatabaserna Cinahl och PubMed som 
innehåller omvårdnadstidsskrifter och specificerar sig på omvårdnadsvetenskap 
(Willman et al., 2011). För att översätta svenska söktermer översattes sökorden till 
engelska MeSH-termer. Följande sökord har identifierats utifrån syftet och användes i 
sökningen: elderly OR older OR aged OR elder OR geriatric AND experience AND 
emergency. 
För att kombinera två eller flera söktermer och därmed avgränsa sökningen till ett 
område användes Booleska sökoperatörer som OR och AND (Willman et al., 2011). 
Sökningarna utfördes systematisk och det söktes först på varje enskilt sökord och sedan 
sattes sökorden ihop till block. Denna sökning är dokumenterat och finns som en 
bilaga(Bilaga 1). För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna handla om 
äldre patienters upplevelse av omvårdnad på akutmottagning. Artiklarna skulle vara 
vetenskapligt granskade, samt ha en kvalitativ ansats. De skulle vara skriva på engelska 
och vara lästa och granskade av ämnesexperter inom området, innan de accepterades för 
publicering (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna skulle också vara godkända av en 
etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Även artiklar som inte fanns i fulltext via 
bibliotekets databaser söktes och beställdes hem. Enbart artiklar från 2007 och framåt 
planerades att ingå i resultatet men eftersom få artiklar hittades utökades tidsspannet till 
att även söka mellan 2000-2007. Artiklarna skulle handla om personer 65 år eller äldre 
och utgå från den äldres perspektiv och upplevelser. När sökningarna genomfördes 
användes avgränsningen ”aged 65+”. Artiklar som inte var relevanta för syftet 
exkluderades, såsom artiklar skrivna på annat språk än engelska. Artiklar förekom där 
flera åldersgrupper deltagit i en studie, men där det inte gick att utläsa vilka svar som var 
de äldre patienternas och därför exkluderades dessa.  Titlar och abstract lästes igenom 
och granskades utifrån litteraturöversiktens valda syfte. 14 artiklar valdes ut, och 
resultaten lästes noggrant igenom och anteckningar gjordes för att säkerställa att de 
svarade mot litteraturöversiktens syfte. Av de 14 artiklarna valdes 8 ut för granskning. I 
nästa steg kvalitetsgranskades artiklarna. Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna 
användes granskningsprotokollet som framtagits av Jönköping University, 
Hälsohögskolans Avdelning för Omvårdnad att användas, denna finns som en 
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bilaga(Bilaga 3). Detta innebar att artiklarnas syfte, bakgrund, urval, design, 
datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt övervägande, trovärdighet, tillförlitlighet och 
resultat granskades. För att artiklarna skulle anses ha tillräcklig hög kvalitet krävdes att 
de var godkända enligt alla frågor i del ett av granskningsprotokollet vilket gav max fyra 
poäng, och att artiklarna fick minst sju av max åtta poäng i del två av 
granskningsprotokollet. Efter granskningen ansågs 7 artiklar vara av tillräcklig hög 
kvalitet för att ingå i litteraturöversikten. Sökningarna resulterade i flera dubbletter vilket 
inte har redovisats. 
Eftersom urvalet blev litet, granskades referenslistorna till de sju utvalda artiklarna och 
ytterligare en artikel som kunde ingå i litteraturöversikten söktes fram. Även denna 
artikel granskades och ansågs ha höga kvalitetspoäng. Sammanlagd ingår åtta kvalitativa 
artiklar i litteraturöversiktens resultat. En artikel bestod av både en kvantitativ del och en 
kvalitativ del. Från den artikeln har endast den delen som är kvalitativ används i 
resultatet. En annan artikel omfattar både patienter och anhörigas upplevelser. Det 
framgick dock tydligt vad som var den äldre patientens upplevelse, och enbart den delen 
har använts i litteraturöversiktens resultat. 
 

Dataanalys 
För att analysera de valda artiklarna som ingick i litteraturöversikten användes Fribergs 
femstegsmodell (Friberg, 2017). Analyseringsmetoden innebär att bryta ner artiklarna i 
delar och finna bärande begrepp för att sedan bygga upp en ny helhet. I steg ett lästes 
samtliga artiklar flera gånger för att få en känsla av innehållet, fokus lades på att läsa 
resultatdelen. I steg två identifierades nyckelorden från varje studies resultat och delades 
upp i kategorier. I denna process användes färgpennor för att markera återkommande 
huvudfynd som var relevanta i förhållande till litteraturöversiktens syfte. I det tredje 
steget gjordes en sammanställning av alla artiklars resultat. Artiklarnas teman 
kopierades till ett nytt dokument. Artiklarna lades i en artikelmatris, där författare, 
publicerings år, land, vald metod och en kort sammanfattning av huvud fynden 
dokumenterades, denna matris finns som en bilaga(Bilaga 2). I steg fyra lästes 
artiklarnas resultat flera gånger och skillnader och likheter identifierades med hjälp av 
färgkoder. I steg fem skapades en text utifrån de teman som bildades och en ny helhet 
byggdes upp.  
 

Etiska överväganden 
Detta arbete är en litteraturöversikt därför krävs inget etiskt tillstånd. Artiklar som 
inkluderades i litteraturöversikten hade tillstånd av en etisk kommitté eller hade 
genomgått etiska övervägande(Forsberg & Wengström, 2016). I studier som handlar om 
omvårdnad är deltagarna oftast människor och det är viktigt att deras rättigheter, 
välbefinnande och säkerhet tillgodoses och skyddas (Polit & Beck, 2012). Förförståelse 
fanns i ämnet vilket kan ha påverkat resultatet. En risk finns även att författaren kan ha 
misstolkat delar av materialet som ingår i litteraturstudien relaterad till bristande 
språkkunskap i engelska (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på 8 kvalitativa artiklar. Artiklarna finns 
redovisade i en artikelmatris. De 8 artiklar som resultatet baserades på är från 5 olika 
länder Australien(n=2), New Zealand (=1), Scotland(n=1), England(n=1) och 
Sverige(n=3), och består av sammanlagd 252 deltagare. Både män och kvinnor är 
representerade och är i åldern 65 år eller äldre. I analysen av artiklarna framkom 2 
teman och 8 subteman som beskriver äldre patienters upplevelse av omvårdnad på 
akutmottagning. Teman och subteman redovisas i tabellen härunder. Tabell I 
Tabell I 

Teman Subteman 

 Känsla av välbefinnande  Tillit till sjukvård och personal 

  Att få ett bra bemötande 

  Känsla av trygghet 

 Önskan att försvara personalen 

 Känsla av Övergivenhet 

 

 Att få bristande information 

 Uppleva lång väntetid 

 Känsla av otrygghet 

 Känsla av att vara till besvär 

Känsla av välbefinnande 
Under temat känsla av välbefinnande framkom fyra subteman som beskriver äldre 
patienters positiva upplevelser av omvårdnad under vistelsen på akutmottagningen. De 
äldre patienterna upplevde välbefinnande och kände trygghet när de kom till 
akutmottagningen och de kände att de kommit till rätt plats. De äldre patienterna 
upplevde ett välbefinnande när de fick ett bra bemötande och de upplevde att 
sjuksköterskan hade kontroll över situationen. De äldre patienterna ville inte klaga på 
personalen som de upplevde gjorde sitt bästa utifrån de förutsättningar som fanns.  När 
de var missnöjda med något som inte fungerade hade de äldre en tendens att försvara 
personalen, och riktade istället sin kritik mot sjukvårdsledning och politiker.  

Tillit till sjukvård och personal 
Äldre patienter som kom till akutmottagningen upplevde tillit till sjukvården och 
personalen där. De upplevde att det var skönt att lämna över ansvaret för sig själva till 
någon annan en stund och beskrev det som en lättnad att få komma till sjukhuset. De 
äldre patienterna upplevde att de var lätt att de intog en passiv roll och lät personalen ta 
beslut och bestämma (Bridges & Nugus, 2009; Richardsson, Casey & Hider, 2007). Äldre 
patienter kände förtroende för och accepterade de beslut som togs om undersökningar 
och behandlingar (Larsson-Kihlgren,Nilsson, Skovdahl, Palmblad, Wimo, 2004 ;Lyons & 
Paterson,2009;Nydèn,Petersson&Nyström,2003;Richardsson,Casey&Hider,2007). Äldre 
patienter upplevde att mötet med triagesjuksköterskan var effektivt och att de frågor som 
ställdes under triageprocessen var relevanta, detta ökade deras förtroende för 
sjuksköterskan(Olofsson, Carlström & Bäck-Pettersson, 2012). Äldre patienter upplevde 
att alla fick samma vård oavsett ekonomisk eller social status (Considine, Smith, 
Hill,Weiland,Gannon,Behm,Wellington,McCarthy,2010;Stein-Parbury,Gallagher,Fry, 
Chenoweth, Gallagher, 2015).(Olofsson et al.,2012).  
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Att få ett bra bemötande 
Äldre patienter upplevde att de fick ett bra bemötande när sjuksköterskan mötte dem 
med vänlighet och intresse. När sjuksköterskan presenterade sig lyssnade till deras 
berättelse och såg de äldre patienterna i ögonen kände de sig betydelsefulla och 
behandlade med respekt(Larsson-Kihlgren et al., 2004; Bridges & Nugus, 2009; Olofsson 
et al., 2012). De äldre patienterna upplevde att ett bra bemötande ökade deras tillit för 
sjuksköterskan (Nydèn et al., 2003). Äldre patienter upplevde att sjuksköterskan brydde 
sig om dem när deras basala behov uppmärksammades. Det kunde till exempel vara att 
få hjälp till toaletten, hjälp att ligga bekvämt i sängen, att få något att äta och dricka samt 
hjälp med smärtlindring(Larsson-Kihlgren et al., 2004; Nydèn et al., 2003). De äldre 
patienterna önskade att få information och uppskattade när informationen anpassades 
efter deras behov och förutsättningar De äldre patienterna önskade också att samarbete 
med sjuksköterskan och beskrev att samarbetet underlättades när sjuksköterskan log mot 
dem och frågade hur de mådde(Bridges & Nugus, 2009). När sjuksköterskan tog de äldre 
patienternas oro och bekymmer på allvar kände de sig respekterade och trodda(Olofsson 
et al., 2012). De äldre patienterna upplevde att de fått bra omvårdnad när de kände sig 
välkomna på akutmottagningen och när kommunikationen med sjuksköterskan 
fungerade bra(Nydèn et al., 2003; Olofsson et al., 2012; Lyon & Paterson, 2009). 

Känsla av trygghet 
Äldre patienter upplevde en känsla av trygghet vid ankomsten till sjukhuset. De kände sig 
säkra på att få rätt hjälp och nödvändig behandling. Det kunde till exempel vara att få 
hjälp med smärtlindring och snabba insatser om deras sjukdomstillstånd skulle 
förvärras(Nydèn et al., 2012; Bridges & Nugus, 2010; Stein-Parbury et al., 2015). En del 
äldre patienter upplevde trygghet om de låg i korridoren och inte lämnades ensamma i 
ett rum. De beskrev att det kändes lättare att tillkalla hjälp i korridoren och att de kunde 
se andra människor där(Nydèn el al., 2003). Ett bra bemötande från personalen hade 
stor betydelse för upplevelsen av trygghet enligt de äldre patienterna(Larsson-Kihlgren et 
al., 2004; Olofsson et al., 2012) 
De äldre patienterna upplevde en känsla av trygghet och kände större förtroende för den 
personal som mötte dem med ögonkontakt och lyssnade till deras berättelse(Richardsson 
et al., 2007). Att ha en närstående med sig vid besöket på akutmottagningen upplevde de 
äldre patienterna också som en trygghet. Närstående kunde agera som patientens 
advokat, föra patientens talan och hjälpa patienten att ge och ta emot information. 
Närvaron av närstående gjorde också att de äldre patienterna kände sig mindre ensamma 
och övergivna(Stien-Parbury et al., 2015 ). Att vårdpersonalen var kompetent och utförde 
provtagning och undersökningar på ett bra sätt samt distraherade och pratade om något 
annat ökade de äldre patienternas känsla av trygghet(Larsson-Kihlgren et al., 2004) 

Önskan att försvara sjukvårdspersonalen 
Äldre patienter hade en tendens att försvara sjukvårdspersonalen. De äldre patienterna 
visade stor acceptans för rådande omständigheter som till exempel stressad personal och 
överbelastade akutmottagningar. När de äldre patienterna var missnöjda med något i 
vården, försvarade de ofta vårdpersonalen och menade att det inte var deras fel. De 
riktade istället sin irritation mot politiker, chefer och sjukvårdsledning som de menade 
var ansvariga(Lyons & Pattersson, 2009; Larsson-Kihlgren et al., 2004; Considine et al., 
2010). De äldre patienterna menade att det inte var personalens fel att de inte hadde tid 
till den enskilde patienten och att det inte går att förvänta sig god omvårdnad när 
personalen har låg lön och svåra arbetsförhållanden(Stein-Parbury et al., 2015; Nydèn et 
al., 2003). 
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Känsla av övergivenhet 
Under temat känsla av övergivenhet framkom fyra subteman som beskriver äldre 
patienters negativa upplevelser av bristande omvårdnad under vistelsen på 
akutmottagningen. De äldre patienterna upplevde at de fick bristfällig information om 
prioritering, vård och väntetid. De upplevde även svårigheter med att få sina basala 
vårdbehov tillgodosedda. Under vistelsen på akutmottagningen kunde de äldre uppleva 
en känsla av otrygghet och av att vara bortglömda. Det kändes svårt för de äldre 
patienterna att få den hjälp de behövde, av den redan överbelastade personalen. 

Att få bristande information 
Äldre patienter upplevde att de fick bristande information under vistelsen på 
akutmottagningen. De uttryckte ett behov av att få information om prioriteringssystemet 
och en förklaring till varför de fick vänta(Stein-Parbury et al., 2015: Considine et al., 
2010). De äldre patienterna upplevde också att de fick bristande information om sitt 
sjukdomstillstånd och vilka planer som fanns för dem under vårdtiden och beskrev att 
ovissheten ökade deras oro(Nydèn et al., 2003; Larsson- Kihlgren et al., 2004 ). En del 
äldre upplevde att bristande information ledde till att de inte orkade engagera sig i 
vården och ta reda på information själva(Richardsson et al., 2007). De äldre patienterna 
upplevde att det underlättade att ha en närstående med sig när de skulle ge eller ta emot 
information. När patienterna inte orkade engagera sig kunde närstående hjälpa till i 
kontakten med personalen(Stein-Parbury et al., 2015; Nydèn et al., 2003). Äldre 
patienter önskade att få information som alla andra, och ville inte exkluderas på grund av 
sin ålder men de ville ha information som var anpassad efter deras förmåga(Nydèn et al., 
2003). Bristande information kunde också vara att inte förstå en skriven text, till 
exempel utskrivningsmeddelandet från akutmottagningen. En del äldre patienter 
önskade hjälp med att läsa igenom meddelandet och få möjlighet att ställa frågor vid 
behov om något var oklart innan de skickades hem(Richardsson et al., 2007). Bristande 
information gjorde att äldre patienter kände sig otrygga och osäkra på vad som skulle 
hända med dem under och efter besöket på akutmottagningen (Stein-Parbury et al., 
2015). 
 

Uppleva lång väntetid 
När de äldre patienterna upplevde att väntetiden var lång kändes det viktigt för dem att 
få information om sin plats i kön och anledningen till väntetiden (Nydèn et al.2003; 
Olofsson et al., 2012; Richardsson et al., 2007). De äldre patienterna önskade att få en 
bedömning och bli undersökta för att snabbt kunna få hjälp med sina besvär(Lyons & 
Pattersson, 2009). Det var svårt för en del äldre patienterna att förstå 
triageringsprocessen och de ansåg att vanlig turordning borde följas(Considine et al., 
2010). När de äldre patienterna inte fick information om väntetider och en förklaring till 
varför andra patienter fick gå före i kön kändes det svårare att acceptera 
väntetiden(Larsson-Kihlgren et al., 2004; Brigdes & Nugus, 2009). De äldre patienterna 
beskrev att de var nöjda med omhändertagandet hos triagesjuksköterskan och upplevde 
att denna del av besöket på akutmottagningen gick snabbt och smidigt. Sedan blev de 
förvånade över den långa väntetid som uppstod därefter och att inget hände under 
väntetiden(Olofsson et al., 2012). En del äldre patienter upplevde att de inte fick någon 
vård under väntetiden och fick ta hand om sig själva. Till exempel de patienter som hade 
diabetes fick be om mat och själva ge sitt insulin(Olofsson et al., 2012). Andra beskrev att 
ingen uppmärksammade att de hade ont och att de fick otillräcklig eller ingen 
smärtlindring alls under väntetiden(Olofsson et al., 2012; Stein-Parbury et al., 2015; 
Larsson-Kihlgren et al., 2004; Lyons & Pattersson, 2009). Äldre patienter upplevade att 
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de fick vänta länge och att ingen ny bedömning gjordes av deras tillstånd under 
väntetiden(Olofsson et al., 2012). De äldre patienterna kände sig övergivna och 
bortglömda när väntetiden var lång och ingen brydde sig om dem(Larsson-Kihlgren et 
al., 2004). De äldre kände sig som en börda för den reda stressade personalen och 
upplevde att det var svårt att be om hjälp(Olofsson et al., 2012). Ibland möttes de äldre 
patienterna av likgiltighet och arrogans från personalen och de kunde uppleva att de fick 
vänta längre än andra patienter på grund av sin höga ålder(Brigdes & Nugus,2009). När 
väntetiden var lång önskade äldre patienter att bli erbjuda mat och dryck(Nydèn et al., 
2003). De beskrev också att de fick ont av att ligga många timmar på hårda britsar men 
att de inte blev erbjuda något alternativ(Nydèn et al., 2003). Äldre patienter som 
behövde gå på toaletten beskrev att de inte vågade lämna undersökningsrummet av 
rädsla för att doktorn skulle komma under tiden och att de då skulle få vänta ännu längre 
tid på sin läkareundersökning(Larsson-Kihlgren et al., 2004). 
  

Känsla av otrygghet 
Flera studier beskriver att äldre patienter kände sig otrygga på akutmottagningen och 
upplevade att de fick bristande omvårdnad. Det var bland annat långa väntetider och 
bristande information som gjorde att de kände sig missnöjda med vården(Considine et 
al.2010; Olofsson et al.2012; Larsson-Kihlgren et al., 2004; Lyons & Paterson, 2009 ). Att 
inte få sina basala behov tillgodosedda ledde till att de äldre patienterna kände sig 
sårbara, ensamma, rädda och bortglömda (Larsson-Kihlgren et al., 2004; Nydèn et 
al.2003). Äldre patienter med mindre akuta sjukdomsbesvär upplevde att de fick liten 
eller ingen uppmärksamhet alls(Nydèn et al.2003; Olofsson et al., 2012). Det kändes 
frustrerande för de äldre patienterna att bli lämnade ensamma i ett rum i flera timmar 
med rädsla för att ramla ur sängen eller inte nå larmklockan vid behov(Larsson-Kihlgren 
et al.2004; Nydèn et al.2003; Olofsson et al.2012). En del äldre patienter var rädda att 
inte få tillräcklig smärtlindring och när de fick smärtlindring upplevde de att det dröjde 
för länge(Kihlgren et al, 2004; Stein-Parbury et al., 2015). De äldre Patienterna kunde 
också känna oro över att inte få sina vanliga mediciner till tiden(Lyons & Paterson, 2009) 
Ibland mötte personalen den äldre patienten med en likgiltig och negativ attityd och 
visade inget intresse att lyssna på dem och höra deras berättelse(Considine et al.2010; 
Stein-Parbury et al., 2015). En del äldre patienter upplevde det svårt att förstå 
turordningen på akutmottagningen och kände sig mindre betydelsefulla när andra 
patienter fick gå före i kön. De fick ofta ingen förklaring till varför de skulle vänta längre 
än någon annan(Olofsson et al.2012). Äldre patienter upplevde ibland att de saknade 
betydelse på grund av sin ålder(Bridges & Nugus 2009) De kunde också uppleva att 
anledningen till deras besök på akutmottagningen ifrågasattes och att personalen inte 
trodde på deras behov av sjukvård(Nydèn et al.2003). När de äldre patienterna upplevde 
att personalen nonchalerade dem, kände de sig som ett objekt och inte som en människa 
(Olofsson et al, 2012;Nydèn et al, 2003;Larsson-Kihlgren et al, 2004). Ett sjukhus är 
stort och anonymt och äldre patienter beskrev att det är lätt att känna sig förvirrad och 
bortkommen där(Larsson- Kihlgren et al., 2004). En del av de äldre patienterna upplevde 
att personalen på sjukhuset gjorde sitt jobb utan intresse eller engagemang och utförde 
det de skulle så snabbt som möjligt. Detta ledde till att de äldre patienterna kände 
otrygghet och mindre förtroende för vårdpersonalen(Lyons & Paterson, 2009; Larsson 
Kihlgren et al., 2004; Bridges & Nugus 2009) 
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Känsla av att vara till besvär 
Äldre patienter ville inte vara till besvär när de kom till akutmottagningen och märkte 
hur stressad personalen var. De försökte att underlätta för personalen genom att vara vad 
de beskrev som goda patienter(Stein-Parbury et al., 2015; Bridges & Nugus 2009). Äldre 
patienter accepterade att det fanns andra som behövde vård före dem själva, och att de 
fick vänta på sin tur(Bridges & Nugus 2009; Lyons & Paterson, 2009). De äldre 
patienterna försökte vara till lags för att undvika ett otrevligt bemötande från personalen 
och de beskrev att till exempel humor kunde underlätta kontakten med 
personalen(Nydèn et al.2003). Äldre patienter som hade en närstående med sig vid 
besöket på akutmottagningen kände att de inte behövde besvära personalen lika mycket 
och att det gjorde personalens arbete lättare(Stein-Parbury et al.2015). De äldre 
patienterna kunde känna sig som en börda för personalen och vågade inte be om 
hjälp(Bridges & Nugus 2009; Olofsson et al.2012). Ibland var de inte säkra på vad som 
ingick i personalens uppgifter och om de till exempel kunde be om hjälp att få komma till 
toaletten(Bridges & Nugus 2009). Äldre patienter upplevde att sjuksköterskan inte 
brydde sig eller tog deras oro eller besvär på allvar och att de därför inte ville störa i 
onödan(Nydèn et al.2003) 

Diskussion  

Diskussionen presenteras i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen granskas arbetets metod, urval och analys. I resultatdiskussionen 
knyts resultatet till den teoretiska utgångspunkten och förbättringsförslag till det 
praktiska vårdarbetet diskuteras.  

Metoddiskussion 
Metoden som använts är en litteraturöversikt. Litteraturöversikt ansågs som en fördel att 
använda då en översikt över kunskapsläget inom ett omvårdnads relaterat område kunde 
skapas (Friberg, 2017). Syftet var att beskriva äldre patienters upplevelse av omvårdnad 
på akutmottagning. Kvalitativ metod anses kunna öka förståelse för människors 
subjektiva upplevelser vilket var avsikten med litteraturöversikten(Friberg, 2017). 
Litteraturöversikten baserades på 8 kvalitativa artiklar. 
 En styrka för litteraturöversiktens resultat var att 3 artiklar av 8 som ingår är utförda i 
Sverige och därmed får ses som relevanta för svensk sjukvård. Litteraturöversikten är på 
kandidatnivå och har utarbetats av en författare. Det kan ses som en brist då det inte 
varit en fördel att skriva ensam. Hjälp har tagits av, bibliotekarie, kurskamrater, kollegor 
och handledare som har tillförd olika syn och infallsvinklar, vilket har varit till hjälp i 
arbetet med litteraturöversikten(Friberg, 2017)  
 
Resultatets trovärdighet stärks genom att de kvalitativa artiklar som valdes behandlar 
äldres upplevelser av omvårdnad på akutmottagning och besvarar litteraturöversiktens 
syfte. I ett resultat anses det vara lämpligt att använda minst 5-6 artiklar. Denna 
litteraturöversikt är baserad på 8 artiklar vilket anses vara en styrka (Olsson & Sörensen, 
2011). Litteraturöversikten begränsades till att handla om äldre över 65 år då detta är en 
specifik, avgränsad grupp som ökar i samhället (SBU, 2013). Arbetet med 
litteraturöversikten utgick från Fribergs 5 stegs modell, vilket är en strukturerad modells 
som anses kunna öka trovärdigheten.  Databaserna som användes var Cinahl och 
Pubmed som innehåller tidskrifter inom medicin och omvårdnad och ansågs därför som 
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relevanta att söka i. Om ytterligare databaser använts hade resultatet eventuellt kunnat 
påverkas(Willman et al, 2011). En svaghet i databassökningen var att sökningen utgick 
ifrån artikelns titel och att de titlar som inte speglade syftet därmed exkluderades. Flera 
relevanta artiklar kan därför ha fallit bort under sökningen. En svaghet är också att den 
äldsta artikeln är från 2003 men för att få tillräckligt material inkluderades denna Det 
kan ha skett en del organisatoriska förändringar inom akutsjukvården sedan 2003 vilket 
skulle kunnat ge ett annat resultat om flera artiklar varit av nyare datum.  
Artiklarna som valdes för att ingå i resultatet ansågs ha hög kvalitet utifrån 
granskningsprotokollet. Granskningen utfördes dock endast av en person vilket anses 
vara en brist, det hade varit en fördel att diskutera granskningen med någon annan.  
Samtliga artiklar som igår i resultatet var skrivna på engelska vilket inte är författarens 
modersmål och risk för misstolkningar kan inte helt uteslutas.(Willman et al, 2011) 
Översättning av text från engelska till svenska har genomförts med hjälp av ordlexikon. . 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med hjälp av Högskolan i Jönköpings 
granskningsmall för studier med kvalitativ metod (Bilaga, 3). Det är möjligt att resultatet 
av granskningen kunde ha varierat om en annan granskningsmall använts. 
Litteraturöversikten är kvalitativ och resultatet är därför inte generaliserbart (Polit & 
Beck, 2012). Litteraturstudien anses dock ha viss överförbarhet och skulle kunna omfatta 
andra typer av patientgrupper där intresse finns att undersöka patienters upplevelser av 
omvårdnaden de får på en vårdinrättning. Denna litteraturöversikt skulle kunnat 
inkludera alla vuxna patienter och möjlighet hade då funnits att jämföra hur olika 
åldersgrupper upplever omvårdnaden på akutmottagningen. Det ansågs vara en fördel 
att artiklarna som ingår i resultatet kommer från flera olika länder, vilket ger en större 
överförbarhet. 
Litteraturstudiens pålitlighet anses vara hög då författaren tagit hänsyn till den egna 
förförståelsen. Objektivitet har eftersträvats i hela litteraturöversikten (Nyren, Garwicz, 
Nilsson, Shoshan, 2018). Förförståelse fanns inom det aktuella ämnet på grund av lång 
arbetslivserfarenhet, vilket kan ha påverkat resultatet. Dock visar den positiva delen av 
litteraturstudiens resultat på objektivitet hos författaren, då det motstrider den egna 
förförståelsen. Förförståelsen var att äldre patienter hade mera negativa upplevelser av 
omvårdnad på akutmottagningen, än positiva. Förförståelsen har inte fått överrösta den 
kunskap som det empiriska materialet fick fram (Malterud, 2014). Eftersom tolkningen 
av resultatet är författarens egen är bekräftelsebarheten låg. Troligtvis skulle inte en 
annan författare få ett identiskt resultat.  

 

Resultatdiskussion 
Centrala fynd i resultatet var att äldre patienter hade både positiva och negativa 
upplevelser av omvårdnad på akutmottagningen. När sjuksköterskan arbetade 
personcentrerad upplevde patienterna att de fick god omvårdnad. De kände sig sedda, 
hörda och mötta med respekt. De äldre upplevde bristande omvårdnad när 
sjuksköterskan inte arbetade personcentrerad och de kände sig mindre värda, 
bortglömda och övergivna.  
 
Resultatet visade att äldre patienterna kände tillit till vården och upplevde lättnad när de 
kom till sjukhuset(Bridges & Nugus, 2009; Nydèn et al., 2003) De äldre patienterna 
kände sig säkra på att få vård de behövde oavsett ekonomisk eller social status(Considine 
et al.2010). De upplevde att det var lätt att inta en passiv roll på akutmottagningen och 
att de kände för sjuka eller utmattade för att orka engagera sig i sin egen vård (Stein-
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Parbury et al., 2015). I likhet med litteraturöversiktens resultat beskriver Ekdahl, 
Andersson & Fredriksson (2010) att äldre patienter ibland inte orkar engagera sig i 
vården förrän deras tillstånd har förbättrats. Valilancouart, Seaton, Schull, Cheng, 
Beaton,Laupacis & Dainty (2017) beskriver i sin studie att det de äldre patienterna vill 
när de kommer till akutmottagningen är att snabbt få hjälp med att lindra sina besvär. 
Det är dock viktigt enligt en annan studie av Andersson, Burman & Skär(2011) att 
sjuksköterskan tar hänsyn till patientens önskemål, även när patienten intar en passiv 
roll. Resultatet visade att de äldre patienterna upplevde att de fick ett bra bemötande när 
sjuksköterskan visade vänlighet och respekt. När sjuksköterskan lyssnade till deras 
berättelse kände de sig betydelsefulla och i centrum (Larsson-Kihlgren et al., 2004; 
Bridges & Nugus, 2009; Olofsson et al., 2012). De äldre kände sig välkomna när vården 
var personlig och upplevde då att de fått god omvårdnad(Lyons & Patterson, 2009). En 
annan studie av Cypress (2014) visar att ett snabbt omhändertagande och en bra 
kommunikation med vårdpersonalen kan vara avgörande för hur patienter upplever sitt 
besök på akutmottagningen. 
 
De äldre patienterna upplevde en känsla av trygghet när de blev erbjudna något att äta 
och dricka och fick hjälp till toaletten (Larsson-Kihlgren et al.2004; Nydèn, Pettersson & 
Nyström, 2003). Att detta är viktigt bekräftar även en studie av (Möller, et al 2010). Att 
ha en närstående med sig vid besöket på akutmottagningen upplevde äldre patienter 
också som en trygghet (Stein-Parbury et al., 2015). Närstående kunde ingå i 
partnerskapet med sjuksköterskan när patienten inte själv orkade(Stein-Parbury et al., 
2015). I likhet med resultatet beskriver andra studier också att närstående har stor 
betydelse och att det är viktigt att de känner sig involverade i de beslut som görs kring 
patienten(Nikki, Lepistö, Paavilainen, 2012; Landau, 2018). I en annan studie beskriver 
sjuksköterskor att närstående kan vara en trygghet för den äldre patienten på 
akutmottagningen särskild när belastningen är hög och personalen har 
tidsbrist(Gallegher, Fry, Gallegher, Stein-Parbuary, 2014). De patienter som har en 
närstående med sig är ofta mera delaktiga och tillfreds med vården enligt en studie av 
Paavilainen et al,(2009). 
 
De äldre patienterna hade en tendens att försvara sjukvårdspersonalen. När de inte var 
nöjda ansåg de inte att de var personalens fel. De ansåg att personalen gjorde så gott de 
kunde. De äldre patienterna riktade istället sin irritation mot ledning och politiker. De 
menade att man inte kan förvänta sig att få god omvårdnad, när vårdpersonalen är 
lågavlönade och arbetar under stor press (Stein-Parbury et al. 2015; Nydèn et al 2003). 
Det är dock sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma bristande rutiner och hålla sig 
uppdaterad så nya rutiner utvecklas och implementeras på arbetsplatsen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017) 
 
 
Resultatet visade att en del äldre patienter upplevde att de fick bristfällig information. 
Det kunde vara information om väntetider eller provtagningar och behandlingar som 
skulle utföras. De äldre patienterna önskade mera information och ville veta vad som 
skulle hände med dem. Utan information upplevde de otrygghet(Stein-Parbury et al. 
2015; Nydèn et al, 2003; Larsson- Kihlgren et al., 2004). Detta visar även en annan 
studie av Kristensson,Hallberg, Ekwall(2010). De äldre patienterna önskade att den 
information de fick anpassades efter deras förmåga att förstå(Nydèn et al, 2003; Bridges 
& Nugus, 2009). Äldre patienter vill ha information även om de inte orkar deltaga i ett 
samtal och intar en passiv roll(Richardsson et al,.2007). Detta bekräftar även studier av 
Ekdahl,Andersson,Fredrichsen(2010) och Kristensson et al.,2010). Det är viktigt att 
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sjuksköterskan utgår från patientens förutsättningar och accepterar att vänta med att ge 
information tills patienten är redo(Ekman, 2014). När patienten inte orkar eller har 
förmågan att lämna information kan den närståendes berättelse vara avgörande för att 
sjuksköterskan ska få en överblick över den äldre patientens sjukdomshistoria, 
tillsammans med tidigare journalanteckningar och läkemedelslistor(Hayes, 2000; 
Cypress, 2014). Sjuksköterskor upplever att det är svårt att hinna informera patienter när 
tiden inte räcker till (Cypress, 2014). 
De äldre fick ofta vänta länge på akutmottagningen. En del äldre patienter upplevde att 
det var svårt att förstå turordningen och triagesystemet och önskade att vanlig 
turordning skulle gälla (Lyons & Patterson, 2009; Considine et al.2010). Men de beskrev 
att det kändes lättare att vänta när information gavs om väntetidens längd och 
anledningen till varför de fick vänta (Nydèn et al, 2003; Larsson- Kihlgren et al., 2004) 
Detta bekräftas även i en studie av Paavilainen et al.,(2009). En del äldre patienter 
upplevde att de var bortglömda under väntetiden(Nydèn et al, 2003). Att känna sig 
bortglömd under väntetiden är en vanlig oro som många äldre patienter upplever enligt 
Möller,Fridlund,Göransson (2010). Anledningen till att de äldre patienterna upplever att 
det är svårt att få hjälp under väntetiden beskriver sjuksköterskor i flera studier. De 
menar att sjuksköterskan på akutmottagningen vill känna sig beredd på att ta hand om 
akuta fall och att hjälpa äldre patienter med basala behov är tidskrävande och svårt att 
hinna med(Taylor, et al.2015; Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013). Patienter 
känner sig ofta mindre tillfreds med vården när väntetiden är lång har visats sig i flera 
studier(Knowles et al.2012; Hoon, Mackey, Hong-Gu, 2012). Väntetider är ett stort 
problem på akutmottagningar i Sverige men trots att det diskuteras och även har 
kritiserats mycket har inte tiderna förbättrats nämnvärd enligt Socialstyrelsen, (2018). 
Akutmottagningar anses inte vara en lämplig plats för äldre patienter att vistas en längre 
tid och det kan bli nödvändigt att utforma alternativa äldrevänliga mottagningar för 
denna patientgrupp enligt en studie av Timmers dos Santos, Dias da Silva Lima, Buchs 
Zucatti(2016). En del sjuksköterskor menar att äldre patienter inte passar in på 
akutmottagningen där allt ska gå snabbt och att det på grund av de höga patientflöden på 
akutmottagningen är svårt att få till den lugna miljö som vissa äldre patienter 
behöver(Taylor, et al. 2015). Geriatriska snabbspår kan förbättra vården av äldre och 
minska deras väntetid (Conroy & Parker, 2017; Wireklint, Sundström, Pettersson, 2014). 
Öronmärkta platser för äldre patienter på akuten kan vara en annan lösning för att äldre 
ska få den vård de behöver (Holzman et al, 2015). Genom att använda sig av 
screeningsverktyg som är anpassade till äldre går det att uppmärksamma äldre patienter 
som har ökat risk att få komplikationer(Samaras, Chevalley, Samaras & Gold, 2010; Salvi, 
Moric, Grilli, LancioniSpazzafumo, Polonara, Lattianzio, 2012).  
 
De äldre patienterna upplevde en känsla av otrygghet när de inte fick sina primära behov 
tillgodosedda. Detta ledde till att de kände sig sårbara, ensamma, rädda och bortglömda 
på akutmottagningen(Larsson-Kihlgren et al., 2004). De äldre patienter som sökte vård 
för mindre akuta sjukdomsbesvär upplevde att de fick liten eller ingen uppmärksamhet 
alls från vårdpersonalen. De var rädda att lämnas ensamma och kände oro för att ramla 
ur sängen eller inte nå larmklockan vid behov (Larsson–Kihlgren et al. 2004; Nydèn et 
al.2003; Olofsson et al.2012). Ibland kunde de äldre patienterna uppleva att deras besök 
på akutmottagningen ifrågasattes och de kände sig inte välkomna och nonchalerade av 
personalen. De kände att de inte hade något värde och att personalen såg på dem som ett 
objekt och inte som en människa (Nydèn et al., 2003; Olofsson et al.2012; Larsson-
Kihlgren et al.2004). Sjuksköterskans bemötande har stor betydelse för om patienterna 
känner sig välkomna enligt Möller et al (2009). Flera andra studier visar att äldre 
patienter ofta blir lågt prioriterade på akutmottagningen(Boltz, et al. 2013; McCabe & 
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Kennelly, 2015; Holzmann, et al. 2015). Men äldre som har mindre akuta besvär önskar 
också att få god vård och ett bra omhändertagande när de besöker 
akutmottagningen(Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). 
Äldre patienter anser också ofta att deras besök på akutmottagningen är nödvändigt och 
inte hade kunnat undvikas enligt en studie av Themessl-Huber,Hubbard &Munro(2007). 
Akutmottagningar är inte anpassade efter de äldres behov av 
akutsjukvård(Socialstyrelsen, 2014; SBU, 2013). Det kan vara väldigt tidskrävande att ta 
hand om äldre patienter och den tiden finns inte enligt sjuksköterskor som jobbar på 
akutmottagning(Taylor et al,.2015; Boltz et al,.2013). När patienter upplever att de inte 
får uppmärksamhet i vården kan ett vårdlidande uppstå. Ett vårdlidande innebär att bli 
åsidosatt i sjukvården(Dahlberg, 2002). En del äldre patienter upplevade att 
vårdpersonalen inte lyssnade till deras berättelse(Considine et al.2010; Stein-Parbury et 
al., 2015). En del patienter som återinläggs menar att om de blivit lyssnade till vid första 
besöket hade detta kunnat undvikas (Chin-Yen, Chun-Chih, Goopy, Ya-Chu, Barnard, 
2017). Många äldre som skrivs ut efter vård på en akutmottagning, återkommer då de 
anser att de inte fått den vård de behövde vid det första besöket. Detta påverkar inte bara 
den enskilda människan, men även samhället i stort genom ökade kostnader(Taylor, et 
al. 2015). Enligt ett personcentrerat sätt att arbeta ska sjuksköterskan lyssna på och utgå 
ifrån patientens berättelse(Ekman, 2014). Äldre patienter med en eller flera kroniska 
sjukdomar och flera läkemedel kan behöva läggas in för en längre tids observation och 
inte skrivas ut för snabbt när de söker sig till akutmottagningen (Holzman et al.2015). 
Resultatet visade att en del äldre upplevde att de var till besvär och kände sig som en 
börda för vårdpersonalen. De upplevde att personalen var stressade och hade mycket att 
göra.  De försökte därför att inte störa personalen och underlätta deras arbete (Stein-
Parbury et al. 2015). De äldre patienterna accepterade att det fanns andra som fick hjälp 
före dem (Bridges & Nugus 2009; Lyons & Paterson, 2009). De patienter som hade en 
närstående med sig behövde inte störa personalen lika mycket och upplevde sig själva 
som goda patienter när de inte bad om hjälp (Stein-Parbury et al., 2015; Bridges & Nugus 
2009). Känslan de äldre hade av att vara en börda och att vilja underlätta för personalen 
beskrivs även i en studie av (Themessl el al., 2007). Enligt Cypress(2014) upplever de 
äldre patienterna tydligt personalens stress när de besöker akutmottagningen och det 
kan kännas svårt för dem att be om hjälp.   
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Slutsatser 

Äldre patienter utgör en stor del av de vårdsökande på akutmottagningar. De har en ökad 
risk att drabbas av komplikationer vid sitt besök på akutmottagningen. Komplikationer 
som sjuksköterskan kan minska genom ökad kunskap om äldre. Att ta del av de äldre 
patienternas upplevelser kan vara ett sätt att öka sjuksköterskors förståelse och göra det 
lättare att identifiera och tillgodose äldres omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan kan med 
enkla åtgärder påverka den äldre patientens upplevelse av omvårdnad på 
akutmottagningen. Äldre patienter vill mötas av vänlighet, respekt och känna sig 
välkomna på akutmottagningen. De vill behandlas likvärdigt som andra patienter och få 
information och god omvårdnad. De äldre patienterna önskar att sjuksköterskan 
underlättar väntetiden genom att tillgodose deras basala behov, som att få något att äta 
och dricka och hjälp till toaletten. De äldre patienterna försvarar vårdpersonalen även 
när de själva drabbas av långa väntetider på överfulla akutmottagningar med stressad 
personal. De äldre patienterna upplevde att närstående var viktiga vid besöket på 
akutmottagningen. Närstående kunde minska känslan av ensamhet och vara behjälpliga 
med att ge och ta emot information när patienten inte själv orkade. Alla sjuksköterskor 
kan påverka äldre patienters upplevelse av omvårdnad genom sitt bemötande. Se 
patienten som en unik människa med en egen berättelse och egna behov. Sjuksköterskor 
kan medverka till förändringsarbete och nya rutiner på arbetsplatsen. Ett sätt att 
förbättra omvårdnaden av äldre på akutmottagning kan vara att arbeta personcentrerad. 
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Avgränsning Antal 
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Lästa 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Valda artiklar 

Cinahl Emergency Publiceringsdatum 

2007-2018,Peer 

reviewed, 

Engelskspråkiga, 

människa, age 65+ 

5.283    

 Elderly OR 

aged OR 

elder OR 

older OR 

geriatric 

s.o 173.802    

 Experience s.o 14.030    

 Emergency 

AND 

elderly OR 

aged OR 

elder OR 

older OR 

geriatric 

AND 

experience 

s.o 449 14 14 5 

Cinahl Emergency 2000-2007+ s.o 2.421    

 Elderly OR 

aged OR 

elder OR 

older  OR 

geriatric 

s.o 2.421    

 Experience s.o 6.050    

 Emergency 
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elder OR 
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experience 

s.o 
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Sökord Avgränsning Antal träffar Granskade 

artiklar 
Valda 

artiklar 

Pubmed Emergency Publiceringsdatum 

2007-

2018,människa,age 

65 +, 

Engelskspråkig. 

32831   

 Elderly OR 

aged OR 

elder OR 

older OR 

geriatric 

s.o 984832   

 Experience s.o 56601   

 Emergency 

AND elderly 

OR elder OR 

older OR 

aged OR 

geriatric 

AND 

experience 

s.o 
 

2271 16 0 

 
Övrig manuell Artikelsökning 
 
En artikel söktes fram vid genomgång av andra artiklars referenslistor: 
  
Richardsson,s,.Casey,M,.Hider,P.(2007)Following the patient journey: Oder persons experiences of 
emergency departments and discharge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Resultatartiklar 
 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Tidskrift 

Syfte Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 
utifrån 

granskning
s-protokoll 

Bridges, J., 
Nugus,P. 

 

2009, England 

Experiences of older 
people in emergency 
care settings. 

Emergency nurse. 

 

Undersöka vad som är 
viktigt för den äldre 
patienten att få hjälp 
med och undersöka 
om dessa behov blir 
tillfredsställda på 
akutmottagningen 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 
öppna frågor. 

 

20 deltagare, 9 män 
och 11 kvinnor. 66-
94 år. 

Resultatet visade att de äldre 
patienterna upplevde att det var 
viktigt att blir snabbt omhändertagna 
på akutmottagningen. Upplevelserna 
under väntetiden var olika mellan 
patienter men alla önskade att få 
information under väntetiden. När 
sjuksköterskan var närvarande ökade 
patienternas känsla av trygghet 

Hög kvalitet, 
12 poäng av 
12 möjliga 

Considine,J.,Smi
th,R.,Hill,K.,Weil
and,T.,Gannon,J.
,Behm,C.,Welling
ton,P.,MarCarthy
,S. 

  

 

2010, Australien 

 

Older peoples 
experience of accessing 
emergency care. 

 

Australasian Emergency 
Nurse Journal. 

Beskriva äldre 
personers upplevelser 
av att söka vård på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

30 deltagare, 13 
män och 17 kvinnor. 
65 år och äldre. 
 

 

Resultatet visades i 4 teman. 
Frekvensen av patientens besök på 
akutmottagning, patientens motvilja 
att uppsöka akutmottagning, 
patienters olika upplevelser av 
väntetid på akutmottagningen, 
förståelse för vilka faktorer som 
påverkar tillgång till akutmottagning 
som ex. att komma med ambulans 
eller ha pengar. 

Hög kvalitet. 
12 poäng av 
12 möjliga 



 

 
 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Tidskrift 

Syfte Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 
utifrån 

granskning
s-protokoll 

Kihlgren, AL., 
Nilsson, M., 
Skovdahl, K., 
Palmblad, 
B.,Wimo,A. 

2004, Sverige 

Older patients awaiting 
emergency department 
treatment. 

Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 

Beskriva äldre 
personer och 
anhörigas upplevelse 
av att vistas på 
akutmottagningen och 
vad som hände under 
väntetiden där. 

Kvalitativ studie. 
Icke deltagande 
fältobservationer 
och intervjuer med 
öppna frågor. 2o 
deltagare, 75 år och 
över, 6 män och 14 
kvinnor. 

Resultatet visades i 6 teman, obehaglig 
väntan, onödig väntan, bristande 
rutiner under väntetiden, lidande 
under väntetiden, frustration och 
känslan av att få vård under 
väntetiden. 

Hög 
kvalitet.11 
poäng av 12 
möjliga 

Lyons, I., 
Paterson, R. 

2009, Scotland 

 

Experiences of older 
people in emergency 
care settings. 

 

Emergency nurse 

 

Undersöka vad som är 
viktigt för den äldre 
patienten och om 
dessa behov blir 
tillfredsställda på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 
öppna frågor. 

 

20 deltagare, 9 män 
och 11 kvinnor. 66-
94 år. 

Resultatet visade att patienterna 
upplevde att det var viktigt att blir 
snabbt omhändertagna. Upplevelserna 
under väntetiden vara olika mellan 
patienter men alla ville ha information 
under tiden. När sjuksköterskan vara 
närvarande ökade patienternas 
trygghet 

Hög kvalitet, 
12 poäng av 
12 möjliga 

Nyden,K., 
Petersson,M., 
Nyström,M. 

 

2003, Sverige 

 

Unsatisfied basic needs 
of folder patients in 
emergency care 
environments – 
obstacles to an active 
role in decision making. 

Journal of Clinical 
Nursing. 

Undersöka äldre 
patienters 
grundläggande behov 
vid besök på 
akutmottagning, 
utifrån den äldres 
upplevelser. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

 

7 deltagare, 5 män 
och 2 kvinnor. 65-
88 år. 

Resultatet visade att äldre vill känna 
sig trygga på akutmottagningen, och 
om de ska vänta länge vill de bli 
erbjudna mat och dryck och få en 
förklaring till varför de ska vänta. 

Hög kvalitet. 
11 poäng av 12 
möjliga 



 

 
 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Tidskrift 

Syfte Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 
utifrån 

granskning
s-protokoll 

Olofsson, P., 
Carlström, 
E. D., & Bäck-
Pettersson, 
S. 
 
2012, Sverige 

During and 
beyond the triage 
encounter: Chronically 
ill 
elderly patients’ 
experiences throughout 
their emergency 
Department 
attendances. 
 

International 
Emergency 

Nursing 
 

Syftet med 
studien var att 
utforska och 
beskriva 
kronisk sjuka 
äldre patienters 
upplevelser 
Under triageringen 
och vidare under 
vistelsen på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ metod.  
Öppna intervjuer 
användes. 
 
14 deltagare. 5 män 
och kvinnor.Ålder 
mellan 71-90 år. 

Resultatet visade att de äldre 
patienterna kände sig väl 
omhändertagna under 
triageringsfasen, men att de sedan 
blev besvikna och kände sig 
bortglömda under den långa väntetid 
som uppstod därefter. 

Hög kvalitet. 

11 poäng av 

12 möjliga 

Richardson,S.,Ca
sey,M.,Hider,P. 

 

 

2007, New 
Zealand 

Following the patient 
journey; Older persons 
‘experiences of 
emergency departments 
and discharge. 

 Accident and 
Emergency Nursing 

Att undersöka äldre 
patienters upplevelse 
av att komma till 
akutmottagningen, 
vistelsen där och att 
sedan skrivas ut. 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Enkät och 
semistrukturerade 
intervjuer. 

82 deltagare, 33 
män och 49 
kvinnor.80 år och 
äldre 

Resultatet visades i 4 teman: Tillit till 
personalen, acceptans, avstå från 
akutsjukvård, och att visa hänsyn och 
att inte klaga. 

Hög kvalitet. 
11 poäng av 12 
möjliga 

 

 



 

 
 

 

 

Författare 
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Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod 

Deltagare 

Resultat Kvalitet utifrån 
granskning 

s-protokoll 

Stein-Parbury, J., 
Gallagher,R.,Fry,M., 
Chenoweth,L.,Gallag
her,P. 

2015, Austalien 

Expectations and 
experiences of older 
people and their 
carers in relation to 
emergency 
department arrival 
and care: A 
qualitative study in 
Australia. 

Nursing and Health 
Sciences. 

Beskriva de 
förväntningar och 
upplevelser den äldre 
patienten och 
anhöriga  hade  innan 
och under besöket på 
akutmottagningen 
och undersöka vad 
som ledde till besöket 
på akutmottagningen 

Kvalitativ metod. 
Individuella djup 
intervjuer 

10 deltagare 6 män 
och 4 kvinnor.  65-94 
år- 

Resultatet visades i 4 
teman: Vad som 
gjorde att man sökte 
vård på 
akutmottagningen, 
upplevelser på 
akuten, råd till andra 
som ska söka vård på 
akuten, uppfattning 
om akutens personal. 

Hög kvalitet.11 poäng 
av 12 möjliga 

 



 

 
 

 Bilaga 3 Granskningsprotokoll 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I. 
Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej 
 
Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej 
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej 

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej 

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja   Nej 

ställningstagande?     

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?   Ja   Nej 

 

      

 

 



 

 
 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?  Ja   Nej 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?   Ja   Nej 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
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