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SAMMANFATTNING 

Den äldre generationen i Sveriges befolkning ökar vilket kan förväntas avspeglas genom 

tillströmningen av äldre personer som söker vård på akutmottagningar. Det är därför 

angeläget att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar besitter kunskap om äldre och 

åldrandet för att kunna tillämpa ett akut omhändertagande men också att identifiera 

omvårdnadsbehov hos äldre individer. Akutmottagningars arbets- och vårdmiljö innebär en 

hög arbetsbelastning och begränsad tid att identifiera och tillgodose enskilda individers 

omvårdnadsbehov.  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av omhändertagande samt att 

identifiera omvårdnadsbehov av äldre individer på en akutmottagning.  

 

I metoden har en kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad intervjuteknik använts. 

Intervjuer med åtta stycken sjuksköterskor som arbetar på två olika akutmottagningar i södra 

Sverige. Samtliga intervjuer har spelats in. Intervjuerna transkriberades och analyserades efter 

Graneheim och Lundmans innehållsanalys.  

 

I resultatet har tre kategorier bildats: Omvårdnad på en akutmottagning, Brister i att 

tillgodose omvårdnad och Tillgångar av utbildning och resurs på en akutmottagning. 

Sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning arbetade ständigt efter klockan. De 

präglades av ett snabbt och proffesionellt omhändertagande av äldre individer. Sjuksköterskor 

på en akutmottagning identifierade två olika former av omvårdnad hos äldre individer; 

Specifik omvårdnad som var styrd efter PM och allmän omvårdnad. Sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter att hinna med allt pga högt patientflöde samt svårigheter till att 

identifiera omvårdnadsbehov pga den äldres komplexa sjukdomsbild. 

 

Studiens slutsats är att individer som inkommer i ett kritiskt tillstånd får ett bättre 

omhändertagande och sjuksköterskor anser det enklare att indentifiera och tillgodose 

omvårdnad än hos individer som inte är akut sjuka. De framkom i resultatet att sjuksköterskor 

brister i sitt förförande att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre individer vid ett högt 

patientflöde på en akutmottagning. 
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ABSTRACT 

The older generation of Sweden’s population is increasing, which is expected to result in an 

influx of elderly individuals seeking healthcare in emergency wards. This is why it is of 

importance for nurses working in this environment to possess the proper knowledge regarding 

the elderly to be able to practice acute medical care, but also to identify the need of care in the 

elderly. The work- and care environment in emergency wards is equal to a high workload and 

also a limitation in time when it comes to identifying and providing for the individuals need 

of care. 

The purpose with this study was to describe the experience nurses have of caring for 

individuals, and identifying the need of care of elderly individuals in an emergency ward. 

The method just was a qualitative interview study with a semi structured interviewing 

technique. Interviews with eight nurses working at two different emergency wards in southern 

Sweden have been conducted and recorded. The interviews was later transcribed and analyzed 

according to Graneheim och Lundmans content analysis. 

Three categories were made in the results: Care at an emergency ward, flaws in providing 

care and assets from education and resources at an emergency ward. The nurses working at an 

emergency ward was constantly working by the clock. They were characterized by a fast 

paced and professional care taking of elderly individuals. The nurses identified two different 

ways of caring of the elderly; specific care, managed by PM, and basal care. The nurses 

experienced difficulties getting everything done in time due to a high flow of patients, and 

also difficulties identifying the need of care due to the complex medical situation in the 

elderly individuals.  

The conclusion of this study shows that nurses confirm, but also negate, the flaws in 

providing care to elderly individuals. Individuals that is suffering from a critical condition at 

arrival receives better care and nurses agrees upon the fact that it is easier to identify and 

provide care to these individuals compared to those who are not suffering from a critical 

condition. The result also showed that nurses lack in identifying the need of care in elderly 

individuals at an emergency ward with a high flow of patients. 

 

 Key words: Nurse, emergency ward, care, elderly 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Den äldre individen och åldrandet ......................................................................................... 1 
Akutmottagningen .................................................................................................................... 2 

Akutmottagningen som organisation ..................................................................................... 2 
Sjuksköterskors roll på en akutmottagning ........................................................................... 2 

Den äldre patienten på akutmottagningen ............................................................................. 3 
Att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre i en akutkontext .............................................. 4 
Omvårdnad ............................................................................................................................... 4 
Allmän omvårdnad och specifik omvårdnad ......................................................................... 4 
Att Identifiera omvårdnadsbehov ........................................................................................... 4 

Äldretriage ................................................................................................................................ 5 
Comprehensive geriatric assessment - CGA .......................................................................... 5 
Teoretisk utgångspunkt ........................................................................................................... 5 

Problemformulering ................................................................................................................. 6 

SYFTE ....................................................................................................................................... 6 

METOD ..................................................................................................................................... 6 

Ansats och design ..................................................................................................................... 6 

Urval .......................................................................................................................................... 6 
Pilotintervju .............................................................................................................................. 7 

Intervjuguide ............................................................................................................................ 7 
Datainsamling ........................................................................................................................... 7 
Dataanalys ................................................................................................................................. 8 

Forskningsetiska övervägande .............................................................................................. 11 
RESULTAT ............................................................................................................................ 11 

Omvårdnad på en akutmottagning ur en sjuksköterskas perspektiv ............................... 11 

Brister i att tillgodose omvårdnad ........................................................................................ 15 
Tillgångar av utbildning och resurs på en akutmottagning ............................................... 16 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 19 
SLUTSATS ............................................................................................................................. 22 

Klinisk tillämpbarhet ............................................................................................................. 23 
Fortsatta studier ..................................................................................................................... 23 

REFERENSER ....................................................................................................................... 24 

 

Bilaga 1- Intervjuguide  

Bilaga 2 - Brev till verksamhetschef 

Bilaga 3- informationsbrev



 

1 

 

INLEDNING 

Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2015:2) kommer var fjärde individ år 2030 vara 65 år 

eller äldre i Sverige. Statens beredning för medicinska utvärderingar [SBU] skriver i sin 

rapport om omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra 

äldre (2013) att äldre över 65 år utgör idag 40 procent av samtliga besök på akutmottagningar 

i Sverige.  

Både Socialstyrelsen (2013) och SBU (2013) menar att akutmottagningar idag inte är 

utrustade för att tillmötesgå äldre individers behov som söker akutsjukvård. Detta på grund av 

en komplex sjukdomsbild som medför ett ökat vårdbehov. Wisten (2010) påvisar att äldre 

individer som söker vård på en akutmottagning inte söker för livshotande eller högprioriterade 

tillstånd vilket resulterar i att den äldre individen trotts en komplex sjukdomsbild får en lägre 

prioritet och får vänta längre på en läkare. Grief (2003), Socialstyrelsen (2013) och Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF] (2015) anser att sjuksköterskor brister i omhändertagandet av 

äldre på akutmottagningar på grund av avsaknad kompetens kring åldrandet, 

omhändertagandet samt att kunna identifiera omvårdnadsbehov hos äldre. Nyström (2003) 

menar att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar är mer inriktade på de medicinska 

åtgärderna än att fokusera och identifiera omvårdnadsbehoven hos äldre individer. 

BAKGRUND 

Den äldre individen och åldrandet 

Enligt World health organization [WHO] (2016) så definieras den äldre individen olika i 

världen. Sextiofem år är den ålder då det är vanligast och mest accepterad i världen som 

definition av den äldre individen. Hänsyn behöver dock tas till rådande pensionsålder som är 

en måttstock i respektive land. Enligt SBU (2013) så ökar Sveriges befolkning till antal. Den 

äldre generationen är den som ökar mest och de blir allt äldre. Idag räknas individer som är 65 

år utgöra en femtedel av Sveriges population.  

Mensen (2010) menar att ålderdom ofta förknippas med att den äldre individen drabbas av 

ohälsa och sjukdom. Vidare menar Hylen Ranhoff (2010) och Wijk (2012) att ålderdomen 

kännetecknas av naturliga åldersförändringar som påverkar den äldre individens kropp samt 

vardag. Mensen (2010), Peters (2010), Hylen Ranhoff (2010) och SBU (2013) beskriver att de 

normala åldersförändringar som drabbar den äldre individen påverkar kroppen olika och är 

väldigt individuellt. Vidare anser ovanstående författare att de vanligaste åldersrelaterade 

förändringarna är; förslitningar i muskler och leder, nedsatt syn och hörsel, sviktande 

organfunktion samt en kognitiv svikt. Newson (2007) och Peters (2010) anser att den äldre 

individen som drabbas av sjukdom och ohälsa generellt har mindre chans till återhämtning än 

en frisk vuxen individ pga de åldersförändringar som gör den äldre individen sårbar. 

Hickman, Newton, Halcomb, Chang och Davidson (2007) och SBU (2013) menar att äldre 

individer som drabbats av en eller flera sjukdomar oftare är i behov av akutsjukvård. Detta i 

sin tur beskriver SBU (2013) utmanar sjuksköterskor att ständigt hålla sig ajour med kunskap 

och evidens kring ålder och åldrandet så hen på ett professionellt sätt kan identifiera den äldre 

individens omvårdnadsbehov. 
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Akutmottagningen 

Akutmottagningen som organisation 

Enligt SBU (2010) är akutmottagningens huvudsyfte att ta hand om akut sjuka eller skadade 

patienter som är i behov av ett snabbt omhändertagande. I hälso– och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS:1982:763) står det att samtliga individer har rätt att få en medicinsk bedömning när de är 

i behov av sjukvård. Målet är att förebygga, lindra samt behandla sjukdom och skada som 

uppkommit. Socialstyrelsen (2013) skriver i sin rapport väntetider vid sjukhusbundna 

akutmottagningar att behovet av sjukvård varierar och därav har de flesta akutmottagningar 

bemannat med vårdpersonal dygnet runt så individer kan söka akutsjukvård alla dygnets 

timmar.  

Wikström (2006) anser att individer som är i behov av vård på en akutmottagning kan ta sig 

dit på eget initiativ, antingen på remiss eller med ambulans. På så vis samarbetar 

akutmottagningar med en rad olika instanser. Sökorsaken samt allvarlighetsgrad varierar. 

Vidare menar Wikström (2006) att på en akutmottagning finns det oftast olika kliniker, de 

vanligaste är medicin, kirurgi samt ortopedi. Sjuksköterskor arbetar på samtliga kliniker och 

är i behov av en bred kompetens för att tillgodose patientens vårdbehov. Enligt Nyström 

(2003) skall den vård som bedrivs på en akutmottagning grunda sig på evidensbaserade 

riktlinjer, detta för att säkerställa att patienter får rätt vård samt ett snabbt omhändertagande.  

SBU (2010) och SFS (1982:763) menar att det är angeläget att den individ som är i störst 

behov av sjukvård prioriteras först. För att optimera vården så triageras samtliga patienter som 

kommer till en akutmottagning. Enligt Predicare (2016) så används Rapid Emergency Triage 

and Treatment [REETS] på samtliga sjukhus i Sverige. Detta är ett verktyg för att få en 

strukturerad anamnes. Detta görs för att identifiera livshotande tillstånd hos patienter samt för 

att få ett strukturerat omhändertagande och att aktuella behandlingsåtgärder sätts in. Enligt 

SBU (2010) är det de individer som ej är i behov av akut sjukvård, men i behov av en 

medicinsk bedömning, som får en lägre prioritet på en akutmottagning. Rogers, Ross och 

Spooner (2004) hävdar att det är patienter med en lägre prioritet som är orsaken till de ökade 

väntetiderna på en akutmottagning.  

 

Sjuksköterskors roll på en akutmottagning 

Nyström (2003), Grief (2003), Larsson Kihlgren, Nilsson och Sørlie (2005), Muntlin, 

Gunningberg och Carlsson (2005), Socialstyrelsen (2013) och SBU (2013) påvisar att det 

finns en tendens till att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar kan brista i att 

identifiera omvårdnadsbehov samt att tillämpa omvårdnad på akutmottagningar. Nyström 

(2003), Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson (2012) och Taylor, Rush, Robinson 

(2014) menar att anledningen till att sjuksköterskor inte hinner identifiera omvårdnadsbehov 

beror på att sjuksköterskor inte alltid hinner med den omvårdnad som förväntas av dem på en 

akutmottagning pga ökat patientflöde, bristande rutin, korta patientmöten eller som SBU 

(2013) och Boltz, Parke, Shuluk, Cepezuti och Galvin (2013) anser, att sjuksköterskor på 

akutmottagningar kan ha bristande kompetens att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre 

individer.
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Nyström (2003) och Larsson, Kihlgren et al. (2005) menar att detta beror på att sjuksköterskor 

som arbetar på akutmottagningar ställs inför annorlunda arbetsuppgifter än sjuksköterskor på 

vanliga vårdavdelningar. Nyström (2003), Larsson Kihlgren et al. (2005), Wikström (2006), 

Andersson et al. (2012) och Taylor et al. (2014) anser att på en akutmottagning förändras 

arbetsbelastningen fort pga ett snabbt skiftande patientflöde, den ena dagen är inte den andra 

lik. Enligt Nyström (2003), Larsson Kihlgren et al. (2005) och Ekwall och Davis (2011) har 

sjuksköterskors arbetsuppgifter förändras. För att bli mer effektivare och få ett bättre flöde på 

akutmottagningar så har sjuksköterskan blivit mer praktiskt inriktad och fokuserar mer på 

medicinska åtgärder så som parametrar, blodprovstagning samt handhavande av perifera 

venkatetrar istället för att tillgodose omvårdnadsbehov hos den äldre individen.  

Nyström (2003) beskriver att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar inte har ett 

begränsat antal patienter utan patientflödet kan variera över dygnet. Vidare menar 

ovanstående författare att sjuksköterskor samtidigt kan ansvara för ett flertal akut sjuka 

patienter som är i behov av ett snabbt omhändertagandet. Nyström (2003), Larsson Kihlgren 

et al. (2005) och Wikström (2006) menar att vid ett högt patientflöde så finns det risk att 

sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar enbart prioriterar de nödvändigaste 

omvårdnadsåtgärderna. De åtgärder som anses mindre livsnödvändiga prioriteras ned.  

Taylor et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor på akutmottagningar fokuserar på att rädda 

liv. Nyström (2003), Larsson Kihlgren et al. (2005) och Tyler et al. (2014) anser att 

omvårdnad ses som sekundärt och sjuksköterskor prioriterar de primära symtomen som 

patienten söker för först. Enligt Nyström (2003) bör sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning ha en bred kompetens och inte minst när det gäller att prioritera patienter efter 

deras tillstånd. Enligt Buchnall (2003), Larsson Kihlgren et al. (2005) är det minst lika 

angeläget att sjuksköterskan besitter kompetens att identifiera, prioritera och organisera 

omvårdnad efter behov hos äldre individer som söker vård på akutmottagningar i Sverige. 

Larsson Kihlgren et al. (2005) anser att det är sjuksköterskans uppgift att se till att den äldre 

individens omvårdnadsbehov tillgodoses i väntan på bedömning. 

  

Den äldre patienten på akutmottagningen 

Enligt Socialstyrelsen (2013) och SBU (2013) är den äldre generationen en stor patientgrupp 

på akutmottagningar i Sverige. Vidare menar SBU (2013) att den äldre generationen är i 

större behov av akut sjukvård än vad yngre individer är. Peters (2010), Wisten (2010), SBU 

(2013) och Socialstyrelsen (2013) påvisar att det inte är alla äldre individer som inkommer till 

akuten i ett akut tillstånd, utan har andra komplexa sökorsaker.  

Socialstyrelsen (2013), Larsson Kilhgren et al. (2005) och Rogers (2009) påvisar att äldre 

individers vistelse på akutmottagningar ökar med åldern. Besöken tenderar att bli tätare och 

vistelsen längre på akutmottagningen p.g.a. hög ålder, flera sjukdomar samt att läkarna 

behöver göra flera undersökningar för att kunna säkerställa rätt diagnos. Chrilly, Chaboyer 

och Wallis (2006), Robinson och Mercer (2007) och Close, Lord, Antonova, Martin, 

Lensberg, Taylor och Kelly (2011) menar att dagens akutmottagningar är bättre utformade 

samt att sjuksköterskor har större kompetens till att ta emot akut sjuka och skadade individer 

än att ta hand om äldre individer med medicinska och dysfunktionella åkommor. Vidare anser 

Close et al. (2011) att det egentligen inte är åldrandet i sig utan hög ålder i kombination med 

sjukdom som generar att äldre individer blir en skörare grupp med sämre förutsättning samt 
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att de drabbas av olika funktionsnedsättningar. Larsson Kihlgren et al. (2005), Close et al. 

(2011) och Wijk (2012) påvisar att äldre som besöker akutmottagningar med en komplex 

sjukdomsbild har ett större behov av omvårdnad.  

Att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre i en akutkontext 

Omvårdnad  

Omvårdnad definieras enligt International Council of Nursing [ICN] (2014) som att det 

huvudsakliga syftet är att stärka, förebygga samt bevara hälsa utifrån individens individuella 

förutsättningar. Både ICN (2014) och SSF (2014) menar att sjuksköterskor skall ge 

omvårdnad med respekt, vara öppen samt lyhörd för att tillgodose den enskildes integritet och 

värdighet. Vidare anser ICN (2014) att omvårdnad skall vara oberoende av ålder, etnicitet, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning med mera. och bedrivas lika för alla. SSF (2014) 

och SFS (1982:763) påpekar att omvårdnad skall vara personcentrerad och utgå ifrån ett 

humanistiskt synsätt och detta betyder i sin tur att den omvårdnad som sjuksköterskor 

bedriver skall göra individen ifråga delaktig i sin egen vård.  

SSF (2011) beskriver att det är angeläget att sjuksköterskor ständigt håller sig ajour med 

kliniska riktlinjer gällande omvårdnad så hen kan garantera att den omvårdnad som bedrivs 

görs i enlighet med uppdaterad evidens. Trotts detta anser SSF (2011) att det förekommer 

brister inom omvårdnad idag pga att den omvårdnad som bedrivs inte vilar på ny evidens. 

Detta menar ovanstående källa skapar ett gap mellan ny evidens med omvårdnadsfokus och 

den omvårdnad som bedrivs i verksamheten. SSF (2011) hävdar att detta skapar konsekvenser 

på patientsäkert omvårdnadsarbete då sjuksköterskor arbetar efter föråldrad evidens och 

individen ifråga utsätts för fara. Både SBU (2013) och SSF (2011) påvisar att vårdbehovet av 

äldre individer växer och detta kommer enligt SBU (2013) synas på våra akutmottagningar i 

Sverige. Därav menar SSF (2011) att det är angeläget att sjuksköterskor håller sig ajour med 

ny beprövad evidens för att kunna optimera en god omvårdnad för våra äldre individer som 

söker vård på en akutmottagning.  

Allmän omvårdnad och specifik omvårdnad 

Enligt Nyström (2003), Boltz et al. (2013) och Taylor et al. (2014) definieras omvårdnad olika 

och beskrivs som specifik omvårdad och allmän omvårdnad. Nyström (2003) anser att den 

specifika omvårdnaden är mer inriktad på medicinska åtgärder som utgår ifrån den äldre 

individens tillstånd t.ex. behov av kateter, blodsockerkontroller, sårkontroller mm eller 

åtgärder som ordineras av en läkare.  

Vidare menar Nyström (2003) att allmän omvårdnad är ett samlingsnamn för övrig 

omvårdnad exempelvis, lägesändring, på – och av klädnad av en individ eller att servera mat 

och dryck. Tayler et al. (2014) menar att allmän omvårdnad som att hjälpa den äldre individen 

till toaletten eller regelbunden patienttillsyn inte är högt prioriterat på en akutmottagning med 

högt patientflöde. Medan sjuksköterskor enligt Ekwall och Davis (2011) är generellt bättre på 

att tillgodose specifik omvårdnad på en akutmottagning. 

Att Identifiera omvårdnadsbehov 

Nyström (2003), Grief (2003), Larsson Kihlgren et al. (2005), Muntlin et al. (2005), 

Socialstyrelsen (2013) och SBU (2013) påvisar att det finns en tendens till att sjuksköterskor 

som arbetar på en akutmottagning kan brista i sitt förförande av att identifiera 

omvårdnadsbehov samt att tillämpa omvårdnad på akutmottagningar. Enligt SBU (2013) har 

det påvisats att på akutmottagningar i Sverige så finns det tendens till att den äldre individen 

utsätts för långa väntetider, felaktiga bedömningar och en lägre prioritering p.g.a. diffus 

symtombild. Peters (2010), Ellis, Whitehead, Robinson, O´Neill och Langhorne (2011) och 
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SBU (2013) menar att det inte är ovanligt att den äldre individen som söker vård vid 

akutmottagningar har fysiska, psykiska och sociala hinder eller egen kraft att förmedla sitt 

behov av vård själv. Detta kan resultera i att individens symtom missförstås. Därav anser 

Peters (2010), Ellis et al. (2011) och SBU (2013) att det är angeläget att sjuksköterskor har 

rätt förutsättningar för att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre individer som befinner sig 

på en akutmottagning. 

 

Äldretriage 

Då den äldre generation växer och blir allt större så menar SBU (2013) att den stora 

utmaningen för landets akutmottagningar blir till att identifiera och anpassa 

omhändertagandet av de äldre som är i störst behov av vård. Inom akutsjukvården idag 

används enligt SBU (2013) olika verktyg för att identifiera samt att prioritera patienter. Två 

screeningverktyg som kan användas för att identifiera behov av omvårdnad hos äldre är; 

Identification of Senior at Risk [ISAR] samt Triage Risk Screening Tool [TRST].  

Enligt SBU (2013), Edmans et al. (2013) och Yao, Fang, Lou och Andersson (2015) används 

TRST och ISAR för att identifera äldre med ökat omvårdnadsbehov. Båda verktygen bygger 

på sex frågor som bygger på mängden mediciner, kognitiv förmåga, gångförmåga, grad av 

självständighet och tidigare vårdkonsumtion. Får den äldre individen mer än två jakande 

poäng så bedöms den äldre som ”skör” och är i behov av mer omvårdnad. Vidare menar Yao 

et al. (2015) att båda screeningverktygen är mer inriktade på den äldres situation ”här och nu” 

än på eventuell diagnos.  

Comprehensive geriatric assessment - CGA 

Comprehensive geriatric assessment [CGA] är en utvecklad metod som används för att få ett 

strukturerat omhändertagande av äldre vid akut sjukdom (SBU, 2013). Enligt Conroy et al. 

(2014) så ingår det en rad olika bedömningsinstrument och skattningsskalor i CGA. Ellis et al. 

(2011) och Conroy et al. (2014) menar att CGA har tre kategorier; en medicinsk bedömning 

som bygger på den äldre individens kognitiva förmåga, polyfarmaci och eventuell 

hälsohistoria. I andra kategorin görs en funktionell bedömning, där studeras den äldres gång 

och förflyttningsförmåga om hen är kapabel att göra detta självständigt eller är i behov av 

hjälpmedel. Tredje kategorin är en psykosocial bedömning där den äldres omvårdnadsbehov 

ses över. Dessa tre kategorier skall resultera i en helhetsbedömning av den äldre individen 

menar Ellis et al. (2011) och skall ligga till grund för fortsatt vård och behandling. 

Teoretisk utgångspunkt  

Sjuksköterskan och den äldre individen som söker vård på akutmottagningar samverkar i 

omvårdnadsarbetet som beskrivs i detta arbete. Därför anses det lämpligt att använda 

personcentrerad omvårdnad som teoretisk referensram. Personcentrerad omvårdnad kommer 

beskrivas utifrån McCormack och McCance (2006).  

McCormack och McCance (2006) anser att individen ska stå i centrum och inte symtom eller 

sjukdomen samt att omvårdnad skall utgå ifrån ett humanistiskt synsätt. McCormack och 

McCance (2006) beskriver i sin artikel att personcentrerad omvårdnad bygger på fyra 

begrepp; Förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer samt förväntade resultat. 

Första begreppet förutsättningar beskriver sjuksköterskans kompetens. De andra begreppet 

vårdmiljö syftar till att det är angeläget att vårdmiljön är anpassad så att en god omvårdnad 

kan tillämpas. Inom vårdmiljön är det viktigt att bibehålla integritet, välbefinnande samt att 
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främja individers hälsa. Tredje begreppet personcentrerade processer beskriver att den 

personcentrerade vården skall fokusera på en rad olika processer för att tillgodose hälsa trots 

sjukdom hos individer. Sjuksköterska ska präglas av ett empatiskt och holistiskt synsätt. Det 

fjärde begreppet förväntade resultat handlar om att individen skall ha uppnått en känsla av 

sammanhang, att hen är tillfredsställd med den vård som bedrivits (McCormack och 

McCance, 2006). Det är angeläget att sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning 

präglas av personcentrerad omvårdnad då de skall identifiera omvårdnadsbehov hos äldre 

individer utefter den äldres egna förutsättningar för att på så vis tillämpa en god omvårdnad  

Problemformulering 

Den äldre generationen i Sveriges befolkning ökar vilket kan förväntas avspeglas genom att 

fler äldre personer kommer att söka vård på akutmottagningar. Det är därför angeläget att 

sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar besitter kunskaper om äldre och åldrandet för 

att kunna tillämpa ett akut omhändertagande men också identifiera omvårdnadsbehov hos 

äldre individer med en komplex sjukdomsbild. Akutmottagningars arbets- och vårdmiljö 

innebär ofta en hög arbetsbelastning för sjuksköterskor och en begränsad tid att till identifiera 

och tillgodose enskilda individers omvårdnadsbehov. Hos en äldre person med flera 

sjukdomar och nedsatt allmäntillstånd kan det vara svårare att identifiera och tillgodose 

omvårdnadsbehovet och därmed också patientsäkerheten. 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av omhändertagande samt att 

identifiera omvårdnadsbehov hos äldre individer på en akutmottagning.  

METOD 

Ansats och design 

För studien valdes en kvalitativ intervjustudie som enligt Polit och Beck (2012) används när 

syftet med studien är att undersöka subjektiva erfarenheter och upplevelser och skapa en 

djupare förståelse kring valt ämne. Den information som informanterna delgav under 

intervjuerna gav svar på studiens syfte och ligger till grund för studiens resultat.  

Studien kommer även att ha en deskriptiv ansats som enligt Kvale och Brinkman (2014) 

innebär att författaren till studien önskade att informanten skulle beskriva så noga som möjligt 

de erfarenheter kring valt ämne.  

Urval 

Urvalet gjordes bland sjuksköterskor från två olika akutmottagningar i södra sverige efter 

erhållet tillstånd från respektive verksamhetschef. För att säkerställa att urvalet av informanter 

kunde förväntades svara på studiens syfte samt för att underlätta identifiering av presumtiva 

informanter till studien så skapades inklusions- och exklusionskriterier i enlighet med Olsson 

och Sörensen (2011). Inklusionskriterer för studien var, legitimerad sjuksköterska som arbetat 

på en akutmottagning minst två år. Det var angeläget att informanterna förstod det svenska 

språket i både tal och skrift eftersom all information kring studien kommer att vara skrivet på 

svenska. 
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Då det sätts in- och exklutionskriter så menar Polit och Beck (2012) och Malterud (2015) att 

urvalet kan ses som ett strategiskt urval vilket innebar att informanterna valdes utifrån vilka 

personer som uppfattas som mest representativa eller informativa. 

Sammanlagt gick inbjudan att delta i studien till tio stycken sjuksköterskor som samtliga 

tackade ja till att delta. Samtliga hade minst två års erfarenhet inom yrket. Fyra stycken av 

deltagarna hade en specialistexamen inom akutsjukvård, två av deltagarna hade en 

specialistexamen som distriktssköterska och övriga fyra deltagare var allmänsjuksköterskor 

med erfarenhet av akutsjukvård.  

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att intervjuguiden kunde anses besvara 

frågorna och att frågorna inte var riktade eller missvisande för att undvika att få ett speglat 

resultat vilket Kvale och Brinkman, (2014) och Olsson och Sörensen, (2011) menar kan vara 

en risk. Resultatet av pilotintervjun påvisade att en fråga inte gick att använda och plockades 

därmed bort. Övriga svar på frågorna från informanten inkluderades i studien. 

Intervjuguide 

För att samla in data så användes en semistrukturerad intervjuguide, vilket Polit och Beck 

(2012) anser vara angeläget då informanterna ges större möjlighet att dela med sig av 

erfarenheter kring valt ämne. Intervjuguiden bearbetades genom att författaren till studien har 

tagit del av tidigare forskning och frågorna är noggrant utvalda för att svara på studiens syfte. 

En semistrukturerad intervjuteknik bygger på öppna frågor som inte behöver ställas i tur 

ordning detta menar Malterud (2015) är positivt då intervjun får ett bättre flöde. Frågorna är 

utformade och anpassade så det är lätta att förstå samt för att undvika missförstånd. 

Intervjuguiden inleds med en allmän fråga, hur länge har du arbetat som sjuksköterska. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att allmänna frågor skapar en avslappnad miljö (se bilaga 1) 

Datainsamling 

Intervjuerna bygger på en semistrukturerad intervjuguide för att samla in så mycket 

information som möjligt. Denscombe (2010) anser genom att användes en semistruturerad 

intervjuteknik så gav informanten ett större utrymme till att utveckla och fördjupa sig i sina 

svar och får på så vis ett större utrymme i intervjun. Författaren till studien kommer till att ha 

en framarbetad intervjuguide, samtliga frågor kommer att ställas men beroende på 

informantens svar så kan följdfrågor bildas för att på så vis få ett bredare svar.  

 

Tillstånd till att genomföra intervjuerna inhämtades från två verksamhetschefer på respektive 

akutmottagning i södra Sverige. Akutklinikerna kommer benämnas A och B för att få en 

lättare överblick. Vid förfarandet av inhämtning av godkännande av de både 

verksamhetschefer lämnade författaren till studien både muntlig samt skriftlig information i 

form av ett informationsbrev (se bilaga 2 och 3). Författaren till studien hade som önskemål 

att de som deltog, varierade i åldrar och erfarenhet av akutsjukvård för att få ett mer trovärdigt 

och nyanserat resultat i enlighet med Denscombe, (2010). Verksamhetscheferna på respektive 

akutmottagning föreslog sjuksköterskor som motsvarade studiens inklusionskriterie. 

Verksamhetschef från akutklinik A föreslog sex stycken sjuksköterskor och akutklinik B 

föreslog fyra stycken sjuksköterskor.  
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Författaren till studien tog kontakt med samtliga sjuksköterskor via telefon för att följa upp 

förfrågan. Samtliga sjuksköterskor fick erbjudande om att få skriftlig information via mejl (se 

bilaga 2). Det var fyra sjuksköterskor som önskade skriftlig information innan samtycke 

lämnades. Efter muntlig och eventuell skriftlig information om studien var det två 

sjuksköterskor som avböjde att delta i studien utan att uppge anledning. De sjuksköterskor 

som gav sitt samtycke var totalt åtta stycken. Kvale och Brinkman (2014) menar att vid 

intervjuer är det angeläget att inte intervjua för många då textmassan kan bli för stor och lätt 

bli svårhanterlig. Samtidigt som för få intervjuer kan resultera i att textmassan blir för litet så 

att ett informativt resultat ej kan bildas. Viktigt att antalet intervjuer i en studie uppnår 

mättnad detta betyder att ingen ny information framkommer i intervjuerna.  

Genomförande 

Samtliga som lämnade sitt samtycke till att delta i studien var totalt åtta stycken 

sjuksköterskor. De kontaktades vid ett senare tillfälle för att gemensamt bestämma en tid och 

plats för intervjuerna. Intervjuer hölls på respektive akutklinik, förutom en intervju där 

deltagaren valde en annan plats för intervjuns genomförande. Samtliga intervjuer 

genomfördes under April månad 2016. Det var totalt åtta intervjuer som genomfördes och 

pågick i 40-60 minuter per intervju. Endast sju intervjuer inkluderades i studien. 

Innan intervjuerna startades så presenterade författaren till studien sig själv och informerade 

om studiens syfte och dess användning. Författaren förtydligade om informantens rättigheter 

till att avbryta intervjun och sitt deltagande i studien utan några förpliktelse till författaren 

(Svenska forskningsetiska rådet, 2011).  

För att samla in data så användes en färdig intervjuguide som innehöll nio stycken frågor 

inom valt ämne som författaren till underliggande studie önskade få svar på. Intervjufrågorna 

togs i tur ordning i alla intervjuer utom två där författaren valde att kasta om turordningen på 

frågorna för att få ett bättre flöde på intervjun samt för att undvika att viktig information gick 

förlorad. Följdfrågor användes då informanten delade med sig av sina erfarenheter som var 

intressant för studiens syfte. Detta för att få en djupare beskrivning av den information som 

informanten delgav. Innan intervjun avslutades så frågade författaren om det var något mer 

som informanten ville berätta eller om hen tyckte att något hade missats. Det var ingen av 

informanterna som ville lägga till någon mer information. Därefter så avslutades intervjun.  

Samtliga intervjuer spelades in på en dator med inspelningsfunktion, detta gjordes för att 

författaren skall kunna koncentrera sig på det som informanten delgav, på kroppsspråk samt 

minspel. Kvale och Brinkman (2014) menar att den som intervjuar ges en större möjlighet att 

delta i intervjun med följdfrågor om en intervju spelas in då hen inte behöver koncentrera sig 

på att skriva och på så vis går ingen information förlorad. 

Dataanalys 

Samtliga intervjuer transkriberades samma dag som de ägde rum. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och även” Icke – ord”. Med ”icke-ord” menar Polit och Beck (2012) skratt, pauser 

etc. skrevs ned. Efter att transkriberingarna var genomförda så lyssnade författaren igenom 

intervjuerna samtidigt som texten lästes igenom för att se om någon information gått förlorad. 

Varje transkription fick en färgkod för att enklare kunna särskilja citat under 

bearbetningsfasen.  

Den bearbetade data analyserades sedan utifrån Lundman och Graneheim (2008) 

innehållsanalys. Analysmetoden är väl lämpad för intervjuer där fokus ligger på att finna 
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likheter och skillnader i texten. Den transkriberade texten lästes ett flertal gånger för att få en 

ökad förståelse av textinnehållet. Den data som ej svarade till studiens syfte sorterades bort 

samtidigt som den data som svarade till studiens syfte delades in i mindre textenheter genom 

att författaren till underliggande studie markerade meningar, stycken och citat. Dessa mindre 

textenheter benämns enligt Lundman och Graneheim (2008) för meningsbärande enheter. 

Vidare är det vid identifiering av meningsbärande enheter angeläget att textmassan inte är för 

stor då den kan bli svår att hantera samtidigt som de meningsbärande enheterna inte får lov att 

vara för korta då det centrala i meningen kan gå förlorad. Efter att författaren till 

underliggande studie hade markerat stycken, meningar och citat så lästes samtliga uttagna 

meningsenheter igenom för att kontrollera så att de svarade på studien syfte.  

I nästa steg kondenserades samtliga meningsenheter. De meningsbärande enheterna skalades 

av ytterligare utan att det centrala värden gick förlorat och därefter kodades de. Lundman och 

Graneheim (2008) menar att kodningen skall vara det centrala i meningen fast beskrivet med 

ett ord. Koderna som hade samma beteckning eller snarlik sammanställdes och bildade 

underkategorier som sedan bildade en kategori. 
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Tabell 1  Matris över analysprocess.  

Meningsbärande enheter Kondensering Underkategori Kategori 

Att identifiera 

omvårdnadsbehov gjordes först 

en grov uppskattning av 

patienten, de kollade på hur 

patienten såg ut om hen var 

smutsig eller ren, om hen kunde 

gå utan eller med hjälpmedel 

och om hen kunde prata för sig 

själv. Genom att kolla på dessa 

bitar så menade de flesta 

deltagarna att de fick en 

överblick hur patienten klarade 

sig själv.  

För att ta reda på vilket 

omvårdnadsbehov den 

äldre hade gjordes en 

grov uppskattning av 

hygien, mobilitet samt 

kognitiv förmåga  

Identifiera omvårdnad  

 

 

 

 

 

Omvårdnad på en 

akutmottagning ur 

sjuksköterskans perspektiv 

 

 

 

 

Mycket av den specifika 

omvårdnaden gick på rutin och 

sjuksköterskorna visste vad som 

skulle göras beroende på vad 

den äldre patienten sökte för 

Beroende av vad den 

äldre sökte för så visste 

sjuksköterskorna vilken 

omvårdnad det skulle 

utföra. 

Specifik omvårdnad 

En av sjuksköterskorna menade 

att allmän omvårdnad som att 

se till att patienten var ren och 

torr skulle prioriteras högt av 

personalen för att främja en god 

vistelse för den äldre individen 

För att främja en 

godvistelse för patienten 

var det viktigt att 

patienten var ren och 

torr 

Allmän omvårdnad 

Jag vill kolla till mina patienter 

ofta… så jag kan försäkra mig 

om att det mår bra 

Genom att titta till mina 

patienter så vet jag att 

de mår bra 

Tillsyn 

 

 

Vid ökat patientflöde så går 

man in till den äldre gör det 

som behövdes och sedan vidare 

till nästa. Det fanns inte mycket 

spelrum för att revaluera och gå 

tillbaka till första patienten för 

att göra något ”extra” eftersom 

tiden inte tillät det. Två av 

deltagarna beskrev dessa 

situationer som ”löppande band 

principen” 

Vid högt patientflöde så 

gjorde personalen de 

som behövdes hos 

patienterna och det 

fanns sällan tid för att 

revaluera 

 

 

 

Tidsbrist och ett ökar 

patentflöde  

 

 

Brister i att tillgodose omvårdnad 

 

sjukdomstillstånden som tex. 

Sepsis, höftpatienter, 

bröstsmärtor eller 

trombolyspatienter fanns de 

tydligare riktlinjer och 

checklistor som hjälp att tillgå 

för att omhändertagande av 

patienten skulle bli så bra som 

möjligt. 

Vid omhändertagande 

av äldre vid vanliga 

sjukdomstilltånd så 

arbetade personalen 

efter checklistor 

Resurser och hjälpmedel Tillgångar av utbildning och 

resurs på en akutmottagning 

 

Utbildningar är bra! Vi har 

mycket utbildningar här på 

akuten.. men tror inte jag varit 

på många inom äldrevård” 

Personalen hade mycket 

utbildning men inte 

inom äldre 

Utbildning 
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Forskningsetiska övervägande  

Studien genomförs i enlighet med vetenskapsrådet (2011) grundläggande fyra delkrav i 

individskyddskravet som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga informanter fick information om studiens syfte, frivilligheten att 

delta och möjligheten att när som helst kunna avbryta sin medverkan utan förklaring samt att 

ingen information kommer att kunna härledas till den enskilda personen. Insamlad data 

kommer endast att användas i föreliggande studie och inte på annat sätt. Samtliga intervjuer 

kommer att spelas in med dator med inspelningsfunktion efter samtycke från deltagarna. 

Vidare kommer data att behandlas konfidentiellt i enlighet med vetenskapsrådet (2011). Varje 

intervju kodas med en siffra. Inga namn eller närmare beskrivning som kan leda till 

identifiering av informanten kommer att förekomma.  

Godkännande har inhämtats från verksamhetschefer från två akutmottagningar (se bilaga 1) 

att genomföra studien.  

Författren till underliggande studie har valt att intervjua sjuksköterskor från två olika 

akutmottagningar i Blekinge län. Fyra av de gjorda intervjuerna arbetar på samma arbetsplats 

som författaren till studien. Detta är ett medvetet val som författaren har gjort för att få en 

ökad spridning samt tillförlitligt resultat. Dock kan de intervjuer som gjordes på den privata 

arbetsplatsen få ett speglat svar. Det är angeläget att författaren till underliggande studie 

granskar samtliga intervjuer objektivt och inte väga in privata åsikter i det insamlade data 

materialet.  

Majoriteten av intervjuer gjordes under arbetstid och på respektive arbetsplats, detta kan 

medföra att deltagarna inte behöll sin anonymitet. Detta är något som författaren till studien 

informerat samtliga deltagare om. Deltagarna till studien såg ej detta som några problem och 

behöll arbetsplatsen som intervjuplats.  

RESULTAT 

Omvårdnad på en akutmottagning ur en sjuksköterskas perspektiv 
 

Identifiera omvårdnadsbehov 

De äldre som inkom till akuten kom gående eller med ambulans. Oavsett hur äldre tog sig in 

till akuten så blev det bedömda av en sjuksköterska antingen i ambulansen eller i triagen på 

akuten med hjälp av Reets och denna bedömning ligger till grund för hur personalen 

identifierar omvårdnadsbehov.  

Deltagarna som hade en längre arbetserfarenhet uttryckte att de upplevde att identifiera 

omvårdnad var enklare än vad de yngre sjuksköterskorna uttryckte. När sjuksköterskor  

identifierade omvårdnadsbehov gjorde de först en grov uppskattning av patienten, de tittade 

hur patienten såg ut, om hen var smutsig eller ren. Om hen kunde gå utan eller med 

hjälpmedel och om hen kunde prata för sig själv. Genom att kolla på dessa bitar så menade de 

flesta deltagarna att de fick en överblick hur patienten klarade sig själv.  

”Jag kollar på hur patienten ser ut, hur hen går, om hen använder hjälpmedel och om hen kan 

göra sig förstådd… då får jag en rätt bra överblick” 
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Två av deltagarna menade att det var viktigt att förhöra sig om patienten hade hemtjänst och 

på så vis ta reda på vilket omvårdnadsbehov de hade. Den äldres kognitiva förmåga spelade 

stor roll för vidare bedömning av omvårdnadsbehov. Deltagarna med mindre erfarenhet ansåg 

att det var svårt att göra en rättvis bedömning av äldre individer med sviktande kognitiv 

förmåga eftersom den äldre kunde uppge en missvisande bild men i dessa fall var det ännu 

viktigare med tillsyn så att den äldre fick adekvat omvårdnad.  

Det framkom i intervjuerna främst från yngre deltagare att det var svårt att identifiera äldres 

omvårdnadsbehov i triagen, då det var många olika aspekter som de var tvungna att ta hänsyn 

till. Detta resulterade i en osäkerhet bland de yngre deltagarna när det gällde att triagera och 

identifiera omvårdnadsbehov av äldre. Anledningen till att yngre upplevde att de var svårt att 

identifiera omvårdnad hos äldre bottnade i osäkerhet och rädsla att dem inte trodde att dem 

hade tillräckligt med kompetens.  

”Jag väljer helst inte att vara i triagen då jag tycker det är svårt” 

Att identifiera omvårdnadsbehov blev mer naturligt ju högre prioritet den äldre individen fick, 

deltagarna menade att akuta patienter var mer behov av omvårdnad samt att personalens 

omhändertagande präglades av omvårdnadsinsatser. Ju högre prioritet den äldre individen 

hade ju mer tid spenderade personalen inne hos den äldre.  

”En äldre med röd prio.. eh ja dem är ju i mer behov av omvårdnad än vad jag tycker en 

äldre med grön prio är… så de blir nog mer naturligare för mig att prioritera omvårdnad på 

en rödpatient” 

Att identifiera omvårdnadsbehov blev mer naturligt ju högre prioritet den äldre individen fick, 

deltagarna menade att akuta patienter var mer behov av omvårdnad samt att personalens 

omhändertagande präglades av omvårdnadsinsatser. Ju högre prioritet den äldre individen 

hade desto mer tid spenderade personalen inne hos den äldre.  

Äldre som fick en lägre prioritering upplevde majoriteten av deltagarna att det inte blev lika 

naturligt att göra en identifiering av omvårdnadsbehov, anledningen var att en del ansåg att 

den äldre var så pass pigg att hen ej var i behov av omvårdnad utan klarade sig självständigt. 

Ytterligare anledningar var att vårdpersonalen inte vistades lika mycket inne hos den äldre 

individen och då blev det inte lika naturligt att tillgodose omvårdnad. Däremot de äldre som 

de bedömde vara i behov av omvårdnad fick sitt behov tillgodosett däremot kunde de ta 

längre tid.  

Specifik omvårdad 

Samtliga sjuksköterskor som deltog var överens om att omvårdnad var en stor del av deras 

arbete och att det är viktigt att tillgodose omvårdnad hos samtliga patienter och speciellt äldre 

individer. Sjuksköterskorna beskrev att de arbetar efter ca hundra olika PM som präglades av 

både medicintekniskt - och omvårdnadsfokus i sitt arbetssätt. Mycket av den omvårdnaden 

som görs på en akutmottagning görs i det akuta skedet där fokus ligger på att stabilisera och 

att rädda liv. Mycket av de omvårdnadshandlingar som sjuksköterskorna gjorde gick ut på att 

lindra, de beskrev att mycket av deras tid gick ut på att lindra lidande, smärta och ångest hos 

de äldre individerna. Omvårdnadshandlingen kunde vara rent medicinsk men även att enbart 

hålla handen och visa medmänsklighet. De var viktigt att bekräfta det som den äldre säger så 

hen känner sig sedd på så vis skapas en trygghet. 
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”Jag har inställningen att alla mina patienter ska ha det bra när dem är hos oss på akuten, 

omvårdnad hos oss är inte enbart att byta en blöja eller lägesändra, utan på en 

akutmottagning är omvårdnad så mycket mer” 

Samtliga deltagare berättade att det gäller att vara effektiv i mötet med den äldre patienten, 

p.g.a. ett högt flöde. Medan de var inne hos den äldre individen förutom att ta prover och 

EKG eller andra rutinkontroller så försökte de få så mycket information som möjligt av 

patienten samtidigt att de gav den information det hade för tillfället. Majoriteten av deltagarna 

poängterade att det var viktigt att förhöra sig om den äldre individen kunde självständigt ringa 

på klockan eller om hen var i behov av någonting just då, det kunde vara toabesök eller en 

extra filt. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att se till att den äldre hade de bra innan 

de lämnade rummet för på såvis själva känna sig tillfredsställd med mötet. 

”Med alla dessa år på nacken så tycker jag att jag är duktig på omvårdnad… HAHA. och det 

hoppas jag mina patienter också tycker” 

Mycket av den specifika omvårdnaden gick på rutin och sjuksköterskorna visste vilket 

omhändertagande som skulle tillämpas beroende på vad den äldre patienten sökte för. 

Sjuksköterskorna menade att omvårdnad är diffust och olika beroende på vart de arbetade. På 

en akutmottagning så var samtliga sjuksköterskor överens om att det inte gick att kring gå 

specifik omvårdnad utan det gjordes för att förbereda den äldre individen inför läkaren. En av 

deltagarna menade att de kunde få omvårdnad på ordination av läkaren om det var något 

speciellt som hen ville skulle utföras.  

”Om jag lägger en fot i högläge eller om jag byter en blöja så utför jag fortfarande en 

omvårdnadsåtgärd” 

En av de äldre sjuksköterskorna menade på att specifik omvårdnad var något som var 

nogorlunda lika oavsett om patienten var äldre eller yngre men att den basala omvårdnaden 

kunde skilja mycket.  

”De blir mer naturligt för mig att göra mer för våra äldre än vad jag gör för våra yngre” 

 

Allmän omvårdnad 

Samtliga sjuksköterskor var överens om att allmän omvårdnad var minst lika viktig som 

specifik omvårdnad men de var noga med att poängtera att det inte hann med det alla gånger 

p.g.a. tidsbrist, personalbrist eller ett högt patientflöde. En av sjuksköterskorna menade att 

allmän omvårdnad som att se till att patienten var ren och torr skulle prioriteras högt av 

personalen för att främja en god vistelse för den äldre individen. Hen menade att ibland kunde 

till och med den basala omvårdnaden väga tyngre än den specifika omvårdnaden men att de 

handlade om prioritering. Det var viktigt att som ansvarig sjuksköterska se till att omvårdnad 

blev prioriterad sen vem som utförde det det var mindre viktigt. 

”Äldre ska prioritera precis lika mycket som barn, har ett barn kissat på sig så byter vi blöjan 

direkt men kissar en äldre ner sig så låter vi hen vänta tills vi har tid att byta” 

Många av deltagarna menade att allmän omvårdnad så som byte av kontinensskydd, ge fika 

och lägesändra tyvärr prioriterades ner p.g.a. att de hade andra patienter som var sjukare och 

var i mer behov av deras hjälp. Sjuksköterskor ansåg att de var väl medvetna om att deras 
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patienter var i behov av ett toabesök men i många fall krävdes de två personal och vid just det 

tillfället var det svårt att få hjälp av någon och då sköt de istället på toabesöket och den äldre 

individen blev lidande.  

”Vanlig omvårdnad, jag menar när vi byter blöja eller vänder patienter.. eh här känner jag 

att jag vill göra mer, men tyvärr prioriterar jag annat först. 

Ett problem som framkom gällande omvårdnad var att några av deltagarna ansåg att det fanns 

svårigheter i att tillgodose omvårdnad. I vissa fall saknade den äldre individen förmågan att 

föra sin egen talan, oförmögen att ring på klockan eller ville inte ”störa” personalen då de 

ansåg att de hade mycket att göra. De äldre som inte klarade sig själv där lades ett större 

ansvar på sjuksköterskan att kontrollera om den äldre var i behov av något. Medans vissa 

äldre vill inte störa vårdpersonal då de ser att sjuksköterskorna har mycket att göra och då blir 

det fel på det hållet, hen gav ett exempel ”Jag hade en dam nyligen som kunde ringa på 

klockan men valde att inte göra detta, då hon såg hur mycket vi hade att göra, men detta 

resulterade i att hon låg i sin egen urin i över en timme innan vi var inne hos henne igen”  

”Det kan vara svårt att veta om den äldre är i behov av omvårdnad eftersom de är så tysta 

eller jag menar de ringer inte alltid på klockan” 

  

Tillsyn 

Det var blandade åsikter hur effektivt det vara att identifera samt tillämpa omvårdnadsbehov 

med patienttillsyn. Hälften tyckte att det tog för mycket tid och att det var svårt att hinna med. 

Samtidigt som de menade att det inte var alla äldre som var i behov av tillsyn medans 

resterande ansåg att genom kontinuerlig patienttillsyn så kunde de tillgodose omvårdnad på 

ett bättre sätt. De kunde ständigt informera och försäkra sig om att den äldre individen hade 

det bra. De äldre gavs möjlighet att gå på toaletten eller erbjöds något att dricka. Oavsett om 

den äldre var i behov av något eller inte så upplevde sjuksköterskorna att de äldre blev 

lugnare samt att personalen fick mindre att göra.  

 

”Jag vill kolla till mina patienter ofta… så jag kan försäkra mig om att det mår bra” 

Vid patienttillsyn så var det enklare att se om någon försämrats i deras tillstånd och åtgärder 

kunde snabbt sättas in. Vid kontinuerlig patienttillsyn ansåg majoriteten att det var bra till de 

äldre som var oförmögna att ringa på klockan. Dessa äldre var det lätt att glömma bort men 

vid patienttillsyn så togs det tid till att gå in till dessa äldre och försäkra sig att de mår bra.  

Deltagarna kände sig nöjda när de kunde tillgodose en god omvårdnad för de äldre 

individerna på akutmottagningen. De behövde inte handla om stora insatser utan att de kände 

att den äldre mår bra och var nöjd.  

  
 

 

 



 

15 

 

Brister i att tillgodose omvårdnad 
 

Miljön på en akutmottagning kunde växla väldigt snabbt en av deltagarna menade att de 

räckte att gå in på ett patientrum och när du kom ut så kunde patientflödet se helt annorlunda 

ut men att det var charmen med att arbeta på en akutmottagning. ”Den ena dag är inte den 

andra lik” Detta medföljde även att det fanns brister gällande omhändertagandet samt att 

identifiera omvårdnad.  

”Tror inte det finns en enda dag då vår patientsäkerhet inte är bristande” 

Samtliga av deltagarna hade som arbetsuppgift att triagera patienter, vid högt tryck på 

akutmottagningen så upplevde en del av deltagarna att det var tufft att triagera de äldre 

patienterna som besökte akuten. Detta beror på att den äldre många gånger hade en diffus 

symtombild eller att den äldre individen hade svårigheter att förmedla vad problemet var. 

Bedömningen och omhändertagande av den äldre individen tog längre tid än vad det gjorde 

vid mottagandet av en yngre individ. Deltagarna menade att de fick ta den viktigaste 

information och sen fick de fortsätta att förhöra sig om vilket behov av omvårdnad den äldre 

hade. Deltagarna var överens om att de prioriterade ner omvårdnadsbehovet och enbart 

fokuserade på det medicinska behovet vid triagering, när det var ett högt tryck på akuten.  

”När jag vet att jag borde göra mer men jag hinner inte p.g.a. 70minuters väntetid i triagen” 

Akutmottagning som organisation är väldigt styrd av tiden, det skall vara snabba möten och 

patienten skall inte tillbringa mer tid än nödvändigt. På grund av ett ökat patientflöde och ett 

högt tryck på sjukhuset samtliga avdelningar så uppstod det ofta problem med platsbrist. 

Detta medförde att den äldre individen fick tillbringa mer tid på akuten som i sin tur ställde 

större krav på personalen. 

Patienter som ligger och väntar på att få komma till avdelningar är de patienter som ställer 

högst krav på personalen. Dessa patienter var i behov av mat, fler lägesändringar och fler 

tillsynen. Vilket personalen hade svårigheter att ombesörja p.g.a. ett högt patientflöde.  

”Färdig behandlade patienter tar mer tid än vad våra sjuka patienter gör” 

Vid ett högt patientflöde så var det inte ovanligt att ha flera kritiskt dåliga patienter samtidigt 

som alla var i behov av omvårdnad och mycket av ens tid läggs på att ta hand om dessa 

patienter. Två av deltagarna beskrev dessa situationer som ”löpande band principen”. De gick 

in till den äldre patienten gjorde det som behövdes och gick sedan vidare till nästa. Det fanns 

inte mycket spelrum för att revaluera och gå tillbaka till första patienten för att göra något 

”extra” eftersom tiden inte tillät det. Deltagarna beskrev att de dagar de behöver arbete på det 

viset vilket var ofta så brister dem i den basala omvårdnaden så som byte av kontinensskydd, 

lägesändringar eller enbart rätta till en kudde. 

”Tyvärr blir vanlig omvårdnad prioriterat sist när vi har mycket patienten på akuten” 

De äldre blev i regel tilldelad en brits att ligga på i väntan på både sjuksköterskan och på 

läkaren. De första mötet med sjuksköterskan skede inom en tidsram på 20 minuter men sen 

kunde de ta långt tid innan nästa tillsyn gjordes om det var ett högt tryck på akuten. Tillsyn 

bör göras en gång varje timme men deltagarna medgav att det kunde ta uppemot två timmar 
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om det ville sig riktigt illa. Värst var det för de äldre som var oförmögna att ringa på klockan 

här menade personalen att dem brister i både omvårdnad och i tillsyn. Anledningarna till att 

de att tillsynerna ej blev av menade deltagarna beror på att sjuksköterskorna inte hade tid, att 

det fick prioritera annat före. Ytterligare anledning var att deltagarna upplevde att de hade för 

lite personal anpassat efter patientflödet. 

 

Tillgångar av utbildning och resurs på en akutmottagning  
 

Resurs och hjälpmedel  

Samtliga sjuksköterskor som medverkade i studien gav snarlika svar gällande hjälpmedel för 

att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre individer på en akutmottagning. De menade på att 

det är svårt att ha rutinbeskrivningar eller hjälpmedel som präglades av ålder eftersom alla 

individers hälsa och sökorsak är olika.  

” Hjälpmedel… vi har många olika hjälpmedel och rutiner för patienter, men för t.ex. Agda 

65 år skall få den här omvårdnaden det har vi inte, utan vi arbetar efter drygt hundra olika 

PM beroende på vad patienten söker för.” 

 

Däremot de sjukdomstillstånden som t.ex. Sepsis, höftpatienter, bröstsmärtor eller 

trombolyspatienter fanns de tydligare riktlinjer och checklistor som hjälp att tillgå för att 

omhändertagande av patienten skulle bli så bra som möjligt. Dessa checklistor innefattade 

både medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder och är enkla att använda. Checklistorna är 

utformade så att det är enkla att avläsa för nästa sjuksköterska som tar vid patienten.  

”Vi har många olika checklistor som underlättar för oss” 

Tre av sjuksköterskorna som deltog i studien beskrev användandet av bildböcker som 

illustrerade sökorsaker. De menade att många äldre som kommer till en akutmottagning har 

olika mycket i bagaget eller talar ett annat språk och ibland medför detta svårigheter i att göra 

sig förstådd. Sjuksköterskorna menade att bildböckerna var ett bra hjälpmedel att använda 

eftersom det var enkelt och lätt att förstå. 

De yngre deltagarna använde sig mycket av Google translate när det skulle göra en 

bedömning och identifiera omvårdnadsbehov hos äldre med annan kultur. De ansåg att det 

gick snabbare och det fick mer information. Dock påpekade de att det gäller att den äldre 

kunde läsa, vilket de inte kunde i vissa fall, men många gånger så var där anhöriga som kunde 

hjälpa dem.  

”När jag gör bedömningar så.. eh.. är ett praktiskt hjälpmedel... alltså när man pratar med 

äldre invandrare… faktiskt Google translate” 

Andra praktiska hjälpmedel som rullatorer och taklyftar som hade underlättat i omvårdnaden 

menade sjuksköterskorna var en bristvara. Taklyftar fanns på ett få tal rum och det upplevdes 

besvärligt eftersom många gånger var de tvungna att flytta runt patienterna. De äldre 

sjuksköterskorna menade att hade det funnits fler rullatorer så hade de äldre själva kunnat ta 
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sig till toaletten utan att vara beroende av personalen och på så vis hade de löst ett 

omvårdnadsbehov. 

”Jag önskar att vi hade haft fler rullatorer så de äldre kan använda så dem lättare kan ta sig 

till toaletten” 

 

Utbildning 

Samtliga av deltagarna ansåg att utbildning var bra och att det var kompetensutvecklande. Det 

var en av deltagarna som menade att utbildningar prioriterades på akuten jämfört med på 

avdelningar. Däremot utbildning inom äldrevård var något som sjuksköterskorna poängterade 

att de hade väldigt lite av. Utbildningar som Advanced Medical Life Support [AMLS] och 

akut traumasjukvård för sjuksköterskor [ATSS] hade föreläsningar inom äldre och innefattade 

ett relativt stort avsnitt men eftersom det fanns många sjuksköterskor på akuten så blev det 

inte att de fick gå dessa utbildningar så ofta vilket deltagarna tyckte var synd eftersom de 

önskade en uppfräschning.  

”Utbildningar är bra! Vi har mycket utbildningar här på akuten.. men tror inte jag varit på 

många inom äldrevård” 

Majoriteten av deltagarna ansåg att de behövde mer utbildning inom triagering av äldre då 

Retts-systemet upplevdes som missvisande och de yngre deltagarna tyckte det var svårt att 

göra en omvårdnadsbedömning utefter reets. En del av deltagarna önskade en tydligare 

struktur på hur de skulle tänka när det gäller att identifiera omvårdnadsbehov för att på bästa 

möjliga kunna tillgodose omvårdnad. Fler utbildningar som deltagarna önskade var inom 

demenssjukvård och äldre och läkemedelsintox. 

”Önskar att vi hade haft en bättre struktur… typ som en checklista som vi har i allt annat.. 

när det gäller att identifiera omvårdnadsbehov, det hade blivit mycket enklare” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av omhändertagande samt att 

identifiera omvårdnadsbehov hos äldre individer på en akutmottagning. Intervjuer användes 

för att dels samla in data som svarade till syftet men även för att få fram ett mer trovärdigt 

resultat. Genom att tillämpa en kvalitativt intervjustudie med en semestrukturerad 

intervjuteknik till förfogan så menar både Polit och Beck (2012) och Denscomb (2010) att de 

utvalda deltagarna gavs ett större utrymme till att dela med sig av sina erfarenheter och på så 

vis få ett levande material.  

Enligt Polit och Beck (2012) kan fördelar med en semestrukturerad intervjumetod vara att 

författaren kan använda sig av sonderingsfrågor för att få ut mer värdefull information av 

deltagaren under intervjun och på så vis få ett bredare och djupare svar. Denscomb (2010) 

menar att en semistrukturrad intervjuform där författaren gavs möjlighet att kasta om 

ordningsföljden av den färdiga intervjuguiden samt lätt kunde ställa sonderingsfrågor 

påverkade resultatet i en positiv riktning. Författaren till studien kunde följa den röda tråden i 

samtalet och få ett mer uttömmande svar, vilket kan resultera i ett mer trovärdigt resultat.  
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Författaren har valt använda sig av intervjuer ansikte mot ansikte. Denscomb (2012) anser att 

intervjuer där både intervjuaren och deltagaren är närvarande är en fördel för att få ett mer 

trovärdigt resultat. Då svarsfrekvensen i regel anses bli högre än vid tex. telefonintervjuer. 

Fler fördelar med en intervjumetod enligt Denscomb (2010) kan vara att det är enklare att 

undvika ”jag vet inte” eller inga svar alls och på så vis få högre svarsfrekvens samt ett mer 

trovärdigt resultat.  

Deltgarna som tillfrågades att delta i studien varierade i ålder, där den yngsta hade 4 års 

arbetserfarenhet och den äldsta hade 26 år arbetserfarenhet. Denscombe (2010) menar att det 

är positivt med varierande ålder och erfarenhet då resultatets trovärdighet ökar. Trotts ett stort 

åldersspann som ger en ökat tillförlitlighet av resultetet så tror inte författaren till 

underliggande studie att resultetet går att generalisera pga för få deltagare i studien 

De var totalt tio stycken sjuksköterskor som tillfrågades att delta i studien. Två av deltagarna 

avböjde efter ha tagit del av informationen utan att lämna något anledning och en intervju 

valdes att exkluderas då den inte svarade till studiensyfte. Ett bortfall på totalt tre deltagare. 

Bortfallet kan ha påverkar resultatet då variationen på sjuksköterskornas arbetserfarenhet 

minskade. Deltagarna arbetade på två olika akutmottagningar i södra Sverige. Genom att ha 

en geografisk spridning på deltagarna så kan detta bidra till ett trovärdigt resultat. Dock är 

spridningen väldigt begränsad då både akutmottagningarna ligger i samma län. Författaren till 

underliggande studie anser ändå att spridningen kan styrka resultatet då samtligas svar i 

analysen var likvärdiga och svarade till studiens syfte. Denscombe (2010) påpekar att det kan 

vara svårt att få en geografisk spridning då urvalet oftast blir ett bekvämlighetsurval av 

deltagare. Urvalet är delvis ett bekvämlighetsurval samtidigt som författaren valde att ha 

deltagare från två olika akutmottagningar. Författaren till underliggande studie tror att 

resultatet hade sett annorlunda ut med en större spridning samt på större akutmottagningar. 

Kontakten med deltagarna togs först via telefon och en tid bokades. Tid och plats kom 

deltagarna och författaren till arbetet överens om tillsammans. Alla intervjuer utom en 

utfördes på deltagarnas arbetsplats. Kvale och Brinkman (2009) menar att om deltagarna får 

påverka tid och plats för intervjun så skapas en trygghet samtidigt som platsvalet kunde 

påverka deltagarens anonymitet negativt. Författaren till arbetet upplevde att alla deltagare var 

positivt inställda över vald plats för förfarandet av intervjun. Alla intervjuer som genomfördes 

gjordes under deltagarens arbetstid förutom en där deltagaren valdes att intervjun skulle 

genomföras i hemmet pga. andra omständigheter 

Åtta stycken planerade intervjuer genomfördes inom en tidsram på en vecka. Samtliga 

intervjuer transkriberades samma dag som intervjutillfället för att undvika att data gick 

förlorad eller att författarens egen tolkning av texten skulle uppstå. En av intervjuerna har 

författaren valt att inte inkludera i studien då deltagarens svar inte svarade på studienssyfte. 

Genom att utesluta en intervju ur studien trotts att det är relativt få intervjuer gjorde så anser 

författaren till underliggande studie att resultatet blir mer trovärdigt då ingen information 

förskönas. Hade intervjun trotts att den ej svarade till studiens syfte valt att inkluderas så hade 

författaren fått ett speglat samt felaktigt resultat som riskeras att ej svara på studiens syfte och 

detta minskar i sin tur trovärdigheten av resultatet. Resterande sju intervjuer ligger till grund 

för resultatet. Polit och Beck (2012) menar att det var angeläget att uppnå en datamättnad 

vilket betyder att ingen ny information framkom ur intervjuerna. Författaren till arbetet gjorde 

själv bedömningen att ingen ny information tillkom och nöjde sig med sju stycken intervjuer. 

Om situationen varit annorlunda så fanns det ytterligare deltagare som kunde intervjuas. 

Samtliga intervjuerna pågick mellan 40-60 minuter, då längden på intervjuerna var likvärdiga 

så tror författaren till arbetet att detta inte har påverkat resultatet negativt. 
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Författaren till arbetet kände tre av deltagarna som deltog i studien, detta kan ha varit en 

nackdel och påverkat resultatet. Det kan ha funnits en risk att deltagarna gav speglade svar i 

förhoppning om att svara korrekt och deltagarnas personliga erfarenheter kan gått forlorat. 

Således sågs ingen markant skillnad i de svaren som analyserades i enlighet med Graneheim 

och Lundmans innehållsanalys och i stora hela var svaret likvärdiga. En intervju valdes att 

exkluderas ur studien då författaren såg tydligt att svaren var speglade samt att mycket av 

innehållet inte svarade på studiens syfte och därav valdes den att uteslutas.  

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visar att sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning har olika 

förutsättningar till att identifiera och tillgodose omvårdnadsbehov hos äldre individer. I 

litteraturen anser en rad författare; så som Nyström (2003), Grief (2003), Larsson Kihlgren, 

Nilsson och Sørlie (2005), Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2005), Socialstyrelsen (2013) 

och SBU (2013) att det finns en tendens till att sjuksköterskor brister i sitt förfarande till att 

identifiera omvårdnad hos äldre individer. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor med mer arbetserfarenhet som arbetat inom 

akutsjukvård har enklare för att se och identifiera omvårdnadsbehov än vad yngre kollegor 

hade. Detta kan enligt Tejero (2011) bero på att sjuksköterskor med längre erfarenhet av 

sjukvård har en bättre förutsättning att identifiera omvårdnadabehov hos äldre individer då 

deras kliniska blick är mer utvecklad samt att sjusköterskor med mer erfarenhet vet vad de ska 

fråga och leta efter för att få svar på frågor gällande omvårdnad.  

För att identifiera äldres omvårdnadsbehov framkom det att sjuksköterskor gjorde en grov 

uppskattning av den äldre vid första mötet. Detta gjordes genom att se hur patienten såg ut, 

var förmögen att tala för sig själv, mobiliering, fanns det eventuella hjälpmedel samt hygien. 

Wiman, Idvall och Wikblad (2006) menar att det är angeläget att sjuksköterskor samlar 

information från olika aspekter för att i sin tur få en helhetsbild av den äldre individen. Detta 

resulterar i att sjuksköterskor kan ombesörja adekvat omvårdnad med rätt hjälpmedel samt att 

den äldres vistelse på akuten blir bättre.  

Författaren till underliggande studie anser för att kunna optimera vården kring den äldre 

individen är det viktigt att vara medmännsklig samt kunna bjuda in sig själv i den äldre 

indvidens livsvärd. Detta kan bidra till en ökad förståelse samt ett ökat förtroende hos den 

äldre individen och på så vis kan detta bidra till ett bättre välbefinnande samt att kunna 

tillgodose indivdanpassad omvårdnad. För att stärka sjuksköterskor i sin profession gällande 

att identifiera omvårdnad är det viktigt att det finns resurser. Äldre kollegor som stöttar och 

delar med sig av sin kompetens, utbildningar och PM. De är viktigt att samtliga 

sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning har en trygghet i att identifiera omvårdnad 

för äldre patienter.  

De sjuksköterskor som deltog i studien var eniga om att det var enklare att identifiera och 

tillgodose omvårdnad hos akut sjuka patienter. Äldre individer som ej var akut sjuka men som 

ändå behövde en medicinsk bedöming fick en lägre prioritering och de blev inte lika naturligt 

att de gjordes en omvårdnadsbedömning. Författare till detta arbete anser att de är minst lika 

viktigt att dessa äldre patienter får en bedömning av sin omvårdnad då deras vistelse på 

akutmottagningen tenderar att bli längre och deras tillstånd kan komma att förändras under 

vistelsen.  
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Att akut sjuka patienter prioriteras mer än vad mindre akut sjuka patienter görs är egentligen 

inte konstigt. På akutmottagningar runt om i Sverige finns det ett framarbetat arbetssätt 

gällande bedömning och prioritering av patienter. HSL (1982:763) och Predicare ( 2016) 

menar i sin beskrivning att vårdpersonal skall i första hand ta hand om de patienter som 

befinner sig i ett hotat tillstånd medans patienter med ett stabilt tillstånd får vänta. 

Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning är utbildade till att göra snabba 

bedömningar och prioritera om arbetet vid förändring.  

Därav är de förståligt att sjuksköterskor åsidosätter allmän omvårdnad och istället prioriterar 

de mest nödvändiga åtgärderna. Det framkommer i resultatet att personalen ägnar mer tid åt 

både omvårdnad och medicinska åtgärder hos dessa individer. Författaren till denna studie 

tror att om akuten endast haft akut sjuka patienter så hade resultatet sett annorlunda ut. 

Omvårdnad har på dagens akutmottagningar fått en mer praktisk betydelse. I litteraturen anser 

Nyström (2003) att sjuksköterskor är mer inriktade på specifik omvårdnad än på allmän 

omvårdnad och beskriver denna form av omvårdnad som mer inriktad på medicinska åtgärder. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning präglas av 

medicintekniskt samt omvårdnadsfokus i sitt arbetssätt. Mycket av det arbete som görs på en 

akutmottagning görs för att förbereda patienten så läkarna kan göra en bedömning samt ställa 

en diagnos.  

Mycket av den omvårdnad som präglar en sjuksköterskas arbete på en akutmottagning utgår 

ifrån PM beroende på vad patienten sökte för. Detta kan enligt författaren till underliggande 

studie ses ifrån två olika perspektiv. Att ha ett framarbetat PM hur sjuksköterskor skall 

handlägga aktuellt tillstånd kan ses som positivt då de bygger på evidens samt vårdpersonalen 

riskerar inte att missa något i sitt agerande. Dock är det svår att göra ett PM individuellt 

anpassat efter tex den äldre individens egna förutsättningar. Många av de PM som finns 

bygger på aktuellt tillstånd och tar inte hänsyn till ålder, kön samt tidigare anamnes. Risken är 

att tillvägagångssättet vid omhändertagande av äldre patienter som är en skör grupp görs på 

samma vis som omhändertagande av en yngre patienter. Här är det viktigt som sjuksköterska 

att ha ett personcentrerat förhållningssätt och identifiera omvårdnadsbehov så det blir 

individanpassat. 

I resultatet var samtliga sjuksköterskor överrens om att allmän omvårdnad var minst lika 

viktigt som specifik omvårdnad och att det var något som de ville tillgodose när det gäller 

äldre patienter. ”Äldre ska prioritera precis lika mycket som barn, har ett barn kissat på sig så 

byter vi blöjan direkt men kissar en äldre ner sig så låter vi hen vänta tills vi har tid att byta 

(Sjuksköterska akutmottagning).” Allmän omvårdnad är minst lika viktig på en 

akutmottagning som det är på en vanlig vårdavdelning. Individer skall inte behöva vänta på 

att få gå på toaletten eller få hjälp med kontinensbyte. Det är viktigt att ta hänsyn till individen 

integritet och värdighet oavsett ålder.  

Något som kunde ses som ett problem var den grupp äldre som var oförmögna eller försiktiga 

med att nyttja personalen när dem behövde hjälp. Författaren till underliggande studie anser 

att det finns en risk att dessa äldre glöms bort i en hektiskt tillvaro som det kan vara på en 

akutmottagning. Därför är det angeläget att när sjuksköterskor identifierar omvådnadbehov 

hos äldre individer med nedsatt kognitiv förmåga att de planerar in extra tillsyner så denna 

patientgrupp ej blir liggandes ensamma på ett behandlingsrum. Genom kontinuerlig tillsyn så 

får den äldre individen den omvårdnad hen kan behöva. 

Dock var patienttillsyn något som sjuksköterskorna hade delade meningar om, och det var 

inte alla som såg värdet i kontinuerliga tillsyner. Med kontinuerliga tillsyner kan 
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sjuksköterskan snabbt upptäcka om individens tillstånd försämras eller tillgodose 

omvårdnadsbehov. Göransson och Von Rosen (2010) påpekar att genom kontinuerlig 

patienttillsyn så minskas stress och oro hos patienten samt att vårdpersonal kan förhindra 

eventuella problem, vårdskador samt att arbeta patientsäkert. 

Arbetsbelastningen på en akutmottagning kan förändras snabbt och det framkom i resultatet 

att detta ställer krav på vårdpersonalen. Vid ett högt patientflöde så måste sjuksköterskor 

agera snabbt, bli mer tidseffektiva för att de skall gynna verksamheten. De ansvar 

sjuksköterskor har att identifiera och tillgodose omvårdnad får konsekvenser och många 

gånger osidosätts. Dock framkom det i resultatet att sjuksköterskor tillämpade omvårdnad i 

akuta situationer medans patienter med lägre prioritering fick vänta.  

I resultatet framkommer det att vid högbelastning på akutmottagningen ansågs det att 

mottagandet av äldre individer var tidskrävande pga en rad olika anledningar. Risken fanns att 

information uteblev och sjuksköterskorna inte tog sig den tid som behövdes för att identifiera 

den äldres omvårdnadsbehov. Sjuksköterskorna berättade att de fick ta den viktigaste 

informationen för att snabbt kunna påbörja nästa patient. Socialstyrelsen (2013) och SBU 

(2013) pekar på i sina rapporter att sjuksköterskor brister i sitt förfarande i att identifiera 

omvårdnadsbehov pga av ett högt patientflöde samt avsaknad av kompetens. Detta kan 

resultera i att viktig information går förlorad, felaktig bedömning samt att patienten far illa.  

Forsman, Forsgren och Carlström (2012) menar i sin forskning att tiden är en stressfaktor för 

sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning. Då de förväntas att ta hand om ett 

obegränsat antal patienter med olika sökorsaker och allvarlighetsgrad. Detta kan vara 

anledningen till att sjuksköterskor inte fokuserar på omvårdnadens betydelse vid anamnes 

utan endast koncentrerar sig på de fysiska åkommorna som patienten söker för.  

Författaren till underliggande studie menar att dessa två akutmottagningar där studien ägt rum 

inte är rustade för att ta emot äldre indvividen med en komplex sjukdomsbild. Vidare anser 

författaren till underliggande studie att i detta fallet handlar det inte bara om bristande 

kompetens hos sjuksköterskorna gällande att identifiera omvårdnaddsbehov utan att 

verksamheten inte är anpassad till det patientflöde som det finns idag.  

Akutmottagningen som organisation är väldigt styrd av tid och sjuksköterskornas vardag 

präglas av snabba möten och bedömningar. Vid ett högt patientflöde så är de inte ovanligt att 

sjuksköterskorna hade flera ostabila patienter samtidigt. Vid ett högt patientflöde så liknade 

dem sitt arbetssätt som ” löpandeband principen” Två sjuksköterskor menade att de träffade 

patienten snabbt, gjorde de dem behövde för att sedan gå in till nästa och göra precis samma 

sak. De fanns sällan tid att revaluera och gå tillbaka till patienten. Forsberg et al. (2012) anser 

att detta inte är olikt andra akutmottagningar. De påtalar att detta inte är ett patientsäkert 

tillvägagångsätt samt att den vård som bedrivs inte blir individanpassad.  

Det är inte ovanligt att sjukhusets vårdavdelningar inte har några platser och detta avspeglas 

på akutmottagningen. Patienter blir liggandes längre på akuten och detta är något som 

sjuksköterskorna beskriver som ett problem. Patienter som är färdigbehandlade och skall 

vidare till avdelningen är den patientgrupp som kräver mest av vårdpersonalen. Samtidigt som 

sjuksköterskorna skall ta hand om nya akut sjuka patienter så skall hen se till att de patienter 

som ligger och väntar på en avdelning får sitt omvårdnadsbehov tillgodosett. 

Sjuksköterskorna har ett patientansvar fram till dess att patienten har lämnat 

akutmottagningen. 
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I resultatet framkom det att sjuksköterskorna uppskattade hjälpmedel i form av utbildning, 

PM och checklistor. Sjuksköterskorna arbetade efter en rad olika PM beroende på vad 

patienen sökte för. Något som togs upp under intervjuerna var att checklistor och PM ej är 

individanpassade. Författaren till underliggande studie anser att det är upp till var och en att 

anpassa dessa checklistor så de kan tillämpas på ett adekvat sätt. Den äldre individen skall få 

ett bra och proffesionellt omhändertagande där både medicinska och omvårdnadsåtgärder 

tillgodoses. Vidare menar författaren till underliggande studie att hjälpmedel är nödvändigt 

och skall användas. Dock är det angeläget att sjuksköterskan präglas av ett personcentrerat 

förhållningssätt och ser till hela individen.  

Hjälpmedel som reets användes för att få en strukturerad anamnes på patenten men ytterligare 

hjälpmedel fanns inte enligt sjuksköterskorna. SBU (2013) menar att ett värdefullt redskap 

som kan användas vid att identfiera omvårdnad hos äldre individer är ISAR och TRST. Detta 

var dock ingen som framkom i resultatet om dessa två redskap användes. Däremot framkom 

det att sjuksköterskor önskade ett redskap med tydlig struktur så de enklare kunde tillgodose 

och identifiera omvårdnad hos äldre individer. Författaren till underliggande studie tror att 

dessa två redskap hade underlättat samt gett en struktur till att identifiera omvårdnadsbehov 

hos äldre individer. Detta hade kanske även underlättat för de sjuksköterskor som tyckte det 

var svårt att identifiera omvårdnad och slutligen skapat en trygghet hos dem. Det hade varit 

intressant enligt författaren till underliggande arbete att få göra en studie på en 

akutmottagning där de tillämpar ISAR och TRST för att identifiera omvårdnadsbehov hos 

äldre och se hur de sjuksköterskor har för erfarenheter samt att göra en jämförelse med 

akutmottagningar som inte använder detta tillvägagångssättet.  

Samtliga sjuksköterskor såg positivt på att utbildning och många såg det som ett sätt att 

utvecklas på. Det framkom i resultatet att utbildning var något som prioriterades på akuten 

men mycket av den utbildningen de fick präglades av traumaövningar, snabba bedömningar. 

Vilket på ett sätt är adekvata utbildningar för sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning. De måste hela tiden hålla sig ajour men ny evidens och nya 

behandlingsmetoder för att patienten skall få den bästa vården samt för att kunna rädda liv. 

Dock saknade sjuksköterskor utbildningar inom äldre vård. Anledning varför dessa 

utbildningar ej prioriterades framkom ej men författaren till underliggande studie tror att det 

kan bero på saknat intresse hos ledningen men detta finns ingen evidens för.  

Det är positivt att sjuksköterskor ser utbildning som kompetensutvecklande. Författaren till 

underliggande studie tror att de finns ett intresse att lära sig nya saker så uppdateras evidens 

och nya metoder tillämpas, vilket kan resultera i att vården utvecklas.  

SLUTSATS 
 

I föreliggande studie bekräftas samt motbevisar sjuksköterskor att de brister i att identifiera 

samt att tillgodose omvårdnad hos äldre individer som söker på en akutmottagning. Det 

framkommer att sjuksköterskor prioriterar och värdesätter omvårdnad i det akuta skedet. 

Omvårdnaden sjuksköterskor tillämpar ligger till grund för att rädda liv på individen och detta 

är något som sjuksköterskorna anser att deär bra på. Samtidigt som de bekräftas att 

sjuksköterskor brister i att tillgodose omvårdnad pga ett högt patientflöde och för lite personal 

vilket resulterar i att sjuksköterskorna har ett begränsat utrymme till att identifiera omvårdnad 

i samma utsträckning. Individer som söker för mindre akuta åkommor får inte samma 

uppmärksamhet när det gäller att identifiera och tillgodose omvårdnadsbehov vilket leder till 

att dessa patienter prioriteras ner. Detta kan bero på att sjuksköterskor som arbetar på en 
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akutmottagning hela tiden revaluerar situationen och att akuta patienter prioriteras först. 

Sjuksköterskor är i behov av bättre verktyg till att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre  

individer. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Förhoppningen är att detta arbete kan ligga till grund för förbättringsarbeten på våra 

akutmottagningar. De förbättringsarbeten skall kompetensutvecka vårdpersonal, synliggöra 

brister och styrkor som slutligen genereras förändring i förfarande av arbetssätt. 

I studien påvisas styrkor och svagheter hos sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning 

samt de svårigheter de ställs inför när det gäller att identifiera och tillgodose omvårdnad hos 

våra äldre individer som söker vård på akutmottagningar.  Sjuksköterskor är väl medvetna om 

de brister som finns men pga ökade patientflöden, bristande rutin samt personalbrist så 

tvingas de att se till symtombild istället för att tillgodose omvårdnad. Förhoppning är att detta 

arbete skall påvisa för chefer samt ledningen, de problem som sjuksköterskor brottas med 

idag så att rätt resurs samt rätt kompetens finns på plats. Detta för att kunna tillämpa en god 

omvårdnd hos våra patienter på en akutmottagning.  

 

 

Fortsatta studier 
 

Vidare forskning inom valt ämne, gärna med fokus på akutmottagningar som använder sig av 

ISAR oh TRST för att ta reda på vad sjuksköterskor har för erfarenhet av dess användande. 

Likaså hade det varit intressant att se en jämförelse mellan akutmottagningar som använder 

och inte använder dessa hjälpmedel både från ett sjuksköterskeperspektiv och ett 

patientperspektiv. De är angeläget att lyfta studier inom omvårdnad på en akutmottagning där 

de påvisas att en förbättring kan göras. De är viktigt att lyfta sjuksköterskans förutsättningar, 

ansvar samt svagheter men de är minst lika viktigt att synliggöra ledningens ansvar, 

befogenheter och möjligheter inom valt område för att skapa bättre förutsättningar till att 

identifera omvårdnadsbehov hos äldre individer som slutligen resulterar i ett ökat 

välbefinnande hos både sjuksköterskor och den äldre individen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

REFERENSER 

Andersson, H., Jakobsson, E., Furåker, C. & Nilsson, K. (2012). The everyday work at a 

Swedish emergency department – The practitioner´s perspective. International Emergency 

Nursing, 20(2), 58-68. doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.ienj.2011.06.007 

Boltz, M., Parke, B., Shuluk, J., Capezuti, E., & Galvin. E, J. (2013). Care of the Older Adult 

in the Emergency Department: Nurses Views of the Pressin Issues. Oxford Jornal 

Gerontologist. 53(3), 441–453. doi: 10.1093/geront/gnt004 

Buchnall, T. (2003). The clinial landscape of critical care, nurse´s decision-making. Journal 

of clinical nursing, 43(3), 310-319. doi; http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1046/j.1365-

2648.2003.02714.x 

Chrilly, J., Chaboyer, W., & Wallis, M. (2006). Continuity of care for acutely unwell older 

adults from nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Science, 20(2), 122-134. 

doi; 10.1111/j.1471-6712.2006.00388.x  

Close, J. C. T., Lord, S. R., Antonova, E., Martin, M., Lensberg, B., Taylor, M., & Kelly, A. 

(2011). Older people presenting to the emergency department after a fall: a population with 

substantial recurrent healthcare use. Emergency Medicine Journal. 29(9), 742-7. doi: 

10.1136/emermed-2011-200380 

Conroy, S. P., Ansari, K., Williams, M., Laithwaite, E., Teasdale, B., Dawson, J., Mason, S., 

& Banerjee, J. (2014). A controlled evaluation of comprehensive geriatric assessment in the 

emergency department: the 'Emergency Frailty Unit'. Age and Ageing, 43(1), 109-114. doi: 

10.1093/ageing/aft087.  

Denscombe, M. (2010). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund. Studentliteratur. 

 

Edmans, J., Bradshaw, L., Gladman, JR., Franklin, M., Berdunov ,V., Elliott, R., & Conroy , 

S-P. (2013). The Identification of Seniors at Risk (ISAR) score to predict clinical outcomes 

and health service costs in older people discharged from UK acute medical units. Age Ageing. 

2(6):747-53. Doi: 10.1093/ageing/aft054 

 

Ekwall, A. & Davis. B-A. (2010). Testing a Swedish Version of the Consumer Emergency 

Car Satisfaction Scale in an Emergency Department and 2 Observation Wards. Journal of 

Nursing Care Quality, 25(3), 266-273. 

doi.org.miman.bib.bth.se/10.1097/NCQ.0b013e3181c986d2 

Ellis, G., Whitehead, M-A., Robinson, D., O´Neil, D., & Langhorne, P. (2011). 

Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital: meta-analysis of 

randomided controlled trials. British Medical Journal. 343(7832): 1034-1034. 

doi.org.miman.bib.bth.se/10.1136/bmj.d6553 

Forsman, B., Forsgren, S., & Carlström, E. D. (2012). Nurses working with Manchester triage 

– The impact of experience on patient security. Australasian Emergency Nursing Journal, 

15(2), 100-107. Doi:10.1016/j.aenj.2012.02.001 

http://dx.doi.org/10.1093%2Fgeront%2Fgnt004
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Scandinavian%20Journal%20of%20Caring%20Sciences%22%7C%7Csl~~jh','');


 

25 

 

Greif. C-L. (2003). Patterns of ED use perceptions of the elderly regarding there emergency 

care: A synthesis of recent research. Journal of Emergency Nursing, 29(2), 122-126.   

Göransson, K., & von Rosen, A. (2010). Patient experience of the triage encounter in a 

Swedish emergency department. International Emergency Nursing. 18 (1), 36-40. doi: 

10.1016/j.ienj.2009.10.001 

 

Hickman L., Newton P., Halcomb E.-J., Chang E. & Davidson, P. (2007). Best practice 

interventions to improve the management of older people in acute care settings: a literature 

review, Journal of Advance Nursing, 60(2), 113-126. 

doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1365-2648.2007.04417.x 

Hylen Ranhoff, A. (2010). Den äldre patienten. M, Kirkevol., K, Brodfkorb., & A, Hylen 

Ranhoff.(Red.). Geriatrisk omvårdnad God omsorg till den äldre patienten. (s 73-84). Lund 

Liber. 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

översättning). Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening 

Kihlgren, L.A., Nilsson, M. & Sørlie, V. (2005). Caring for older patients at an emergency 

department – emergency nurse´s reasoning. Journal of Clinical Nursing. 15(4), 516-517. doi 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1365-2702.2006.01316.x  

Kvale, S., & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär och 

Höglund-Nielsson (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur 

Malterud, K. (2015). Kvalitativa metoder I medicinsk forskning- en introduction. Lund: 

Studentlitteratur. 

McCormack, B., & McCance, T. (2006). Development of a framework for person-centred 

nursing. Journal of Advanced Nursing, 56(5), 472-479. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2006.04042.x 

Mensen, L. (2010). Biologiskt åldrande. I Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Hylen Ranhoff, A. 

(red.) Geriatrisk omvårdnad - God omsorg till den äldre patienten. Stockholm: Liber 

Muntlin, Å., Gunningberg, L., & Carlsson, M. (2005). Patients’ perceptions of quality of care 

at an emergency department and identification of areas for quality improvement. Journal of 

Clinical Nursing, 15(1), 62-62. doi;http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1365-

2702.2006.01368.x  

Newson, P. (2007). Presentation of illness in the elderly patient. Nursing Residential care, 

9(5), 218-221. 

Nyström, M (2003). Mötet på en akutmottagning: om effektivitetens vårdkultur. Lund: 

studentlitteratur AB.  

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber AB.  

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1365-2702.2006.01316.x
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1365-2702.2006.01368.x
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1365-2702.2006.01368.x


 

26 

 

Peters, M-L. (2010). The older adult in the emergency department: Aging and atypical illness 

presentation. Journal of Emergency Nursing, 36 (1), 29-34. Doi: 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.jen.2009.06.014 

Predicare AB. (2016). Om REETS. Hämtad 8 Mars 2016 från http://predicare.se/om-retts/ 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice (9
th

 ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Robinson, S., & Mercer, S. (2007). Older adults care in the emergency department: 

Identifying strategies that foster best practice. Journal of Gerontological Nursing. 33(7), 40-

47.  

Rogers, D. (2009). The increasing geriatric population and overcrowding in the emergency 

department: One hospital ́s approach. Journal of Emergency Nursing, 35 (5), 447-450. doi: 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.jen.2009.02.009  

Rogers, T., Ross, N. & Spoonser, D. (2004). Evaluation of a ” see and treat” pilot study 

introduced to an emergency department. Accident and emergency nuring, 12(1), 24-27. doi: 

doi:10.1016/j.aaen.2003.08.005 

SBU. (2010). Triage och flödesprocesser på akutmottagningen :En systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering.  

SBU. (2013). Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på 

sköra äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

utvärdering. Hämtad från 

http://www.sbu.se/globalassets/publikationer/content0/1/akutvard_aldre_sammanfattning.pdf 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm Riksdag.  

Socialstyrelsen. (2013). Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Stockholm: 

Socialstyrelsen 

Statistiska centralbyrån. [SCB]. (2015:2). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. 

Demokratiska rapporter. Örebro: Statistiska centralbyrån. Hämtad från 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2011). Evidensbaserad vård och omvårdnad. Stockholm: 

Svensk Sjuksköterskeutbildning.  

Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk 

Sjuksköterskeförening.  

Svensk Sjuksköterskeförening. (2015). Äldre personers rätt till omvårdnad – behov, 

kompetenser , myter och evidens. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening. 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.aaen.2003.08.005


 

27 

 

Taylor. J, B., Rush. L-K., & Robinson. A-C. (2014). Nurse´s experiences of caring for the 

older adult in the mergency department: A focused ethonography. International Emergency 

Nursing. 23(15),185-189. doi: doi:10.1016/j.ienj.2014.11.003  

Tejero, L. M. (2011). The mediating role of the nurse-patient dyad bonding in bringing about 

patient satisfaction. Journal of Advanced Nursing. 68(5), 994-1002. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2011.05795.x 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. (Vetenskapsrådets rapportserie, 2011:1). 

Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Wijk, H. (2012). Sjuksköterskors kompetensbehov inom gerontologi och geriatrik- rapport till 

socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Wikström, J. (2006). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada. 

Lund: Studentlitteratur.  

Wiman, E., Idvall, E., & Wikblad, K. (2006). Trauma patients’ encounters with the team in 

the emergency department: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 

44(5), 714-22. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2006.01.014. 

 

Wisten, A. (2010). Greta sjuksköterskan på akuten – ett samarbete mellan geriatriken och 

akutmottagningen. Norrbottens Läns Landsting.  

World Health Organisation. [WHO] .(2016). Definition of an older or elderly person. Hämtad 

den 2 mars 2016 från: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/ 

Yao, J-L., Lou, Q-Q., & Anderson, R-M. (2015). A systematic review of the identification of 

seniors at risk (ISAR) tool for the prediction of adverse outcome in elderly patients seen in the 

emergency department. International Journal of Clinical and experimental Medicine. 8(4): 

4778–4786.
 

  

  

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2014.11.003
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/


Bilaga 3 

 

Bilaga 1  

Intervjuguide 

  

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska på akuten? 

2. Vilken erfarenhet har du av äldre personer på en akutmottagning? 

3. Hur skulle du beskriva en god omvårdnad med fokus på äldre personer på 

akutmottagningen? 

4. Har du några goda exempel på någon situation där du upplevde att du bidrog till en 

god omvårdnad av en äldre person? 

5. Finns det situationer där du upplever att det finns brister i omvårdnad isåfall hur? 

6. Upplever du någon skillnad på omhändertagandet av äldre- jämfört med yngre 

personer? 

7. Kan du beskriva för mig vilken erfarenhet du har av att identifierar omvårdnadsbehov 

hos äldre på er arbetsplats? Vad tittar du på? Vad tänker du på? Hur gör du? 

8. Har ni hjälpmedel till att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre individer?  

Om ja berätta? 

Om nej vad skulle du vilja ha? 

9. Hur ställer du dig till att få utbildning i äldre vård vid en akutmottagning? Vad tycker 

du den skall innefatta för att vara relevant för dig? 
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Bilaga 2 

Brev till verksamhetschef 

Hej! 

Jag heter Ann-Katrin Zander och är leg. Sjuksköterska. Just nu studerar jag 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre vid Sophiahemmet i 

Stockholm. I mitt självständiga arbete, som omfattar 15 högskolepoäng, har jag valt att 

studera sjuksköterskors erfarenhet av omhändertagande samt att identifiera omvårdnadsbehov 

av äldre individer på en akutmottagning (Se nästa sida för mer information). Det är av intresse 

att få genomföra denna studie på Blekingesjukhusets akutmottagningar.  

Om Ni godkänner att jag får genomföra min studie på Er akutmottagning är jag tacksam för 

Er underskrift av denna bilaga som jag önskar att Ni returnerar i bifogat svarskuvert med 

frimärke. Ni kan även ge ert godkännande på mejl, adressen ser ni nedan. Om Ni har några 

tankar och funderingar kring studiens genomförande så är Ni välkomna att kontakta mig eller 

min handledare från Sophiahemmet Högskola.   

 

Vänliga hälsningar  

Ann-Katrin Zander 

E-post: Ann-Katrin.Zander@ltblekinge.se 

  

Handledare 

Åsa Craftman 

e-post: asa.craftman@shh.se 
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Den äldre generationen ökar i Sverige och detta kommer synas på våra akutmottagningar. En 

av sjuksköterskans uppgifter på en akutmottagning är att identifiera omvårdnadsbehov hos 

äldre individer som söker vård samt att detta omvårdnadsbehovet tillgodoses. Enligt SBU:s 

rapport; Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra 

äldre så har det påvisats tendens till att sjuksköterskor brister i att identifiera samt att 

tillgodose omvårdnadsbehov hos äldre individer som söker vård på en akutmottagning. Det är 

av intresse att genomföra denna studie med syfte att beskriva erfarenheter kring att identifiera 

omvårdnadsbehov hos äldre individer. För att ta reda på denna information kommer en 

intervjustudie tillämpas. Jag planerar att intervjua tio stycken sjuksköterskor från Er 

verksamhet och intervjun beräknas pågå i ca 40-60minuter. Samtliga intervjuer kommer att 

spelas in för att sedan ligga tillgrund för resultatet. Efter att studien är godkänd av 

examinatorer vid Sophiahemmet Högskola i Stockholm kommer samtligt inspelat material 

förstöras. Intervjuerna planeras att genomföra under april månad. 

Efter att ha tagit del av ovanstående information så godkänner jag här med att Ann-Katrin 

Zander får utföra intervjuer vid akuten på Blekingesjukhuset.  

Med vänlig hälsning                  

 

____________________________________ 

Student 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

  

____________________________________ 

Handledare 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Examinator 

  

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel: 

e-post: 
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Studiens preliminära titel: Vänta jag ska bara.. Att identifiera och tillgodose äldre personers 

omvårdnads behov på en akutmottagning. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av omhändertagande samt att 

identifiera omvårdnadsbehov av äldre individer på en akutmottagning.  

Problem: Den äldre generationen av Sveriges befolkning ökar vilket kan förväntas avspeglas 

på våra akutmottagningar genom ökat antal äldre personer som söker vård. Dagens 

akutmottagningar är inte utrustade för att tillgodose den äldre individens vanligen komplexa 

omvårdnadsbehov.  

Praktiskt genomförande:Under april månad 2016 så kommer intervjuerna äga rum. Det 

kommer genomföras ca tio intervjuer med fokus på sjuksköterskors erfarenhet identifera 

omvårdnadsbehov samt tillämpa omvårdnad av äldre individer. Intervjuerna kommer ta ca 40-

60 minuter. Intervjuerna kommer hållas huvudsakligen i akutens konferensrum om inget 

annat önskas. Inhämtande av godkännande från verksamhetschef samt informanter kommer 

göras innan intervjuerna startas. Alla intervjuer kommer spelas in med hjälp av en bärbar 

dator med inspelningsfunktion, det inspelade materialet kommer sedan placeras i en 

lösenordsskyddad mapp på datorn som bara författaren till detta arbete kommer ha tillgång 

till. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du som informant kan när som helst avbryta 

intervjun utan att motivera varför. All inspelad data kommer behandlas konfidentiellt samt att 

all information kommer att kodas. Allt som sägs under intervjun kommer bearbetas och 

analyseras och ligga till grund för resultatet i studien. Detta betyder att den informationen du 

delger under intervjun inte kommer kunna spåras tillbaka till dig i resultatdelen. Är det något 

som informanten inte vill ska ingå i resultatet skall detta meddelas innan intervjun är avslutad. 

All insamlad data kommer förstöras först när studien är godkänd.  

Om Du är intresserad av att delta i studien så önskar jag att du meddelar verksamhetschefen 

detta samt att du lämnar din mejladress samt telefonnummer så jag kan ta kontakt med dig för 

vidare planering. Önskar du mer information innan samtycke om att delta i studien, 

välkommen att mejla på nedanstående adress.  

  

Ann-Katrin Zander, Leg Sjuksköterska. 

E-post: Ann-Katrin.Zander@ltblekinge.se  
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 Samtycke  

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument  

  

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet  

Datum Namn 

  

Namnförtydligande 

Enhet 

 
 

 

 


