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SAMMANFATTNING 

 

I dagsläget är ca två miljoner av Sveriges totala befolkning 65 år eller äldre och antalet 

förväntas öka. Denna patientkategori utgör ca 40 procent av de totala besöken på 

akutmottagning. Kravet på sjukvården ökar i takt med att antalet äldre ökar och tidigare 

studier visar att en ökande ålder är en risk för längre vistelsetid på akutmottagningen. Det 

kommer också att kräva mer kunskap hos sjuksköterskor i bedömning och 

omhändertagande av äldre patienter. Vid omhändertagandet av äldre patienter så har 

sjuksköterskan en nyckelroll för att bidra till trygg och säker miljö, bedöma vårdbehov, 

utföra åtgärder ur ett omvårdnadsperspektiv samt minska patientens utsatthet och 

sårbarhet. Sjuksköterskan ska se patienten ur ett holistiskt perspektiv där även anhöriga 

inkluderas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskan är ansvarig för 

omvårdnaden utifrån patienternas särskilda behov.  

 

Syfte med denna studie var att belysa sjuksköterskans bedömning och omhändertagande av 

sköra äldre patienter på akutmottagning. 

 

Den metod som valdes var litteraturöversikt. Artikelsökningar gjordes i PubMed, CINAHL 

Complete och Web of Science. Sjutton vetenskapliga artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ metod inkluderas. Integrerad analys användes och genom artiklarna 

identifierades kategorier.  

 

Resultatet visade att merparten av sjuksköterskorna hade en positiv inställning till att 

bedöma och omhänderta äldre men att på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning så 

påverkades kvaliteten på omvårdnaden. God omvårdnad gick inte alltid att bedriva på 

akutmottagningen på grund av prioriteringar gällande andra sjuka patienter, tidsbrist och 

bemanningsproblematik. Frustration var en vanlig känsla hos sjuksköterskorna. Det 

framkom även att anhöriga hade en betydande roll för äldre patienter under vistelsen på 

akutmottagningen. Sjuksköterskans bedömning och omhändertagande sågs ur både den 

äldres och närståendes perspektiv. Resultatet visade även att närstående var angelägna om 

att få information om den äldre och därav är kommunikationen mellan sjuksköterska, 

patient och närstående en viktig del av omvårdnaden. 

 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att det finns ett behov av mer tid och resurser för 

att kunna ge omvårdnad med god kvalitet till den äldre patienten på akutmottagningen. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, äldre, akutmottagning, bedömning, omhändertagande, 

närstående.



 

 

 

   

 

ABSTRACT 

 

Today about two million of Sweden’s population are 65 years of age or older and it’s 

expected to increase. Forty percent of the visits to the emergency department is represented 

by this patient category. The increasing older population increases the demand on the 

health care and previous studies show there is a risk for increased length of stay with 

increased age. This will require more knowledge of nurses in assessment and caring for the 

frail elderly patients. The nurse plays a key role when caring for the older patient to 

contribute a safe and secure environment, assess the need of care and carry out actions 

from a nursing perspective to decrease the patient’s vulnerability. The nurse should see the 

patient from a holistic perspective, including relatives, based on a person-centered 

approach. Based on the special needs of the patients the nurse is responsible for the care.  

 

The aim of this literature review was to highlight the nurse’s assessment and caring for the 

frail elderly patients in the emergency. 

 

The method used was a literature review. The search for articles was done in the research 

databases PubMed, CINAHL Complete and Web of Science. Seventeen scientific articles 

with qualitative and quantitative methods were included. Integrative analysis was used, and 

categories were identified through the articles which resulted in an integrative text.  

 

The results showed that the majority of the nurses had a positive attitude towards assessing 

and care for older but because the lack of time and heavy workload the quality of the care 

was affected. Because of other priorities such as more acute patients, lack of time and 

shortage of staff the nurses were not able to perform a higher level of nursing care. A 

common feeling that the nurses felt was frustration. Other findings in the study were 

related people, who played a key role for the elderly patient during their stay. The nurse’s 

assessment and nursing care was seen by the perspective of both the elderly patient and 

related person. The results also showed that related people were eager to get information 

about the older patient and therefore is communication a vital part of the care.  

 

The conclusion of this literature review is that to provide care of good quality to the older 

patient in the emergency department there is a need for more time and recourses.  

 

Keywords: Nurse, emergency department, assessment, caring, elderly, related person.  
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BAKGRUND 

 

Akutsjukvård 

 

Enligt Hirschon et al. (2013) finns ingen klar definition av akutsjukvård men de definierar 

akutsjukvård som alla botande, rehabiliterande, palliativa och hälsofrämjande åtgärder vars 

syfte är att förbättra ohälsa och/eller skador som uppkommit plötsligt. Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor SENA och Svensk sjuksköterskeförening SSF (2017) definierar 

akutsjukvård som vård och omvårdnad som ges vid akut skada och akut sjukdom. Inom 

hälso- och sjukvården är akutsjukvård oftast den typ av åtgärder som är mest tidskänsliga 

oberoende av vilken sjukdom eller skada som uppkommit (Hirschon et al., 2013). 

Akutsjukvård kan bedrivas inom all hälso- och sjukvård såsom exempelvis prehospitalt, 

intensivvård, akutkirurgi, på en vårdavdelning och på akutmottagning (Hirschon et al., 

2013). SENA och SSF (2017) beskriver att akutsjukvård praktiseras dygnet runt, 

obegränsad till tid och obunden till verksamhet och plats. Hirschon et al. (2013) menar att 

akutsjukvård spelar en nyckelroll i att förhindra eventuell död och funktionsnedsättning 

genom ett snabbt ingripande och behandla plötsliga, ofta oväntade, brådskande skador och 

sjukdomar.  

 

Akutmottagning – inflöde, vistelsetid och väntetid 

 

Socialstyrelsens årliga mätningar och sammanställningar visar att antalet besök vid 

akutmottagningar i Sverige ökar. Under år 2015 registrerades ca två och en halv miljon 

besök vid landets akutmottagningar samt att det har skett en ökning med dryga tre procent 

sedan föregående år (Socialstyrelsen, 2015). Det ökade antalet besök tillsammans med 

utflödet av patienter det vill säga den totala tiden patienten tillbringar på akuten tills 

patienten lämnar akuten samt hur arbetet på akutmottagningar är organiserat anses bidra till 

förlängda vistelsetider och att väntetiden på akutmottagningen ökar. Vidare skriver 

Socialstyrelsen (2015) att låg eller felaktig bemanning genererar en hög arbetsbelastning 

som resulterar i förlängda vårdtider men också utgör en patientsäkerhetsrisk. Vid 

Socialstyrelsens senaste mätning (Socialstyrelsen, 2017), så kvarstår problemet med långa 

väntetider på akutmottagningarna. Enligt rapporten från Socialstyrelsen (2017) får var 

tionde patient vänta sex timmar och femtiosju minuter eller längre samt att hög ålder är en 

riskfaktor som kan leda till förlängd total vistelsetid på akuten. Socialstyrelsen har 

analyserat orsaker och faktorer som riskerar att förlänga väntetiden på akutmottagningarna 

för patienterna. Dessa faktorer är hög ålder, kapacitet på mottagande klinik, vilken tid på 

dygnet patienten söker samt om patienten behöver skrivas in slutenvården. Socialstyrelsen 

konstaterar att de patienter som väntar på en vårdplats inom slutenvård får kvarstanna på 

akuten under tiden, vilket resulterar i akuten blir en vårdavdelning för patienten. Detta kan 

komma att påverka patientsäkerheten då akutmottagningen inte är bemannad för att utgöra 

en vårdavdelning. Bristande bemanning och kvarstannande patienter på akutmottagningen 

kan skapa en stressfull arbetsmiljö och patientsäkerheten kan påverkas. Vid situationer när 

det råder höga inflöden av patienter samtidigt som vistelsetiderna ökar på akuten så 

kommer detta leda till att akutmottagningens resurser blir överbelastade. ”Emergency 

departement crowding” beskriver ett tillstånd med ökat antal patienter med ökat vårdbehov 

där verksamhetens kapacitet inte räcker till.  
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Enligt Ye et al. (2012) har crowding ökat världen över de senaste 20 åren. Vid crowding 

uppstår en obalans mellan antalet patienter som söker sig till akutmottagningen och att 

resurserna som finns tillgängliga för att ta hand om patienterna inte räcker till. Wickman, 

Svensson och Djärv (2017) beskriver begreppet crowding som de ökade väntetider som 

uppkommer och drabbar patienterna på akutmottagningen. Vid crowding uppstår det 

negativa konsekvenser som riskerar att drabba patienter på så sätt att patienterna inte får 

läkemedel i tid, patienternas vistelsetid på akuten ökas samt att vid crowding så finns det 

ökad risk för mortalitet. Vidare beskriver Wickman et al. (2017) att mått på crowding kan 

mätas med hjälp av begreppet Length of stay (LOS) det vill säga den tid det tar för 

patienten att träffa läkare samt patientens totala vistelsetid på akuten. Perdahl, Axelsson, 

Svensson och Djärv (2017) samt Ye et al. (2012) påtalar att äldre patienter är en riskgrupp 

som riskerar att drabbas av längre LOS på akuten. Hoot och Aronsky (2008) belyser olika 

faktorer som kan påverka crowding på akutmottagningen. Dessa faktorer benämns som 

input factors, throughput factors och output factors. Input factors är inflödet av patienter 

som ankommer till akutmottagningen. Medan throughput är genomflödet på akuten. 

Crowding uppstår när en så kallad ”flaskhals” bildas det vill säga stas. Även brist på 

personal påverkar throughput och crowding. Output eller utflöde uppstår för de patienter 

som är färdigbehandlade på akuten och väntar på att läggas in på avdelning blir kvar på 

akuten. Detta benämns som boarding. Boarding påverkas även av att det är brist på 

vårdplatser på sjukhuset enligt Hoot och Aronsky (2008). Mason, Knowles och Boyle 

(2017) beskriver fenomenet exit block i sin studie. Exit block uppstår på akutmottagningen 

då patienten behöver inneliggande vård och behandling men brist på vårdplats leder till att 

patienten får vara kvar på akuten, och patientens totala tid på akuten ökar. Enligt Mason 

et.al (2017) ökar förekomsten av exit block och är en starkt bidragande faktor till att 

crowding uppstår. När exit block uppstår leder detta till att patienten blir kvar längre på 

akuten än vad som är nödvändigt. 

 

Den sköra äldre patienten 

 

Definition av äldre 

Den äldre personen definieras olika i världen och definitionen kan variera över tid. Den 

vanligaste förekommande definitionen för äldre är en person som är 65 år eller äldre 

(World Health Organization WHO, 2002). Tabloski (2014) menar att begreppet äldre 

används från 65 års ålder och uppåt. Gruppen 65–74 år definieras som yngre äldre och de 

över 85 års ålder och uppåt som äldre äldre. Under de senaste 250 åren har 

medellivslängden ökat i Sverige. År 2030 kommer var fjärde person i Sverige vara 65 år 

eller äldre enligt Statistiska centralbyrån SCB (2015:2). I december 2017 var antalet 

personer som är 65 år eller äldre ca två miljoner av den totala befolkningen i Sverige 

(Statistiska centralbyrån SCB, 2018). Idag är kvinnans medellivslängd 84 år och för män 

81 år (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Sköra äldre 

Rockwood, Mitnitski, Song, Steen och Skoog (2006) definierar skörhet som ett tillstånd 

där det finns ökad risk för negativa händelser för den äldre patienten. Exempel på negativa 

händelser för en äldre person kan vara: flytt till vårdboende, vård på sjukhus eller hastig 

bortgång av närstående. Wilhelmson et al. (2012) beskriver skörhet som ett nytt begrepp 

som bör användas istället för multisjuk eller mest sjuka äldre. Skörhet kan användas som 

begrepp för att definiera äldre som har ett stort behov av vård och omsorg. Skörhet ses 

även som ett tillstånd som är biologiskt kopplat till minskad reservkapacitet, 
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motståndskraften minskar mot stress. Detta på grund av att de multipla fysiologiska 

systemen reduceras som leder till att sårbarheten ökar, som i sin tur kan leda till negativt 

utfall (Fried et al., 2001). Ferrucci et al. (2004) beskriver och definierar begreppet skörhet 

att innefatta: svaghet, trötthet, minskad uthållighet, viktminskning, nedsatt balans och 

nedsatt kognition. För att en person ska kunna identifieras som skör skall minst tre av 

ovanstående kännetecken vara uppfyllda. Fried et al. (2009) menar även på att begreppet 

av skörhet kan vara komplicerat då det inverkas av förhållanden som förvärrar exempelvis 

reservkapaciteten, denna minskar med åldrandet och har då en nedbrytande påverkan på 

hormonella system i kroppen, inflammatoriska processer och neuromuskulära system. 

Detta bekräftas av Socialstyrelsen (2011) som belyser sjuka äldre såsom ”Mest sjuka äldre 

är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till 

följd av åldrande, skada eller sjukdom.” (Socialstyrelsen, 2011, s.9). Att vara skör är inte 

samma sak som att vara multisjuk ”utan kan visa sig som ett tillstånd av kraftigt nedsatt 

funktion” (Svensk sjuksköterskeförening, 2015, s.9). Detta innebär att den äldre har mindre 

marginaler för att bevara sina resurser i det dagliga livet. Skörhet kan innebära att den äldre 

är drabbad av ett tillstånd som ger en nedsatt funktion vilket leder till att personen inte 

klarar av sina dagliga aktiviteter.  Då en skör person drabbas av en mindre svår sjukdom 

eller gör ett sporadiskt besök inom akutsjukvården så kan detta leda till att hela den äldres 

livssituation förändras (SSF, 2015).  

 

Biologiska förändringar hos äldre personer 

Chester och Rudolph (2012) beskriver att vitalparametrar är ett objektivt instrument som 

ger en överblick av patientens status. Det är ett instrument av den fysiologiska funktionen 

som kan monitorera såväl akuta som kroniska tillstånd. Enligt Chester och Rudolph (2012) 

innefattar vitalparametrar puls, blodtryck, temperatur och andningsfrekvens och kan vara 

relaterade till ålder. Det sker en molekylär förändring, organsystemen förändras, 

systematiska förändringar sker samt förändringar till att kompensera stressorer med den 

ökande åldern hos en person. Med åldern sker flera fysiologiska förändringar som påverkar 

vitalparametrarna. Förändringarna påverkar organsystemens anpassning till fysiologiska 

stressorer främst när det gäller sköra äldre patienter. Vid enstaka mättillfällen av 

vitalparametrar så är känsligheten lägre för att upptäcka en patologisk process. Göransson, 

Eldh och Jansson (2008) skriver att äldre har en förhöjd risk att försämras snabbt, få 

bestående skador samt att avlida. Vilket kan bero på att äldre ofta uppvisar atypiska 

symtom som kan leda till fel diagnos. 

 

Sjuksköterskans bedömning och triagering på akutmottagning 
 

Genom triage bedöms patientens vårdbehov (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Svenska 

Akademins ordbok (2015) betyder triage att prioritera och sortera. Triage kommer 

ursprungligen från franskans ”trier” som betyder sortera och prioritera. Initialt utvecklades 

systemet inom krigssjukvård och är idag även ett centralt begrepp inom katastrofmedicin. 

Genom åren har systemet utvecklats till att idag användas inom akutsjukvården (Göransson 

et al., 2008).  

 

Historiskt sett har triagering sitt ursprung från slutet av 1700-talet inom krigssjukvård 

(Blagg, 2004; Skandalakis, Panagiotis, Zoras, Skandalakis & Mirilas, 2006). Statens 

beredning för medicinsk utvärdering SBU (2010) beskriver triage som en central roll på 

akutmottagningen. Triage belyser bedömning av patienten utifrån behovet av vård. För att 

identifiera vilken patient som är i störst behov av vård när det är ett ökat tryck på 
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akutmottagningen behövs ett kösystem. 

 

Möller, Fridlund och Göransson (2010) skriver att syftet med triagering är att den patient 

som är sjukast eller behöver vård direkt behandlas först för att inte behöva vänta på 

behandling. Möller et al. (2010) påpekar även att väntetiden för patienten ska vara baserad 

på allvarlighetsgraden och inte ankomsttid till akutmottagningen. Sjuksköterskan använder 

triageverktyget som ett instrument för att göra en bedömning. I triagering ingår att bedöma 

patientens vitalparametrar, medvetandegrad samt sökorsak (Kauppila, Seppänen, Mattila & 

Kaartinen, 2017). Triagering ska ske för att snabbt och säkert bedöma vårdbehov samt 

prioritera till rätt vårdnivå utan att diagnostisera patienten (SBU, 2010). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap. 3, 1 §) så innebär det att patienter som söker vård vid 

akutmottagning ska så snart som möjligt bedömas utifrån deras medicinska behov och 

turordningsprincipen ska användas för att sjukast ska få vård först.  

 

Idag finns det flera olika triagesystem och verktyg. Ursprungligen var det läkare som 

triagerade. Nittonhundra sextiotvå introducerades sjukskötersketriagering i Dallas, USA, 

vilket inspirerade andra akutmottagningar (Blagg, 2004). Enligt Sandman, Ekerstad och 

Lindroth (2012) är den vanligaste triagemetod i Sverige RETTS (Rapid Emergency Triage 

and Treatment System). Vid användning av RETTS bedöms patientens symtom, 

vitalparametrar och anamnes (Socialstyrelsen, 2017). Hur fort patienten ska få vård 

definieras genom de fem färgerna blå, grön, gul, orange och röd (Sandman et al., 2012). 

Vidare skriver Sandman et al. (2012) att de patienter som behöver vård direkt får färgerna 

röd eller orange, de patienter som kan vänta på vård får grön eller gul samt de patienter 

som inte behöver akutsjukvård får antingen färgen blå eller hänvisas till annan vårdinstans.  

 

Omhändertagande av sköra äldre på akutmottagning 
 

Statens beredning för medicinska utvärderingar SBU (2013) visar i sin rapport om 

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

40 procent av samtliga besök på akutmottagning utgörs av 65 år eller äldre. Risken att få 

vänta fyra timmar eller mer ökar ju äldre patienten är och det är bevisat genom mätningar 

att patienter 80 år eller äldre har längst vistelsetid på akutmottagning (Socialstyrelsen, 

2015). Svensk sjuksköterskeförening (2015) skriver genom att antalet äldre och sköra 

personer ökar så kommer kravet på hälso- och sjukvården att öka när det kommer till 

personalens kunskap om åldrandet och dess sjukdomar. SSF (2015) skriver även att dagens 

akutsjukvård inte är anpassad för den sköra äldre patienten. Vårdplatser minskar i antal och 

för att möta den sköra äldre så finns inte alltid rätt kompetens samt resurser för att möta det 

komplexa omvårdnadsbehovet. Risken är att sköra äldre återkommer till 

akutmottagningen, men får då inte en helhetsbedömning och åtgärderna som utförs grundas 

inte på den sammansatta situationen. I de fall omhändertagandet av sköra äldre brister 

inom akutsjukvården så riskerar denna grupp att drabbas av exempelvis nutritionsproblem 

såsom närings- och vätskebalansrubbningar, fallskador, trycksår samt förvirringstillstånd. 

Detta kan komma att resultera i längre vårdtider, ökat lidande för den drabbade patienten 

och att kostnaden för samhället ökar. Condelius, Edberg, Jakobsson och Hallberg (2008) 

beskriver att för personer som är 65 år eller äldre, är inläggningsfrekvensen på avdelning 

15 procent under ett år och riskerar återinläggning tre till femton gånger mer än andra 

patientgrupper. Enligt Gill, Allore, Gahbauer och Murphy (2010) är inläggning på sjukhus 

en stor riskfaktor för dem sköra äldre. Gill, Gahbauer, Han och Allore (2010) påvisar även 

i sin studie att skörhet bland äldre var en ledande orsak för död och är större än både 
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cancer, demens och organsvikt. SBU (2013) lyfter att det finns ett behov av ett akut 

omhändertagande speciellt anpassat för äldre, då de oftast har flera sjukdomar och 

funktionsnedsättningar. 

 

Äldre patienters upplevelse av besök och omvårdnad på akutmottagning 

Vid triagering så upplevde den äldre patienten en känsla av att vara i centrum då 

sjuksköterskan visade intresse. Då triagering utfördes upplevde patienten att 

sjuksköterskan ställde frågor som var av relevans vilket framkallade en känsla av 

förtroende hos patienten. En ömsesidig respekt skapades då patienten upplevde att 

sjuksköterskan lyssnade på vad som sades. Att sjuksköterskan presenterade sig vid namn 

och förklarade syftet med triageringen på enklare sätt så den äldre förstod bidrog även till 

en känsla för den äldre att vara personen i centrum för uppmärksamheten, samt att känslan 

hos den äldre patienten att denna var viktig och värdefull. Patienterna kände att de hade ett 

större förtroende och kunde berätta om sina symtom och sjukdomshistoria när 

sjuksköterskan vid triagering visade kompetens och skapade en trygghet. De äldre 

patienterna uppskattade sjuksköterskans förmåga att visa intresse och vara lugn trots den 

stressfulla situationen som infann sig på akutmottagningen. De äldre upplevde att 

sjuksköterskan var närvarande och empatisk. Efter triageringen så förflyttades patienten 

från triage till annan del av akutmottagningen i väntan på att träffa läkare (Olofsson, 

Carlström & Pettersson-Bäck, 2012). 

 

Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad och Wimo (2004) påvisar att miljön har en stor 

inverkan på hur patienterna upplevde sitt besök under väntan i vård på akuten. 

Väntetiderna påverkades även av att patienterna kände och upplevde en brist på avskildhet 

när dom blev lämnade ensamma på en stol eller i en korridor och såg att personalen 

samtidigt jobbade. Även omgivningen runt andra patienter påverkade den äldres känsla av 

brist på avskildhet som exempel: oroliga och ledsna anhörig samt barn som var ledsna och 

skrek. Vilket ledde till att den äldre patienten kände sig orolig och rädd. De äldre beskrev 

att rummets miljö påverkade hur dom upplevde sin väntetid samt att vara instängd i ett rum 

med starkt ljus och att bli lämnad ensam i flera timmar på en brits. Patienterna beskrev att 

britsarna var hårda och obekväma samt att det var svårt att hitta en behaglig position då 

dom ofta besväras av smärta. Detta resulterade i att patienterna som besökte 

akutmottagningen upplevde ett ökat misstroende, dom kände sig även bortglömda i vården 

samt frustration över den långa väntetiden som dom inte kunde påverka (Kihlgren et al., 

2004). I samma studie påvisar Kihlgren at al. (2004) att om den äldre patienten blir 

informerad och upplyst kontinuerligt om vad som händer samt vad de långa väntetiderna 

beror på så minskas deras frustration och irritation. Små saker som att sjuksköterskan tar 

sig tid att lyssna på vad den äldre har att säga, har ögonkontakt med den äldre patienten då 

de samtalar, erbjuder en filt eller något att dricka betyder mycket för den äldre som 

befinner sig på akutmottagningen. Bridges och Nugus (2009) påvisar att patienter som blir 

informerade kontinuerligt och där sjuksköterskan bedömde dem flera gånger under 

väntetiden på akutmottagningen kände sig mera betydelsefulla. Enligt Kihlgren et al. 

(2004) så bidrog även ett vänligt bemötande till ökat förtroende för den äldre patienten. 

 

Akutsjuksköterskans kompetens och ansvarsområde 

 

I sin yrkesroll och profession har sjuksköterskan fyra grundläggande pelare. Dessa är 

lindra lidande, återställa hälsa, förebygga sjukdom och främja hälsa. Inom akutsjukvård 

krävs specialistkompetens då en sjuksköterska ska kunna garantera en säker och bra vård 
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genom att prioritera, bedöma vårdnivå och vårdbehov. Ett samband mellan patienters 

överlevnad och hälsa, och sjuksköterskans kompetensgrad har konstaterats (SENA & SSF, 

2017).  

 

SENA och SSF (2017) beskriver i kompetensbeskrivningen att en specialistsjuksköterska 

med inriktning mot akutsjukvård ska vara beredd på att plötsliga och oförutsägbara 

händelser kan inträffa och att en avancerad evidensbaserad omvårdnad ska utföras oavsett 

prioritet när en patient oväntat drabbas av sjukdom.  

 

Inom hälso- och sjukvården är erfarenhetsbaserad kunskap betydelsefull. Evidensbaserad 

vård är inte enbart det vetenskapliga som forskning utan även patienters och hälso- och 

sjukvårdspersonalens erfarenheter (Svensk sjuksköterskeförening SSF, 2006). SSF 

(2006) menar att erfarenhetsbaserad kunskap inhämtas genom att sjuksköterskan har varit 

med om olika situationer och sedan återanvänder kunskapen när och om liknande 

situationer uppstår igen. Intuition och klinisk blick kan endast erhållas genom erfarenhet. 

Den teoretiska kunskapen inhämtas i grundutbildningen men erfarenhet kan endast uppnås 

genom kontinuerligt arbete i vården. Socialstyrelsen (2015) uppger att akutmottagningarna 

själva har lagt fram att förbättringsförslag på akutmottagning skulle kunna vara 

specialistutbildade sjuksköterskor i akutsjukvård. 

 

Sjuksköterskans etiska kod och kärnkompetenser  

Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans profession och den finns beskriven i 

International Council of Nurses ICN (2017). Den första etiska koden för sjuksköterskor 

antogs 1953 av ICN. Efter behov revideras den för att alltid vara aktuell. Tvåtusen tolv 

fastställdes den senaste versionen för sjuksköterskor. Koden är indelad i fyra områden som 

ger en sammanfattning av riktlinjerna för att handla etiskt. Kodens fyra områden är: 

Sjuksköterskan och professionen, sjuksköterskan och yrkesutövaren, sjuksköterskan och 

medarbetare samt sjuksköterskan och allmänheten (Svensk sjuksköterskeförening SSF, 

2012). ICN sammansluts av 131 länder av nationella sjuksköterskeföreningar världen över 

för att sträva efter att säkerställa vårdkvaliteten, påverka hälso- och sjukvårdspolitiken och 

arbeta för en professionell omvårdnad (ICN, 2017).  

 

SENA och SSF (2017) har gemensamt arbetat fram Kompetensbeskrivning-Legitimerad 

sjuksköterska med specialistexamen med inriktning mot akutsjukvård för att lyfta upp 

sjuksköterskans kärnkompetenser. De sex kärnkompetenserna utgörs av: 

förbättringskunskap, evidensbaserad vård, informatik, samverkan i team, personcentrerad 

vård och säker vård.  Kärnkompetenserna utgörs av sex områden för sjuksköterskor 

verksamma i klinisk verksamhet och undervisning för att sjuksköterskor ska kunna säkra 

vården och därmed ökar vårdens kvalitet (SENA & SSF, 2017). 

 

Förbättringskunskap innebär att sjuksköterskans kunskap inom förbättringsarbete och 

kvalitet ska vara av fördjupande karaktär samt att kunna implementera det i 

omvårdnadsarbetet och på så sätt kan vården förbättras och utvecklas (SENA & SSF, 

2017). Evidensbaserad vård innebär att vården baseras på vetenskaplig evidens samt att 

sjuksköterskan ska besitta kunskap samt utforma omvårdnadsarbetet utifrån vetenskaplig 

evidens som finns tillgänglig (SENA & SSF, 2017). Utifrån den evidensbaserade kunskap 

som finns ska sjuksköterskan utforma och leda omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska 

använda sig av kunskap som är evidensbaserad för att patienterna ska erhålla vård som 

grundas på evidens och sammanhållning med klinisk kunskap (SENA & SSF, 2017). 
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Informatik lyfter vikten av att sjuksköterskans har fördjupad kunskap om digitala 

informations- och kommunikationssystem (IKT) för att säkerställa patientens vårdbehov 

och säkerhet då denna drabbas av plötslig sjukdom samt om hur hälso- och 

sjukvårdspersonal överför information mellan professioner och vårdinstanser (SENA & 

SSF, 2017). Sjuksköterskan ska hantera IKT-systemet på sådant sätt så att 

konfidentialitetsskydd, integritetsskydd och sekretess inte röjs oberoende på patientflöde 

och arbetsbelastning (SENA & SSF, 2017).  

 

Samverkan i team innebär att sjuksköterskan ska kunna samverka med flera 

yrkeskategorier dels inom den enhet där sjuksköterskan är verksam samt samarbeta med 

andra enheter på sjukhuset det vill säga tvärprofessionellt. Då sjuksköterskan är insatt i 

flöden, omvårdnadsprocesser och vård kan patienter och anhöriga erhålla vård och vårdas 

efter vårdens tillgänglighet samt att omvårdnad ges utifrån rätt bedömning och nivå inom 

hälso- och sjukvården (SENA & SSF, 2017). 

 

Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskans förhållningssätt och arbete ska 

kännetecknas av ett personcentrerat och etiskt synsätt där både patienten som drabbats av 

sjukdom samt dennes anhöriga ska ses som unika personer med behov som är individuella. 

Sjuksköterskan ska inte äventyra den medicinska säkerheten utan se till att patientens och 

dess anhörigas värdighet och integritet ska bevaras och eftersträvas. Med utgångspunkt 

från patientens särskilda behov är sjuksköterskan ansvarig för omvårdnaden. Patientens 

sjukdomsbild kan vara komplex men sjuksköterskan ska då utifrån personcentrerat sätt 

tillgodose patientens emotionella, existentiella och medicinska behov. Genom att 

sjuksköterskan visar medkänsla och skapar en miljö som är trygg och lugn för patienten 

vid omhändertagandet så kan patientens känsla av trygghet och säkerhet stärkas. Genom att 

identifiera patienter som är utsatta eller sårbara så bidrar sjuksköterskan till att minska 

patientens utsatthet och sårbarhet. Genom att sjuksköterskan prioriterar, evaluera och 

reevaluera patientens tillstånd både från ett medicinskt samt omvårdnadsperspektiv och 

utifrån detta utföra relevanta åtgärder (SENA & SSF, 2017). 

 

Säker vård lyfter sjuksköterskans arbetsmiljö och patientsäkerhet. Arbetsmiljön inom 

akutsjukvården utmärks genom att det ofta pågår flera arbetsprocesser som påverkar 

varandra. Detta klassas som en högriskmiljö. Samtidigt ska sjuksköterskan snabbt bedöma, 

prioritera och reevaluera patientens tillstånd. Detta tillsammans ställer höga krav på 

sjuksköterskan att säkerställa säker vård i en arbetsmiljö som kan vara komplex (SENA & 

SFF, 2017). 

 

Patientsäkerhet 
 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ligger till grund för att främja en hög patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvården samt att vårdgivaren är skyldig till driva 

patientsäkerhetsarbetet på ett systematiskt sätt. Lagen betonar i första kapitlet och sjätte 

paragrafen ”Med patientsäkerhet avses i denna lag, skydd mot vårdskada” 

(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Med allvarlig vårdskada menas att patienten fått en 

bestående skada, denna bestående skada leder till ett ökat vårdbehov eller död. 

Definitionen av vårdskada enligt lagen är att patienten är utsatt för lidande, psykisk eller 

kroppslig sjukdom eller skada samt även dödsfall. Vårdskada hade kunnat undvikas om 

korrekta åtgärder hade följts (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). För att upprätthålla 
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patientsäkerhet och kvalitet inom hälso- och sjukvården är det av vikt att hälso- och 

sjukvårdpersonalen uppdaterar sig kontinuerligt och fördjupar sina kunskaper. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) betonar grundläggande bestämmelser för 

vårdgivarens skyldighet samt att ge patienterna säker vård. Syftet i lagen är att patienten 

ska erhålla säker vård och behandling, vården ska vara effektiv och tillgänglig. Genom att 

personalen arbetar i enlighet med lagen samt lagens bindande föreskrifter inom vården så 

ökar patientsäkerheten (SFS 2010:659). 

 

Sveriges kommuner och landsting SKL (2017) beskriver patientsäkerhet som att hälso- 

och sjukvårdspersonal ska skydda patienter ifrån att inte skadas under pågående vård. Trots 

att patientsäkerheten lyfts så inträffar skador i vården. Tillsammans med landsting och 

kommuner så har SKL arbetat fram ett nationellt ramverk för att öka och förbättra 

patientsäkerhetsarbetet. Ramverket ska bidra till en säker vård för alla patienter samt lyfter 

förslag på olika organisatoriska nivåer. För ett framgångsrikt arbete inom patientsäkerhet 

så krävs insatser från alla nivåer. I hälso- och sjukvården beskrivs dessa nivåer så som; 

mikronivå, mesonivå och makronivå. Mikronivå består av patienten, vårdteamet och 

verksamhetschefer, medan mesonivå består av landsting och regioner. På makronivå finns 

landstingsgemensamma nätverk på nationell nivå samt den högsta strategiska ledningen 

(SKL, 2017). Ramverket består av tre perspektiv för häls- och sjukvården för att bidra till 

en säker vård (SKL, 2017). SKL (2017) beskriver att hälso- och sjukvården ska vara: 

patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad vilket syftar till att skapa utgångspunkt 

för en säker vård. Patientfokuserad vård innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

hjälpa patienten att få ökad kunskap om sin egen hälsa, vård och behandling. Patienten ska 

informeras om de risker som rör dennes vård och behandling. Om patienten drabbas av en 

vårdskada ska denne informeras av hälso- och sjukvården om vad som har inträffat samt 

hur det skall åtgärdas. Kunskapsbaserad vård innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen 

ska arbeta evidensbaserat med att förebygga samt minska risker inom vården. 

Sjuksköterskans egna erfarenheter, kunskaper och synpunkter kan bidra till en säker vård 

samt att riskområden identifieras och att sjuksköterskan jobbar för att förebygga risker 

inom vården. 

 

Organiserad vård för patienten innebär att vet vilka som är involverade i dennes vård och 

att personalen har tillgång till information som är nödvändig och adekvat. I de fall 

patienten har frågor om sin vård, eller klagomål och synpunkter på vården så ska patienten 

veta vem denne ska vända sig till. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån standardiserat 

arbetssätt för att förebygga och minska risken för att vårdskador uppstår (SKL, 2017). 

 

Problemformulering 
 

Andelen sköra äldre i Sverige ökar. Äldres symtombild skiljer sig från den yngre 

befolkningens. I takt med att den äldre generation ökar så förväntas även deras besök öka 

till akutmottagningarna. Detta kommer bli en utmaning för såväl den äldre som för 

akutsjukvården. Äldre patienter har ofta flera sjukdomar, nedsatt allmäntillstånd och det 

kan vara svårare för sjuksköterskan att tillgodose omvårdnadsbehovet vilket därmed kan 

utgöra en risk för att förbise symtom och bild i sjukdomsutvecklingen. Inflödet på 

akutmottagningarna är ofta hög vilket leder till att sjuksköterskan har en hög 

arbetsbelastning och begränsad tid för att identifiera och klargöra den enskilda individens 

omvårdnadsbehov. Det kan resultera till att patientsäkerheten inte upprätthålls. 

Sammanfattningsvis bör sjuksköterskan uppmärksamma bedömning och omhändertagande 
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av äldre personer och det är av vikt att få en ökad medvetenhet och kunskap inom området 

för att bidra till en säker vård.  

 

SYFTE 

 
Syftet var att belysa sjuksköterskans bedömning och omhändertagande av sköra äldre 

patienter på akutmottagning.  

 

METOD 

 

Design 

 

Med förankring i Cronin, Ryan och Coughlan (2007), Friberg (2012) samt Polit och Beck 

(2017) valdes en litteraturöversikt som metod då den är högst lämpad att svara till studiens 

syfte. För att skapa en översikt av kunskapsläget inom ett område kan en litteraturöversikt 

skrivas över ett område som är omvårdnadsrelaterat (Friberg, 2012). Cronin et al. (2007) 

beskriver att en litteraturstudie består av relevant och kritiskt granskad information och 

studier av ett specifikt ämne. Vidare beskriver Friberg (2012) att genom forskning som 

redan finns kan området eller ämnet studeras vidare för att sammanställa redan utförd 

omvårdnadsforskning. Friberg (2012) menar att det går att använda både kvalitativa och 

kvantitativa data för att möjliggöra en litteraturöversikt. Polit och Beck (2017) menar att 

kunskap kan inhämtas från publicerade artiklar och studier som svarar mot syftet. Genom 

att använda den ursprungliga forskarens resultat går det att sammanställa resultaten för att 

få fram ny kunskap som används för att svara på ovanstående syfte.  

 

Urval 

 

Utifrån studiens uppsatta syfte formulerades inklusions- och exklusionskriterier för att 

finna relevanta artiklar som svarade till studiens syfte i enlighet med Friberg (2012). 

Pautasso (2013) beskriver att det är av vikt att tidigt definiera kriterier för artikelsökningen 

för att kunna exkludera icke relevanta studier. I enlighet med Polit och Beck (2017) 

definierades bestämda inklusions- och exklusionskriterier. Författarna till föreliggande 

studie bestämde båda om en artikel var inom ramen för inklusions- och 

exklusionskriterierna.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle svara till litteraturöversiktens syfte, endast 

inkluderade patienter över 65 år och genomförts på en akutmottagning. Artiklar 

publicerade mellan år 2012 och 2017 valdes för att studiens resultat skulle vara baserat på 

den senaste forskningen samt att de var publicerade på engelska, peer-reviewed och etiskt 

granskade. Artiklar av hög kvalitet eller mellankvalitet inkluderades (v.g. se 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet, Bilaga 1).  

 

Exklusionskriterier  

Artiklar publicerade innan 2012, översiktsartiklar och artiklar vars studier inte var 

genomförda på en akutmottagning exkluderas. Vidare exkluderas studier som genomförts 

på patienter under 65 år, ej var skrivna på engelska och inte svarade till 

litteraturöversiktens syfte. Artiklar av låg kvalitet exkluderades (v.g. se Sophiahemmet 
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Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet, Bilaga 1).  

 

Datainsamling 

 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2016) och Polit och Beck (2017) genomfördes 

datainsamlingen i elektroniska databaser. Databaser valdes i relevans till studiens syfte 

(Cronin et al., 2007). Insamlingen skedde i databaserna CINAHL Complete (Cumulative 

index of nursing and allied health), PubMed och Web of Science. CINAHL Complete och 

PubMed valdes med stöd av Polit och Beck (2017) samt Forsberg och Wengström (2016) 

då dessa databaser är betydande inom omvårdnadsforskning. Web of Science valdes då det 

är en övergripande databas som innehåller bland annat medicinsk forskning.  

 

Databassökningarna genomfördes med hjälp av fritextord och indexeringsord (Friberg, 

2012). Indexeringsord skiljer sig åt beroende på vilken databas som används. PubMed 

använder sig av MESH-termer och CINAHL Complete använder sig av CINAHL 

headings. Kombinationer, synonymer och översättning till engelska av sökorden användes 

för att identifiera relevanta artiklar som svarade till studiens syfte (Cronin et al., 2007). 

Som hjälp för att söka fram relevanta artiklar användes de booleska operatorerna AND och 

OR. Användningen av booleska operatorerna i kombination resulterade i att fler eller färre 

artiklar kom upp i databassökningarna i enlighet med Forsberg och Wengström (2016).   

 

För att strukturera sökord som motsvarade studiens syfte användes PICO. PICO är 

förkortningar på patient eller population (P), intervention (I), comparison eller jämförelse 

(C) samt outcome eller resultat (O) (Forsberg & Wengström, 2016). I relation till 

ovanstående syfte stod P för patienter och sjuksköterskor, det vill säga äldre patienter, I för 

bedömning och omhändertagande och O för resultatet. C användes inte då ingen jämförelse 

gjordes i resultatet.  

 

Efter att sökningarna i databaserna var gjorda och ett relevant antal artiklar hade hittats, 

läste båda författarna till föreliggande studie genom artiklarnas titel. Då en eller båda 

författarna tyckte att titeln svarade till studiens syfte, lästes abstraktet till artikeln. Om 

abstraktet i sin tur svarade till studiens syfte lästes artikeln i sin helhet. Läsningen av 

artiklarna gjorde författarna var för sig, varvid de sedan diskuterade igenom vilka av 

artiklarna i sin helhet skulle inkluderas eller exkluderas. Processen för valet av artiklar 

genomfördes med stöd av Forsberg och Wengström (2016) samt Polit och Beck (2017). 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering, v.g. se Bilaga 1. 

 

Resultat och tillvägagångssätt vid datainsamlingen redovisades i enlighet med Polit och 

Beck (2017), Whittemore och Knafl (2005) samt Forsberg och Wengström (2016) i en 

tabell för att få det överskådligt. I tabell 1, tabell 2 och tabell 3 redovisas begränsningar, 

sökord, antal träffar, antal lästa abstract, antal lästa artiklar och antal inkluderade artiklar. 

Samtliga artiklar återfanns i flera databaser och referenslistor men inkluderades endast en 

gång.  
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 Tabell 1. Databassökning – CINAHL Complete. 

 

Tabell 2. Databassökning – PubMed 

Databas/d

atum 

Söknr 

# 
Sökord Begränsningar Träffar Abstrakt  Fulltext  Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

171220 

#1 Emergency 

service, 

hospital 

(MeSH) 

Engelska, 2012-

2017 

26825    

Databas/datum Söknr 

# 
Sökord Begränsningar Träffar Abstrakt  Fulltext Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

171220 

#1 Emergency 

service 

(exact subject 

heading) 

Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

7650    

CINAHL 

Complete 

171220 

#2 Emergency 

department 

(friord) 

Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

9146    

CINAHL 

Complete 

171220 

#3 Aged 

(exact subject 

heading) 

Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

190884    

CINAHL 

Complete 

171220 

#4 Elderly 

(friord) 

Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

14998    

CINAHL 

Complete 

171220 

#5 Nursing 

(word in 

subject 

heading) 

Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

32294    

CINAHL 

Complete 

171220 

#6 Caring  

(friord) 

Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

4976    

CINAHL 

Complete 

171220 

#7 #1 OR #2 Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

11112    

CINAHL 

Complete 

171220 

#8 #3 OR #4  Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

193777    

CINAHL 

Complete 

171220 

#9 #5 OR #6  Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

35549    

CINAHL 

Complete 

171220  

#10 #7 AND #8 

AND #9 

Peer-reviewed, 

engelska, 

forskningsartikel, 

2012-2017 

237 50 21 2 
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PubMed 

171220 

#2 Nursing 

assessment 

(MeSH) 

Engelska, 2012-

2017 

20141    

PubMed 

171220 

#3 Emergency 

department 

(friord) 

Engelska, 2012-

2017 

94196    

PubMed 

171220 

#4 Nursing care 

(friord) 

Engelska, 2012-

2017 

137049    

PubMed 

171220 

#5 Caring (friord) Engelska, 2012-

2017 

20115    

PubMed 

171220 

#6 Aged (MeSH) Engelska, 2012-

2017 

1094849    

PubMed 

171220 

#7 Elderly 

(friord) 

Engelska, 2012-

2017 

1115331    

PubMed 

171220 

#8 #1 OR #3 Engelska, 2012-

2017 

42788    

PubMed 

171220 

#9 #2 OR #4 OR 

#5 

Engelska, 2012-

2017 

27592    

PubMed 

171220 

#10 #6 OR #7 Engelska, 2012-

2017 

672048    

PubMed 

171220 

#11 #8 AND #9 

AND #10 

Engelska, 2012-

2017 

92 30 16 6 

 

Tabell 3. Databassökning – Web of Science. 

Databas/datum Söknr 

# 
Sökord Begränsningar Träffar Abstrakt  Fulltext  Inkluderade 

artiklar 

Web of Science 

171220 

#1 Emergency 

department 

(friord) 

Engelska, 

article, 2012-

2017 

30159    

Web of Science 

171220 

#2 Emergency 

service, 

hospital 

(friord) 

Engelska, 

article, 2012-

2017 

6174    

Web of Science 

171220 

#3 Elderly 

(friord) 

Engelska, 

article, 2012-

2017 

60232    

Web of Science 

171220 

#4 Aged (friord) Engelska, 

article, 2012-

2017 

817368    

Web of Science 

171220 

#5 Nursing 

(friord) 

Engelska, 

article, 2012-

2017 

66566    

Web of Science 

171220 

#6 Caring (friord) Engelska, 

article, 2012-

2017 

379406    
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Web of Science 

171220 

#7 #1 OR #2 Engelska, 

article, 2012-

2017 

39744    

Web of Science 

171220 

#8 #3 OR #4 Engelska, 

article, 2012-

2017 

990865    

Web of Science 

171220 

#9 #5 OR #6 Engelska, 

article, 2012-

2017 

566304    

Web of Science 

171220 

#10 Assessment 

(friord) 

Engelska, 

article, 2012-

2017 

529358    

Web of Science 

171220 

#11 #7 AND #8 

AND #9 

Engelska, 

article, 2012-

2017 

5767    

Web of Science 

171220 

#12 #10 AND #11 Engelska, 

article, 2012-

2017 

505 49 30 3 

 

Tabell 4. Manuell sökning. 

Sekundärsökning  Begränsningar Träffar Abstrakt  Fulltext Inkluderade 

artiklar 

Referenslistor Sökord som i 

databassökningarna 

Engelska, 2012-

2017 

489 29 16 6 

 

Med stöd av Friberg (2012) samt Forsberg och Wengström (2016) genomfördes en så 

kallad manuell sökning. Referenslistor till redan funna artiklar till resultatet och bakgrund, 

rapporter och publikationer genomsöktes efter intressanta artiklar som berörde studiens 

ämne. Dessa artiklar presenterades i tabell 4. 

 

Datainsamlingsprocessen resulterade i att 17 artiklar inkluderas i föreliggande studie. 

Sammanställning av artiklarna, i enlighet med Polit och Beck (2017) och Forsberg och 

Wengström (2016) fördes in i en artikelmatris där det framgick information om artiklarna, 

v.g. se Bilaga 2.  

 

Dataanalys 
 

Integrerad analys användes vid analysering av de valda artiklarna. Då resultatet ifrån 

artiklarna baserades på olika metoder var denna analys mest lämpad (Whittemore & Knafl, 

2005). Whittemore och Knafl (2005) skriver även att den integrerade analysmetoden kan 

användas på redan genomförd forskning. Integrerad analys valdes då det är ett sätt att väva 

ihop resultaten ifrån alla studierna och göra det mer överskådligt istället för att beskriva 

varje studies resultat var för sig (Kristensson, 2014).  

 

I enlighet med Kristensson (2014) utfördes den integrerade analysen i olika steg. Processen 

inledes genom att först läsa igenom alla artiklar igen för att urskilja likheter och skillnader. 

Med utgångspunkt i dessa likheter och skillnader så plockades kategorierna den sköra äldre 

patienten på akutmottagning, sjuksköterskans triagering av äldre patienter på 
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akutmottagning, sjuksköterskans omhändertagande av äldre patienter på akutmottagning, 

närståendes upplevelse av omhändertagandet, sjuksköterskans upplevelse av att 

omhänderta äldre patienter på akutmottagning samt miljöfaktorer på akutmottagning som 

påverkar den äldre patienten. Som ett sista steg i dataanalysen presenterades resultatet 

under de funna kategorierna. Kategorierna presenterades i en integrerad text (Cronin et al., 

2007; Kristensson, 2014 och Polit & Beck, 2017).  

 

Forskningsetiska övervägande 
 

För att en studie ska ha hög trovärdighet och god kvalitet, menar Polit och Beck (2017) att 

forskningsetik ska vägas in vilket handlar om hur andras och eget resultat behandlas. Det 

krävs ingen etisk prövning för att göra en litteraturöversikt då den baseras på redan 

genomförda studier. Men det är av vikt att de studier som används i litteraturöversikten där 

människor är studerade är etiskt prövade. När denna form av studie skrivs bör författarna 

ha ett kritiskt synsätt då studier ska väljas eftersom vid litteraturöversikter kan det finnas 

risk att ett selektivt urval görs, det vill säga att författarna själva väljer ut dem som stödjer 

deras syfte (Friberg, 2012). Plagiatkontroll har utförts under litteraturöversiktens gång, 

detta för att ge en trovärdighet mot författarna och det blir deras text.  

 

Studiens resultat presenteras på ett sanningsenligt och hederligt sätt i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016). En forskningsetisk kommitté bör granska all forskning 

när den berör människor enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2013). Denna litteraturstudie inkluderade enbart artiklar som har genomgått granskning 

utav en forskningsetisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017; 

World Medical Association, 2013). För att skydda studier ifrån forskningsfusk, som även 

kallas för oredlighet inom forskning, menar Polit och Beck (2017) att det skall finnas ett 

etiskt förhållningssätt samt skydd för deltagare som är med i studien.  

 

RESULTAT 
 

I den integrerade analysen framkom sex centrala kategorier som var den sköra äldre 

patienten på akutmottagningen, sjuksköterskans triagering av äldre patienter på 

akutmottagning, sjuksköterskans omhändertagande av äldre patienter på akutmottagning, 

närståendes upplevelse av omhändertagandet, sjuksköterskans upplevelse av att 

omhänderta äldre patienter på akutmottagning samt miljöfaktorer på akutmottagning som 

påverkar den äldre patienten. Dessa kategorier beskriver sjuksköterskans bedömning och 

omhändertagande av sköra äldre patienter på akutmottagning.  

 

Den sköra äldre patienten på akutmottagningen 

 

Sjuksköterskorna i en studie av Bulut, Yazici, Demircan, Keles och Demir (2015) ansåg att 

en äldre patient är en person som är över 65 år, har begränsningar på ett eller annat sätt 

samt är i behov av vård. Vidare menade sjuksköterskorna att den äldre patientkategorin 

kommer att fortsätta öka inom akutsjukvården. Detta stöds av Faulkner och Law (2015) 

som i sin studie påtalar att sjukvårdspersonalen upplevde att den äldre patientkategorin på 

akutmottagningen ökar. Deasy, Kable och Jeong (2016a) påvisade i sin studie att 57 

procent av sjuksköterskorna (n=371) ansåg att det var för mycket äldre patienter på 

akutsjukhusen. Ändringar i medicinska protokoll har enligt sjukvårdspersonalen också 

gjort att andelen äldre patienter ökar på akutmottagningarna (Faulkner & Law, 2015). I 
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samma studie av Faulkner och Law (2015) lyfts att närstående ofta lämnade den äldre 

patienten på akutmottagning inför storhelger och högtider då sjukvårdspersonalen kunde se 

att antalet äldre på akutmottagningen ökade runt de tiderna på året. De äldre patienterna 

sökte hellre akutmottagningen som har tillgång till alla undersökningar och behandlingar 

istället för att söka till annan vårdinstans oberoende av sökorsak. Äldre patienter kände sig 

ofta ensamma och på akutmottagningen fick de interagera med andra personer på ett 

positivt sätt samt få professionell hjälp och personalen var vänlig. Sjuksköterskorna 

identifierade att äldre tyckte att det var lättare att få hjälp på akutmottagningen än på andra 

instanser där väntetiden var för lång. Äldre patienter åkte hellre till akutmottagningen för 

att de kände att deras hälsa eller det specifika problemet behövde kontrolleras direkt. När 

de äldre sökte vård på annan instans än akutmottagning blev de bemöta med frustration då 

instansen ansåg sig inte kunna hjälpa den äldre med besöksorsaken. Sjukvårdspersonalen 

upplevde att vissa äldre besökte akuten för att de inte kunde ta hand som sig själva eller 

inte fick tillräckligt med support i hemmet (Faulkner & Law, 2015).  

 

Sjuksköterskorna menade att när äldre patienter kunde ta hand som sig själva var de inte 

lika resurs samt tidskrävande och passade därför in i den hektiska miljön på 

akutmottagningen (Taylor, Rush & Robinson, 2015). I samma studie av Taylor et al. 

(2015) ansåg sjuksköterskorna att äldre patienter som inte passade in krävde mer tid, mer 

resurser samt hade flera komplexa problem som måste lösas, då de äldre patienterna ofta 

kom in med oklar sökorsak. I en studie gjord av Bulut et al. (2015) menade en 

sjuksköterska på att den äldre patienten kräver högspecialiserad vård av speciellt utbildad 

personal och ansåg därför att den äldre patienten inte passade in på en akutmottagning. 

Detta styrks i studie av Rawson, Bennett, Ockerby, Hutchinson och Considine (2017) där 

sjuksköterskorna ansåg att akutmottagningen inte var den plats där äldre patienten kan få 

sina behov tillgodosedda. Om den äldre patienten fick högspecialiserad vård på annat ställe 

än akutmottagningen så förmodade sjuksköterskorna att den höga arbetsbelastningen skulle 

minska (Bulut et al., 2015). I en studie av Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti och Galvin 

(2013) ansåg sjuksköterskorna att det höga flödet på akutmottagningen kunde leda till att 

äldre patienter inte riktigt förstod vad som hände eller vad sjuksköterskorna utförde vilket 

kunde påverka redan befintlig förvirring och oro. Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher 

och Stein-Parbury (2014) visade i sin studie att äldre patienter sågs som mest utsatta på 

akutmottagningen när arbetsbelastningen var hög och vid dessa tillfällen uppskattades 

närvarande närstående av sjuksköterskorna. Fry, Gallagher, Chenoweth och Stein-Parbury 

(2014) beskriver i sin studie att det var viktigt för äldre patienter att tid fanns för 

omvårdnad då de oftast hade omständigheter och tillstånd som tog längre tid att ta hand 

om. 

 

Sjuksköterskans triagering av äldre patienter på akutmottagning 

 

I en studie av Grossmann et al. (2014) påvisades det att risken för undertriagering ökade 

med stigande ålder men det fanns ingen förklaring till varför. I en annan studie av 

Grossman et al. (2012) påvisades att undertriagering främst förekom bland äldre patienter 

med okänd sökorsak. Det påvisades även att undertriagering var vanligare än 

övertriagering av äldre patienter. I studie av Boltz et al. (2013) berättade en sjuksköterska 

att äldre oftare blev undertriagerade och att det berodde på dålig kunskap om äldre 

patienter. Den största orsaken till att patienten undertriagerades var att högrisksituationer 

förbisågs ibland i kombination med antingen smärta eller avvikande vitalparametrar 

(Grossmann et al., 2012). En annan orsak till undertriagering var att patientens 
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vitalparametrar inte bedömdes på ett korrekt sätt även där ibland i kombination med ändrad 

kognitivitet, en högrisk-situation eller svår smärta och oro menade Grossmann et al. 

(2012). I en studie av Faulkner och Law (2015) visade på att sjukvårdspersonalen 

triagerade äldre patienterna högre på grund av eventuell multisjukdom och hade svårt att 

förstå vilken typ av äldre patient som skulle bli triagerad lågt. Trots att äldre personer var 

svårt sjuka initialt vid ankomst till akutmottagningen kunde de uppvisa normala 

vitalparametrar vid första bedömning (LaMantia et al., 2013). 

 

Faulkner och Law (2015) visade i sin studie att akutmottagningen var ett lämpligt ställe för 

närstående att åka till med sina äldre för att få dem bedömda. I en studie av Stein-Parbury, 

Gallagher, Fry, Chenoweth och Gallagher (2015) förväntade sig de äldre patienterna och 

närstående att tillståndet skulle bedömas fullt ut och det inkluderade flera undersökningar 

för att få fram en diagnos. Detta stöds av Faulkner och Law (2015) då äldre och närstående 

uppfattade att de skulle få hjälp direkt genom att åka till akutmottagningen.  

 

Äldre patienter sökte ofta med atypiska symtom vilket gjorde det svårare för 

sjuksköterskan att bedöma patienten korrekt (Bulut et al., 2015). I en studie av Boltz et al. 

(2013) och Fry et al. (2014) beskrev sjuksköterskorna förlängd triagering av äldre patienter 

på grund av gedigen anamnes. Taylor et al. (2015) fann i sin studie att sjuksköterskorna 

ansåg att äldre patienter har svårt att redogöra för sin sjukdomshistoria. I en studie av 

Edwards, Naik, Bachuwa, Lecea och Campe (2012), uppgav sjuksköterskorna att brist på 

dokumentation om den äldre patienten från särskilt boende utgjorde svårigheter för en 

korrekt bedömning. Sjuksköterskorna ansåg att det tog längre tid samt var resurskrävande 

att bedöma äldre patienter (Bulut et al., 2015).  

 

Enligt Gallagher et al. (2014) ansågs närstående kunna se, förstå och reagera på 

förändringar hos den äldre samt meddela förändringarna till sjuksköterskan för att göra en 

ny bedömning av patientens tillstånd. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt när 

patienten inte kunde tala för sig själv. I studie av Boltz et al. (2013) såg sjuksköterskorna 

utbildning om fysiologiska åldersrelaterade förändringar och evidensbaserad vård som en 

förbättringsprocess för att förhindra och upptäcka olika geriatriska syndrom. 

Sjuksköterskorna poängterade att det fanns för lite kunskap om äldre patienter för att 

kunna bedöma och omhänderta dem på bästa sätt. 

 

Sjuksköterskans omhändertagande av äldre patienter på akutmottagning 

 

Att tillmötesgå den äldre patientens behov, både socialt, psykologiskt och fysiskt, var god 

omvårdnad menade sjuksköterskorna (Bulut et al., 2015). Majoriteten av sjuksköterskorna 

i en studie av Rawson et al. (2017) ansåg att det var deras ansvar att sköta omvårdnaden av 

den äldre patienten på akutmottagningen samt assistera vid vardagliga aktiviteter, 

exempelvis toalettbesök.  

 

I en studie av Morphet et al. (2015) påpekade närstående att personalen borde prata tydligt 

och högt så att den som har nedsatt hörsel ska kunna höra samt att ta den tid som behövs 

för att förklara för den äldre patienten så att den äldre förstår vad som kommer att hända. 

Boltz et al. (2013) styrker att det är viktigt att anpassa kommunikationen så att den passar 

den äldre patienten.  
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Äldre patienter som hade olika stadier av kognitiv svikt hade ett stort omvårdnadsbehov 

(Schnitker, Beattie, Martin-Kahn, Burkett & Gray, 2016). Studien av Schnitker et al. 

(2016) belyste även att de äldre patienterna var i riskzonen för att utveckla trycksår eller 

redan hade trycksår och endast ett fåtal av patienterna fick tryckavlastande madrasser 

under sin vistelse på akutmottagningen. Närstående påpekade i studie av Morphet et al. 

(2015) att äldre patienter behöver tas om hand om av specialiserad personal för att 

tillmötesgå deras behov.  

 

Närstående eller den äldre tillfrågades i en studie av Schnitker et al. (2016) om de blivit 

erbjudna mat och dryck under vistelsen på akutmottagningen vilket resulterade i att ca två 

tredjedelar av de tillfrågade hade inte blivit erbjudna något. Det framkom även att 

sjuksköterskorna hanterade aggressiva, skrikande och agiterade äldre patienter genom att 

tillgodose patientens behov och lugna ner patienten genom att prata.  

 

Gallagher et al. (2014) skriver i sin studie att sjuksköterskorna identifierade att närstående 

kunde agera som en säkerhet för den sköra äldre patienten. Närstående ansågs som en 

viktig resurs som sjuksköterskorna använde under en hög arbetsbelastning då de var oroade 

över att inte kunna bidra till de äldre personernas säkerhet på akutmottagningen. Detta 

resultat beskrivs inte i Bulut et al. (2015) utan i denna studie beskrivs att sjuksköterskorna 

ansåg att patientsäkerheten blev tillgodosedd om den äldre patienten hade kontinuerlig 

övervakning. Närstående som fanns med på akutmottagningen kunde distrahera patienterna 

från potentiella situationer som kunde orsaka lidande för den äldre patienten (Gallagher et 

al., 2014). I en studie av Deasy, Kable och Jeong (2016b) med 371 deltagare var det en hög 

frekvens av sjuksköterskorna (94 procent) som hade en högre tillsyn av äldre förvirrade 

patienter och 65 procent av sjuksköterskorna hade högre tillsyn av alla äldre patienter 

oavsett förvirring eller inte.  

 

Sjuksköterskorna rapporterade i en studie av Boltz et al. (2013) om en långsam utveckling 

av akutmottagning för att kunna ta hand om den äldre patientkategorin. Det framkom även 

att det saknades evidensbaserade protokoll och effektivitet gällande de bästa 

undersökningarna och behandlingarna för äldre patienter. Enligt Bulut et al. (2015) kunde 

personalbrist, brist på utrusning samt material vara faktorer som påverkade 

omhändertagandet av den äldre patienten. Boltz et al. (2013) styrker att tiden och 

personalresurserna inte räckte till för omhändertagandet. Taylor et al. (2015) fann i sin 

studie att den basala omvårdnaden av äldre patienter hamnade längst ner på 

prioriteringslistan när mer akuta fall ankom till akutmottagningen, vilket ofta resulterade i 

konsekvenser för den äldre patienten. Sjuksköterskorna medgav att det förekom brist i 

omvårdnaden av de som behövde den och menade att det trots allt var nödvändigt på grund 

av prioriteringar av de mer akuta patienterna. Taylor et al. (2015) fann även att 

sjuksköterskorna försökte reducera den bristande omvårdnaden genom att utföra mindre 

omvårdnadsåtgärder som inte tog lika lång tid. Boltz et al. (2013) styrker vikten av att låta 

vården av den äldre patienten ta tid. 

Närståendes upplevelse av omhändertagandet 

 

Nikki, Lepistö och Paavilainen (2012) beskriver att närstående ansåg sig vara nöjda med 

bedömning och omhändertagande på akutmottagningen bland annat då kommunikationen 

med sjuksköterskorna fungerade exempelvis när de närstående fick information av 

sjuksköterskorna utan att behöva be om det. Detta styrks av en studie av Morphet et al. 
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(2015) där flera närstående kände sig inkluderade i kommunikationen och i 

beslutsfattandet. Nikki et al. (2012) beskriver även i sin studie att andra närstående uppgav 

att den äldre patienten inte var tillräckligt undersökt då kommunikationen mellan 

närstående och sjuksköterskan var bristande. Studierna av Boltz et al. (2013) och Stein-

Parbury et al. (2015) styrker brist på information till den äldre patienten och närstående. 

Närstående ansåg att de spelade en viktig roll i att ge information om den äldre till 

sjuksköterskan samt att de kände sig sedda och hörda när sjuksköterskan informerade både 

närstående och patienten (Nikki et al., 2012). Detta bekräftas i studie av Stein-Parbury et 

al. (2015) där närstående hjälpte personalen med information om den äldre speciellt när 

den äldre inte kan delge egen information. Boltz et al. (2013) styrker att det är viktigt att 

inkludera den äldre patienten i beslutsfattning när det är möjligt. Närstående berättade i en 

studie av Morphet et al. (2015) att de väntade på att bli informerade medan andra kände att 

det var bättre att de frågade personalen medan i studie av Nikki et al. (2012) önskade 

närstående att sjuksköterskorna kommunicerade mer öppet istället för att behöva ställa 

frågor. För närstående var det viktigt att få reda på väntetid, undersökningar, behandlingar 

och framför allt att få reda på sanningsenlig information (Nikki et al., 2012). Närstående 

och äldre patienter uppgav att det var en ansträngning att få information men samtidigt var 

de uppmärksamma på att anpassa sina behov för en personal under hög belastning på 

akutmottagningen (Stein-Parbury et al., 2015). Patienter och närstående noterade i studie 

av Morphet et al. (2015) att personalen inte tog sig tid att presentera sig vilket upplevdes 

som ökat ointresse. I sin studie fann Boltz et al. (2013) att dålig kommunikation kunde 

relateras till personalens attityd gentemot äldre exempelvis att ett högre tonläge användes 

då personalen trodde att alla äldre hade en hörselnedsättning.  

 

I en studie av Stein-Parbury et al. (2015) kommenterade de äldre och närstående ofta 

personalen på akutmottagningen och uppskattade vården som gavs då personalen 

upplevdes överarbetad och stressad. En närstående påtalade att det inte fanns tillräckligt 

med sjuksköterskor men att personalen som fanns gjorde sitt yttersta för patienterna (Stein-

Parbury et al., 2015). Närstående uppgav sig vara nöjda med omhändertagandet när de fick 

hjälpa sjuksköterskan att vända patienten och hjälpa till vid olika undersökningar och 

behandlingar samt när väntetiden inte var lång och den äldre fick mat (Nikki et al., 2012). I 

samma studie (Nikki et al., 2012) framkom att närstående som var delaktiga i 

omvårdnaden höll den äldre patienten sällskap vid långa väntetider samt observerade den 

äldres tillstånd. I studierna av Stein-Parbury et al. (2015) och Nikki et al. (2012) kände 

närstående att deras vilja att hjälpa till i omvårdnaden frigjorde tid för sjuksköterskorna att 

hjälpa de äldre som inte hade någon närstående med sig på akutmottagningen. Enligt Nikki 

et al. (2012) uppstod ändå ett visst missnöje när omhändertagandet inte var tillräckligt 

tillgodosett när sjuksköterskorna hade en hög arbetsbelastning. En del närstående kände en 

vilja att hjälpa andra äldre patienter på akutmottagningen då de såg att en del äldre var där 

ensamma. En del närstående var förvånade att de inte användes som en extra resurs då det 

var den faktiska anledningen till att dem var med den äldre patienten på akutmottagningen. 

Sjuksköterskorna gick inte automatiskt till de patienter som hade närstående med sig på 

akutmottagningen utan de antog att de närstående tillgodosåg de vanligaste behoven. Boltz 

et al. (2013) fann att närstående behövde visas respekt i sin roll som vårdare och deras 

behov av support och hjälp. Närstående hjälpte även till med personlig omvårdnad så som 

toalettbesök, mat och dryck. I motsats till i studie av Nikki et al. (2012) där det påvisades 

att vissa närstående tyckte det var genant att hjälpa den äldre patienten med exempelvis 

påklädning och toalettbesök. 
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Nikki et al. (2012) visade på i sin studie att närstående som var närvarande ingav trygghet 

hos den äldre patienten på akutmottagningen. De närstående ansåg att akutmottagningens 

miljö var för stressig och högljudd och det hade varit bättre att vänta med den äldre i en 

lugnare miljö. De närstående kände sig tillfreds när sjuksköterskorna hade ett vänligt 

bemötande, kom med förslag och råd samt när de inte upplevdes vara stressade. I en studie 

av Boltz et al. (2013) påvisades att respekt för den äldre och närstående var av stor vikt för 

samspelet mellan patient, närstående och personal. Närstående i en studie av Morpet et al. 

(2015) upplevde att äldre patienter uppfattades som osynliga samt att personalen inte 

visade något intresse för dem. De närstående upplevde en påfrestning när personalen på 

akutmottagningen ansågs sakna empati och medkänsla för den äldre patientens behov. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att omhänderta äldre patienter på akutmottagning 

 

I en studie av Bulut et al. (2015) ansåg sjuksköterskorna att innehav av kunskap om äldre 

patienter var en viktig del för att kunna ge god omvårdnad och medicinsk behandling. I en 

annan studie (Edwards et al., 2012) uppgav sjuksköterskorna att det behövdes träning och 

utbildning för att kunna ge en bättre vård till den äldre populationen som blir allt större till 

antalet samt att dokumentation från andra vårdinstanser måste bli bättre. 

 

I studier gjorda av Gallagher et al. (2014), Bulut et al. (2015), Taylor et al. (2015) och 

Rawson et al. (2017) uttryckte sjuksköterskorna frustration när det inte gick att tillgodose 

rätt vård och med god kvalitet till de äldre patienterna på grund av behovet av andra 

prioriteringar och tidsbrist. Sjuksköterskorna i studie av Gallagher et al. (2014) menade att 

den generella omvårdnaden har upphört sedan länge och att sjuksköterskorna nu istället 

fick prioritera bedömning och behandling av akuta sjukdomstillstånd. Det var inte bara 

närståendes förväntningar på omhändertagandet som sjuksköterskorna misslyckades med 

utan även sina egna och då kom känslor som besvikelse och frustration fram. I en studie 

med 371 sjuksköterskor framkom det att 75 procent av sjuksköterskorna uttryckte att de 

gillade att vårda de äldre patienterna på akutmottagningen och 50 procent ansåg att äldre 

patienter hade samma behov av vård och hjälp på akutmottagningen som hemma (Deasy et 

al., 2016a). I en annan studie av Deasy et al. (2016b) med 371 deltagare ansåg 46 procent 

att det ibland var svårt att inhämta en användbar anamnes från äldre patienter och 55 

procent rapporterade att de ofta tyckte att äldre patienter tog längre tid att vårda. Sjuttionio 

procent av sjuksköterskorna instämde att de ofta frågade de äldre patienterna om de 

behövde assistans vid personlig omvårdnad samt att 63 procent av sjuksköterskorna erbjöd 

ofta de äldre patienterna assistans vid personlig hygien. 

 

I en studie av Fry et al. (2014) ansåg sjuksköterskorna att närstående hade en central roll i 

bedömning och omhändertagande av den äldre patienten och därför hade sjuksköterskorna 

förväntningar på de närståendes uppförande och beteende. I samma studie hade 

sjuksköterskorna kommit fram till egna regler för vad som ansågs godtagbart från 

närstående och när dessa regler bröts upplevde sjuksköterskorna irritation och frustration. I 

studie av Deasy et al. (2016a) ansåg hela 81 procent av de 371 sjuksköterskorna att de 

närstående bör vara involverade i vården av den äldre patienten.  

 

Närstående som spenderade minst tid med den äldre patienten på akutmottagningen 

uppfattades som mer tidskrävande och frustrerade av sjuksköterskorna samt att närstående 

som var frånvarande upplevdes som oansvariga och dömdes på ett negativt sätt av 

sjuksköterskorna (Fry et al., 2014). Samtidigt som närstående som närvarade under 
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vistelsen och kunde bistå med information om den äldres hälsa uppfattade som ansvarsfull 

och hjälpsam då det sparade tid och hjälpte den äldre patienten att få den vård som 

behövdes (Fry et al., 2014). Fry et al. (2014) uppmärksammade även att om närstående 

uppfattades som ett problem kunde det orsaka att förväntat mål med vården inte kunde 

uppnås. Sjuksköterskorna i samma studie (Fry et al., 2014) förstod att närstående hade en 

betydelse för vården i hemmet och då ansågs det att det även skulle fortsätta på 

akutmottagningen. I en studie av Gallagher et al. (2014) antog sjuksköterskorna att 

närstående skulle förstå och vara delaktiga i att öka säkerheten för den äldre patienten men 

det var inte alltid som de närstående förstod sjuksköterskornas förväntningar att de skulle 

vara delaktiga, deras förmåga att delta eller om de ens ville delta. Fry et al. (2014) fann i 

sin studie att vissa närstående valde istället att helt lämna över vården av den äldre 

patienten till sjuksköterskorna vilket resulterade i känslan av felaktighet och frustration. 

Men sjuksköterskornas frustration minskade kraftigt när närstående förstod deras 

ansträngningar och samtidigt arbetade tillsammans med dem för att hjälpa de äldre 

patienterna på akutmottagningen och därmed ökade patientsäkerheten och kvaliteten på 

vården (Gallagher et al., 2014). Samtidigt fann Gallagher et al. (2014) att närstående inte 

kände till sjuksköterskornas sätt att prioritera vården inklusive akuta omhändertaganden 

samt att handha arbetsbördan det innebar. Gallagher et al. (2014) uppmärksammade även 

att sjuksköterskorna ansåg sig bli hårt dömda och missförstådda av närstående när det 

förekom hög arbetsbelastning samt att dessa känslor ökade när närstående tog ut sin 

besvikelse på personalen. Fry et al. (2014) fann att många av sjuksköterskorna ansåg att en 

tidskrävande kategori var äldre patienter som hade begränsad rörlighet, 

kommunikationssvårigheter eller svårt att ta hand om sig själva. Forskarna fann även att 

information från närstående hjälpte sjuksköterskorna att fatta rätt triageringsbeslut (Fry et 

al., 2014).  

 

Sjuksköterskorna i studie av Fry et al. (2014) ansåg att det var viktigt med patientens 

rättighet att få tala med sjuksköterskan och menade att närstående som störde den 

kommunikationen var i vägen. Fry et al. (2014) fann att om kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient avbröts av de närstående uppfattades det som en kränkning av 

patientens rättigheter och sjuksköterskans skyldighet att inkludera patienten. Alla 

sjuksköterskorna höll med om att de föredrog att inhämta informationen direkt från 

patienten och att det var den bästa informationskällan så länge patienten själv kunde ge 

informationen (Fry et al., 2014). I en studie av Deasy et al. (2016a) upplevde 90 procent av 

371 sjuksköterskor att de äldre patienterna var kapabla att fatta egna beslut om de inte var 

förvirrade samt att 82 procent av sjuksköterskorna involverade de äldre patienterna i beslut 

som innefattade deras tillstånd. Nästan lika högt var antalet sjuksköterskor som även 

involverade anhöriga i vården, 74 procent.  

 

Miljöfaktorer på akutmottagning som påverkar den äldre patienten 

 

Hög arbetsbelastning och den specifika miljön på en akutmottagning var inte rätt plats för 

att ta hand om de äldre patienterna menade sjuksköterskorna i studierna av Rawson et al. 

(2017) och Boltz et al. (2013). I en studie av Taylor et al. (2015) påpekade 

sjuksköterskorna riskfaktorer för äldre patienter som flyttades runt på akutmottagningen 

för att skapa plats till patienter som var högre prioriterade. De närstående i en studie av 

Morphet et al. (2015) menade att miljön var högljudd och en hög arbetsbelastning gjorde 

att patienterna blev mer förvirrade och oroliga. Sjuksköterskorna påtalade bristen på 

akutmottagningen gällande miljö och utrustning som var anpassad för den äldre patientens 
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välmående och säkerhet i studien av Boltz et al. (2013). Närstående föreslog att äldre 

patienter borde bli omhändertagna på en separat plats, lämpligen inte på akutmottagningen 

(Morphet et al., 2015). I en studie på akutmottagning av Boltz et al. (2013) konstaterades 

att rummen på akutmottagningen inte var olycksfria bland annat då äldre patienterna inte 

kunde observeras hela tiden och risken att de försökte klättra över sänggrindarna var 

betydande samt att sjuksköterskorna påtalade vikten av att anpassa akutmottagningen så 

som utrustning för att förhindra trycksår, mer näringsrik mat och dryck och tillgång till 

toalett. Schnitker et al. (2016) lyfter i sin studie på en akutmottagning att dagsljus endast 

var synligt från en femtedel av båsen på akutmottagningen och att en klocka endast var 

synlig från en tiondel av båsen. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 

Val av metod 

I denna litteraturöversikt belystes sjuksköterskans bedömning och omhändertagande av 

sköra äldre patienter på akutmottagning. För att besvara studiens uppsatta syfte i enlighet 

med Polit och Beck (2017) samt Friberg (2012) så valde författarna att göra en 

litteraturöversikt med integrerad analys. Detta för att kunna jämföra artiklar med olika 

design. Polit och Beck (2017) samt Friberg (2012) menar att en litteraturöversikt möjliggör 

att ny kunskap kan identifieras genom de olika delstudierna. Resultaten från olika studier 

bidrar och åstadkommer utökad kunskap inom ett visst område. Friberg (2012) påpekar att 

en integrerad litteraturöversikt inte är lika omfattande som en systematisk 

litteraturöversikt. I utgångspunkt med magisteruppsatsens omfattning och de olika 

alternativen så valde författarna till denna studie att göra en litteraturöversikt. Författarna 

till studien diskuterade initialt att göra en intervjustudie för att få fram sjuksköterskors 

uppfattningar och upplevelser av triagering av äldre patienter på akutmottagning i Sverige. 

Med beaktning till omfattningen och tidsaspekten på magisteruppsatsen valdes 

litteraturöversikt och även en ändring av syfte relaterat till för lite material om det första 

valda ämnet. En intervjustudie hade eventuellt möjliggjort att resultatet hade kunnat 

användas för att utveckla mer forskning gällande triagering och den äldre patienten. Andra 

metodalternativ så som fokusgrupp eller enkätstudie anser författarna inte hade kunnat 

genomföras. Fokusgrupper avslogs då tankar om att sjuksköterskornas åsikter och tankar 

kunde spegla varandra och resultatet hade kunnat bli enformigt. Enkätstudie avslogs för att 

det var åsikter och tankar författarna ville ha åtkomst till och att det kan bli korta svar till 

långa frågor. Argumenten för litteraturöversikt var även att studier som är både kvalitativa 

och kvantitativa kunde inkluderas i studien vilket kan leda till fördjupad kunskap angående 

studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Urval samt inklusions- och exklusionskriterier 

Vid urval av artiklar har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt, då det finns risk att vid 

en litteraturöversikt välja ut studier som speglar författarnas synvinkel (CODEX, 2017). I 

enlighet med Polit och Beck (2017) så formulerades kriterier för inklusion och exklusion, 

samt att dessa formades tydligt. Pautasso (2013) beskriver även att det är av vikt att 

definiera kriterier för artikelsökningen för att kunna exkludera icke relevanta studier.  Polit 

och Beck (2017) menar att vid en litteraturöversikt så ska studierna vara aktuella, detta 

stödjs av Forsberg och Wengström (2016) som förordar att majoriteten av inkluderade 

artiklar inte bör vara äldre än fem år gamla. Författarna valde att endast inkludera studier 
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som var fem år gamla i denna litteraturöversikt. Ramen fem år gammal forskning valdes 

för att författarna ville ha den senaste forskningen men skulle kunna ha gjort att viktiga 

studier har valts bort som hade kunnat fullända resultatet. Författarna inkluderade sjutton 

artiklar i studien. Författarna valde att endast inkludera studier med medelhög samt hög 

kvalitet i resultatet detta i enlighet med Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011), se Bilaga 1. Författarna valde att artiklarna skulle vara publicerade 

på engelska, vara peer-reviewed och etiskt granskade för att kunna vara med i studien. 

Inkluderade artiklar skulle svara till litteraturöversiktens syfte, patienter över 65 år 

inkluderades och att artiklarna har genomförts på en akutmottagning. Författarna valde att 

exkludera artiklar publicerade innan 2012, översiktsartiklar och artiklar vars studier inte 

var genomförda på en akutmottagning. Vidare exkluderas studier som genomförts på 

patienter under 65 år, ej var skrivna på engelska och inte svarade till litteraturöversiktens 

syfte. Även artiklar av låg kvalitet exkluderades utifrån Sophiahemmet högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet, se Bilaga 1. Precis som 

ramen för maximalt fem år gammal forskning så kan exkluderandet av artiklar med låg 

kvalitet ha gjort att viktiga resultat kan ha valts bort. Forskningen går snabbt framåt och 

genom att använda artiklar som är upp till tio år gamla skulle inte kännas aktuellt. Detta 

anses av båda författarna som både en svaghet samt styrka att använd artiklar som är fem 

år gamla. Författarna hade kunnat expandera åren då studierna blivit publicerade men 

valde inte att göra det. Att exkludera alla studier utförda på patienter under 65 år var en 

självklarhet då populationen som ingick i syftet var äldre personer. Valet av plats där 

studierna utfördes, det vill säga akutmottagning, var en självklarhet då det var där intresset 

hos båda författarna låg. Inklusionskriterie om vilka länder artiklarna skulle komma ifrån 

användes inte trots att det kan vara en svaghet att studier som används kommer från andra 

länder med helt andra sjukvårdssystem än vad som finns i litteraturöversiktens författares 

land. Åsikter, tankar, synpunkter, kriterier etc. kan skilja sig från land till land och person 

till person. En svaghet kan även vara att vissa valda studier har ett lågt antal deltagare. 

Trovärdigheten på dessa studier är inte hög, dock har författarna ändå valt att använda sig 

av dessa studier i litteraturöversikten då resultaten svarade till syftet på ett positivt eller 

negativt sätt.  

 

Att inte ha engelska som modersmål 

Endast engelskspråkiga artiklar valdes ut av författarna, då författarna behärskar engelska 

väl. Dock är inte engelska någon av författarnas modersmål vilket kan leda till att det finns 

en risk för feltolkningar av text.  

 

Datainsamling 

I enlighet med Polit och Beck (2017) ska sökord och sökvägar redovisas på ett tydligt sätt 

för att läsaren ska förstå hur urvalet av artiklar har utförts. Forsberg och Wengström (2016) 

menar att detta ger studien en högre reliabilitet och styrka, samt att studien ska kunna 

återskapas. Reliabiliteten i denna litteraturöversikt är hög då det även enligt Polit och Beck 

(2017) är av vikt att ange hur datainsamlingen är utförd för att kunna upprepa processen. 

Författarna till studien har varit noga och tydliga med att redovisa sökvägar och sökord i 

metodavsnittet.  

 

Syftet var från början triagering av äldre patienter på akutmottagning. Men då författarna 

gjorde provsökningar samt fick hjälp att göra sökningar av personal på Sophiahemmets 



 

 

 

   

23 

 

bibliotek upptäcktes att det fanns för få studier på ämnet. Syftet och sökorden korrigerades 

för att kunna svara mot det nya syftet sjuksköterskans bedömning och omhändertagande av 

sköra äldre patienter på akutmottagning. Då det fanns för lite material till en 

litteraturöversikt med det tidigare syftet hade metoden kunnat ändras till att göra en 

intervjustudie istället men återigen gjorde tidsaspekten detta omöjligt och syftet ändrades. 

När författarna istället funnit nya lämpliga sökord så gjordes en avstämning med personal 

från Sophiahemmets bibliotek för att veta om lämplig mängd material fanns. Forsberg och 

Wengström (2016) menar på att extra professionella synpunkter fås samt att studiens 

validitet ökar. Till första syftet användes studier från år 2007 och framåt, ändå fanns det för 

få studier som svarade till det syftet.  

 

Sökorden som användes i databassökningarna utformades efter syftet. De översattes till 

engelska och även synonymer diskuterades mellan författarna. En svaghet med sökorden 

kan vara att de är för få till antalet och hade kunnat utvidgas till fler. Fler direkta sökord 

hade eventuellt kunnat ändra antalet artiklar som användes i litteraturstudien. Författarna 

valde att utföra sökningarna i tre databaser. De databaser som användes var PubMed, 

CINAHL Complete och Web of Science. Författarna använde MeSH-termer i PubMed och 

fritext ord i Web of Science då den databasen inte har specifika termer att söka artiklar. För 

att söka i CINAHL Complete kan CINAHL Headings användas. Författarna använde inte 

CINAHL Headings utan använde sig av sökalternativen i rullistan där olika val gör att 

databasen söker på olika sätt beroende på vilket av sökalternativen som valts. För att alla 

sökorden skulle finnas med i artiklarnas titlar användes sökalternativet ’exact subjekt 

heading’ MH och för att något av sökorden skulle finnas med i artiklarnas titlar användes 

sökalternativet ’word in subject heading’ MW. De översatta sökorden kontrollerades mot 

MeSH-termer för att på så sätt få ut de mest användbara termerna i försök att söka fram de 

artiklar som bäst svarade till syftet. PubMed och CINAHL Complete valdes som databas 

då dessa är mer inriktade mot forskning inom omvårdnad och medicin. Web of Science är 

mer inriktad mot medicin. När sökning gjordes i Web of Science hittades tre artiklar som 

kunde inkluderas i studien. Fyra andra studier hittades men var dubbletter från de andra 

databaserna. Efter gjorda sökningar ansåg båda författarna att utvalda artiklar kunde svara 

mot studiens syfte. Några av artiklarna har samma huvudförfattare, vilket kan anses som 

både en styrka och en svaghet i resultatet. Dock har huvudförfattarna olika medförfattare i 

sina studier. Författarna anser att det är naturligt att huvudförfattaren bedriver mer 

forskning i det aktuella ämnet och skrivit artiklar och gjort studier fast med olika 

vinklingar i sitt ämne. Båda författarna har diskuterat detta då studierna ändå skiljer sig åt. 

Då författarna valt ett smalt syfte så anser båda att dessa artiklar inkluderas och svara på 

författarnas syfte utifrån olika perspektiv. Det kan dock även vara en styrka när flera 

artiklar om samma ämne skrivits av samma författare. Författaren till studierna kan då ha 

varit framgångsrik inom ämnet. Författarna diskuterade att om artiklarna endast haft en 

huvudförfattare skulle de har exkluderats då de skulle haft en för stor påverkan på 

resultatet. Om detta förekommit kan detta ha varit en svaghet då eventuella exkluderade 

artiklar skulle kunna haft resultat som både påverkar litteraturöversiktens resultat positivt 

och negativt. Fler databaser hade kunnat användas i artikelsökningarna då flertalet av de 

valda artiklarna kommer från referenslistor. Det kan indikera på att sökorden borde ha 

utvidgats, varit fler samt att mer tid hade kunnat användas till datainsamlingen. För få 

sökord och endast tre databaser kan ha påverkat resultatet.  

 

Graden av generaliserbarhet mäts med extern validitet, med andra ord hur resultatet kan 

appliceras från urvalet till populationen (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna till 
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denna litteraturöversikt har valt att rikta in sig på en specifik patientkategori vilket gör att 

det blir svårt att applicera generaliserbarhet och studien får då en bristande validitet.  

 

Efter genomgång av artiklarna så uppmärksammade båda författarna av hur lite 

vetenskapliga studier det fanns om det aktuella temat. Båda författarna hade före studien en 

uppfattning om att det borde funnits mer aktuell forskning angående omhändertagande och 

bedömning av äldre. Detta upplevs som ett dilemma då Socialstyrelsen och Statens 

beredning för medicinsk utvärdering presenterade sina rapporter om äldre som söker 

akutmottagning.  

 

Databearbetning 

I enlighet med Kristensson (2014) utförde författarna en integrerad analys. Vid en 

integrerad analys är det möjligt att redovisa resultatet på ett överskådligt sätt. Friberg 

(2012) lyfter att det finns svagheter med integrerad analysmetod. Svagheten är att det finns 

mindre möjlighet till en djupare analys av insamlade data samt ökad risk för felkällor då 

inkluderande studier är av olika design. Detta kan resultera i att resultaten inte blir direkt 

jämförbara. Kristensson (2014) menar att det är lättare att sammanställa resultatet med 

integrerad analys i en litteraturstudie. I första fasen lästes alla artiklar som valts ut av båda 

författarna för att vara med i resultatet. Båda författarna läste enskilt varje artikel. Detta för 

att författarna skulle få en övergripande bild av studien för att vid genomgång tillsammans 

upptäcka skillnader och likheter. I den andra fasen så identifierade författarna olika 

kategorier. Kristensson (2014) menar att på så sätt kan resultat sammanfattas i det olika 

artiklarna som relaterar till varandra. I den tredje fasen så sammanställde författarna 

resultatet under de olika kategorier som åstadkommits. Båda författarna har bedömt 

kvalitetsnivån på artiklarna utifrån Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassifikation samt kvalitet med hänsyn till studiens metodansats om den är 

kvalitativ eller kvantitativ detta utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011), se 

Bilaga 1. Genom att använda bedömningsunderlaget så anser båda författarna att detta ger 

en styrka i granskningen då endast artiklar av hög eller medelhög kvalitet inkluderades.  

Författarna anser att genom att vara två som granskade artiklarna så ger detta en högre 

reliabilitet och validitet samt att granskningen får en högre tyngd (Willman et al, 2011). 

Granskningen av studiernas resultat har försökt göras på ett objektivt sätt genom att 

inkludera både positiva och negativa resultat. Dock finns ändå alltid en risk att 

erfarenheter, förkunskaper och personliga värderingar påverkar både tolkning av studiernas 

resultat samt till och med urvalet av studierna som ska inkluderas (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2016) samt Polit och Beck (2017) anser att av de artiklar som 

väljs ut till en litteraturstudie, så bör majoriteten av dessa vara godkända och granskade av 

en etisk kommitté. Alla artiklar som inkluderats har ett etiskt godkännande från respektive 

sjukhus eller institutions forskningsetiska råd. Författarna förlitar sig på trovärdigheten i 

studierna och har inte möjlighet att granska varje enskild artikels forskningsetiska råd och 

övervägande. 

 

Att vara två författare 

Båda författarna anser att det har varit till stor hjälp att vara två som skriver tillsammans. 

Polit och Beck (2017) skriver att ouppsåtliga misstag i forskningsprocessen kan undvikas 

om flera personer deltar och synar arbetet. En svaghet i att vara flera som deltar i en 



 

 

 

   

25 

 

forskningsprocess kan vara att författarna påverkar varandra. Idéer och tankar har kunnat 

pratas igenom tillsammans vilket har varit ett stöd. Det som varit svårt är när två personer 

skriver tillsammans var att få ihop tiden på ett bra sätt. Författarna jobbar på olika sjukhus 

och båda jobbar skift, vilket komplicerar studietiden. Men genom att försöka synkronisera 

scheman vid schemaläggning så har författarna haft studiedagar och lediga dagar 

tillsammans.  

 

Resultatdiskussion 

 

Denna litteraturöversikts syfte var att belysa sjuksköterskans bedömning och 

omhändertagande av sköra äldre patienter på akutmottagning. Sex centrala kategorier 

påvisades i resultatet som har betydelse för bedömning och omhändertagande.  

 

Sjuksköterskans triagering av äldre patienter på akutmottagning 

Studie av Grossman et al. (2014) visade på att undertriagering ökar med stigande ålder på 

grund av oklar orsak. När den äldre kommer till akutmottagningen görs en triagering av 

sjuksköterskan för att bedöma patientens tillstånd (Kauppila et al., 2017). I bedömningen 

ingår sökorsak, vitalparametrar samt patientens medvetandegrad (Kauppila et al., 2017). 

Undertriagering visade sig vara vanligare än övertriagering (Grossman et al., 2012). 

Chester och Rudolph (2012) skriver att äldres fysiologiska funktion förändras med 

stigande ålder och vitalparametrarna förändras. Att triagera äldre utifrån vitalparametrar 

utifrån standardiserade triagedokument visade på undertriagering. Detta kan indikera att 

standardiserade triage inte är anpassat för den äldre patienten. Studierna som innehåller 

triagering använder sig endast av ett standardiserat triagedokument. Detta dokument liknar 

det svenska triagedokumentet RETTS som flest akutmottagningar använder (Sandman et 

al., 2012). Socialstyrelsen (2015) visar på att äldre patienters väntetid är längre än andra 

yngre patienters och detta skulle kunna sättas i korrelation till hur triageringen utförs. Bulut 

et al. (2015) beskriver i sin studie att en korrekt bedömning av den äldre patienten var svår 

att utföra då äldre ofta sökte för atypiska symtom. Äldre patienter ansågs som mer 

resurskrävande och svårbedömda (Bulut et al., 2015). Resurskrävande och svårbedömda 

äldre var de patienter som inte kunde ta hand sig själva (Fry et al., 2014).   

 

Sjuksköterskans omhändertagande av äldre patienter på akutmottagning 

Omhändertagandet av äldre kunde påverkas av personalbrist (Bulut et al., 2015). Även 

tiden och personalresurser kunde påverka omhändertagandet enligt Boltz et al. (2013). 

Socialstyrelsen (2015) skriver att felaktig eller låg bemanning kan leda till att 

patientsäkerheten hotas då patienterna får kvarstanna på akutmottagningen på grund av 

vårdplatsbrist på avdelningarna. Detta bekräftas av Wickman, Svensson och Djärv (2017) 

som påpekar att förlängda väntetider på vårdplats drabbar patienterna på 

akutmottagningen. Enligt SSF (2015) är akutmottagningen inte anpassad till den äldre 

patienten då omvårdnadsbehovet kan vara komplext samt att rätt kompetens och resurser 

inte alltid finns. Vårdskador kan uppstå när omhändertagandet brister vilket gör att den 

äldre patienten blir lidande och ökar kostnaderna för samhället (SSF, 2015). Hade korrekta 

åtgärder följts kan vårdskador undvikas (SFS, 2010:659). SBU (2013) påtalar att ett 

anpassat omhändertagande för äldre är av vikt då äldre patienter oftast har flera 

funktionsnedsättningar och sjukdomar. Äldre patienter var en riskgrupp på 

akutmottagningen (Schnitker et al., 2016) och det kan bero på att de äldre har mindre 

marginaler för att kompensera sina resurser i det dagliga livet (SSF, 2015). Äldre som 

oftast har en mer komplex omvårdnadssituation även på akutmottagningen är mer tid och 
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resurskrävande och författarna anser att det måste få ta den tid det tar för att exempelvis 

hjälpa en äldre patient att få gå på toaletten. SENA och SSF (2017) lyfter omvårdnad som 

sjuksköterskans ansvarsområde med patientens särskilda behov i fokus samt att utföra 

relevanta åtgärder ur ett omvårdnadsperspektiv. Det är av vikt att låta vården av den äldre 

patienten ta tid (Boltz et al., 2013). I en studie av Rawson et al. (2017) ansåg majoriteten 

av sjuksköterskorna att det var deras ansvar att utföra omvårdnad av äldre patienter och 

assistera vid vardagliga aktiviteter. Omhändertagandet kunde även påverkas av att mer 

akuta patienter kom in till akutmottagningen vilket gjorde att omvårdnaden av de äldre 

patienterna fick en lägre prioritet (Taylor et al., 2015). Ju längre tid den äldre patienten är 

kvar på akuten, desto sämre blir omvårdnaden på grund av ständigt inflöde av andra akuta 

patienter och sjuksköterskans arbetsbelastning ökar ju fler patienter denne har 

omvårdnadsansvar för.  

 

Närståendes upplevelse av omhändertagandet 

I resultatet framkom att närstående hade en nyckelroll för äldre på akutmottagningen. 

Nikki et al. (2012) påtalade att när äldre hade närstående med sig upplevdes den äldre mer 

trygg. Nikki et al. (2012) visade även att de närstående var nöjda med omhändertagandet 

när kommunikationen med sjuksköterskan fungerade vilket stöds av Morphet et al. (2015). 

I kärnkompetenserna lyfts personcentrerad vård där både närstående och patienten ses som 

personer med individuella behov (SENA & SSF, 2017). Resultatet kan även vara 

motsägande då studierna visade på både negativa och positiva upplevelser från närstående. 

När kommunikationen brast uppfattade de närstående att den äldre inte blev tillräckligt 

undersökt och omhändertagen (Boltz et al., 2013 & Stein-Parbury et al., 2015). Stein-

Parbury et al. (2015) skriver att närstående ville hjälpa personalen med information, 

speciellt i de sammanhang när den äldre inte själv kunde berätta om besöksorsak eller 

anamnes. I en studie kunde personalens attityd mot äldre relateras till en bristfällig 

kommunikation (Boltz et al., 2013). Olofsson et al. (2012) skriver att äldre uppskattade när 

sjuksköterskan visade intresse för dem, var empatisk samt närvarande, vilket betyder mer 

tid. En annan studie av Kihlgren et al. (2004) instämmer i detta då äldre upplevde sig sedda 

när sjuksköterskan tog sig tid att lyssna på dem samt att ett vänligt bemötande ledde till ett 

ökat förtroende. En tanke som uppstod hos författarna var att ett vänligt bemötande och 

god kommunikation går hand i hand. Resultatet visar på stor resursbrist och grundläggande 

omvårdnad inte kan tillgodoses (Nikki et al., 2012 & Stein-Parbury et al., 2015). 

Författarna ser en koppling mellan hög arbetsbelastning samt resursbrist och attityden hos 

personalen. När tiden inte var tillräcklig så upplevdes en frustration och kommunikationen 

blev lidande. Detta stärks av Gallagher et al. (2014), Bulut et al. (2015), Rawson et al. 

(2017) och Taylor et al. (2015). I en studie av Morphet et al. (2015) var resultatet tvetydigt 

gällande kommunikation mellan sjuksköterskorna och närstående. En del närstående valde 

att vänta in information från sjuksköterskan medan andra själv tog kontakt med 

sjuksköterskan för att få information.  

 

Miljöfaktorer på akutmottagning som påverkar den äldre patienten 

Det kom även fram att närstående som var närvarande på akutmottagning sågs som en 

säkerhet för den äldre på akutmottagningen. Sjuksköterskorna såg de närstående som en 

viktig resurs då det var hög arbetsbelastning då de inte själva kunde garantera säkerhet för 

den äldre samt att de närstående kunde avvärja farliga situationer som kunde uppstå 

(Gallagher et al., 2014). I studie av Bulut et al. (2015) ansåg sjuksköterskorna att 

arbetsbelastning tordes minska om äldre fick högspecialiserad vård på annan instans än 

akutmottagningen. Socialstyrelsen (2017) skriver att akutmottagningens bemanning inte är 
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anpassad att agera vårdavdelning vid långa väntetider vilket kan göra att patientsäkerheten 

blir hotad. Detta styrks av Boltz et al. (2013) och Taylor et al. (2015) som fann att tid och 

personalresurser på akutmottagningen inte räckte till i omhändertagandet. Författarna anser 

att äldre påverkas negativt när de inte kan få adekvat hjälp och även sjuksköterskans 

arbetsmotivation kan påverkas negativt. Morphet et al. (2015), Taylor et al. (2015) och 

Boltz et al. (2013) beskriver att när otillräcklig vård av äldre bedrevs på akutmottagningen 

upplevde sjuksköterskorna känsla av missnöje. Enligt SENA och SSF (2017) ska 

sjuksköterskan bidra till att minska utsatthet och sårbarhet genom att identifiera patienter 

som är utsatta och sårbara. Sjuksköterskorna i studie av Gallagher et al. (2014) ansåg att 

äldre var mest utsatta och sårbara på akuten när det rådde hög arbetsbelastning. För den 

äldre patienten själv var det viktigt att tid fanns för omvårdnaden (Fry et al., 2014). 

Faulkner och Law (2015) fann att äldre kände sig ensamma och sökte sig till 

akutmottagning för att få interagera med andra personer. Genom att ge äldre patienter mer 

tid och omvårdnad tordes det göra att äldre inte blir en så utsatt och sårbar patientkategori 

på akutmottagningen. Författarna konstaterar genom resultatet att det är sjuksköterskans 

ansvar att sköta omvårdnaden men att tiden och resurserna inte räcker till vilket gör det till 

en bemanningsfråga. Socialstyrelsen (2015) skriver att en patientsäkerhetsrisk kan utgöras 

av låg eller felaktig bemanning på akutmottagning. Det finns ett behov av ett speciellt 

anpassat omhändertagande av äldre enligt SBU (2013). Författarna funderar över om 

tidsaspekten är avgörande då resultatet visar på att bedömning och omhändertagande av 

äldre personer tar längre tid.  

 

Rawson et al. (2017), Nikki et al. (2012) och Taylor et al. (2015) menade på att hög 

arbetsbelastning samt miljön på akutmottagningen inte var rätt plats för omhändertagande 

av äldre. Morphet et al. (2015) lyfte att en högljudd miljö kunde leda till att äldre blev mer 

förvirrade och oroliga. Hur miljön på akutmottagningen upplevs har stor inverkan på 

patienterna (Kihlgren et al., 2004). I studie av Kihlgren et al. (2004) påvisades att äldre 

blev oroliga och rädda vid en högljudd och stressig miljö på akutmottagningen samt att de 

kände sig bortglömda och upplevde en brist på avskildhet när de lämnades ensamma på en 

brits i korridoren. Schnitker et al. (2016) lyfter vikten av att kunna se dagsljus samt 

urtavlor på väggarna. Författarna tror att detta är en viktig aspekt när det gäller miljön på 

akutmottagning för äldre patienter. Detta för att eventuellt kunna minska oro, rädsla och 

förvirring hos äldre. SENA och SSF (2017) påtalar att sjuksköterskan ska skapa en miljö 

som är trygg och lugn för patienten vid omhändertagandet.  

 

Författarna anser att det finns ett stort behov av mer kunskap och forskning om hur äldre 

bedöms och omhändertas på akutmottagningen och hur dem upplever det. Mer 

omvårdnadsforskning i ämnet skulle kunna mynna ut i en ökad förståelse för äldre och till 

en förbättring som leder till att äldre får en optimal vård på akutmottagningen av 

sjuksköterskor.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att det finns ett behov av mer tid och resurser för 

att kunna ge omvårdnad med god kvalitet till den äldre patienten på akutmottagningen. 

Vidare visar resultatet i denna litteraturöversikt att närstående är angelägna om att få 

information om den äldre och därav är kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och 

närstående en viktig del av omvårdnaden. Äldre upplevdes som en komplex patientgrupp 

med stora omvårdnadsbehov men att merparten av sjuksköterskorna hade en positiv 
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inställning till att bedöma och omhänderta äldre. Resultatet visar även att på grund av 

tidsbrist och hög arbetsbelastning så påverkades omvårdnadskvaliteten på ett sätt som 

sjuksköterskorna inte kunde stödja. 
 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Syftet till bakomliggande studie var att belysa sjuksköterskans bedömning och 

omhändertagande av sköra äldre patienter på akutmottagning. Författarna vill synliggöra 

resultatet för arbetsgivare och professioner inom akutsjukvården. Resultatet kan leda till en 

ny förståelse bland hälso- och sjukvårdspersonalen vid bedömning och omhändertagande 

av äldre personer. På sikt kan detta bidra till en mer patientsäker vård samt högre 

omvårdnadskvalitet för den äldre patienten inom hälso- och sjukvården. Författarna 

efterfrågar mer forskning och utveckling rörande standardiserade bedömningsunderlag för 

omhändertagande av äldre. Även denna studie är gjord utifrån en akutsjukvårdskontext så 

kan resultatet även appliceras inom andra områden i sjukvården. Det författarna tar med sig 

efter denna studie är att bedömning och omvårdnad av äldre måste få ta tid och att bristen 

på resurser måste åtgärdas. 
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Bilaga 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



      

 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Bilaga 2. Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Boltz, Parke, Shuluk, 

Capezuti, Galvin 

2013 

USA 

Care of the Older 

Adult in the 

Emergency 

Department: Nurses 

Views of the Pressing 

Issues 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

sköterskors syn på 

problem som måste 

handskas med för att 

förbättra vården av 

äldre personer på 

akutmottagning. 

Data är hämtad från en 

databas, GIAP (Nurses 

Improving Care for 

Healthsystem Elders 

(NICHE) Geriatric 

Institutional Profile), som 

innehåller anonymt 

självinskickad information 

för sjukhus om äldre. En 

utforskande innehållsanalys 

utfördes på 

sjuksköterskornas svar. 49 

sjukhus ingick i studien.  

N=527(611) 5 teman uppkom från 

innehållsanalysen av 

sjuksköterskornas svar. Respekt 

för den äldre personen och 

anhöriga, undersökning och 

behandling, tid och personal, 

förflyttningar och en säker och 

bra miljö. Sjuksköterskorna tog 

inte bara upp problem utan kom 

även med lösningar på 

problemen som exempelvis att 

brist på hjälp när den äldre 

personen behövde till toaletten 

kunde vara vårdbiträden.  

I 

R 

Bulut, Yazici, 

Demircan, Keles, 

Demir 

2015 

Turkiet 

Determining 

emergency 

physicians’ and 

nurses’ views 

concerning older 

patients: a mixed-

method study 

Syftet med denna 

studie var att fastställa 

läkare och 

sjuksköterskors 

åsikter rörande 

åldrande och äldre 

patienter som kommer 

till en akutmottagning 

för akuta eller 

kroniska besvär.  

Detta är en studie med 

mixad metod, dvs. 

kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ ansats.  

Semistrukturerade 

frågeformulär gavs ut med 6 

öppna frågor, dessa 

kompletterades med 

fokusgrupper som baserades 

på samma frågor. Den 

kvantitativa data analyserad 

med tematisk analys.  

Studien är gjord på en 

akutmottagning.  

Frågeformulär 

N=36 

 

Fokusgrupp 

N=18 

Sjuksköterskorna och läkarna 

hade olika syn på vad god vård 

för äldre var. Sjuksköterskorna 

ansåg att god vård var lika med 

om den äldre personens fysiska, 

sociala och psykologiska behov 

var tillgodosett medans läkarna 

ansåg att det räckte med en 

behandling som förbättrade deras 

livskvalitet. Grupperna 

identifierade även hinder för den 

äldres omvårdnad och 

behandling på en akutmottagning 

exempelvis personalbrist och 

crowding.  

II 

K 

Deasy, Kable, Jeong 

2016 

Australien 

 

Emergency nurses’ 

attitudes towards 

older people in the 

emergency 

Nationell 

undersökning i 

Australien om 

sjuksköterskors 

Tvärsnittsstudie baserad på 

frågeformulär som skickades 

ut till alla medlemmar i 

CENA (College of 

N=371(602) Studien visade att 

sjuksköterskorna som arbetade 

på akutmottagning uppvisade en 

positiv attityd mot äldre 

II 

K 



      

 

department: a cross-

sectional study 

attityder gentemot 

äldre personer på 

akutmottagning och 

om det finns 

skillnader mellan 

olika geografiska 

områden.  

Emergency Nursing 

Australasia). 

Frågeformuläret byggdes på 

ett självrapporterande 

system. En deskriptiv analys 

gjordes av den kvantitativa 

data.  

personer. Bland annat tyckte de 

snarare om att ta hand om äldre 

personer och tyckte inte att dem 

var i vägen på 

akutmottagningarna.  

Deasy, Kable, Jeong 

2016 

Australien 

Results of a national 

survey of Australian 

nurses’ practice 

caring for older 

people in an 

emergency 

department 

Nationell 

undersökning i 

Australien om 

sjuksköterskors 

omhändertagande av 

äldre personer på 

akutmottagning.  

Medlemmar i CENA 

(College of Emergency 

Nursing Australiasia) 

inbjöds att delta i denna 

tvärsnittsstudie baserad på 

frågeformulär. 

Frågeformuläret byggdes på 

ett självrapporterande 

system. En deskriptiv analys 

gjordes av den kvantitativa 

data. Geografiska skillnader 

jämfördes med chisquare-

test.  

N=371(602) Studien påvisar att 

sjuksköterskornas egen 

uppfattning av omhändertagandet 

av äldre på akutmottagning var 

av en hög standard. Nästan alla 

deltagare i studien gav mer 

tillsyn till förvirrade patienter 

och lite mer än hälften av 

deltagarna observerade alla äldre 

personer oftare än andra 

personer.  

II 

K 

Edwards, Naik, 

Backuwa, Lecea, 

Campe 

2012 

USA 

A Survey of 

Emergency 

Department Staff 

About Challenges and 

Recommendations for 

Emergency 

Department Care of 

Extended Care 

Facility Patients 

Avsikten med den här 

studien var få fram 

åsikter och 

synpunkter från hälso- 

och 

sjukvårdspersonalen 

om hur vården ska se 

ut för det större antal 

äldre patienter som 

kommer från 

vårdboenden till 

akutmottagning i 

framtiden. 

Studien var en framtida 

undersökningsstudie. All 

personal vid en 

akutmottagning på ett 

sjukhus fick ett mail med 

möjlighet att delta i studien. 

Mailet innehöll information 

om studien och en länk till 

undersökningen som 

genomfördes med hjälp av 

ett undersökningsverktyg 

online.  

Data från undersökningen 

analyserades med deskriptiv 

analys och inferentiell 

statistik.  

N=58 Som en synpunkt rapporterade 

personalen på akutmottagningen 

bristfällig kommunikation och 

otillräcklig dokumentation från 

vårdboenden gällande de äldre 

patienterna. Att 

omhändertagandet kunde bli 

bättre om personalen på 

akutmottagningen fick 

information gällande patienten 

innan denne ankommer. 

Personalen poängterade också 

vikten av träning och utbildning 

gällande omhändertagande av 

äldre patienter från vårdboende 

då deras medicinska behov och 

omvårdnadsbehov oftast är mer 

krävande än andra patienter.  

II 

K 



      

 

Faulkner, Law 

2015 

Australien 

The unnecessary use 

of emergency 

departments by older 

people: findings from 

hospital data, hospital 

staff and older people 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

äldre personers besök 

på akutmottagning 

kunde undvikas.  

Fokusgrupper med hälso- 

och sjukvårdspersonal och 

individuella 

telefonintervjuer med de 

äldre personerna samt 

administrativa data från en 

databas, dock var 

administrativa data endast 

tillgänglig från ett sjukhus.  

Studien genomfördes på två 

akutmottagningar.  

Sjukvårdsperso

nal N=30 

 

Enkäter/datajou

rnaler 

N= 58(120) 

Resultatet delas in i tre 

kategorier, via administrativ 

information, hälso- och 

sjukvårdpersonal och de äldre 

personerna. Studien visade att de 

äldre fick en låg prioritering vid 

ankomst då dem inte ansåg vara 

akut sjuka och borde ha 

hänvisats till annan 

vårdinrättning medans de äldre 

personerna tyckte att en 

akutmottagning var bättre då den 

hjälp de behövde fanns samlad 

på ett och samma ställe.  

II 

K 

Fry, Gallagher, 

Chenoweth, Stein-

Parbury 

2013 

Australien 

Nurses’ experiences 

and expectations of 

family and careers of 

older patients in the 

emergency 

department 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

förväntningar på äldre 

patienters anhöriga 

och vårdare som 

följer med till 

akutmottagningen. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer av fokusgrupper. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade med 

öppna frågor och följdfrågor 

för tydliggörande. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

genomgick en tematisk 

analys.  

Studien genomfördes på en 

akutmottagning.  

Den här studien var en del 

av en större studie om den 

äldre personen och deras 

anhöriga och vårdare på 

akutmottagning.  

N=27 Tre teman identifierades utifrån 

sjuksköterskornas erfarenheter 

och förväntningar på anhöriga 

och vårdare. Anhöriga och 

vårdare sågs som en hjälpande 

hand när de var närvarande hos 

och hjälpte den äldre patienten 

samt kunde ge sjuksköterskorna 

information om den äldre 

patienten. På samma sätt kunde 

anhöriga och vårdare vara i 

vägen för sjuksköterskorna när 

de inte lätt den äldre patienten 

tala för sig själv, krävde 

överdriven omvårdnad eller tog 

sjuksköterskans tid i anspråk 

gällande deras egen oro som 

hade kunnat spenderas på den 

äldre patientens omvårdnad.  

I 

K 

Gallagher, Fry, 

Chenoweth, 

Gallagher, Stein-

Parbury  

2014 

Australien  

Emergency 

department nurses’ 

perception and 

experiences of 

providing care for 

older people 

Syftet med studien 

var att få fram 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

erfarenheter av att 

tillgodose vård för 

Kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor i 

fokusgrupper. Intervjuerna 

spelades in och 

N=27 Sjuksköterskorna uttryckte en 

uppfattning om att inte kunna ge 

en god och säker vård för de 

äldre personerna pga. tidsbrist 

och andra prioriteringar. 

Sjuksköterskorna kunde se det 

I 

K 



      

 

äldre personer på 

akutmottagning.  

transkriberades samt 

analyserades tematiskt.  

Studien utfördes på en 

akutmottagning.   

Den här studien var en del 

av en större studie om den 

äldre personen och deras 

anhöriga och vårdare på 

akutmottagning.  

positiva med att anhöriga och 

vårdare var med på 

akutmottagningen genom att de 

kunde hjälpa den äldre personen 

när sjuksköterskorna hade andra 

prioriteringar och tidsbrist.  

Grossmann, 

Zumbrunn, Ciprian, 

Stephan, Woy, 

Bingisser, Nickel 

2014 

Schweiz 

Undertriage in Older 

Emergency 

Department Patients – 

Tilting against 

Windmills? 

Syftet med studien 

var att undersöka de 

långsiktiga effekterna 

av utbildning speciellt 

designad för att 

reducera undertriage 

av äldre patienter på 

akutmottagning samt 

relaterade riskfaktorer 

för undertriagering.  

Pre-post-test design. Alla de 

äldre patienterna i studien 

triagerades med hjälp av den 

tyska versionen av ESI 

(Emergency Severity Index). 

Efter pre-test utfördes 

utbildning för sjuksköterskor 

som triagerade. 1 år efter 

utbildning genomfördes 

post-testet.  

En utvärdering av triage låg 

till grund för data till pre-

testet. För datainsamling till 

post-test användes 

patientjournaler.  

Två experter på triage 

analyserade 

sjuksköterskornas 

triagenoteringar. Ett 

hypotes-test (Wilcoxon 

signed ranks test) användes 

för att testa och jämföra 

resultat innan och efter 

utbildning. För att se de 

långsiktiga effekterna av 

utbildningen användes 

Pearson’s Chi-square-test.  

Studien utfördes på ett 

sjukhus.  

Pre-test 

N=519 

 

Post-test 

N=394 

Den faktiska kunskapen bland 

sjuksköterskor var initial redan 

hög innan utbildningen.  

Utbildningen gjorde ingen 

skillnad i förekomsten av 

undertriagerade patienter.  

Med stigande ålder på 

patienterna ökade 

undertriageringen av anledningar 

som författarna till studien inte 

lyckats få fram.  

II 

R 



      

 

Grossmann, 

Zumbrunn, 

Frauchiger, Delport, 

Bingisser, Nickel 

2012 

Schweiz 

At Risk of 

Undertriage? Testing 

the Performance and 

Accuracy of the 

Emergency Severity 

Index in Older 

Emergency 

Department Patients 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

ESI (Emergency 

Severity Index) är 

tillförlitlig och 

trovärdig för att ge en 

korrekt diagnos hos 

äldre patienter som 

söker akutmottagning 

samt undersöka varför 

det blir 

undertriagering. 

Prospektiv kohortstudie. 

Data insamlades under en 

observationsperiod, genom 

att sjukvårdspersonal fyllde i 

en enkät om varje patient 

samt patientjournaler.  

För analys av data användes 

icke-parametriskt Chi-

squaretest. 

För att finna orsakerna till 

varför undertriagering 

skedde undersöktes 

patientjournaler.  

Studien utfördes på en 

akutmottagning.  

N=519 Undertriagering var vanligare än 

övertriagering. Undertriagering 

var vanligast bland patienter utan 

specifik sökorsak. 

Ca 1/5 av de undersökta 

patienterna undertriagerades. 

Största orsakerna var nonchalans 

av allvarliga situationer och en 

brist att kunna bedöma 

vitalparametrarna korrekt.  

I 

P 

LaMantia, Stewart, 

Platt-Mills, Biese, 

Forbach, Zamora, 

McCall, Shofer, 

Cairns, Busby-

Whitehead, Kizer 

2013 

USA 

Predictive Value of 

Initial Triage Vital 

Signs for Critically Ill 

Older Adults 

Syftet med studien är 

att bedöma 

tröskelvärde på 

initiala 

vitalparametrar för att 

förutsäga akut 

sjukdom och skada 

bland äldre patienter 

på akutmottagning.  

Retrospektiv studie. 

Elektroniska patientjournaler 

användes för inhämtning av 

data.  

För analys användes bivariat 

bearbetning och sannolikhets 

förhållanden. 

Studien utfördes på en 

akutmottagning.  

N=4873 Resultatet av studien visade på 

att patienter med akut sjukdom 

och skada uppvisar initialt 

normala vitalparametrar. Studien 

visar även att inte alla 

vitalparametrar är lika hjälpfulla 

för att förutspå akut sjukdom 

eller skada.  

II 

R 

Morphet, Decker, 

Crawford, Innes, 

Williams, Griffiths 

2015 

Australien 

Aged care residents in 

the emergency 

department: the 

experiences of 

relatives 

Syftet med studien 

var att undersöka 

anhörigas erfarenheter 

av äldre 

familjemedlem som 

överförs från boende 

till akutmottagning.  

Deskriptiv kvalitativ design 

med semistrukturerade 

intervjuer av anhöriga. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

För analys av den 

transkriberade data användes 

induktiv innehållsanalys.  

N=24 Resultatet visar på 4 teman som 

anhöriga tyckte var viktiga; rak 

och tydlig kommunikation, synen 

på äldre inom sjukvården, 

anhörigas roll för den äldre på 

akutmottagningen samt förmågan 

att tillhandahålla specialiserad 

vård.  

II 

K 

Nikki, Lepistö, 

Paavilainen 

2012 

Finland 

Experiences of family 

members of elderly 

patients in the 

emergency 

department: A 

qualitative study 

Syftet med studien 

var att beskriva 

anhörigas erfarenheter 

av äldre patienter på 

akutmottagning. 

Kvalitativ studiedesign. 

Enskilda intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades. 

Intervjumaterialet 

analyserades med hjälp av 

induktiv innehållsanalys. 

N=9 Resultatet visar bland annat på 

att anhöriga är en tillförlitlig 

informationskälla för 

sjukvårdspersonalen. Anhöriga 

ville känna sig delaktiga i vården 

av den äldre och när det inte var 

möjligt resulterade det i en 

II 

K 



      

 

Studien genomfördes på en 

akutmottagning.  

negativ upplevelse varvid de 

kände sig osynliga. De anhöriga 

önskade en tydligare 

kommunikation så att de inte 

skulle känns sig utanför.  

Rawson, Bennett, 

Ockerby, Hutchinson, 

Considine 

2017 

Australien 

Emergency nurses’ 

knowledge and self-

rated practice skills 

when caring for older 

patients in the 

Emergency 

Department 

Syftet med studien 

var att bedöma 

sjuksköterskors 

kunskap och 

självskattad 

kompetens gällande 

vård av äldre patienter 

på akutmottagning.  

Tvärsnittsstudie med 

självrapporterad 

enkätundersökning gjord via 

dator. Analyser genomfördes 

med hjälp av deskriptiv 

statistik, Mann-Whitney U 

test, Pearson’s samband 

samt t-test.  

Studien utfördes på tre 

akutmottagningar.  

N=101 Sjuksköterskorna skattade sig 

själva högt när det gällde 

bedömning av patienternas 

tillstånd men det fanns områden 

som brast. När det gällde 

kunskap var variationen bred och 

antal verksamma år påverkade 

inte resultatet.  

  

II 

P 

Schnitker, Beattie, 

Martin-Khan, Burkett, 

Gray 

2016 

Australien 

Characteristics of 

older people with 

cognitive impairment 

attending emergency 

departments: A 

descriptive study  

Studiens syfte var att 

beskriva bilden av 

äldre personer med 

kognitiva 

nedsättningar på 

akutmottagning.  

Deskriptiv studie design. 

Observationsstudie, 

intervjuer samt 

journalgranskning. Alla 

patienter över 70 år blev 

bedömda med OMCT 

(Orientation Memory 

Concentration Test) för att 

undersöka den kognitiva 

förmågan. Även verktyget 

interRAI Delirium Screen 

användes i vissa fall. En 

femgradig triageskala har 

använts för att bedöma 

allvarlighetsgrad. För att 

bedöma patienternas 

hälsotillstånd före ankomst 

och under tiden på 

akutmottagningen användes 

interRAI ED Tool som är ett 

geriatriskt 

bedömningsunderlag. 

Uppföljningsintervju gjordes 

N=579 Resultatet påvisar det stöd och 

omvårdnad den äldre patienten 

behöver på akutmottagningen 

såsom hjälp med toalettbesök, 

näringsintag, förhindra trycksår 

samt hjälp vid förflyttningar.  

II 

K 



      

 

28 dagar efter den första 

intervjun och observationen.  

För analys av data användes 

statistisk analys.  

Studien utfördes totalt 8 

akutmottagningar.  

Stein-Parbury, 

Gallagher, Fry, 

Chenoweth, Gallagher 

2015 

Australien 

Expectations and 

experiences of older 

people and their 

careers in relation to 

emergency 

department arrival 

and care: A 

qualitative study in 

Australia 

Syftet med studien 

var upptäcka och 

sprida information 

som kommer att 

förbättra patientens 

samt den anhöriges 

erfarenhet av 

leveransen av vård. 

Kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer 

samt inhämtning av 

information från journaler. 

Intervjuerna utfördes efter 

hemkomst från 

akutmottagningen. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Tolkningsanalys 

genomfördes på 

transkriberingen i två 

omgångar och sedan 

diskuterades teman i 

forskningsteamet. 

Studien utfördes på en 

akutmottagning.  

Denna studie är en del av en 

större studie om den äldre 

personen och deras 

anhöriga/vårdgivare som 

kommer till akutmottagning.  

N=20 Patienterna sökte akutmottagning 

pga. eskalerade symtom eller 

husläkares inrådan. De äldre 

patienterna och anhöriga hade 

förväntningar att en full 

utredning skulle göras vid 

ankomst till akutmottagningen 

för att få fram en diagnos. 

Anhöriga och den äldre patienten 

upplevde att det fanns en 

bristande kommunikation på 

information om deras 

hälsotillstånd och vad som skulle 

hända. Studien visade också att 

trots hög arbetsbelastning för 

sjuksköterskorna så var de äldre 

patienterna och deras anhöriga 

nöjda med vården som gavs.  

II 

K 

Taylor, Rush, 

Robinson 

2015 

Kanada 

Nurses’ experience of 

caring for the older 

adult in the 

emergency 

department: A 

focused ethnography 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att ta 

hand om äldre 

personer på 

akutmottagning.  

Fokuserad etnografisk 

design med 

semistrukturerade intervjuer 

samt omedvetna 

observationer. 

Sjuksköterskorna valdes ut 

genom bekvämlighetsutval. 

Intervjufrågorna var öppna 

frågor. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

Under 12 timmar skedde en 

N=7 Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter gällande 

omhändertagande av äldre 

personer på akutmottagning då 

de inte passade in på akutens 

kultur. Kulturen på 

akutmottagningen medförde 

snabba bedömningar, snabbt 

ändrade förhållanden och flera 

likasinnade prioriteringar där 

äldre inte passar in pga. deras 

II 

K 



      

 

omedveten observation av 

sjuksköterskorna. Efter 

observationen följde en 

uppföljningsintervju. 

Transkriberad data 

analyserades med tematisk 

analys.  

Studien genomfördes på en 

akutmottagning.  

komplexa tillstånd och deras 

behov av krävande omvårdnad. 

Sjuksköterskorna tyckte att det 

var svårt att ta hand om de äldre 

personerna då de hade svårt att 

tala för sig och ospecifik 

sökorsak.  

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   


