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Sammanfattning 

Inom akutsjukvården är en stor del patienterna 65 år och äldre, vilket innebär att en stor del av 

vården vid en akutmottagning omfattas av bemötande och omhändertagande av äldre 

patienter. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa hur äldre personer beskriver att deras 

behov av omvårdnad blir tillgodosett av omvårdnadspersonal vid akutmottagning.  

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där 13 artiklar granskades.  

 Resultat: Resultatet visade att många äldre hade en negativ upplevelse av sin vistelse på 

akutmottagningen. Många fick vänta länge och fick inte sina basala behov tillgodosedda 

såsom t.ex. mat och dryck. Äldre patienter kände sig oroliga, övergivna och rädda under 

väntetiden och önskade mer uppmärksamhet och en mer kontinuerlig uppföljning under 

väntetiden. Resultatet visade också att information till patienten var väldigt viktig. Fick de 

äldre på akutmottagningen information om vad som skulle hända, hur undersökningar skulle 

gå till och varför de fick vänta kände de sig nöjda och trygga. Det fanns enligt resultatet en 

hög respekt för sjuksköterskornas professionella kompetens och omvårdnadspersonalens 

uppträdande på akutmottagning värderades högre av äldre patienter än av yngre patienter.  

 

Sökord: emergency department, older patients, patient satisfaction, nursing care 
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Abstract 

In the emergency department a big part of the patients are 65 years old and older, which 

means that a great deal of the medical care at the emergency department consists of meeting 

and caring for older patients. The aim: The aim with this study was to enlighten how the 

older patients describe that nurses at the emergency department provide for their need of care. 

Method: The study was done as a study of literature where 13 articles were reviewed. Result: 

The result showed that several older patients had a negative experience of their stay at the 

emergency department. Many of them had to wait for a long time and did not get their needs 

provided for. Older patients felt worried, abandon and scared during their time waiting and 

wished for more attention and more continual checkups during waiting time. The result also 

showed that information to the patients where very important. If the older patients at the 

emergency department got information about what was going to happen, how the 

examinations should proceed and why they had to wait they got more satisfied and secure as 

patients. There was, according to the result, a high respect for the nurse’s professional 

competence, and the older patients valued the staff’s behaviour higher than the younger 

patients. 

 

Keywords: emergency department, older patients, patient satisfaction, nursing care 
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Introduktion  

 

Det normala åldrandet 

Grundläggande kunskaper om åldrandet saknas ännu i stor utsträckning. Åldrandet utgörs av 

komplexa biologiska, psykologiska och sociala processer, men det finns ingen allmänt 

accepterad definition. Det är en långsam, successiv process utan bestämda gränser och 

variationen mellan människor är stor. Människors funktioner försämras med stigande ålder 

men medvetenheten ökar om att åldrandet också innebär positiva processer, framförallt 

gällande psykisk och social förmåga. Biologiskt åldrande har inte att göra med sjukdom utan 

med biologiska/genetiska mekanismer. En del av kroppens organsystem påverkas tidigt 

medan andra organsystem förändras först sent i livet eller aldrig. Reservkapaciteten minskar 

gradvis och för de flesta omärkligt. Skillnaderna är stora såväl mellan individer som mellan 

olika organ och organsystem, och personalen måste vara försiktig med för stora 

generaliseringar (Socialstyrelsen, 2005).  

Äldre patienter är ofta multisjuka vilket försvårar omhändertagande och diagnos. Med 

multisjuk patient avses äldre patient med ett flertal samverkande sjukdomar som även kan 

vara kombinerad med funktionshandikapp samt kognitiv störning. Flera olika organsystem 

kan vara inblandade vid försämring av denna patientkategori vilket kan leda till 

konfusionstillstånd i form av rastlöshet, oro, störd sömn, känslomässig labilitet eller 

vantolkningar. Multisjuka patienter har ofta nedsatt njurfunktion och är därmed känsligare för 

läkemedel, dessa patienter behandlas ofta med ett flertal läkemedel. Vid stigande ålder blir 

huden tunnare och fibrerna förlorar en stor del av sin funktion vilket bidrar till att de äldres 

hud är mindre motståndskraftig mot extern påverkan vilket gör att det tar längre tid för ett sår 

att läka hos äldre än hos yngre. De vanligaste såren bland äldre är trycksår vilka främst 

förekommer vid äldre avmagrade eller förlamade personer (Wahlund, 2007). Ett gott 

nutritionstillstånd är en förutsättning för god hälsa, för att undvika sjukdom och för att 

återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att få en adekvat 

näringstillförsel som är anpassad till individen och dennes eventuella sjukdomstillstånd 

(Socialstyrelsen, 2000). Äldre personer blir lätt utsatta för uttorkning eftersom törstkänslan 

avtar med åren. Uttorkning kan leda till allvarliga akuta sjukdomstillstånd (Bondevik & 

Nygaard, 2005). Patienter som kommer till akutmottagningen har inte alltid haft möjlighet till 

att äta eller dricka och det är därför av största vikt att patientens nutritionsbehov 

uppmärksammas och tillfredsställs av sjuksköterskan (Göransson, Eldh & Jansson, 2008).  
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Äldres besök på akutmottagning  

Till akutmottagningar söker ett varierat antal patienter med ett eller flera symptom. Utifrån 

dessa symptom skall patienten undersökas och behandlas. Patienten anländer till 

akutmottagningen med ambulans eller gående på eget initiativ eller via hänvisning från annan 

instans (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Människor söker akutmottagningen på grund av 

akut-medicinsk orsak, för att de inte når sin familjeläkare eller på grund av uppmuntran från 

vänner eller anhörig. En stor andel äldre har återkommande besök på akutmottagning 

(Nyström, 2003). Forskningsresultat visar även att äldre personer oftare söker akutmottagning 

än den yngre patientkategorin och att även de äldres besök på akutmottagning klassas som 

mer akuta. Vid besök på akutmottagning efter utskrivning dominerar även den äldre 

patientkategorin. Riskfaktorer som indikerar ett negativt hälsotillstånd vilket föranleder besök 

på akutmottagning är hög ålder, ensamboende, nyligen besök på akutmottagning och 

avsaknad av socialt stöd (Aminzadeh & Burd Dalziel, 2001).  

Inom akutsjukvården är en stor del patienterna 65 år och äldre, vilket innebär att en stor del av 

vården vid en akutmottagning omfattas av bemötande och omhändertagande av äldre 

patienter. Under 40 och 50-talet såg vi en ökning av antalet födda barn vilket innebär att 

gruppen 65 år och äldre kommer att öka de kommande decennierna (Rundgren & Dehlin, 

2004). 

Omvårdnaden vid en akutmottagning skiljer sig från vården på en vanlig avdelning på många 

sätt. Till akutmottagningen anländer patienterna i mer eller mindre akuta sjukdomstillstånd, 

vilket ger en stor variation i patientflödet (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). Det 

första mötet med sjukvården sker många gånger genom akutmottagningen. Den nuvarande 

modellen av akutmottagningen är designad för akut sjuka och skadade patienter, inte för de 

medicinskt komplicerade, lite långsamma, dysfunktionella geriatriska patienterna (Crilly, 

Chaboyer & Wallis, 2006). Vistelsen på akutmottagningen är ofta ganska kort och beslut 

måste tas snabbt och det är ofta ett högt tempo. Patienter som befinner sig på en 

akutmottagning är ofta i affekt och har på ett abrupt sätt tappat kontrollen över sin situation 

samt är i en utsatt position. För dem är det extra viktigt med ett gott bemötande för att kunna 

bemästra sin situation (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006) . 

 

Omhändertagande av äldre vid akutmottagning  

På en akutmottagning bör varje patients behov bedömas för att den vårdsökande som har 

störst vårdbehov skall få företräde till vård, detta turordningssystem benämns triage vilket 
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innebär att patienten blir bedömd av en sjuksköterska enligt ett strukturerat system. Vid 

bedömning enligt triage skalan tas hänsyn till hur stor risken är att dö inom en viss tid efter 

ankomst på akutmottagningen, parametrar och risk för inläggning. Hög ålder (> 65) och att 

patienten har flera sjukdomar utöver det akuta är de vanligaste orsakerna till hög dödlighet 

under vistelsen på sjukhuset. Vid hög ålder har människan sämre motståndskraft vilket leder 

till att de äldre har större risk för snabb försämring, plötslig död och framtida men. 

Diskussioner finns om en högre ålder skall innebära en högre triage nivå i framtiden 

(Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Yngre patienter drabbas till största delen av akuta 

tillstånd medan äldre oftast drabbas av många kroniska sjukdomar där akuta tillstånd ofta 

uppstår som en följd av t.ex. influensa eller urinvägsinfektion. Detta leder till att risken för 

funktionsnedsättning, död och sjukdom ökar efter 60-70 års ålder (Wahlund, 2007).  

Risken att drabbas av en sjukdom ökar starkt med stigande ålder. Akut sjukdom eller 

försämring av kronisk sjukdom är de vanligaste orsakerna till att äldre människor söker på en 

akutmottagning. Till följd av det normala åldrandet är reservkapaciteten hos de flesta organ 

lägre hos äldre. Vid nytillkommen sjukdom eller försämring av en känd sjukdom kan därför 

organsvikt uppkomma snabbare än hos yngre. Detta innebär att hög ålder i sig är en specifik 

riskfaktor, oavsett diagnos, eftersom komplikationer snabbt kan utvecklas (Socialstyrelsen, 

2006). 

 

Omvårdnad av äldre på akutmottagning 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården (SOSFS, 1982).  

Omvårdnad av äldre är ett område som ingår i sjuksköterskeprofessionen som förutsätter 

kunskaper om normalt åldrande och en helhetssyn som omfattar både fysiska, psykiska och 

andliga dimensioner. I samhället finns en negativ attityd till äldre människor där de kan 

upplevas som ett samhällsproblem som tar stora resurser inom sjukvården. Dessa negativa 

attityder kan avspeglas i sjuksköterskans syn på de äldre och även de äldres självuppfattning 

om att ligga samhället till last. Vid bedömning av äldres behov av vård krävs en hög 

kompetens för att klara av att bedöma vad som hör till det normala åldrandet eller om 

sjukdomstillståndet kräver behandling (Bondevik & Nygaard, 2005).  
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Ett snabbt omhändertagande av äldre patienter på en akutmottagning kan innebära en 

avgörande betydelse för att förebygga onödiga komplikationer, som kan vara livshotande eller 

leda till avsevärt sänkt livskvalitet och ökade vårdkostnader. En minskning av det totala 

antalet vårdplatser och en omfördelning av resurser har bidragit till att behandling och 

observation som tidigare skedde med patienten inneliggande på en vårdavdelning, numera 

oftare sker på akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2005) påvisade att sjuksköterskans omvårdnad måste 

förbättras vid akutmottagningen. Studien visade att många patienter upplevde att 

informationen inte var tillfredställande och mer än 20 procent tyckte att sjuksköterskan inte 

visade intresse för deras livssituation. Den visar också att det finns flera områden inom 

omvårdnad på akutmottagning som kräver förbättring. Dessa områden är bl.a. miljön på 

akutmottagningen, nutrition, omvårdnad från sjuksköterska och väntetider. Av de patienter 

som söker akutmottagning utgör ca en femtedel av patienter över 70 år vilket bekräftar att 

äldre patienter är en viktig kategori på akutmottagningar. På grund av multipla sjukdomar 

samt hörsel och synnedsättningar är denna kategori en utsatt grupp som ofta fogar sig efter 

personalens önskningar och sakkunnighet. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa hur äldre personer beskriver att deras behov av 

omvårdnad blir tillgodosett av omvårdnadspersonal vid akutmottagning.  

 

Frågeställning 

Hur upplever den äldre patienten omvårdnaden vid akutmottagning?  
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Metod 

 
Design 

Studien har genomförts som en deskriptiv litterturstudie. 

 

Sökord, strategier och urvalskriterier 

Artikelsökning genomfördes i databaser enligt tabell 1 samt i vetenskapliga tidsskrifter. 

Genom att studera referenslistor i redan funna artiklar utökades antalet artiklar som var 

relevanta för studien. Kriterierna för artiklarna var att de publicerats efter 1996, äldre vuxna 

patienter dvs. över 65 år som besökt en akutmottagning, tillgängliga i free fulltext samt var 

skrivna på engelska eller svenska. Sökorden var emergency department, older patients, patient 

satisfaction och nursing care. 

 

Utfall av databassökning 

Tabell 1. Använda databaser, sökord, antal träffar och antal valda artiklar. 

Databas Sökord Träffar Valda artiklar  

Academic Search elite Emergency department 9775  

Academic Search elite Emergency department AND older patients 274  

Academic Search elite Emergency department AND older patients AND 
nursing care 

53 8 

Academic Search elite Emergency department AND Patient satisfaction 139  

Academic Search elite Emergency department AND Patient satisfaction 
AND nursing care 

36 1 

Cinahl Emergency Department 3854  

Cinahl Emergency department AND older patients 155  

Cinahl Emergency department AND older patients AND 
nursing care 

26 4 

Cinahl Emergency Department AND Patient satisfaction  126  

Cinahl Emergency Department AND Patient satisfaction 
AND nursing care 

20  

Totalt   14458 13 

 

Dataanalys                   

Insamling av data har skett i databaserna Cinahl och Academic search elite. I litteraturstudiens 

inkluderades 13 vetenskapliga artiklar varav åtta är kvalitativa och tre är kvantitativa. Av de 

13 artiklarna är två både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna är från olika delar av världen 

England, Nya Zeeland, Sverige, USA och en från Island. Artiklar som inte överensstämde 
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med studiens syfte och det valda problemområdet sorterades bort genom läsning av abstract. 

Vidare bearbetning skedde genom att artiklarna har lästs upprepade gånger av båda författarna 

för att hitta gemensamma teman och kategorier. Genom användande av Forsberg och 

Wengströms (2006) checklistor för kvantitativa och kvalitativa artiklar har artiklarnas 

lämplighet bekräftats  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie förekommer ingen patientkontakt, utan baseras på tidigare publicerade 

vetenskapliga artiklar där noggrant etiska överväganden har genomförts. Därför anser 

författarna att det inte vidare krävs några forskningsetiska aspekter vid denna studie. Inget 

material har exluderats p.g.a. att det inte har överensstämt med författarnas egna åsikter utan 

materialet har granskats utan påverkan av personliga värderingar. 
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Resultat  

Resultatet presenteras i tabeller och utifrån sex huvudkategorier som framkom i artiklarna 

med frågeställningen om hur den äldre patienten upplever omvårdnaden vid akutmottagning 

som utgångspunkt. 

 

Tabell 2. Valda artiklar till resultatet 

Författare 
+ publ.år 

Titel Design Undersöknings 
grupp 

Datainsamlings
metod 

Dataanalysmetod 

Baldursdottir & 
Jonsdottir, 
(2002). 
 
 

The importance of nurse 
caring behaviors as 
perceived by patients 
receiving care at an 
emergency department. 

Kvantitativ 300 patienter 
som besökt 
akuten, både 
äldre och yngre. 

Frågeformulär 
med skalor 

Medelvärde och 
standardavvikelse 
räknades ut 

Bridges, 
(2008). 
 
 

Listening Makes Sense: 
Understanding the 
experiences of older 
people and relatives using 
emergency care in 
England. 

Kvalitativ 69 patienter 
över 75 år samt 
27 anhöriga. 

Semistukturerad 
intervjuer 

Innehållsanalys 

Eriksson & 
Saveman, 
(2002). 
 

Nurses experiences of 
abusive/non-abusive 
caring for dement patients 
in acute settings. 

kvalitativ 2 sjuksköterskor Intervjuer Innehållsanalys 

Holden & Smart 
(1999) 
 

Adding value to the 
patients experience in 
emergency medicine. 
What features of the ED 
visit are most important to 
patients? 

Kvantitativ 550 patienter Frågeformulär Statistisk analys, 
Mann Whitney U-
test och Chi-2-test. 

Jacelon, 
(2002). 
 

 Attitudes and behaviors of 
hospital staff toward 
elders in an acute care 
setting. 

Kvalitiativ 5 patienter ,75 
år och äldre.  

Intervjuer Innehållsanalys 

Larsson 
Kihlgren, 
Nilsson, 
Skovdahl, 
Palmblad & 
Wimo, 
(2004). 

Older patients awaiting 
emergency department 
treatment. 

Kvalitativ 20 äldre 
patienter som 
anlände till akut 
mottagning 

Öppen ej 
deltagande 
observation och 
uppföljande 
öppen intervju. 

Innehållsanalys 

Majerovitz, 
Adelman, 
Brody, & 
Healy, 
 (1997). 

 Older Patients' 
Understanding of Medical 
Information in the 
Emergency Department. 

Kvalitativ 71 äldre 
patienter, 
medelålder på 
73 år. 

Semistrukt. 
intervjuer. 

Innehållsanalys 

Nerney,  
(2001). 
 

 Factors associated with 
older patients' satisfaction 
with care in an inner-city 
emergency department. 

Kvantitativ 778 personer 65 
år och äldre som 
sökte vård på en 
akutmott. 

Frågeformulär Logistisk analys 
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Nydén, 
Petersson & 
Nyström, 
(2003). 
 

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

Kvalitativ 7 personer 
mellan 65 och 
88 år  

Intervjuer Innehållsanalys. 

Raper, Davis & 
Scott, 
 (1999). 

Patient Satisfaction with 
Emergency Department 
Triage.  

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

378 patienter Intervjuer och 
frågeformulär 

Statisktisk analys, 
pearsons 
korrelationstest 

Richardson, 
Casey & 
Hider,  
(2007). 
 

Following the patient 
journey: older persons' 
experiences of emergency 
departments and 
discharge. 

Kvantitativ 
och 
kvalitativ. 

82 patienter 
mellan  
80-102 år 

Halvstrukt. 
intervjuer , 
enkäter 

Innehållsanalys, 
beskrivande 
statistisk  

Themessl-
huber,  
Hubbard & 
Munro, 
(2007). 
 

Frail older people's 
experiences and use of 
health and social care 
services 
 

Kvalitativ 18 personer 
över 80 år 

Semistrukt. 
intervjuer 

Innehållsanalys 

Wayne, Watson, 
Marshall, & 
Fosbinder, 
(1999). 
 

Elderly patients’ 
perceptions of care in the 
emergency 
department 

Kvalitativ 12 patienter 
mellan 66-86 år 
 

Intervjuer Innehållsanalys  

 

Tabell 3. Sammanfattning av studiernas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat  

Baldursdottir 
& Jonsdottir, 
(2002). 
 

Att identifiera vilka av personalens 
omvårdnadsåtgärder som patienterna 
uppfattar som viktiga på 
akutmottagning 

De humana omvårdnadsåtgärderna var högst rankade 

Bridges, 
(2008). 
.  
 

Att undersöka upplevelsen av äldre 
som söker vård på akutmottagning. 

Oro och rädsla var känslor som framkom av patienterna i 
denna studie, även kontinuitet var viktigt. De äldre upplevde 
det som frustrerande att få svara på samma fråga flera gånger 
av olika personal. Det var även viktigt att ha en anhörig eller 
vän med sig för att få hjälp att förstå vad som hände och 
framför allt för att få sällskap. 

Eriksson & 
Saveman, 
(2002). 

Att beskriva sköterskors upplevelser 
och svårigheter vid omhändertagande 
av dement patient. 

Det finns svårigheter för omvårdnadspersonalen i mötet med 
dementa patienter inom akutsjukvården. 

Holden & 
Smart 
(1999) 

Vad är viktigast när patienten 
besöker akutmottagningen? 

Sjuksköterskor på akutmottagning värderade lindring av 
symptom som viktigast för patienterna medan patienterna 
värderade väntetiden som viktigast vid besöket på 
akutmottagningen.   

Jacelon, 
(2002). 
 

Identifiering av personalens attityd 
och beteende mot de äldre 
patienterna. 

Personalens attityd påverkade de äldres värdighet och 
autonomi. 

Larsson 
Kihlgren, 
Nilsson, 
Skovdahl, 
Palmblad & 

Att beskriva patienter och anhörigas 
vilkor och händelser som äger rum 
under vårdtiden på akuten 

Den fysiska miljön på akuten gör det svårt för äldre patienter 
att förstå situationen. Lång väntetid var ett grundläggande 
problem för äldre patient och anhörig. Den äldre patienten 
upplevde att ingen lyssnade och kände sig inte 
uppmärksammad av personalen.  
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Wimo, 
(2004). 

Omvårdnad från sjuksköterska på akuten var inriktad på att 
uppfylla ett mål. 

Majerovitz, 
Adelman, 
Brody, & 
Healy,  
(1997). 

Äldre patienters förståelse av 
medicinsk information på 
akutmottagningen. 

Patienterna upplevde att informationen från 
omvårdnadspersonalen var dålig.  
En del hade fått information men förstod den inte. 

Nerney,  
(2001). 
 

Att undersöka hur nöjda äldre 
patienter är med vården vid en 
akutmottagning och att identifiera 
faktorer associerade med detta. 

Faktorerna smärtstillning, information och väntetider påverkar 
hur nöjda patienterna är. 

Nydén, 
Petersson & 
Nyström, 
(2003). 

Att analysera äldre människors 
basala behov på en akutmottagning 

Patienterna upplevde långa väntetider utan mat och dryck, 
hårda britsar och dålig information samt att de var instängda 
på rummet utan att någon tittade till dem. Patienterna hade 
ändå respekt och förtroende för personalen och litade på deras 
kompetens. 

Raper, Davis 
& Scott, 
(1999). 

Patienters upplevelser av triage på 
akutmottagning. 

Äldre patienter som bedömdes av triagesköterska på 
akutmottagning angav en högre tillfredställelse och lojalitet 
än yngre patienter. 

Richardson, 
Casey & 
Hider,  
(2007). 

Att undersöka upplevelsen av äldre 
patienter som blev inlagda på 
avdelning via akutmottagning. 

Patienterna hade svårt att klaga, trots att undersökningen 
visade att långa väntetider, lite information och att de träffade 
många olika sjuksköterskor. 

Themessl-
huber,  
Hubbard & 
Munro, 
(2007). 

Att belysa äldre patienters upplevelse 
och förväntningar på servicen inom 
omvårdnaden. 

Den allmänna omvårdnaden till äldre på akutmottagning 
uppfyller inte patientens individuella behov.  

Wayne, 
Watson, 
Marshall, & 
Fosbinder, 
(1999). 
 

Att undersöka de äldres upplevelse 
av vården på akutmottagningen. 

Patienterna litade på personalens kompetens och upplevde att 
personalen var glad, trevlig och det var viktigt att de hade 
humor. 
Information ansågs även som viktigt, t.ex. att få reda på vad 
de väntade på. 
Patienterna uttryckte en oro för patienterna runt omkring dem 
och tyckte att man inte kunde begära så mycket när det var 
andra runt omkring som mådde sämre. 

 

Utifrån litteratursökningen framkom 6 huvudkategorier som var gemensamma för studierna. 

Dessa var:   

• Organisation 

• Väntetider 

• Fysisk miljö 

• Information 

• Anhörigas roll 

• Äldres upplevelser av omvårdnadspersonalen 
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Organisation 

Upplevelser av triage 

Patienterna ansåg att det kändes tryggt att vid ankomst att bli bedömd av en 

triagesjuksköterska, eftersom de vid dessa tillfällen kände sig sedda och fick information om 

vad som skulle hända. Vid tillfällen när sjuksköterskan triagerade patienten som ”icke 

brådskande” fann patienten sig i det och litade på sjuksköterskans kompetens att bedöma 

prioritet. Några av de äldre patienterna ansåg att sjuksköterskorna inte visade eller visade 

väldigt lite uppmärksamhet åt patienter med ”icke akuta problem” (Nydén, Petersson & 

Nyström, 2003). Äldre patienter som bedöms av triagesköterska på akutmottagning anger en 

högre tillfredställelse och lojalitet än yngre patienter. Den äldre patientkategorin sätter ett högt 

värde på sjuksköterskornas medicinska kompetens och vänlighet (Raper, Davis & Scott, 

1999).  

 

Samarbete mellan akutmottagningen och andra vårdinstanser 

Om patienten åkte hem direkt från akuten upplevde patienterna att planerade uppföljande 

åtgärderna t.ex. från primärvården inte fungerade när de kom hem. Många upplevde även att 

de klarade sig sämre hemma efter akutbesöket eftersom de inte fick mer hjälp (Bridges, 

2008). Vissa patienter önskade att de hade haft mer inflytande om beslut som togs t.ex. om 

deras intagning på sjukhuset eller hemgång från sjukhuset (Themessl-Huber, Hubbard & 

Munro, 2007). 

 

Kontinuitet 

Patienterna värderade även kontinuitet i vården högt och blev frustrerade när vissa saker 

gjordes flera gånger eller när samma frågor ställdes om och om igen av olika personal 

(Bridges, 2008). De flesta av patienterna träffade minst tre olika sjuksköterskor under sin tid 

på akutmottagningen, vissa ända upp till sju stycken (Richardson, Casey & Hider, 2007). Alla 

patienter träffade många läkare under sin vistelse på akutmottagningen. Olyckligtvis var 

många av patienterna ovetande om vilken läkare de talat med och många mindes inte vilken 

läkare som sagt vad (Majerovitz, Adelman, Brody, & Healy, 1997). Under väntetiden beskrev 

Eriksson och Saveman (2002) att dementa patienter upplevde oro och förvirring av att många 

olika personer gick in och ut ur undersökningsrummet.  
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Orsaker till organisatoriska svårigheter 

Den äldre patientens vistelse på akutmottagningen karakteriserades av en lång väntan på 

läkaren. Ibland förlängdes väntetiden pga. att en mindre erfaren läkare måste konsultera en 

mer erfaren kollega. Akutmottagningen var uppdelad i flera kliniker vilket innebar att 

patienten fick träffa olika läkare vilket innebar att väntetiden blev ännu längre (Larsson 

Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004).  

 

Väntetider 

Upplevelser under väntetiden  

Väntetiden var för äldre patienter ofta lång med en medelväntetid på ca 4 timmar (Larsson 

Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004). Långa väntetider på akutmottagning 

är ofta förknippat med mer missnöjda patienter. Av de äldre patienterna ansåg ungefär 40 

procent att de fick vänta för länge på akutmottagningen. Oftast var det inte väntetidens längd 

som var det mest uttalade problemet utan upplevelser under väntetiden och att patienterna inte 

fick veta hur länge de skulle få vänta (Nerney, 2001). När väntetiden blev för lång blev 

behovet av att bli sedd, lyssnad till och att känna sig trygg med personalen ännu viktigare 

(Larsson Kihlgren et al., 2004).  

Äldre patienter saknade kontakt med personalen under väntetiden, de lyssnande efter fotsteg 

och väntade på att dörren skulle öppnas samt försökte att få ögonkontakt med personalen. De 

kände sig oroliga och rädda eftersom de hade frågor att ställa, rädsla för att bli lämnad i 

korridoren, inte nå ringklockan, bli lämnad ensam med bröstsmärta, inte få smärtstillande i 

tid, falla ner från sängen. Många patienter var trötta och hade smärta (Larsson Kihlgren et al., 

2004). Enlig Holden och Smart (1999) värderade sjuksköterskor på akutmottagning lindring 

av symptom som viktigast för patienterna medan äldre patienter värderade väntetiden som 

viktigast vid besöket på akutmottagningen.  

Väntetiden upplevdes av äldre patienter som ett stort problem eftersom detta var något som 

patienterna själva varken kunde påverka eller kontrollera (Larsson Kihlgren et.al., 2004). 

Trots att många äldre patienter väntade länge på akutmottagningen under obekväma 

förhållanden var det få som var villiga att kritisera personalen eller omvårdnaden utan 

framhöll starkt sin tacksamhet (Richardson, Casey & Hider, 2007). Äldre patienter på 

akutmottagning ansåg att det var viktigt med kontinuerlig uppföljning och uppmärksamhet 

under väntetiden (Bridges, 2008).  
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Information under väntetiden 

Patienterna informerades inte alltid om varför de fick vänta vilket gjorde att de blev märkbart 

irriterade, oroliga och arga. Patienternas irritation gick ofta ut över den medföljande och inte 

över personalen. Många patienter kände sig övergivna under väntetiden eftersom ingen 

frågade hur de hade det och ingen information framkom om när läkaren läkarundersökning 

skulle ske (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004). Många ansåg 

även att ingen tittade till dem medan de väntade och informerade om vad som skulle hända. 

Av de patienter som träffat läkare ansåg ca 70 procent att de fått information om vad som 

skulle hända framöver, men ingen information vad som blivit utfört medan de väntade 

(Majerovitz, Adelman, Brody, & Healy, 1997). 

 

Fysisk miljö 

Upplevelser vid vistelse i korridor 

Vid vistelse i korridoren upplevde de äldre patienterna en brist på privat avskildhet, många 

saker hände på en gång, dörrar öppnades och stängdes, personal som sprang och andra 

patienter transporterades, ropade och var ledsna (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, 

Palmblad, & Wimo, 2004). Andra upplevde vistelsen i korridoren som tryggare för då kunde 

patienten meddela sig med någon som gick förbi om de kände sig sämre (Nydén, Petersson & 

Nyström, 2003). Dementa patienter fick ofta vistas i korridor för att personalen skulle kunna 

övervaka dem (Erikson & Saveman, 2002). 

 

Upplevelser vid vistelse i undersökningsrum 

Patienter på undersökningsrum upplevde att de blev lämnade ensamma i timmar på obekväma 

och hårda britsar (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo 2004). Det kunde 

kännas väldigt frustrerande och oroligt att lämnas ensam för att vänta och ingen kom och 

tittade till (Nydén, Petersson & Nyström, 2003). Både patient och anhörig var osäkra om de 

vågade riskera att lämna undersökningsrummet för toalettbesök eller leta efter telefon i fall 

läkaren skulle komma (Bridges, 2008). 

 

Obekväma fysiska förhållanden 

Patienter från sjukhem anlände ofta till akutmottagning tunt klädda, inlindade i lakan från 

ambulansen. Under väntan på läkarundersökning frös ofta denna patientkategori och de 

vågade inte be personalen om filt eller kudde för att de var rädda att vara till besvär (Larsson 

Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004). Äldre hade även ofta svårt att hitta 
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en bekväm ställning och många klagade över ryggsmärtor på grund av den obekväma 

ställningen (Bridges, 2008). Det kunde även vara svårt att få en ordentlig brits att ligga på 

även om patienten hade hög feber eller svår smärta (Nydén, Peterson & Nyström, 2003).  

 

Avsaknad av mat och dryck 

Äldre patienter hävdade att det var viktigt att personalen aktivt kom och frågade om behovet 

av mat, dryck eller toalettbesök (Bridges, 2008). Många spenderade en lång väntan innan 

ankomst till akuten på hälsocentral och var då hungriga och törstiga redan när de kommer till 

akutmottagning. En patient uppgav att han inte ätit något sedan frukost och då var klockan 

17.00 på eftermiddagen (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004). 

Vid ett tillfälle tillbringade en patient 23 timmar på akutmottagningen utan att få något att äta 

eller dricka (Nydén, Peterson & Nyström, 2003).  

 

De äldres tankar om fysisk miljö 

Den fysiska miljön ansågs vara det största problemet för 40 procent av de äldre patienterna på 

akutmottagning, miljön kunde även kunde leda till oro, ångest och en allmän sjukhusrädsla 

hos äldre patienter (Majerovitz, Adelman, Brody, & Healy, 1997; Bridges, 2008).  

Enligt Eriksson och Saveman (2002) var även den fysiska miljön ett problem för dementa 

patienter eftersom det för denna patientkategori upplevdes svårt att vistas på akutavdelning 

vilket ledde till oro och vid vissa tillfällen aggressivitet. Dementa patienter kunde ha svårt att 

stanna inne på undersökningsrummet utan vandrade runt i korridorer och plockade på 

utrustning och material. Dessa patienter hade även svårt att hitta i lokalerna vilket även kunde 

leda till irritation hos andra patienter. Att vistas i sjukhusets lokaler var en svår upplevelse för 

dessa patienter vilket förvärrade deras oro. 

 

Information 

Brist på information 

Generellt gavs mycket lite information till äldre patienter på akutmottagning. Detta ansåg 

patienterna ledde till oro, otrygghet, utanförskap och en känsla av att de inte blev respekterade 

och accepterade som patienter (Nydén, Petersson & Nyström, 2003). Patienterna informerades 

inte alltid om anledningen till alla provtagningar och undersökningar som gjordes, och inte 

heller om svaret på dessa vilket gjorde att patienterna kunde känna en oro för att något kunde 

var fel (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004).  
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Enligt Majerovitz, Adelman, Brody och Healy (1997) hävdade mer än hälften av patienterna 

att ingen förklaring getts till alla tester som genomfördes och av dem som ansåg sig fått 

information kunde endast ett fåtal återge något av den givna informationen. Av patienterna 

ansåg 86 procent att läkaren hade en skyldighet att förklara diagnos och behandling och att 

patienten bör ifrågasätta läkaren. 

Informationen om patienten skulle läggas in på avdelning eller inte upplevdes även som 

bristfällig. Flera av de äldre tog för givet att de skulle bli inlagda på sjukhuset pga. att en 

doktor hade skickat in dem eller för att de kom i ambulans. Ingen av de intervjuade 

patienterna kom ihåg om de blev erbjudna något alternativ till inläggning vilket de inte heller 

förväntade sig. Förståelse för brist på information fanns i form av insikt om att de inte var de 

enda patienterna på mottagningen och kunde tänka sig att vänta för att någon som var sämre 

skulle få vård före. Om patienten blev väl informerade så minskade oron hos patienten och de 

blev mer tillfreds med situationen (Wayne, Watson, Marshall & Fosbinder, 1999; Nydén, 

Petersson & Nyström, 2003). 

 

Ge information  

Utav de äldre patienterna var det många som hade nedsatt hörsel och syn vilket försämrade 

deras möjligheter till förståelse (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 

2004). Det var då viktigt för dem att personalen använde sig av ett enkelt och tydligt språk 

utan medicinska termer som var lätt att förstå. Om personalen använde röntgenplåtar eller 

andra synliga hjälpmedel att demonstrera med när de förklarade olika undersökningar och 

behandlingar gav det patienten större chans att förstå och vara delaktig i beslut om deras vård 

(Wayne, Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). Enligt Bridges (2008) ansåg den äldre 

patienten att det var viktigt att personalen gav information som var skräddarsydd till just dem 

med de problem som just de hade. 

Vid tillfällen när läkemedel skulle administreras eller provtagning, undersökning skulle 

genomföras upplevdes det av personalen svårt att kommunicera och informera dementa 

patienter om vad som skulle ske vilket ledde till etiskt svåra situationer. Dessa patienter kunde 

vid dessa tillfällen bli aggressiva och starka vilket gjorde det svårt för personalen att nå fram 

med sitt budskap och utföra ordinerad undersökning eller provtagning. 

Läkemedelsadministreringen kunde även bli felaktig eftersom dement patient hade svårt att 

tala om var och hur ont denne har. I vissa fall kunde sederande läkemedel ges mot patientens 

vilja för att personalen skulle kunna hantera situationen och få tid till andra patienter 

(Eriksson & Saveman, 2002). 
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Anhörigas roll 

I de flesta fall ville de äldre patienterna kontakta en anhörig eller nära vän när de blev akut 

sjuka (Themessl-Huber, Hubbard & Munro, 2007). Det var ofta de anhöriga som såg till att 

patienten kom till sjukhuset och följde också själv med till sjukhuset. De äldre som hade 

någon med sig upplevde en större trygghet och deras oro minskade. De anhöriga spelade en 

nyckelroll i informationsutbytet mellan patient och personal men framför allt hade patienten 

sällskap. Många av de äldre patienterna och deras partner hjälpte varandra att hantera att de 

hade syn- eller hörselnedsättning. De ansåg därför att det var viktigt att personalen 

informerade både anhöriga och patienter. De anhöriga övervakade patienten och spelade 

också en viktig roll för att se över kvalitén av vården och de fick ibland även agera som en 

advokat åt patienten. De influerade också patienten att ta emot hjälp samt övertalade dem att 

stanna på sjukhuset om det behövdes (Bridges, 2008). Väntetiden kunde vara påfrestande 

ibland för äldre patienter om de hade sällskap av anhörig eller annan person som kunde vara 

uppbokad av andra åtaganden (Wayne, Watson, Marshall & Fosbinder, 1999).  

 

Äldres uppfattning av omvårdnadspersonalen 

Mottagandet  

Omvårdnad från sjuksköterska karaktäriserades ofta i att förbereda patienten inför 

läkarundersökning och omvårdnadspersonalens fokus lades på den medicinsk tekniska delen. 

De medicinsktekniska arbetsuppgifterna som personalen utförde hade däremot lite betydelse 

för patienten utan omvårdnadspersonalens attityd var det viktigaste. Att personalen visade 

vänlighet och förståelse var av stor vikt för patientens välbefinnande på akutmottagning. När 

patienten kommer till akutmottagning upplevs mottagandet ofta som rutinmässigt, stressigt 

och utan intresse (Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004). Om 

personalens hade mer fokus på att ”få jobbet gjort” påverkade det de äldres värdighet och 

autonomi på ett negativt sätt. Attityder hos personalen som påverkade patienten värdighet 

positivt var bl.a. hjälpsamhet, vänlighet och respektfullhet (Jacelon, 2002).  

 

Omvårdnadspersonalens attityder 

Patienterna upplevde personalen som trevlig, snäll, effektiv och kompetent. Många tyckte att 

personalen gjorde sitt yttersta för att patienterna skulle vara nöjda ”Det såg ut som de visste 

vad de gjorde”. Några patienter nämnde också vikten av att personalen hade humor och att 

personalen hade förmåga att skämta med patienten vilket resulterade i en positivare 
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upplevelse av besöket (Wayne, Watson, Marshall & Fosbinder, 1999). Patienterna uppskattade 

en trevlig och personlig inställning hos personalen (Bridges, 2008). Beteendet hos personalen 

ökade de äldres personliga integritet och hjälpte de äldre att känna sig som en unik individ 

som var betydelsefull. Deltagarna i Nerneys (2001) studie litade på att personalen bibehöll 

deras integritet, värdighet och att de var konfidentiella med den information som de fått om 

patienten. De påtalade starkt sin tacksamhet och hade svårt att klaga på någonting (Nerney, 

2001; Richardson, Casey & Hider, 2007)  

Många av de äldre tyckte att de var mindre viktiga än andra patienter på akutmottagningen 

vilket gjorde att de hade svårt att be om hjälp t.ex. med att gå på toaletten. De var rädd för att 

störa. Ett litet antal patienter nämnde att deras ålder kanske påverkade att de inte fick så 

mycket uppmärksamhet av personalen, de yngre patienterna var viktigare för att de t.ex. hade 

ett jobb att gå till. Oro och rädsla var även vanliga känslor under vistelsen på 

akutmottagningen, och personalen fick ofta prioritera vilken patient som var viktigast just för 

tillfället (Bridges, 2008). 

Omvårdnadspersonalens uppträdande på akutmottagning värderas allt högre ju äldre patienten 

är. Detta kan förklaras av att vid ökad ålder ökar även patientens behov av omvårdnad. Äldre 

patienter kan även uppleva att de befinner sig i en utsatt situation och därmed kan de ha svårt 

för att be om assistans (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). Det fanns en hög respekt för 

sköterskornas professionella kompetens och därför ville inte äldre patienter störa personalen i 

onödan (Nydén, Petersson & Nyström, 2003). 
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 Studiernas metodologiska aspekter 

 
Tabell 4: Sammanfattning av studiernas metodologiska aspekter.  
Författare 
+ publ.år 

Titel Metod  

Baldursdottir & 
Jonsdottir, 
(2002). 
 

The importance of nurse caring 
behaviors as perceived by patients 
receiving care at an emergency 
department. 

Styrkor: Analysen och metoden är väl beskrivna. Stort 
deltagande. Urvalet är välbeskrivet. 
Svagheter: Bara deltagare från ett sjukhus  

Bridges, 
(2008). 
 
 

Listening Makes Sense: 
Understanding the experiences of 
older people and relatives using 
emergency care in England. 

Metoden och analysen är väl beskrivna.  
Svagheter: flera personer som intervjuade patienterna. 
Styrka: Många deltagande 

Eriksson & 
Saveman, 
(2002). 

Nurses experiences of abusive/non-
abusive caring for dement patients in 
acute settings. 

 

Holden & Smart 
(1999) 
 

Adding value to the patients 
experience in emergency medicine. 
What features of the ED visit are most 
important to patients? 

Metoden och analysen beskrivs väl. Svaghet: Många 
enkäter delades ut men svarsfrekvensen var endast 36 
procent. 

Jacelon, 
(2002). 
 

 Attitudes and behaviors of hospital 
staff toward elders in an acute care 
setting. 

Svagheter: Denna studie beskriver inte metoden och 
analysen på ett tillfredställande sätt. Litet antal deltagare 
och det beskrivs inte hur urvalet gick till. 

Larsson 
Kihlgren, 
Nilsson, 
Skovdahl, 
Palmblad & 
Wimo, 
(2004). 
 

Older patients awaiting emergency 
department treatment. 

Bra beskriven metod och analys. 
Styrka: att observationer genomfördes på olika 
veckodagar. Bra med observationer eftersom patienten 
befann sig i önskad miljö 
Svaghet: Observatören effekt på resultatet kan influera. 
Vid observationstillfället kan även personalen ha 
påverkats av att ha blivit observerade. Hänsyn skall tas till 
sköterskornas relation till patienten och deras attityd 

Majerovitz, 
Adelman, 
Brody, & 
Healy, 
 (1997). 

 Older Patients' Understanding of 
Medical Information in the Emergency 
Department. 

Metoden och analysen är välbeskrivna 
Styrkor: Det gjordes tester av intervju frågorna på ett antal 
patienter som inte ingick i studien.  
Svagheter: Intervjuerna gjordes av två personer, vilka 
också valde ut vilka de skulle intervjuas.  

Nerney,  
(2001). 
 

 Factors associated with older patients' 
satisfaction with care in an inner-city 
emergency department. 

Styrkor: Stort antal deltagare. 
Svagheter: Alla deltagare var från samma sjukhus. Det 
finns inte beskrivet hur urvalet gått till 

Nydén, 
Petersson & 
Nyström, 
(2003). 

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

Svaghet: Få patienter i studien. En person har valt ut 
deltagarna till studien, framgår ej hur. Det kan vara ett 
hinder för studien att den är hårt knuten till en teori.  
Styrkor: Analysen är välbeskriven 

Raper, Davis & 
Scott, (1999). 

Patient Satisfaction with Emergency 
Department Triage.  

Metoden och analysen beskrivs väl. 
Svaghet: Redovisar resultat tillsammans med diskussion. 

Richardson, 
Casey & 
Hider,  
(2007). 

Following the patient journey: older 
persons' experiences of emergency 
departments and discharge. 

Styrka: innehåller både intervjuer och enkäter. 
Välbeskriven metod och analys. Stort antal deltagare. 
Svagheter: urvalet är inte tillräckligt beskrivet. Bara 
patienter som blev inlagda fick deltaga i studien. 

 
Themessl-
huber,  

 
Frail older people's experiences and 
use of health and social care services 

 
Styrka: Alla intervjuer utfördes av samma person och 
spelades in på band.  
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Hubbard & 
Munro, 
(2007). 

 Svagheter: En person valde ut deltagarna som uppfyllde 
inklusions kriterierna. 
Metoden och analysen är kort beskrivna. 

Wayne, Watson, 
Marshall, & 
Fosbinder, 
(1999). 

Elderly patients’ perceptions of care in 
the emergency 
department 

Styrkor: Analysen beskrivs väl.  
Svagheter: Det framkommer dock inte hur urvalet av 
deltagarna gick till. Framkommer inte heller vem som 
gjorde intervjuerna. 
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Diskussion  

 

Huvudresultat 

Resultatet visade att många äldre hade en negativ upplevelse av sin vistelse på 

akutmottagningen. Många fick vänta länge och fick inte sina basala behov tillgodosedda 

såsom t.ex. mat och dryck. Äldre patienter kände sig oroliga, övergivna och rädda under 

väntetiden och önskade mer uppmärksamhet och en mer kontinuerlig uppföljning under 

väntetiden. Resultatet visade också att information till patienten var väldigt viktig. Fick de 

äldre på akutmottagningen information om vad som skulle hända, hur undersökningar skulle 

gå till och varför de fick vänta kände de sig nöjda och trygga. Det fanns enligt resultatet en 

hög respekt för sjuksköterskornas professionella kompetens och omvårdnadspersonalens 

uppträdande på akutmottagning värderades högre av äldre patienter än av yngre patienter. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen grundade sig utifrån de sex huvudkategorier som framkom i studien.  

 

Organisation 

Resultatet visade att det kändes trygg och tillfredställande för den äldre patienten att vid 

ankomst bli bedömd av en ”triagesköterska” däremot kändes det som om ”icke akuta 

patienter” fick väldigt lite uppmärksamhet (Raper, Davis & Scott, 1999; Nydén, Petersson & 

Nyström, 2003). Detta resultat bekräftas även av Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2005) 

som anger att den patient grupp som upplevde lägst tillfredsställelse med bemötandet på 

akutmottagningen var de patienter som bedömdes som ”icke brådskande”. Enligt 

Baldursdottir och Jonsdottir (2002) är det ansträngda ekonomiska läget med ökad 

arbetsbelastningen inom sjukvården orsaken till att personalen måste prioritera de mest sjuka 

patienterna vilket medför att patienter med lägre prioritet inte får den omvårdnad de behöver. 

Nydén, Petersson och Nyström (2003) anser att mer konkreta strategier behöver utvecklas 

inom svensk sjukvård för att de äldre patienterna ska känna sig mer trygga och säkra, speciellt 

med tanke på deras psykologiska behov. Författarna till denna studie anser att neddragningar 

inom sjukvården leder till ökat antal patienter på akutmottagning eftersom överbeläggningar 

på avdelningar ger längre vistelser på akutmottagningen. Detta gör det svårare för 

omvårdnadspersonalen att bemöta patienterna omvårdnadsbehov. 
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Resultatet visade även att det fanns organisatoriska orsaker till den långa väntetiden på 

akutmottagningen eftersom patienten ibland fick träffa flera läkare och läkarna måste 

konsultera varandra. Patienterna värderade vidare kontinuiteten högt, många fick träffa flera 

sjuksköterskor och även flera läkare vilket till slut gjorde att de inte kunde minnas vem som 

sagt vad. Dementa patienter som fick träffa många olika personer upplevde enligt Eriksson 

och Saveman (2002) oro och förvirring. Författarna till studien anser att det är viktigt att tänka 

på att minimera antalet personal vid vård av dement patient vilket skulle vara lättare att 

upprätthålla i en organisation där varje patient hade en personal med omvårdnadsansvar som i 

första hand tog hand ansvarade för patientens totala omvårdnadsbehov. 

Enligt Eriksson och Saveman (2002) framkom även att de dementas problem vid besök på 

akutmottagning i många fall var sociala och inte av medicinsk karaktär. Författarna till denna 

studie håller med om att anledningen till att dementa söker sjukhus ofta är att anhöriga inte 

orkar sköta den dementa i hemmet. Här föreslås att anhöriga får hjälp i tidigt skede i form av 

avlastning och stöd för att minska risken för att patienten kommer till sjukhus på grund av 

sociala svårigheter. Författarna anser vidare att det är svårt för denna patientkategori att vistas 

i okänd miljö och därför bör deras besök på akutmottagningen ske endast vid tillfällen där den 

demente inte kan få hjälpinsatser i hemmet.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) fastställdes att bristande kunskap fanns om att hög ålder i sig 

utgör en specifik riskfaktor ur ett patientsäkerhetsperspektiv oavsett diagnos. Vidare ansåg 

socialstyrelsen att intresset för att öka kunskapen om detta var otillräckligt hos både ledning 

och personal. Enligt Brymer, Cavanagh, Denomy, Wells och Cook (2001) ger en kort 

utbildning i geriatrik till sjuksköterskor på akutmottagningen ett gott resultat. 

Sjuksköterskorna blev efter utbildningen mer observanta på de äldres behov och blev mer 

uppmärksam på t.ex. onormal viktminskning, depressioner och missförhållanden i hemmet. 

Författarna av denna studie anser att personalen behöver utbildning med fokus på den äldre 

människan för en förändrad attityd till den äldre människan inom akutsjukvården. Aminzadeh 

och Burd Dalziels (2001) anser att personalen behöver utarbetade verktyg för att kunna 

bemöta och utvärdera den äldres situation. Identifierade patienter bör i nästa steg tas om hand 

av akutpersonal med specialkompetens inom geriatrik som uppskattar, planerar och följer upp 

patientens medicinska och psykologiska behov. För att klara av god omvårdnad av äldre 

patienter anser författarna av studien att det krävs en god organisation med rutiner och 

riktlinjer som underlättar möjligheten till rätt beslut. Vidare behöver omvårdnadspersonalen 
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kunskap och förståelse för att den äldre patienten skall känna sig trygg och bli behandlad på 

ett humant sätt. 

 

Denna studie visade även att många av patienterna upplevde att uppföljningen efter 

akutbesöket inte fungerade tillfredställande och en del upplevde att de klarade sig sämre 

hemma efter akutbesöket. Enligt Dunnion och Kelly (2005) finns det mycket som kan 

förbättras i kommunikationen mellan primärvården och sjukhuset vilket överensstämde med 

vad patienterna upplevde i denna studie. Bridges, Meyer och Dethick (2005) anser att många 

äldre patienter är sköra och har lätt för att insjukna igen efter besöket på akutmottagningen 

och för att förbättra detta bör sjukvårdspersonalen undersöka och dokumentera viktiga 

riskindikationer, patientens sociala situation och funktionella förmåga. Aminzadeh och Burd 

Dalziels (2001) anser att det bör utformas speciella protokoll för att användas av personalen 

för att identifiera äldre hög risk patienter på akutmottagningen. Detta undersökningsprotokoll 

behövs i syfte att effektivisera och förbättra för denna patientgrupp. 

 

Väntetider 

Under de långa väntetiderna som ofta förekom upplevde patienterna att det inte var 

väntetidens längd som var det största problemet utan upplevelsen under väntetiden och brist 

på information om väntetidens längd och om pågående händelser. När väntetiden blev för 

lång blev ökade behovet av att bli sedd, lyssnad till och att känna sig trygg med personalen 

Äldre patienter kände sig oroliga, övergivna och rädda under väntetiden och önskade mer 

uppmärksamhet och en mer kontinuerlig uppföljning under väntetiden. Även om väntetiden 

var lång och förhållandena obekväma var de äldre tacksamma mot personalen (Majerovitz, 

Adelman, Brody, & Healy, 1997; Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 

2004). Enligt Nyström (2008) är det vanligt att väntetiden uppgår till 7-8 timmar trots att 

bakjour kallats in vilket resulterade i många ensamma timmar i väntan på läkare. Vissa 

patienter prioriteras ner och får vänta ännu längre. 

 

Enligt Holden och Smart (1999) har omvårdnadspersonal och patienter olika syn på vad som 

är viktigast på akutmottagningen. Personalen anser att symptomlindring är viktigast medan 

patienterna anger väntetiden som viktigast. Detta visar att omvårdnadspersonal måste var mer 

lyhörda för patienternas behov och ta reda på vad god omvårdnad under väntetiden verkligen 

innebär för patienten. Resultatet bekräftas även av Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2005) 
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som beskrev att lång väntan samt bristen på information var två viktiga faktorer som gjorde 

att äldre patienter på akutmottagning upplevde ett mindre gott bemötande. 

 

Resultatet av denna studie visar att väntetiden på akutmottagningen är alltför lång vilket beror 

på organisationen men att personalen kan underlätta för patienten under de många timmars 

väntan. Även Meyer, Bridges, och Spilsbury (1999) bekräftar att äldre patienter anser att 

kvalitén på given omvårdnad beror på den enskilda personalens motivation och förmåga att 

uppfylla patientens omvårdnadsbehov vid väntan på akutmottagning. Här anser studiens 

författare att omvårdnadspersonalen bör reflektera om hur väntetiden kan underlättas för 

patienterna. I en alltför krävande organisation med underbemanning och en alltför hög 

arbetsbelastning finns inte tid för personalen att reflektera över patientens omvårdnad. Här 

tror författarna även på en organisation där intresse och engagemang finns för patientens 

omvårdnad och en ledning som verkar för att utveckla omvårdnadens betydelse för patienten 

under väntetiden.  

 

Fysisk miljö 

Resultatet av denna studie visade att äldre patienter har negativa erfarenheter av vårdmiljön på 

akutmottagning och att vårdmiljön skapade både oro och ångest hos patienten. Hos dementa 

patienter kan denna oro även leda till ett aggressivt beteende. De äldre patienterna upplevde 

brist på omvårdnad och en känsla av att vara utlämnade. Enligt Larsson Kihlgren, Nilsson, 

Skovdahl, Palmblad, och Wimo (2004) upplevde patienter liggande på brits i korridor en brist 

på privat avskildhet samtidigt som det kunde kännas som en trygghet att någon 

uppmärksammade eventuell försämring. Enligt Nydén, Peterson och Nyström (2003) kände 

patienten oro för att bli lämnad ensam i undersökningsrum utan tillsyn. Studiens författare 

anser att många patienter på grund av att de blev lämnade ensamma i undersökningsrummet 

inte kunde övervakas adekvat samtidigt som patienter i korridoren innebär avsteg från 

sekretess och integritetsskydd.  

 

Dementa patienter har enligt Eriksson och Saveman (2002) svårt att vistas i sjukhusets miljö. 

Den fysiska miljön kan förbättras för dementa genom att skapa en färgsättning som ger lugn 

och ro samt genom färgmarkera det som kräver den dementas uppmärksamhet t.ex. lysknapp, 

toalettsits och rumsingång. Författarna till denna studie anser även att det är av stor vikt att 

omvårdnadspersonalen behandlar den demente på ett värdigt sätt. Enligt Eriksson och 

Saveman (2002) kände personalen att det fanns krav från organisationen att minska tiden för 
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omvårdnad. Detta anser författarna är en stor nackdel för dementa patienter där det verkligen 

krävs att personalen tar sig extra tid och inte är stressad.  

 

De äldre patienterna upplevde under väntetiden en bristande omvårdnad i form av obekväma 

bårvagnar, inget erbjudande om mat, dryck eller en värmande filt vilket bekräftas i flera 

studier (Nydén, Peterson & Nyström, 2003; Larsson Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, 

& Wimo, 2004; Bridges, 2008). Trots obekväma förhållanden bad inte de äldre patienterna om 

hjälp eftersom de inte ville vara till besvär. 

Detta resultat bekräftas även av Meyer, Bridges och Spilsbury (1999) där det framgår att äldre 

patienter har låga förväntningar till ett tillgodosett omvårdnadsbehov vid besök på 

akutmottagning och har förståelse för personalens ansträngda arbetssituation. Denna 

patientkategori finner vidare små förbättringar i omhändertagandet som att tillhandahålla 

varm dryck som ett rimligt krav trots personalens höga arbetsbelastning. Här anser författarna 

till studien att det framgår att äldre patienter skulle uppskatta små förbättringar som att få en 

filt, mat, dryck och tillsyn. Författarna har egen erfarenhet av att omvårdnadsåtgärder inte 

följs upp vilket resulterar i att äldre patienter som har ett stort omvårdnadsbehov blir liggande 

hungriga, törstiga i obekväma ställningar vilket leder till både intorkning och risk för 

tryckskador. Vidare anser författarna att det är viktigt att äldre patienter som får vänta länge på 

akutmottagningen får mat och dryck eftersom det är viktigt för deras välbefinnande och hälsa. 

Enligt socialstyrelsen (2006) frågade drygt hälften av omvårdnadspersonalen patienten om när 

de senast ätit, druckit och hur det var med vattenkastningen. Vid några sjukhus erbjöds dryck 

på regelbundna tider till de väntande patienterna. Författarna anser att äldre patienter på 

akutmottagning har ett stort omvårdnadsbehov och att det bör finnas rutiner för att 

tillfredställa deras omvårdnadsbehov.  

 

Information 

Studien visar att de äldre patienterna upplevde att de generellt fick för lite information på 

akutmottagningen, vilket gjorde att de kände sig osäkra och otrygga. Detta resultat stämmer 

väl överens med Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2005) vilken visar att nästan en tredje 

del av patienterna på akutmottagningen inte visste varför eller på vad de väntade. Äldre ansåg 

även att given information var svår att ta till sig eftersom de hade svårt att höra eller förstå 

vad som blivit sagt. Patienterna upplevde att det var viktigt att informationen som gavs var på 

rätt nivå för just dem, utifrån deras behov. Socialstyrelsen fastställer i sin utredning från 2006 

att en tydlig och lättillgänglig information om sjukdom, behandling och uppföljning, riktad till 
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patienterna i allmänhet, och de äldre i synnerhet, är av stor vikt för att ge patienterna en känsla 

av trygghet under vistelsen på akutmottagningen. Enligt Eriksson och Saveman (2002) var 

dementa patienter svåra att kommunicera med när provtagning och undersökning skulle 

genomföras vilket kunde leda till ett aggressivt beteende hos den demente. Författarna anser 

att det kan underlätta för denna patientkategori om personalen använder ett enkelt språk utan 

långa meningar och krångliga ord. Ögonkontakt med patienten, vara uppmärksam på vad 

patienten säger och att upprepa sitt namn är några saker som kan underlätta kommunikationen 

med dementa patienter. Vid ett aggressivt beteende kan personalen försöka att avleda 

uppmärksamheten till något annat. 

Tempot på en akutmottagning kan vara ganska högt och författarna har stor förståelse för att 

omvårdnadspersonalen inte alltid hinner med den basala omvårdnaden. Vi håller med 

Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2005) om att de äldre patienterna ofta känner sig mer 

utlämnade än yngre pga. att de har syn eller hörselnedsättning. De uppfattar inte allt som sägs 

och är rädda för att besvära och vill inte fråga om. Omvårdnadspersonal får ofta frågan ”vad 

sa doktorn?”. Författarna till denna studie anser att det är till stor fördel för patienten om 

personalen är med när patienterna får sin information så att personalen senare i lugn och ro 

kan förvissa oss om att de äldre patienterna tagit emot och förstått informationen. Det är även 

av stor vikt att personalen är tydlig och talar om vad som kommer att hända under vistelsen 

och använder ett språk som patienten kan ta till sig. Trots att det är stressigt på en 

akutmottagning anser författarna att personalen skall försöka att ta sig tid för att informera 

patienten på ett förståeligt sätt. Eftersom många äldre ser och hör dåligt bör given information 

anpassas till deras situation genom att ge både muntlig och skriftlig information om besöket 

på akutmottagningen. Att även få skriftlig information kan var en hjälp för patienter med 

dåligt minne. Den givna informationen bör anpassas för att de äldre vilket underlättar 

förståelsen. En stor och tydlig text för att de som ser dåligt och ett enkelt och tydligt språk kan 

underlätta för denna patientkategori. 

 

Anhörigas roll 

Anhöriga eller nära vänner spelade en viktig roll när patienten skulle söka vård och när de väl 

kom till akutmottagningen. De upplevde en större trygghet och deras oro minskade om de 

hade någon med sig. Äldre människor söker ofta inte vård på en gång när de blir sjuka utan 

väntar och vill gärna ha hjälp av någon att bestämma om de ska söka vård eller inte.  

Enligt författarnas egna erfarenheter upplevs patienter som tryggare när de har en anhörig 

med som stöd på sjukhuset. Resultatet bekräftar vidare att de anhöriga har en stor betydelse 
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för patienten under vistelsen på akutmottagningen och är en viktig resurs inom vården. De 

anhöriga känner patienten och företräder deras intressen. De anhöriga kan även sitta inne med 

viktig information om patienten och dess tidigare liv vilket kan vara till nytta för både patient 

och personal. För patienter som är förvirrade och inte förstår syftet med undersökningar eller 

vad som kommer att ske kan de anhöriga var med som ett stöd och hjälpa till att lugna 

patienten. I en främmande och otrygg miljö kan en anhörig ge en trygghet. Detta bekräftas 

även av Eriksson och Saveman (2002) där det framgår att omvårdnadspersonalen tyckte att 

det var svårt att kommunicera med dementa patienter och att tillräckligt med tid inte fanns på 

akutavdelning för att lära känna dementa patienters livshistoria. I dessa situationer anser 

författarna av denna studie att informationsutbytet underlättas av att en anhörig är med och 

kan hjälpa till att berätta om patienten i syfte att känna till dess bakgrund och behov. Det är 

även viktigt för dementa patienter att någon som känner patienten t.ex. en anhörig eller 

personal följer med patienten till sjukhuset vilket ger en trygghet för denna patient vid vistelse 

i okänd miljö. 

 

Äldres uppfattning av omvårdnadspersonalen 

Resultatet av denna studie visade att för den äldre patienten på akutmottagning var det viktigt 

med personalens attityder medan den medicinsk-tekniska delen hade liten betydelse. Attityder 

som värderades högt var att personalen visade godhet, respektfullhet, humor och förståelse. 

Det var även viktigt med ett personligt bemötande för att den äldre patienten skulle kunna 

behålla sin värdighet (Wayne, Watson, Marshall & Fosbinder, 1999; Jacelon, 2002; Larsson 

Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad, & Wimo, 2004; Bridges, 2008).  

Att de medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna ligger i fokus på akutmottagning bekräftas även 

av Nyström (2008) som beskriver ett vanligt arbetssätt på akutmottagning med uppdelning i 

arbetslag. Vidare beskriver författaren att det finns en koordinator på denna akutmottagning 

som organiserar och fördelar arbetsuppgifter till de övriga medarbetarna i teamet. Det finns 

här en underförstådd attityd till att personalen så snabbt och effektivt som möjligt gör klart 

omvårdnaden på undersökningsrummen för att finnas tillgängliga vid koordinatorns disk för 

att ta emot medicinska arbetsuppgifter. Enligt Larsson Kihlgren et al. (2005) har 

arbetssituationen blivit alltmer ansträngd och omvårdnad har då inte högsta prioritet. Den 

tekniska utrustningen blir mer avancerad och tar upp mer av sjuksköterskornas tid. Hos 

sjuksköterskorna finns även en tendens till att god vård relateras till omhändertagande i akuta 

situationer till nackdel för den basala omvårdnaden. Många var även intresserade av den 
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tekniska utrustningen. Författaren anser att det fanns en tendens till att personalen gömde sig 

bakom praktiska uppgifter istället för att utföra god omvårdnad. Författarna av denna studie 

känner väl igen detta arbetssätt och attityden till att de medicinska uppgifterna ligger i fokus 

till nackdel för den basala omvårdnaden.  

Resultatet visade även att äldre patient vid ankomst till akutmottagning ofta upplevde 

mottagandet som rutinmässigt, stressigt och utan intresse vilket påverkade dennes värdighet 

på ett negativt sätt. Enligt Bridges, Meyer och Dethick (2005) visar forskningen kring äldre 

patienter på akutmottagning, att förbättring av patienternas behov av omvårdnad och utförda 

omvårdnadsåtgärder är viktiga element för att minska gapet mellan patienternas behov och 

omvårdnaden som finns idag. Författarna av denna studie anser att alla patienter borde ha en 

patientansvarig sköterska och att denne ansvarar för patientens omvårdnad och välbefinnande. 

Det blir då färre patienter för personalen att ägna sig åt vilket kan ge en minskad arbetsbörda 

och en mer personlig vård. Det fanns enligt resultatet en hög respekt för sjuksköterskornas 

professionella kompetens och omvårdnadspersonalens uppträdande på akutmottagning 

värderas högre av äldre patienter än av yngre patienter.  

De äldre patienterna kände även att de inte ville störa personalen i onödan. Detta bekräftas 

även av Wayne et al. (1999) där äldre patienter uttryckte en oro och medkänsla för de andra 

patienterna runt omkring dem och tyckte inte att deras bekymmer var så viktiga i jämförelse 

med andras. Någon patient uttryckte sig att ”jag kan inte stressa på när alla andra också har 

problem”. Resultatet av denna studie visar att äldre patienter befinner sig i en utsatt situation 

och att de inte alltid har förmåga och möjlighet att ställa lika höga krav på god omvårdnad 

som yngre patienterna trots att deras behov av omvårdnad är högre. Detta bekräftas även av 

Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2005) som anser att de äldre patienterna ofta är 

multisjuka och därigenom beroende av omvårdnad från personalen. Författaren anser vidare 

att många av de äldre är rädda att besvära och tycker att de inte är lika mycket värda som 

andra patienter.  

 

Metoddiskussion  

Studien gjordes som en litteraturstudie. Målet med studien var att belysa hur äldre patienter 

beskrev hur deras behov blev tillfredställda av omvårdnadspersonalen på akutmottagningen. 

Det finns både fördelar och nackdelar med en litteratur studie. Fördelarna är att det finns 

forskning gjord inom området och att vi kan sammanställa den och jämföra resultat. 

Nackdelarna kan vara att det är andra som analyserat data som framkommit i studierna. 

Eftersom denna studie avgränsats till äldre patienter gav sökningen mindre antal artiklar att 
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jobba med än om valet avgränsats till alla patientkategorier. Det var svårt att hitta artiklar där 

intervjuerna var gjorda på endast äldre patienter. Detta gjorde att artiklar som var lite äldre än 

vad som var tänkt från början inkluderades. Hänsyn har inte tagits till andra faktorer hos 

patienterna, t.ex. kultur, kön, språk, religion eller kultur. Om detta gjorts kanske resultatet 

blivit annorlunda. 

De flesta av artiklarna presenterade i resultatet är från andra länder än Sverige. Det hade varit 

önskvärt att fler artiklar var från svenska förhållanden. Resultatet har ändå visat att de svenska 

patienternas upplevelser är ungefär de samma som upplevelserna från de utländska 

patienterna. Alla artiklar som är med i resultatet är granskade av etiska kommittéer, artiklarna 

har även granskat efter Forsberg och Wengströms mall för att bedöma kvalitén. (Forsberg & 

Wengström, 2006). 

 

Studiernas metodologiska kvalitet  

Artiklar som använts i resultatet har använt frågeformulär, intervjuer och observationer som 

datainsamlingsmetod. Författarna av denna studie anser att dessa metoder gett en mångsidig 

analys av äldres upplevelser på akutmottagning. Använda forskningsartiklar i denna studies 

resultat har till största delen haft en kvalitativ design vilket gör att det alltid finns en risk för 

känslomässig påverkan. 

Vid intervjuer av äldre har det framkommit många intressanta huvudkategorier som gett en 

tydlig bild av de äldres upplevelser. I studierna uppges att försökspersonerna fått information 

om syftet till de olika studierna vilket kanske är en förutsättning för att de intervjuade skall 

finna motivation att svara på frågor. Studierna kan leda till förbättringar för äldre på 

akutmottagning vilket kan öka motivationen för undersökningsgruppen. En risk kan däremot 

vara att de äldre vid intervju inte är ärliga och vågar kritisera personalen. Det bekräftas även i 

resultatet och därför kan resultatet bli mer positivt när det gäller omvårdnad från personalen 

på akutmottagning än vad de äldre verkligen anser. Resultatet av en intervju är beroende på 

hur den som intervjuar ställer frågorna och hur resultatet uppfattas och analyseras. I använda 

artiklar framgår inte alltid tydlig beskrivning på dessa moment. Liknande resultat finns 

däremot i de olika artiklarna vilket gör att resultatet känns trovärdigt. I både nya och äldre 

artiklar finns det ett samstämmigt resultat som pekar mot att äldre har negativa upplevelser på 

akutmottagning. Anmärkningsvärt är att de äldres upplevelser inte uppmärksammats mer 

under de senaste 13 åren och att inte fler förbättringar skett. Uppmärksammats har att samma 

problem som belystes för 13 år sedan fortfarande är aktuella och inte åtgärdade. 
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Författarna av denna studie anser att det är intressant med artiklar som använt sig av 

observationsmetoden eftersom patienterna vid denna metod kan känna sig mer avspända och 

att det även går att undersöka personer med icke verbal kommunikation. Frågeformulär ger 

intressant information, däremot kan det vara svårt för äldre att läsa och fylla i dessa formulär 

vilket kan göra att de som är mest sjuka faller bort i undersökningen. 

Vid analys av resultatet har författarna i de flesta artiklarna valt att flera författare har hjälpts åt med analysen. 

I flera fall har även utomstående person varit med vid analysen. Detta ökar de använda 

studiernas trovärdighet. 

 

Slutsats 

Enligt erfarenhet ses inte den äldre patientens problem som högprioriterade på 

akutmottagning. Äldre multisjuka patienter med ett stort omvårdnadsbehov får ofta vänta 

länge och blir liggande i korridorer under bristfälliga förhållanden vilket tenderar till ett stort 

lidande hos denna patientgrupp. För att tillgodose den äldre människans behov på 

akutmottagning bör sjukvården verka för att ta reda på vad som är viktigt för den äldre 

människan och deras önskemål under vistelsen på akutmottagningen. Dessa önskemål skall 

ligga till grund för vidare forskning, utveckling och förändringsarbete på akutmottagning. 

Författarna av denna studie anser att omvårdnadspersonalen i större utsträckning måste vara 

lyhörd för patienternas behov och önskemål och att akutmottagningar måste upprätta rutiner 

för att tillgodose de äldres behov av omvårdnad. God omvårdnad av äldre patienter borde 

även värderas högre eftersom denna typ av omvårdnad kräver en hög kompetens om den äldre 

patienten och de problem som är specifika för denna patientgrupp. Resultatet av denna 

undersökning visar att enkla saker som att få en filt eller mat och dryck värderas högt av de 

äldre vilket borde vara en möjlig förändring på akutmottagning. Vidare anser även de äldre att 

behov av information finns som är individuellt anpassad och att en nära anhörig ofta är till 

hjälp vid tillfällen där det på grund av syn/ hörselsvårigheter eller demens är svårt att 

kommunicera med äldre patient. Här föreslår författarna av denna studie en förbättring av 

given information till äldre vilken skall vara anpassad till äldre och utarbetas även i skriftlig 

form. De äldre kan ha svårt att höra och att komma ihåg, skriftlig information kan då vara till 

hjälp. 

Geriatrisk kompetens skall finnas att tillgå för konsultation. Enligt erfarenhet blir ofta äldre 

liggande på akutmottagningen trots att behov av en snabb inläggning finns. Minskning av 

vårdplatser har lett till att behandling och observation av patienter i högre utsträckning sker på 

akutmottagningen. Den äldre människans vårdtid kan minskas och förbättras med hjälp av 
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specialutbildad personal som snabbt kunde verka för åtgärder som leder till ett snabbt 

omhändertagande och snabb handläggning av denna patientkategori. 
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